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NOVÝ CENNÍK ZARIADENÍ ADRIAN®

Informujeme našich zákazníkov a obchodných partnerov, že do platnosti vstúpil nový cenník
zariadení ADRIAN® na rok 2019. Požiadajte oň tu.

NOVINKY NAŠICH PARTNEROV

Po úspešnej realizácii objektu Car City v meste Almaty, Kazachstan z roku 2018, ktorý je jedným
z najväčších centier predaja náhradných dielov a doplnkov pre motorové vozidlá v Kazachstane,
bol v tomto roku uvedený do prevádzky ďalší podobný objekt, obchodné centrum Stroy-citi
špecializujúce sa na predaj stavebných materiálov. Objekt realizoval a uviedol do prevádzky náš
partner, firma TOO Alfa-Aua sistemasy, Almaty. Na vykurovanie a ventiláciu boli použité
centrálne teplovzdušné jednotky značky ADRIAN-AIR® MID. Od zákazníka sme už dostali
pozitívne odozvy k práci zariadení, keď pri vonkajšej teplote -16°C bola vnútri objektu dosiahnutá
teplota +22°C.

ADRIAN®smart

Diaľkové ovládanie cez mobil ADRIAN®smart je využiteľné aj vo výrobných halách. Inšpirujte sa
ďalším spokojným zákazníkom v Prievidzi a kombináciou osvedčeného vykurovania plynovými
teplovzdušnými agregátmi ADRIAN-AIR® s novým riadiacim systémom ADRIAN®smart.
Ovládajte aj Vy svoje vykurovanie diaľkovo cez mobilnú aplikáciu.

Mám záujem

AQUATHERM MOSKVA 2019

V dňoch 12. až 15. februára 2019 sa spol. ADRIAN GROUP s.r.o. zúčastnila 23. ročníka
špecializovanej výstavy Aquatherm 2019 v Moskve. Hlavným ťahákom stánku bola prezentácia
našej novinky, ovládacieho systému ADRIAN®smart. Smartfónom pripojeným na wifi sme
návštevníkom
predvádzali ovládanie elektrického infražiariča, destratifikátora a dokonca osvetlenia
stánku.
Záujem bol aj o najnovší prírastok do rodiny evaporačného chladenia, jednotku ADRIANAIR® EV 5000. Ďakujeme všetkým návštevníkom a partnerom, ktorí pomohli vytvoriť priateľskú
atmosféru.

PREZENTAČNÉ DNI A-SICE - POZVÁNKA

Vážení obchodní partneri, milí priatelia!
Dovoľujeme si Vás pozvať na zaujímavé podujatie zo sveta finančne dostupných a efektívnych
technických energetických riešení nielen pre priemysel. Príďte sa pozrieť, čo je nové
na Prezentačné dni A-SICE na tému „Vykurovanie, klimatizácia a vzduchotechnika“. Pozývame
Vás už 27.2.2019 do Košíc (Hotel Košice) a 1.3.2019 do Žiliny (Hotel Slovakia).
Dohodnite si s nami stretnutie už teraz k témam, ktoré Vás zaujímajú.

