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ODMENY NA ESHOP ADRIAN GROUP

Prví zákazníci, nakupujúci cez e-shop ADRIAN GROUP, už dostali svoju odmenu. Nakúpte aj Vy
online počas tohto leta a atraktívny darček bude Váš. Neváhajte, akcia platí do 30.6.2019.
Sledujte náš e-shop a získajte aj ďalšie výhody a skvelé zľavy.

E-SHOP

PRÍPRAVA NA LETNÚ SEZÓNU

Konečne leto a teplo. Je Vaše evaporačné chladenie už pripravené? Chcete maximalizovať
chladiaci účinok Vašich zariadení? Nepodceňujte údržbu a servis. Naši verní zákazníci
nenechávajú nič na náhodu a svoje evaporačné jednotky si dali profesionálne vyčistiť. Pozrite si
fotografie PRED a PO čistení. Vyskúšajte aj Vy tento najjednoduchší a finančne nenáročný
spôsob chladenia, ktorý je šetrný k životnému prostrediu! Kontaktujte nás
na adrian@adrian.sk alebo 048/471 0444.

ZAVLAŽOVANIE S ADRIAN®SMART

Chystáte sa na letnú dovolenku a uvažujete, ako zabezpečíte, aby Vaša záhrada neutrpela počas
horúčav? Jednoduchý zavlažovací systém na Vašej záhrade vytvoríte osadením
elektromagnetického ventilu na vodnom čerpadle, ktorý budete riadiť cez bezplatnú mobilnú
aplikáciu ADRIAN®smart odkiaľkoľvek, či už z hotelovej izby, alebo kancelárie. Funguje na pokyn
alebo úplne automaticky. Cena za luxus pre vaše rastliny je 99,- EUR s DPH.

KÚPIŤ

KOOPERAČNÁ BURZA

Zástupcovia ADRIAN GROUP sa spolu s viac ako stovkou slovenských a zahraničných firiem z
rôznych oblastí strojárstva zúčastnili na Slovenskej kooperačnej burze organizovanej agentúrou
SARIO. Absolvovali množstvo zaujímavých stretnutí. Viac informácií o podujatí nájdete tu.

SAJAM TEHNIKE 2019

ADRIAN GROUP sa predstavil na národnom stánku Slovenskej republiky pod záštitou SARIO
na výstave SAJAM TEHNIKE 2019 v Belehrade, Srbsko. Naša expozícia bola zameraná najmä
na evaporačné chladenie a vykurovací program ADRIAN®. Počas programu výstavy sme boli
hosťami Ambasády Slovenskej republiky a p. veľvyslankyne Dagmar Repčekovej v Belehrade,
ako aj srbského ministra pre inovácie a technologický rozvoj p. Nenada Popovića. Ďakujeme
všetkým návštevníkom za účasť a tešíme sa na spoluprácu.

LETNÁ ODSTÁVKA ADRIAN GROUP

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.

