MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE / Funkčnosť dosky je zhruba 50 rokov

Sadrokartónová doska Activ´Air od Rigipsu
rozloží emisie formaldehydu v ovzduší

N

ové stavebné dosky Rigips s technológiou Activ´Air zlepšujú kvalitu
vnútorného ovzdušia. Vďaka tejto
technológii rozložia emisie formaldehydu,
najrozšírenejšej znečisťujúcej látky vo vnútornom ovzduší.
Formaldehyd je najčastejšie v kobercoch,
lepidlách a lakoch na parkety, drevotrieskovom nábytku a podlahách, lepených
podlahových krytinách, ale aj kozmetických
a čistiacich prostriedkoch, textíliách, detských hračkách a cigaretovom dyme. Vzniká
však i pri bežnej ľudskej činnosti – napríklad
varení a žehlení.
Stavebná a konštrukčná sadrokartónová
doska Activ´Air zachytí formaldehyd vďaka
prúdeniu vzduchu, premení ho na neškodné látky a tie už spätne nevylučuje. Dokáže tak znížiť koncentráciu formaldehydu v
miestnosti až o 70 percent, pričom doska
je funkčná približne 50 rokov. Jej účinnosť
bola overená akreditovanými laboratóriami
EUROFINS a Vito podľa ISO 16000-23 a
aj meraním Štátnym zdravotným ústavom v
Prahe.

Sadrokartónové dosky s Activ‘Air možno uplatniť vo všetkých typoch konštrukcií,
kde sa používajú aj bežné sadrokartónové
dosky – v podhľadoch, priečkach či predsadených stenách. Technológia Activ‘Air môže
byť obsiahnutá vo všetkých stavebných a
konštrukčných doskách Rigips (stavebná
doska RB, modrá akustická doska, protipožiarna doska, konštrukčná doska RigiStabil
a pod.).

Je takisto možné na ne maľovať či tapetovať. Najideálnejšie je používať ju tam, kde
sa najviac zdržiavame – v detských izbách
(keďže deti sú na kvalitu ovzdušia najcitlivejšie a vdychujú viac vzduchu), spálňach,
kanceláriách, zdravotníckych zariadeniach
a škôlkach). Viac informácií možno nájsť na
www.activ-air.sk.
(rigips/ar)
Foto: Rigips

Vykurovacie spotrebiče od Vaillantu
možno ovládať už aj smartfónom

Z

načka Vaillant uvedie na trh novú generáciu inteligentných vykurovacích
spotrebičov. Dokážu pracovať v sieti
wi-fi, majú integrované internetové rozhranie
a sú šetrné k životnému prostrediu.
Zariadenia od Vaillantu ponesú názov
Green iQ. Jednou z noviniek je závesný
plynový kondenzačný kotol ecoTec exclusiv,
ktorý umožňuje vykurovanie 100-percentným bioplynom. Kotol je k dispozícii vo výkonových radoch 15 kilowattov (kW), 21 kW,
27 kW alebo 32 kW. Je výkonný, flexibilný a
jeho nová, s internetom prepojená riadiaca
jednotka umožňuje jednoduché ovládanie
kúrenia na diaľku s pomocou smartfónu.
Portfólio rozšírila značka Vaillant aj o nový
rad tepelných čerpadiel flexoTherm exclusiv,
ktorý je tichší a účinnejší ako iné podobné
zariadenia na trhu. Tepelné čerpadlá sú stavané na využívanie všetkých alternatívnych
zdrojov energie, či už ide o vzduch, vodu

alebo zem. Ich energetická účinnosť je A++.
Majú inovovaný chladiaci okruh a integrovaný systém prípravy teplej vody, vďaka
čomu si domácnosti môžu znížiť náklady na
vykurovanie ešte viac. Rovnako ako všetky
zelené iQ produkty aj tepelné čerpadlá fle-

xoTherm exclusiv možno ovládať pomocou smartfónu. A to
aj vďaka novému regulačnému
systému multiMatic 700.
„Snažíme sa výrazne znížiť náklady užívateľov na vykurovanie, ale aj produkciu
emisií CO2. Očakávania zákazníkov, pokiaľ
ide o účinnosť, udržateľnosť a kompatibilitu
výrobkov, pritom každým rokom rastú.
> Pokračovanie na s. 5
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Váhostav očakáva zníženie strát malých veriteľov
Dokončenie zo s. 4
„Rozhodujúci je spôsob, ktorý hovorí, že
rozdiel medzi 15 perc. a 40 perc., teda 25
perc., bude vyplácaný z dividend, ktoré bude
firma tvoriť,“ pokračoval T. Halán. Na otázku,
či sa uskutoční schôdza veriteľov, ktorá má
30. apríla hlasovať o pláne reštrukturalizácie

