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PARTNERSTVO ADRIAN GROUP A SONNIGER

ADRIAN GROUP sa stal oficiálnym exkluzívnym partnerom spoločnosti SONNIGER. Posilnili sme tak náš
sortiment nielen v teplovodných jednotkách ale aj v dverných clonách s elektrickým a vodným vykurovaním
resp. bez vykurovania. Naši partneri tak získajú širšie technické možnosti, výborné dodacie termíny a najmä
skvelé ceny. Pozrite si našu novú produktovú stránku SONNIGER a pustite sa do novej spolupráce spolu
s nami. Kontaktujte nás a získajte aktuálne cenníky a technické podmienky.

REKAPITULÁCIA SEZÓNY CHLADENIA
Výborná letná sezóna pre ADRIAN GROUP. Ani rozpačité počasie neodradilo našich zákazníkov od inštalácie
prirodzeného ekologického chladenia s vysokou účinnosťou. Zvládli sme nielen chladenie veľkoobjemových
hál či lokálne ochladzovanie konkrétnych pracovísk v bežných prevádzkach. Uspeli sme aj v projektoch
v odvetví presnej strojárenskej výroby, zlievarenskom odvetví či pri spracovaní plastov. Vyskúšali sme si

aplikácie dokonca v prostredí technológií ako je pieskovanie. Mobilné jednotky sme úspešne aplikovali tak
v priemysle ako aj na terasách reštaurácií. Sledujte našu produktovú stránku o chladení kam postupne
umiestnime nové fotky z našich aktuálnych referencií a inšpirujte sa.

RIEŠENIA NIELEN PRE PRIEMYSEL
V rámci programu dotácií pre obnovu a rekonštrukciu telocviční našich škôl na Slovensku sa nám podarilo
úspešne zrealizovať najefektívnejšie riešenie plynového vykurovania infražiaričmi ADRIAN-RAD® AA50.

KONFERENCIA KRAJÍN V4 A UKRAJINY

Konferencia Krajín V4 a Ukrajiny s názvom Mestá - Univerzity - Biznis sa konala 22.a 23. augusta 2017 v
meste Charkov pri príležitosti dňa mesta a sviatku nezávislosti Ukrajiny. Členov Vyšehradskej štvorky na
podujatí podporili zástupcovia Turecka, Albánska, Izraela, Gruzínska. Okrem užitočnej výmeny

skúsenosťami a bohatého programu, treba osobitne podčiarknuť vrúcny príjem a výnimočnú pohostinnosť
domácich. Exkluzívne prostredie, príjemná atmosféra, profesionálny prístup. Ďakujeme pekne, Charkov,
tešíme sa na nové stretnutia!

POZÝVAME VÁS
Ak chcete vidieť ADRIAN GROUP v akcii s najnovšími prezentáciami a informáciami, poznačte si do
kalendára nasledovné udalosti. Vystúpime na Prezentačných dňoch 8.9.2017 v Trenčíne a 19.10.2017
v Ružomberku. 19.9.2017 sa v Bratislave koná SLOVAK MATCHMAKING FAIR a 26.9.2017 budeme na
podujatí MATCHMAKING v Banskej Bystrici. Srdečne pozývame aj Vás a radi Vám pomôžeme s prihlásením
či registráciou.

