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NOVÝ CENNÍK ADRIAN GROUP  

 

 

Od 1.8.2019 vstúpil do platnosti nový cenník náhradných dielov pre zariadenia značky ADRIAN®. 

Následne od 1.9.2019 platí aj nový cenník zariadení ADRIAN®. Nové verzie a potvrdenie zliav si 

môžete vyžiadať tu. Neváhajte a aktualizujte svoje údaje čím skôr. 

  

 

NOVINKA VO VYKUROVACEJ TECHNIKE 

 

 

Predstavujeme veľkokapacitnú teplovzdušnú jednotku ADRIAN-AIR® XXL určenú pre živočíšnu 

výrobu alebo vybrané priemyselné aplikácie. Ide o cirkulačnú jednotku s výkonom do 80 kW 

a prietokom vzduchu až do 9000 m3/h. Úsporný spotrebič s nepriamym ohrevom a uzavretým 

spaľovaním v plnom súlade s požiadavkami nových noriem GAR. Vyžiadajte si nové 

podklady tu alebo príďte priamo na náš stánok na AGROKOMPLEX 2019, kde bude táto novinka 

vystavená po prvýkrát. 

 

 

 

https://mailchi.mp/a49490b4c964/newsletter-august-2019?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/a49490b4c964/newsletter-august-2019?e=%5bUNIQID%5d
mailto:adrian@adrian.sk?subject=Nov%C3%BD%20cenn%C3%ADk%20n%C3%A1hradn%C3%BDch%20dielov
mailto:adrian@adrian.sk?subject=ADRIAN-AIR%20XXL
https://www.facebook.com/events/717710965324275/


  

 

PRÍPRAVA NA VYKUROVACIU SEZÓNU 

 

 

Koniec leta je ideálny čas na servis a údržbu vykurovania. Buďte na zimu pripravení 

a kontaktujte servis@adrian.sk, ak chcete kvalitný odborný servis priamo od výrobcu. Odborná 

preventívna starostlivosť predlžuje životnosť a funkčnosť Vašich spotrebičov. Odborná 

prehliadka a revízia je zároveň aj zákonnou povinnosťou. Všetky náhradné diely nájdete aj na 

našom novom e-shope. Zaregistrujte svoj prvý nákup a my Vám priradíme Vašu zľavu a ďalšie 

bonusy a výhody. 

  

e-shop 

 

  

mailto:servis@adrian.sk
https://eshop.adriangroup.sk/sk
https://eshop.adriangroup.sk/sk


 

 

 

  

 

 

POZVÁNKA NA AGROKOMPLEX 

 

 

Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri, 

 

spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva na 46. ročník medzinárodnej 

výstavy AGROKOMPLEX v Nitre, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 25. 8. 2019. 

 

Návštevníkom budeme prezentovať nový produkt zameraný na AGRO sektor, ako aj výhodný a 

účinný spôsob chladenia vhodný aj do vonkajších priestorov. Predstavíme aj jednoduchý 

ovládací systém ADRIAN®smart, ktorý si môžete zakúpiť na mieste so zľavou 20%. 

 

Radi Vás privítame v našom stánku na vonkajšej ploche oproti vchodu do pavilónu M4. 

  

 

POZÝVAME VÁS 

 

http://www.adriangroup.sk/
https://www.facebook.com/events/717710965324275/
https://www.facebook.com/events/717710965324275/
https://www.adriansmart.sk/
https://www.adriansmart.sk/


 

Vážení zákazníci a obchodní partneri, 

v dňoch 4.- 6. 9. 2019  sa spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. zúčastní  12. ročníka 

medzinárodnej výstavy Aquatherm Almaty 2019, ktorá sa bude konať vo výstavnom centre 

ATAKENT v Almaty v Kazachstane. 

Všetci ste srdečne vítaní  v našom stánku číslo 656, pavilón 11. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

  

  

 

  

 

  

 

   

http://www.adriangroup.sk/
https://aquatherm-almaty.kz/en/
https://www.facebook.com/ADRIANGROUPBB/
http://www.adriangroup.sk/


  

 

 

 


