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TEŠÍ NÁS ÚSPECH NAŠICH ZÁKAZNÍKOV 

 

 

Unikátne produkty a zariadenia dodáva na trh náš stály zákazník TOO ATYRAUNEFTEMASH, Republika 

Kazachstan. Na videu je práve zachytený moment presunu obrovskej nádrže, ktorá váži 1200 ton! Ako 

vidíte, tepelný režim vo výrobnej hale je zabezpečený pomocou plynových infražiaričov ADRIAN-RAD 

AA501. Správna pracovná teplota bez akýchkoľvek pochybností prispieva ku veľkým výkonom a kvalite 

finálnych produktov! 

 

 

https://mailchi.mp/782e17a7d213/newsletter-december-2019?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/782e17a7d213/newsletter-december-2019?e=%5bUNIQID%5d
https://www.adriangroup.sk/sk/produkt/adrianradr-aa_ADRIAN-RAD%C2%AE%20AA
https://www.adriangroup.sk/sk/produkt/adrianradr-aa_ADRIAN-RAD%C2%AE%20AA
https://www.youtube.com/watch?v=3KzvN-P5qRU&feature=youtu.be


 

 

 

 

ZAZIMOVANIE CHLADIACICH JEDNOTIEK ADRIAN GROUP 

 

 

Zakúpili ste si naše chladiace jednotky ADRIAN-AIR EV? Trápi Vás otázka, čo robiť s jednotkou po 

lete? ADRIAN GROUP prichádza s jednoduchým riešením.  Aby Vám zariadenia poslúžili aj po zime, je 

veľmi dôležité správne ich zazimovať. Správne kroky a úkony pomôžu ochrániť Vaše zariadenia. Využite 

naše služby a my sa o chladiace jednotky postaráme za Vás. Ak ste už jednotku zazimovali, doprajte jej aj 

zimný návlek z vhodného materiálu. Kontaktujte nás tu. 

 

  

 

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ VÝROBKOV ADRIAN GROUP 

 

 

Pravidelným servisom a správnou údržbou výrobkov ADRIAN GROUP dosiahnete ich dlhú 

životnosť a funkčnosť.  Je to nie len zákonná povinnosť, ale aj výborná prevencia . Vďaka 

nášmu servisu máme zákazníkov, ktorý využívajú naše výrobky už vyše 25 rokov. Kvalita 

našich servisných služieb je garanciou Vašej spokojnosti. Neváhajte si objednať servis priamo 

u nás na servis@adrian.sk. 
  

https://eshop.adriangroup.sk/sk/produkty/chladenie
https://eshop.adriangroup.sk/sk/produkty/chladenie
https://www.adriangroup.sk/sk
mailto:adrian@adrian.sk
https://www.adriangroup.sk/sk
mailto:servis@adrian.sk


 

  

  

 

 

KONFERENCIA OBCHODOVANIE NA TRHOCH EUROÁZIJSKEJ 

HOSPODÁRSKEJ ÚNIE 

 

 

Dňa 21. 11. 2019 sa v Galérii Aircraft v Bratislave uskutočnila Konferencia Obchodovanie na 

trhoch Euroázijskej hospodárskej únie. Spoločnosť ADRIAN GROUP sa zúčastnila tohto 

podujatia, na ktorom vystúpili predstavitelia z krajín Ruska, Kazachstanu, Bieloruska, 

Kirgizska  a Arménska.  Celá konferencia sa niesla v duchu perspektív vytvorenia spoločného 

ekonomického priestoru medzi  EÚ a EAEÚ.  Prezentovali sa rôzne témy a možnosti 

obchodovania. 

 

 

  

 

POZVÁNKA AQUATHERM MOSKVA 

 

Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri, 

spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva na 24. ročník medzinárodnej 

výstavy Aquatherm Moskva 2020, ktorá sa uskutoční  vo výstavnom centre Crocus Expo v 

Moskve v dňoch 11. – 14. 2. 2020. 

 

Radi Vás privítame v našom stánku С1059, pavilón 3, hala 15.  

 

Neváhajte využiť náš promokód, ktorý Vám umožní získať bezplatný e-lístok na vstup počas 

všetkých výstavných dní: atm20eRNPR 

 

https://www.adriangroup.sk/sk
https://www.adriangroup.sk/sk
https://www.aquatherm-moscow.ru/en-gb.html


 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

   

 

ZIMNÁ ODSTÁVKA ADRIAN GROUP 

 

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť ADRIAN GROUP bude zatvorená počas 

vianočných sviatkov od 23.12.2019 do 2.1.2020. Z dôvodu inventúry bude expedícia tovaru 

možná od 10.1.2020. 
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