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NEPODCEŇUJTE SERVIS A UŽÍVAJTE SI BENEFITY 

ADRIAN® VÝROBKOV ČO NAJDLHŠIE 

 

 

Pravidelný servis a údržba produktov ADRIAN® je cestou k ich dlhej životnosti a funkčnosti. Je 

to nielen zákonná povinnosť, ale aj výrobná prevencia. Vďaka starostlivosti máme zákazníkov, 

ktorí si užívajú výhody napríklad infražiaričov už viac ako 25 rokov a to s minimálnymi nákladmi. 

Kontaktujte svojho dodávateľa alebo sa obráťte na nás a objednajte si servis priamo od výrobcu 

na servis@adrian.sk. Vaše vykurovanie sa Vám odvďačí. 
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NOVINKY NAŠICH PARTNEROV 

 

 

Predstavujeme Vám úspešný projekt vykurovania nášho partnera, firmy GеLiОs, vo Voronežskej 

oblasti v Ruskej federácii pre opravovňu nákladných vozidiel s využitím zariadení ADRIAN 

GROUP. Zóna opravovne je vykurovaná 4 ks plynových infražiaričov ADRIAN-

RAD® АL351 a pre ešte lepšie úspory energie a zvýšenie komfortu boli v priestore umiestnené 

destratifikátory HERKULES H63. Do skladových priestorov boli zvolené teplovzdušné plynové 

agregáty ADRIAN-AIR® АХ45. 
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OBCHODNÁ MISIA RUSKÝCH PODNIKATEĽOV NA SLOVENSKO 

 

 

Od 13. do 16. novembra sa konala obchodná misia ruských podnikateľov z republiky Tatarstan, 

na ktorej sa organizačne podieľala spol. ADRIAN GROUP, s.r.o. Podnikatelia sa zúčastnili 13. 

ročníka medzinárodnej kooperačnej burzy v Bratislave, B2B stretnutí v SOPK v Banskej Bystrici 

a navštívili viacero výrobných podnikov na strednom Slovensku. 
  

 

  

 

CERTIFIKÁTY PRE SRBSKO 

 



 

 

 

S potešením oznamujeme našim partnerom, 

že sme úspešne absolvovali certifikačný 

proces pre srbský trh. Teraz celý sortiment 

našich produktov ADRIAN-RAD® má platné 

certifikáty podľa európskych a srbských 

noriem. 

 

 

POZÝVAME VÁS 

 

 

Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri, 

spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva na 23. ročník medzinárodnej 

výstavy Aquatherm Moskva 2019, ktorá sa uskutoční  vo výstavnom centre Crocus Expo v 

Moskve v dňoch 12. – 15. 2. 2019. 

 

Radi Vás privítame v našom stánku С171, pavilón 3, hala 15. 

 

Neváhajte využiť náš promokód, ktorý Vám umožní získať bezplatný e-lístok na vstup počas 

všetkých výstavných dní: atm19eANAD 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

  

 

 

ZIMNÁ ODSTÁVKA ADRIAN GROUP 

 

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť ADRIAN GROUP bude zatvorená počas 

vianočných sviatkov od 22.12.2018 do 2.1.2019. Z dôvodu inventúry bude expedícia tovaru 

možná od 8.1.2019. 
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