
 

Júl 2019 

View this email in your 

browser 

  

  

 

NOVINKY OD ADRIAN GROUP  

 

 

Po úspešnom spustení e-shopu pre Vás pripravujeme aj novú webovú stránku ADRIAN GROUP. 

Prehľadnejší a aktualizovaný obsah, optimalizácia pre všetky zariadenia, jednoduché 

vyhľadávanie a plná online podpora technikov a obchodníkov. Štart už čoskoro! 

  

 

DOSTUPNÉ A EKOLOGICKÉ CHLADENIE JE TREND 

 

 

Aj v roku 2019 rastie počet spokojných zákazníkov s evaporačným chladením. Úsporná 

prevádzka a minimálna záťaž pre životné prostredie presvedčia každého rozumného užívateľa. 

Spotreba elektrickej energie je oproti štandardnej klimatizácii zanedbateľná, čo je významné plus 

k nízkym obstarávacím nákladom. Obsluha tohto systému nevyžaduje žiadne osvedčenia, či 

oprávnenia a nepredstavuje riziko. Populárna je aj voľba mobilných evaporačných jednotiek. A to 

všetko už môžete riešiť cez náš e-shop a získavať ďalšie výhody a zľavy. 

https://mailchi.mp/d7f4e54d4081/newsletterjl-2019?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/d7f4e54d4081/newsletterjl-2019?e=%5bUNIQID%5d
https://eshop.adriangroup.sk/sk
https://ev.adriangroup.sk/
http://www.adriangroup.sk/priemyselne-chladenie/evaporacne-chladenie
https://eshop.adriangroup.sk/sk/produkty/chladenie


  

 

  

 

  



 

NEZAHÁĽAME ANI V LETE  

 

 

Plné ruky práce vo výrobe, na projektoch zvárania, či na montážach. ADRIAN GROUP ide na 

100% a viac. 
  

 

  

 

  

http://www.adriangroup.sk/


 

ZÚČASTNILI SME SA 

 

 

Na prelome júna a júla boli zástupcovia spol. ADRIAN GROUP na pracovnej ceste v Ruskej 

federácii, počas ktorej sa stretli s viacerými obchodnými partnermi a zúčastnili sa množstva 

podujatí. 

V rámci podnikateľskej misie v Saratove navštívili objekt s plynovými infražiaričmi ADRIAN-

RAD®, ktoré už 15 rokov vykurujú predajňu s nábytkom v centre mesta, čo svedčí o výnimočnej 

kvalite našich výrobkov. 

Pri príležitosti stretnutia predsedu Národnej rady SR Andreja Danka a ministra priemyslu a 

obchodu Denisa Manturova v Moskve sa 1. júla konalo slovensko-ruské podnikateľské fórum, 

ktorého boli zástupcovia ADRIAN GROUP súčasťou. 

Z ďalších významných podujatí spomenieme 10. ročník medzinárodného veľtrhu Innoprom 2019 

v Jekaterinburgu, na ktorom si zabezpečilo dôstojnú účasť aj Slovensko vďaka národnému 

stánku s podporou agentúry SARIO. V rámci veľtrhu sa uskutočnilo fórum žien podnikateliek, kde 

sme sa podelili o skúsenosti žien s podnikaním na Slovensku. 

 

 

 

 

  

http://www.adriangroup.sk/
http://www.adriangroup.sk/plynove-infraziarice/tmave-plynove-infraziarice
http://www.adriangroup.sk/plynove-infraziarice/tmave-plynove-infraziarice
http://www.adriangroup.sk/


 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

 

 

14.8.2019 Deň otvorených dverí v ADRIAN GROUP. Predvedieme Vám adiabatické chladenie a 

bezdrôtové ovládanie ADRIAN®smart. K dispozícii budú evaporačné jednotky ADRIAN-AIR 

EV18 a ich menšia mobilná verzia ADRIAN-AIR EV 8000 a 5000. Všetky zariadenia s úsporným 

chladením na prírodnej báze odparovania vody sú reálne nainštalované v našej výrobnej hale. 

Ukážeme Vám tiež základné možnosti využitia ADRIAN®smart na ovládanie vykurovania, 

chladenia, garážovej rampy či zavlažovania, atď. 

Budete mať možnosť zoznámiť sa s celým sortimentom v našej ponuke. Technici ADRIAN 

GROUP Vám radi odpovedia na všetky Vaše otázky. 

V prípade záujmu nás prosím informujte na adrian@adrian.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 naše riešenia vhodné pre AGRO sektor ako aj výhodný a 

účinný spôsob chladenia vhodný aj do vonkajších priestorov. 

Radi Vás privítame v našom stánku na vonkajšej ploche pred pavilónom M4. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

  

 

LETNÁ ODSTÁVKA ADRIAN GROUP 

 

http://www.adriangroup.sk/
http://ev.adriangroup.sk/
https://adriansmart.sk/
mailto:adrian@adrian.sk
http://www.adriangroup.sk/
https://www.agrokomplex.sk/vystavy/agrokomplex-2018/


 

Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. bude v období 

od  29.07. do 04.08.2019 zatvorená z dôvodu čerpania letnej dovolenky. Expedícia tovaru 

bude možná od 12.8.2019. 

  

 

 

 


