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NOVINKY OD NAŠICH PARTNEROV 

 

 

Riešenie vykurovania priestorov so zvýšeným rizikom požiaru nemusia predstavovať iba 

spotrebiče umiestnené mimo vykurovaný priestor, ako sú teplovzdušné plynové 

agregáty ADRIAN-AIR® AR-T alebo teplovzdušné generátory ADRIAN-AIR® MID. V podniku na 

plnenie vankúšov, perín, či matracov sme použitím časti teplej vody z existujúceho systému 

kotlov, technológie a radiátorov a jej presmerovaním do nových teplovodných 

jednotiek HEATER zabezpečili potrebný komfort aj bezpečnú prevádzku. 

 

  

 

  

 

 

ZELENÝ MERKÚR 

 

https://mailchi.mp/d681f9261112/newsletter-prl-2018?e=%5bUNIQID%5d
http://www.adriangroup.sk/teplovzdusne-vykurovanie/plynove-teplovzdusne-agregaty/adrian-air-ar
http://www.adriangroup.sk/teplovzdusne-vykurovanie/centralne-teplovzdusne-jednotky/adrian-air-mid
https://sonniger.adriangroup.sk/produkt-heater/
https://www.youtube.com/watch?v=z7mi7TyVN8E
https://www.youtube.com/watch?v=s0e9Pw6ETgQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z7mi7TyVN8E
https://www.youtube.com/watch?v=s0e9Pw6ETgQ&feature=youtu.be


 

Naša spoločnosť ADRIAN GROUP získala čestný diplom v prvom ročníku súťaže Zelený Merkúr, 

ktorú regionálna komora SOPK v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia v 

Banskej Bystrici vyhlásili začiatkom tohto roka. Súťaž Zelený Merkúr je zameraná na podporu a 

zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného 

rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym rozvojom a efektívnym využívaním 

prírodných zdrojov. 

 

 

 

  

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

 

  

  

 

PREZENTAČNÉ DNI ASICE 

 

 

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 ASICE na tému Vykurovanie, klimatizácia, 

vzduchotechnika. Tento mesiac sa uvidíme 25.4.2018 v Košiciach v Hoteli KOŠICE, 27.4.2018 

v Poprade – Stará Lesná v Hoteli HORIZONT RESORT a neskôr, 13.9.2018 v Bratislave v Hoteli 

BRATISLAVA. Dohodnite si s nami stretnutie už teraz k témam, ktoré Vás zaujímajú. 

http://www.adriangroup.sk/
http://www.asice.sk/
http://www.asice.sk/
https://drive.google.com/file/d/0B-mSusT0o8grS1RhQXlRMUN4QV9LM1pmbXJsTEx4MTdfdDlN/view


 

  

 

POZÝVAME VÁS 

 

 

Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri, 

spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva 

na 20. ročník medzinárodnej výstavy 

  

Aqua-Therm Kyjev, 

  

ktorá sa uskutoční  v medzinárodnom výstavnom centre v Kyjeve v dňoch 15. – 18.5.2018. 

Radi Vás privítame v našom stánku na vonkajšej ploche č. 3 U-R-7. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

  

 

 

PRIPRAVUJEME 

 

 

Značka ADRIAN® sa pod záštitou agentúry SARIO zúčastní 

62. ročníka medzinárodného technického veľtrhu  SAJAM TEHNIKE v srbskom Belehrade, 

ktorý sa bude konať  v dňoch 21. - 25.5.2018.    

http://www.adriangroup.sk/
http://www.aqua-therm.kiev.ua/en-GB/
http://www.adriangroup.sk/
http://tehnika.talkb2b.net/en
http://www.aqua-therm.kiev.ua/en-GB/


  

 

 

 

http://tehnika.talkb2b.net/en



