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ÚSPORNÉ A EFEKTÍVNE VYKUROVANIE

Predstavujeme novú úspešnú referenciu s plynovými generátormi teplého vzduchu. Náš
zákazník spoločnosť OOO Sterex pack, Baškirsko, Ruská Federácia, ktorá vyrába papier a
kartón, vyjadruje veľkú spokojnosť s novým systémom vykurovania pomocou 7 kusov
centrálnych plynových teplovzdušných jednotiek ADRIAN-AIR MID2090. Zariadenia sú
umiestnené v exteriéri a majú špeciálne vyhotovenie pre fungovanie pri mínusových teplotách.
Na projekčnej a montážnej činnosti sa podieľal náš partner OOO TeploGazAutomatika, Ufa.

NOVÉ VIDEÁ TEPLOVODNÝCH PRODUKTOV

Predstavujeme
Vám
nové
videá
produktov SONNIGER.
Teplovodné
jednotky HEATER a clony GUARD a GUARD PRO sú jedinečné svojho druhu. Ich materiálové
vyhotovenie a moderný dizajn upúta každého! Pozrite si naše videá a dozviete sa o produktoch
SONNIGER viac.

IDEME NAPLNO

Sezóna vykurovania je tu a spoločnosť ADRIAN GROUP ide naplno. Niekoľko krát
týždenne expedujeme naše tovary a služby pre slovenských a zahraničných klientov.
Neustále inovujeme a vyvíjame energeticky efektívne vykurovacie systémy. Množstvo
dodávok svedčí o efektívnosti našich výrobkov a našej práce. Snažíme sa naším klientom
vychádzať v ústrety. Dobrá záruka, servis, realizácia na kľúč a návrhy pre realizáciu sú
atribúty spoločnosti ADRIAN GROUP, ktorá je stále na trhu vykurovania veľmi žiadaná
nielen na Slovensku, ale aj za hranicami.

SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA

Vo štvrtok 24. októbra 2019 sa v Bratislave konala Slovenská kooperačná burza pod záštitou
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Na 13. ročníku SKB sa stretlo mnoho
slovenských a zahraničných podnikateľov, odzneli prezentácie a uzatvárali sa obchodné vzťahy.
Spoločnosť ADRIAN GROUP sa tiež zúčastnila tohto prestížneho podujatia. Mali sme možnosť
predstaviť svoje inovatívne nápady, produkty a služby a tak predstaviť našu spoločnosť
zahraničnému obchodnému trhu.

STRETNUTIE S DELEGÁCIOU PERM

V priestoroch Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), sa dňa 24. 10. 2019
stretli malé a stredné podniky zo Slovenska. Naša spoločnosť ADRIAN GROUP bola súčasťou
Slovensko- ruského podnikateľského fóra. Naším cieľom bolo predstaviť ruským partnerom
z Permského kraja podnikateľskú činnosť, a nadviazať obchodné kontakty počas B2B rokovaní.
Celé stretnutie prebiehalo v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP.

PREZENTAČNÉ DNI PRE PROJEKTANTOV

7.11.2019 sa v Banskej Bystrici v hoteli LUX uskutočnili prezentačné dni pre projektantov.
Predstavili sme novinky v sortimente SONNIGER. Zamerali sme sa na teplovodné jednotky
a dverné clony. Pripomenuli sme aj najnovšie aplikácie s riadiacou jednotkou ADRIANsmart,
ktorou môže ktokoľvek z akéhokoľvek miesta cez internet ovládať akékoľvek zariadenie spínané
elektricky. Prezentovali sme ukážky použitia na vykurovanie, zavlažovanie, osvetlenie a pod.
Ďakujeme všetkým účastníkom za záujem.

