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NOVÉ VIDEO ADRIAN®SMART

Pripravili sme si pre Vás nové video s praktickými ukážkami využitia ovládacieho
systému ADRIAN®smart. S pomocou Vášho smartfónu a našej aplikácie s wifi pripojením
môžete jednoducho zapínať a vypínať rôzne elektrické zariadenia. Viac v našom videu.

PRÍPRAVA NA LETNÚ SEZÓNU

S príchodom jari prichádza čas myslieť na dobrú kondíciu Vášho chladiaceho zariadenia, aby čo
najoptimálnejšie fungovalo počas horúcich dní. Čistenie môžete buď jednoducho vykonať sami
opláchnutím filtrov tečúcou vodou, prípadne očistením mäkkou kefou. Vnútorné plastové časti sa

striekajú vodou pod tlakom. Nasleduje kontrola spojov a celá údržba je hotová. Pokiaľ nemáte
na tieto úkony čas, ponúkame Vám službu jarnej údržby chladiaceho zariadenia – evaporizačnej
jednotky našou spoločnosťou. Cena je 50€ bez DPH/kus. Cena nezahŕňa náklady na dopravu.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na adrian@adrian.sk alebo 048/471 0444.

NOVINKY NAŠICH PARTNEROV

Nedávno sa vo Vladimirskej oblasti v Ruskej federácii uskutočnila prezentácia nového objektu,
AO Kolčuginsky elektrokabeľny zavod, v ktorom sú namontované vykurovacie
zariadenia ADRIAN GROUP. Naši partneri z firmy GeLiOs predstavili potenciálnemu
zákazníkovi komplexnú realizáciu pozostávajúcu z plynových infražiaričov ADRIAN-RAD
AA501 – 24 ks a ADRIAN-RAD AA351 – 16 ks. V tomto prípade si zákazník vybral vyhotovenie
horákovej skrine z pohliníkovaného kovu a reflektorov z nehrdzavejúcej ocele.

ZÚČASTNILI SME SA

Zástupcovia spol. ADRIAN GROUP sa zúčastnili na podujatí - Klub SOPK - organizovanom
s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja pod záštitou štátneho tajomníka
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáša Parízka. Témou podujatia
boli formy štátnej pomoci pre malé a stredné podniky a výmena skúseností v podpore exportu.
Viac informácií tu.

POZÝVAME VÁS

Spoločnosť ADRIAN GROUP sa aj v tomto roku zúčastní 63. ročníka medzinárodného
technického veľtrhu SAJAM TEHNIKE v srbskom Belehrade, ktorý sa bude konať v dňoch 21.
– 24. 5. 2019. Veľtrh je zameraný na sektory strojárstva, kovoobrábania, priemyselnej
automatizácie a energetiky a je považovaný za významnú udalosť v oblasti výrobných technológií
z celého balkánskeho regiónu.

POZÝVAME VÁS NA PODNIKATEĽSKÚ MISIU

V mene Banskobystrickej regionálnej komory SOPK Vás pozývame na obchodnú misiu v meste
Saratov v Ruskej federácii, ktorá sa bude konať od 17. do 21. júna 2019.
Priemyselný komplex Saratovského regiónu je najrozvinutejší v rámci celého Volžského
federálneho obvodu. Je tu zastúpená celá škála priemyselných odvetví, vrátane chemickej
výroby, výroby ropných produktov, výrobkov z gumy a plastov, sklárskeho priemyslu, výroby
tabaku. Rast produkcie v regióne je vo veľkej miere spôsobený prevahou odvetví priemyslu ako
výroba vozidiel a zariadení, elektrických zariadení, elektronických a optických zariadení. V
súčasnosti zohráva významnú úlohu rozvoj hutníckej výroby a výroby hotových kovových
výrobkov.
Viac informácií tu.

VEĽKÁ NOC

Za celý kolektív ADRIAN GROUP Vám prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov plných
pohody a spokojnosti!

