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PRÍKLAD VYUŽITIA MOBILNEJ EVAPORAČNEJ JEDNOTKY

Vysoké teploty prišli opäť o čosi skôr. Evaporačné chladenie zabezpečuje úspešne a najmä
úsporne komfort v najrozličnejších podmienkach a objektoch. Teplo, nekvalitný vzduch, či prach
nie je problémom iba pre ľudí. Prírodné ochladzovanie bez freónov a kompresorov sa úspešne
presadzuje aj v poľnohospodárstve. V živočíšnej výrobe môže ochrániť zvieratá pred
prehrievaním a v rastlinnej dokonca napomôcť zvýšeniu produkcie. Pozrite si fotografie použitia
mobilných evaporačných jednotiek ADRIAN-AIR® EV 8000 v skleníkoch na pestovanie
paradajok. Zelenina a ovocie ocenia nielen zníženie teploty, ale najmä zvýšenie vlhkosti.

POZÝVAME VÁS

Spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. sa 15. – 18. mája 2018
zúčastnila jubilejného 20. ročníka výstavy Aquatherm v ukrajinskom Kyjeve. Na stánku sme
prezentovali ekologický generátor teplého vzduchu na spaľovanie peliet, drevnej hmoty alebo
poľnohospodárskeho odpadu ADRIAN-AIR® MID BIO a ECO a mobilnú evaporačnú
jednotku ADRIAN-AIR® EV8000, ktorá medzi návštevníkmi vzbudila veľký záujem. Výstava
Aquatherm vytvorila priestor pre stretnutie našich partnerov a kontakt s potenciálnymi
zákazníkmi. Ďakujeme všetkým za účasť a pracovné nasadenie. Tešíme sa na budúcu
spoluprácu.

AQUATHERM KYJEV 2018

Spoločnosť ADRIAN GROUP nezaháľa ani v lete. Od 9. do 12. júla 2018 sa pod záštitou
agentúry SARIO zúčastníme jedného z najvýznamnejších medzinárodných priemyselných
veľtrhov INNOPROM 2018 ktorý sa bude konať v Jekaterinburgu v Ruskej federácii. Veľtrh je
tematicky rozdelený na 4 sektory: kovoobrábanie, priemyselnú automatizáciu, mechanické
strojárstvo a technológie v oblasti energetiky. Nájdete nás v pavilóne č. 1, stánok 1A6.

SAJAM TEHNIKE BELEHRAD 2018

Na výstave SAJAM TEHNIKE v Belehrade, ktorá je považovaná za najvýznamnejšie podujatie v
oblasti strojárstva pre celý balkánsky región, sme sa odprezentovali na národnom stánku
Slovenskej republiky. Vďaka poctivej príprave náš stánok navštívilo množstvo potenciálnych
zákazníkov aj partnerov v regióne. Ďakujeme všetkým za návštevu a tešíme sa na spoluprácu.

PODNIKATEĽSKÁ MISIA DO TBILISI

Pri príležitosti osláv 100. výročia nezávislosti Gruzínska sa 25.-26. mája 2018 v jeho hlavnom
meste Tbilisi konalo gruzínsko-poľsko-slovenské ekonomické fórum za oficiálnej účasti
prezidentov všetkých troch štátov, na ktorom ADRIAN GROUP nemohol chýbať. Misie sa
zúčastnilo 21 slovenských firiem z rôznych sektorov hospodárstva, pre ktoré Slovenská agentúra

pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila pestrý program a business-to-business
rokovania s potenciálnymi obchodnými partnermi.

Čítať dalej

CERTIFIKÁTY PRE MOLDAVSKO

S potešením oznamujeme našim partnerom,
že sme úspešne absolvovali certifikačný
proces pre moldavský trh. Teraz celý
sortiment našich produktov ADRIANAIR® a ADRIAN-RAD® má platné certifikáty
podľa európskych a moldavských noriem.

ADRIAN GROUP A GDPR

Vážení obchodní partneri a zákazníci,
spoločnosť ADRIAN GROUP, s.r.o. si veľmi váži Vašu dôveru a možnosť Vám posielať
zaujímavé a užitočné informácie o svojej produkcii, ako aj novinky zo života spoločnosti. Radi by
sme Vás uistili, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme v súlade s Nariadením o ochrane
osobných údajov ("GDPR"). Podrobnejšie o tom, akým spôsobom spracúvame Vaše osobné
údaje sa dozviete v Pravidlách ochrany osobných údajov.

LETNÁ ODSTÁVKA ADRIAN GROUP

Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. bude v období od 30.
07. do 05. 08. 2018 zatvorená z dôvodu čerpania letnej dovolenky.

