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NOVINKY NA E- SHOPE

V rámci exkluzívneho partnerstva ADRIAN GROUP a SONNIGER predstavujeme v našom eshope teplovodné jednotky HEATER a dverné clony vo verzii teplovodné, elektrické a bez
vykurovania. K dispozícii je ultraľahké vyhotovenie s vysokým prietokom vzduchu a dizajnovým
prevedením a robustné priemyselné vyhotovenie s maximálnymi parametrami vo svojej triede.
Skladové zásoby pred vykurovacou sezónou sú samozrejmosťou. Neváhajte nás kontaktovať tu.

e-shop

PRIPRAVTE SA NA VYKUROVACIU SEZÓNU

Vykurovacia sezóna je tu. Spoločnosť ADRIAN GROUP má v ponuke všetko, čo potrebujete.
Z našej ponuky si môžete vybrať plynové, teplovodné a elektrické vykurovanie. Neoceniteľnou
súčasťou sú destratifikátory, takzvané šetriče energie. Vytváraním „virtuálneho plafónu“ a teda

protitlaku stúpajúcemu vzduchu na zvolenej úrovni môžete reálne zmenšiť vykurovaný objem
priestoru a teda šetriť náklady na energie.

PREDSEZÓNNY SERVIS

Je Vaše vykurovanie pripravené na sezónu? Vykonali ste už odbornú prehliadku? Je to jediný
spôsob ako mať istotu, že všetko bude fungovať správne. Je to tiež cesta ako Vášmu vykurovaniu
predĺžiť životnosť. Nezanedbajte servis Vašich zariadení a obráťte sa priamo na ich výrobcu.
Kontaktujte servis@adrian.sk a my Vám s Vašou situáciou určite pomôžeme.

ZAZIMOVANIE EVAPORAČNÉHO CHLADENIA

Nezabudnite svoje chladenie dobre zazimovať. Teploty, najmä nočné, klesajú a je nebezpečné
ponechávať chladiace jednotky bez pravidelnej údržby. Kontaktujte náš servis@adrian.sk a my
Vám radi spracujeme ponuku na „zazimovanie“ Vášho chladenia a odborne poradíme.
Aktuálne pre jesennú údržbu ponúkame aj krycie návleky z kvalitných materiálov v cene od
EUR 118,- bez DPH. Overte si dostupnosť a postarajte sa o svoje evaporačné jednotky, ako sa
patrí.

PODNIKATEĽSKÁ MISIA CHARKOV

V dňoch 24. 9. 2019- 26. 9. 2019 sa stalo mesto Charkov dejiskom stretnutí a rokovaní.
Slovenská agentúra SARIO v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a EZ SR
zorganizovali podnikateľskú misiu na Ukrajinu, do mesta Charkov. Niekoľko členná slovenská
delegácia, ktorú tvorili podnikatelia z celého Slovenska, sa zúčastnila podnikateľského fóra a
B2B rokovania. Návštevou Charkova sa nám otvorili nové možnosti a perspektívy partnerstva
na Ukrajine. Počas návštevy slovenskej delegácii bolo podpísané memorandum o spolupráci
medzi BBRK SOPK a honorárnym konzulátom SR v Charkove.

POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame na stretnutie s nami a zaujímavými novinkami zo sveta finančne
dostupných a efektívnych technických energetických riešení nielen pre priemysel. Príďte sa
pozrieť, čo je nové na Prezentačné dni, ktoré sa budú konať 7. 11. 2019 v Banskej Bystrici v
Hoteli Lux. Dohodnite si s nami stretnutie už teraz k témam, ktoré Vás zaujímajú.
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