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NOVINKA ADRIAN®smart 

 

 

 

Koľkokrát ste už snívali o tom, čo všetko by mohol 

zvládnuť Váš smartfón? Verili by ste tomu, že dokáže 

dokonca dostať pod kontrolu Vaše energie? Konečne je 

to tu. Stiahnite si z Google Play alebo App Store novú 

aplikáciu ADRIAN®smart a pripojte sa k Vášmu novému 

ovládaniu. Kúrte, vetrajte a chlaďte z pohodlia svojho 

telefónu. Ovládať teplotu, nastavovať časové priebehy, 

sledovať vývoj v jednotlivých zónach. To všetko už 

môžete. Buďte SMART. Objednajte si svoj inteligentný 

ovládač. Jednoduchá, prehľadná a dostupná aplikácia 

Vám vďaka stabilnému Wi-Fi zabezpečí úplnú kontrolu 

mikroklímy a energií. Viac informácií Vám prinesieme už 

čoskoro. Sledujte našu web stránku. 

 

 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/976b97072fab/newsletter-september-2018?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/976b97072fab/newsletter-september-2018?e=%5bUNIQID%5d
http://www.adriangroup.sk/


 

ÚSPECH EVAPORAČNÉHO CHLADENIA 

 

 

Horúce leto prinieslo mnohým prevádzkam a objektom problémy so zabezpečením 

štandardného chodu a komfortu pre zamestnancov. Tí, ktorí sa na nás obrátili, vyriešili 

neznesiteľné teplo jednoduchým a ekologickým systémom. Evaporačné jednotky ponúkajú 

dostupné chladenie bez freónov a kompresorov na prírodnej báze VIDEO. Týmto sa chceme 

poďakovať našim zákazníkom a vyzvať aj Vás, aby ste využili prednosti evaporačného chladenia. 

Nečakajte do ďalšieho leta. Využite naše bezplatné poradenstvo a pripravte sa na budúcu 

sezónu vopred. 

 

  

 

  

http://www.adriangroup.sk/priemyselne-chladenie/evaporacne-chladenie
https://www.youtube.com/watch?v=XX1jc1_eajU&t=6s
http://ev.adriangroup.sk/


 

  

   

 

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, ktoré sa budú konať 13.9.2018 v Bratislave v Hoteli 

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

 

  

  

 

AGROKOMPLEX 2018 

 

V dňoch 16. – 19. 8. 2018 sa spol. ADRIAN GROUP premiérovo zúčastnila medzinárodnej 

výstavy AGROKOMPLEX v Nitre. V horúcom počasí sa okoloidúci návštevníci mali možnosť 

ochladiť mobilnou evaporačnou jednotkou ADRIAN-AIR® EV5000. Pozornosť pútal aj centrálny 

http://www.adriangroup.sk/priemyselne-chladenie/evaporacne-chladenie


 

teplovzdušný generátor na spaľovanie obnoviteľných zdrojov (drevného odpadu) ADRIAN-

AIR® MID ECO. 

 

 

 

 

 

 

http://www.adriangroup.eu/Portals/adriangroup/Newsletter/2016/1116/letak_asice_sk_web.pdf
http://www.adriangroup.eu/Portals/adriangroup/Newsletter/2016/1116/letak_asice_sk_web.pdf