čiže oddlžení Váhostavu, odpovedal, že zatiaľ áno. Firmy by sa od povolenia reštrukturalizácie do jej skončenia podľa rozhodnutia
vlády zároveň nemali zúčastňovať na verejnom obstarávaní.
Generálny riaditeľ Váhostavu Marián
Moravčík v utorok tento týždeň povedal, že
problémy spoločnosti sa môžu ešte viac pre-

Štát otvára šancu firmám
zbaviť sa daňových sankcií

P

odnikatelia, ktorí vinou neuhradených
pohľadávok v reštrukturalizácii nedokážu načas zaplatiť daň z pridanej
hodnoty, dostanú možnosť zbaviť sa sankcií z neuhradenia tejto dane. Ministerstvo
financií pripravilo nariadenie, vďaka ktorému
sa sankcia odpustí, ak DPH z pohľadávky
zistenej v reštrukturalizačnom konaní voči
veriteľovmu dlžníkovi bude uhradená najneskôr do 31. marca budúceho roku. V takom prípade nedoplatok daňových sankcií
evidovaný voči daňovníkovi k 30. septembru
2016 zanikne dňom 1. októbra 2016. Vláda
SR včera toto nariadenie schválila, účinnosť
nadobudne dňom vyhlásenia. Rezort financií
vypracoval toto nariadenie z vlastnej inicia-

tívy. Tvrdí, že podnetom je potreba riešenia
aktuálnych problémov súvisiacich s reštrukturalizáciou na Slovensku.
Veritelia, ktorých dlžníci sú v reštrukturalizačnom konaní, sa totiž v dôsledku neuhradenia ich pohľadávok ocitajú v postavení,
keď nemajú dostatok finančných prostriedkov na riadnu a včasnú úhradu DPH.
Toto nariadenie by však nemalo byť jediným opatrením, ktoré má pomôcť najmä malým podnikateľom v prípade neuhrádzania
ich faktúr odberateľmi. Rezort financií okrem
iného pripravil aj novelu zákona o DPH,
podľa ktorej by si podnikatelia s ročným obratom do 75-tisíc eur mohli zvoliť možnosť
uhrádzať štátu daň z pridanej hodnoty až

hĺbiť, keby miera uspokojenia nezabezpečených veriteľov bola vyššia ako navrhovaných
15 perc. Spoločnosť zostavila plán výnosov
a nákladov na päť rokov, počas ktorých bude
trvať reštrukturalizácia. „Vychádzajúc z tohto
plánu sme schopní zarobiť 44 mil. eur. Táto
firma za posledné tri roky vyrobila stratu
takmer 30 mil. eur,“ uviedol M. Moravčík.

po uhradení faktúry odberateľom. Teraz sa
musí DPH platiť už po vystavení faktúry.
Minister financií Peter Kažimír však pripúšťa, že navrhované zmeny v daňových
zákonoch ešte môžu prejsť zmenami, keďže
momentálne sú v pripomienkovom konaní.
„Treba si uvedomiť, že DPH je v rámci Európskej únie harmonizovaná daň. To znamená, že máme jasné mantinely, kde sa
môžme hýbať, aby sme neboli vystavení
eventuálnym konfliktom s Bruselom,“ povedal po včerajšom rokovaní vlády minister.
Na diskusiu je však podľa neho aj samotná hranica ročného obratu, do ktorej by si
mohli podnikatelia takýto režim platenia
DPH zvoliť. V návrhu nastavená hranica
75-tis. eur sa podľa výpočtov rezortu dotkne
zhruba 126-tis. firiem, pri hranici 100-tis. eur
by to podľa P. Kažimíra predstavovalo asi
140-tis. subjektov.

Vykurovacie spotrebiče od Vaillantu možno ovládať už aj smartfónom
Dokončenie zo s. 3
Našou odpoveďou je Green iQ, nový
štandard pre udržateľné a inteligentné technológie vykurovania,“ hovorí Carsten Voigtländer, predseda správnej rady medzinárodného koncernu Vaillant Group.
Všetky produkty Green iQ možno ľahko
kombinovať so solárnymi systémami, pra-

cujú v sieti wi-fi a majú integrované internetové rozhranie. Vaillant ich predstavil na
nedávnom prestížnom veľtrhu vykurovacej
techniky ISH 2015 v nemeckom Frankfurte
nad Mohanom.
Výrazným krokom vpred sú aj nové inteligentné regulátory a mobilné aplikácie.
Okrem nového regulátora multiMatic 700
väčšie pohodlie členov domácnosti umožnia

nové aplikácie na ovládanie vykurovania,
vetrania, chladenia i prípravy teplej vody,
ktoré budú zadarmo pre iPhone a smartfóny s Androidom. Ide o aplikácie multiMatic a
eRelax, ktoré umožňujú nastavenia zariadení značky Vaillant na diaľku podľa individuálnych požiadaviek.
(key-comm/og)
Foto: Vaillant
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