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Heslo spoločnosti:
Jednoduché a rýchle sushi
! EAT HAPPY – BE HAPPY !

NOVINKY Z REALIZÁCIÍ
V mesiaci august realizujeme vetranie priestorov budúcej výrobnej Transport vzduchu je zabezpečovaný
prevádzky spoločnosti EAT HAPPY, ktorú zastrešuje developer oceľovým vzduchotechnickým potrubím, ktoré
ALFA-GROUP International.
je inštalované nad sendvičový strop a samotnú
distribúciu do pracovných priestorov prevádzky
zabezpečujú
výustky
so
samostatnou
reguláciou, ktoré sú inštalované v pretlakových
boxoch.

MARTINSKÉ NÁKUPNÉ CENTRUM
Budova, v ktorej sa nachádza prevádzka spoločnosti EAT HAPPY

EAT HAPPY je nová koncepcia shop-in-shop pre sushi a ázijské
občerstvenie v supermarkete. Šéfkuchári pripravujú lahodný výber sushi
pokrmov po celý deň, ktorý je expedovaný do supermarketov. Stačí si
vybrať, zaplatiť a môžete si vychutnať chutný pokrm počas pracovnej Zabezpečenie chladu v letnom období
Chladenie dvoch kancelárskych priestorov
prestávky alebo zabezpečiť si chutnú večeru.
zabezpečujú dve vnútorné 3,5kW jednotky
O realizácii
Mitsubishi a jedna 7,5 kW vonkajšia jednotka.
Naša spoločnosť realizuje vetranie priestorov Eat Happy na Technickej Predbežný termín ukončenia a spustenie do
ulici č.7 v Bratislave. Distribúciu vzduchu zabezpečujú tri prevádzky je v 36. kalendárnom týždni 2017.
vzduchotechnické jednotky Hřebec o celkovom objeme vzduchu:
12 000 m3/hod. Optimalizovanie teploty privádzaného vzduchu je
zabezpečované kondenzačnou jednotkou Mitsubishi.
Vzduchotechnické potrubie v strojovni
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Pripravil: Ing. Ľuboš Socha, PhD.
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TEAMBUILDING
API NOVINY

september 2017, 9. vydanie

RADY A NÁPADY

Ženský teambulding na splave Oravy SPAŤ DO ŠKOLY
august 2017, 8. vydanie

S koncom prázdnin prichádzajú
prvé povinnosti, drobné starosti
no aj radosti. V tomto stĺpčeku
sme si pre vás a školopovinných pripravili niekoľko
kreatívnych nápadov do školy.
Všetkým žiakom a študentom
prajeme úspešný začiatok
školského roka!
Prvý augustový deň sa teploty hneď od rána začali šplhať k tridsiatke. Na nebi ani obláčik
a modrá obloha boli zárukou, že dnešný deň nám počasie určite nepokazí. My - ženy
z Apiagry sme mali totiž namierené na splav Oravy. Nachystali sme si dostatočný pitný
režim rôzneho druhu, firemné mobily sme odložili hlboko do tašiek a s dobrou náladou
sme o 10:00 vyrazili na splav. O 11:00 sme po krátkej inštruktáži nasadli do dvoch člnov
s kapitánkami Martinkou Sirotovou a Lujzou Sochovou. Oravu sme začali splavovať
v Dolnej Lehote a pred nami bola trasa dlhá 15 km končiaca v Dolnom Kubíne.
V najkrajšom úseku splavu – pod majestátnym Oravským hradom, sme si pri tzv.
„súlodení“ vychutnali okolitú prekrásnu scenériu. Počas splavu sme zažili množstvo
úsmevných a príjemných zážitkov, na ktoré budeme všetky určite dlho spomínať.
Splav sme ukončili vo večerných hodinách dobrým jedlom v reštaurácii pod Oravským
hradom. Za tento zážitok vedeniu firmy ďakujeme.
Autor: Mgr. Janka Boškajová

RECEPTÁR

RAW JAHODOVÁ TORTA
WASHI PÁSKA

NARODENINY
MENINY
OSLAVUJE
• Magdiak Vladimír
• Kudjak Jozef
• Hurák Marek
• Kudjáková Anna
• Sivoň Marek
• Boškajová Jana
• Kovalčík Roman
• Tomovčík Michal
• Randiak Peter
Meninový oslávenci
v tomto mesiaci:
Michal, Matúš, Ľuboš,
Mária, Martina

Oslávencom
srdečne blahoželáme
a prajeme všetko dobré!

NA KLÁVESNICI

RUBRIKA ZÁBAVA

SUDOKU
SUDOKU

