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Základem pro určení správné velikosti je 
nejlépe změření sama sebe nebo některého 
Vašeho oblíbeného trička a porovnání s údaji 
v našich tabulkách. 

POKER, GOLF

CLASSIC

DAKAR

HIMALÁJE

OBVOD kolem 
HRUDI (cm)

OBVOD kolem 
HRUDI (cm)

OBVOD kolem 
BOKŮ (cm)

OBVOD kolem 
BOKŮ (cm)

délka trička 
od krku (cm)

délka trička 
od krku (cm)

DÁMSKÁ TRIKA

DÁMSKÁ TRIKA

S

S

76

84 - 92

78

68 - 76

56

55

M

M

84

92 - 100

86

76 - 84

59

56

L

L

92

100 - 108

94

84 - 92

62

58

XL

XL

100

108 - 116

104

92 - 100

65

60

PÁNSKÁ TRIKA

PÁNSKÁ TRIKA

S

S

104

86 - 94

100

76 - 82

69

71

M

M

114

94 - 102

112

82 - 90

70

72

L

L

122

102 - 110

118

90 - 98

71

73

XL

XL

XXL

XXL

128

110 - 118

134

118 - 129

124

98 - 106

130

106 - 116

72

74

75

75

Textilní produkty
pod  značkou
nanosilver®

2

které naleznete v tomto katalogu, jsou výsledkem 
výzkumu antibakteriálnosti na bázi nanotechnologií. 
Součástí výrobků je vlákno nanosilver, které je obohaceno 
přímo ve své struktuře molekulami stříbra, které jsou na 
vlákně pevně uchycené. Vlákno má dezinfekční účinky  
a ideálně splňuje požadavky pro antibakteriálnost 
(zamezuje šíření bakterií a způsobuje jejich odumření).       
 
Výsledkem účinnosti je výrazné snížení zápachu  
z potu a odstranění mykóz. Stříbro se z vlákna ani po 
opakovaném praní nevymývá a jeho působení je tak stálé. 

Pro zvýšení potřebných vlastností funkčního prádla byly 
společností NanoTrade s.r.o. vyvinuty další materiály, které 
vznikly ideálním spojením s jinými funkčními vlákny.

HIMALÁJE

40°C

30°C

10°C

0°C

-10°C

-20°C

20°C

5°C

-30°C

GOLF

DAKAR

CLASSIC

HIMALÁJE

DAKAR

CLASSIC

KALHOTKY

OBVOD KOLEM 
PASU (cm)

OBVOD KOLEM 
BOKŮ (cm)

36 62 - 65 68 - 76

38 66 - 69 76 - 84

40 70 - 73 84 - 92

42

44

74 - 77

78 - 81

92 - 100

100 - 106

HIMALÁJE

DAKAR

CLASSIC

BOXERKY

OBVOD KOLEM 
PASU (cm)

M 85 - 89

L 92 - 96

XL

XXL

100 - 106

110 - 114



Certifikace, osvědčení, testy a zkoušky:

Všechny produkty z tohoto katalogu je možné zakoupit
- přes e-shop www.nanosilver.cz
- prostřednictvím našich Nanoman a Nanowoman (provizní prodejce)
- u našich partnerů v kamenných prodejnách

Při objednávce zboží nad 1 500 Kč je poštovné ZDARMA,  
nad tuto hodnotu je zdarma.

Zboží je odesíláno ihned, nejpozději do 5 pracovmích dnů.

Platba zboží je možná dobírkou, bankovním převodem, kartou, 
PayPal a také v hotovosti při osobním odběru  
zboží v naší provozovně v Dobré u Frýdku-Místku,  
v Olomouci nebo na místech HeurekaPoint. 

Všechny textilní produkty jsou dodávány v luxusním balení. 
 
Informační servis poskytujeme v pracovní dny na telefonu  
604 915 654 v době 8:00 -16:30 hod. Vaše e-mailové  
dotazy na info@nanosilver vyřídíme nejpozději do 24 hodin  
(lze využít i dotazovou šablonku www.nanosilver.cz).

Ministerstvo zdravotnictví 
České republiky

Kožní klinika Fakultní 
nemocnice Olomouc

Textilní zkušební 
ústav, Brno

Státní veterinární 
ústav Olomouc

Komfort pro Vaše tělo…
Všimli jste si toho, že dnes je v obchodech téměř každé tričko nabízeno jako funkční? Prošli jsme 
celou řadu nabídek a přiznáme se, že jsme si někdy mohli hlavy ukroutit… co vše je nabízeno jako 
„funkční“! Dokonce i obyčejná trička získají s nádechem slovíčka FUNKČNÍ svůj půvab a hlavně cenu.  

Značka nanosilver® je od svého vzniku zaměřena na nabídku SKUTEČNĚ FUNKČNÍCH  
produktů. Pojďme se podívat, o jaké FUNKCE se vlastně jedná:  

- Antibakteriální = díky obsahu nanočástic stříbra, které je pevně uchyceno ve vlákně, dochází k 
likvidaci bakterií. Díky pevnému uchycení se stříbro z oblečení nevypere a tato funkce tak působí 
po celou dobu životnosti produktu 

- Hygienická = snížené množství bakterií, které se normálně množí v potu, eliminuje vznik zápachu 
z potu, oblečení tak po uschnutí nezapáchá

- Zdravotní = molekuly stříbra působí jako prevence proti mykózám a plísním 
- Odvádí vlhkost (zde často užívaný pojem funkční) = struktura vláken i úpletů umožňuje odvod 

vlhka od těla a udržuje ho v pohodovém komfortu i během náročných aktivit
- Hřejivá = materiál Himaláje dokáže udržet tělesnou teplotu i při okolních mrazech
- Chladivá = materiál Dakar dokáže odvádět tělesnou teplotu a ve srovnání s vnějším okolím 

působit chladivým dojmem
- Šetrná = díky nízké gramáži výrobků šetří místo v báglech i síly jejich nosičů 
- Úsporná =  díky hygienické funkci je frekvence praní nižší, dochází k úspoře financí
- Ochranná = díky vlastnostem polyesterového materiálu má schopnost zadržovat UV záření
- Praktická = velice rychle schne, nemusí se žehlit, lze sušit v sušičce
- Designová = střihy a designy neustále vyvíjíme, abyste v našem oblečení byli krásní  

a cítili se pohodlně 
- + Zábavní = novinka, která díky přidání „herního vlákna“ umožní využít novou zábavnou funkci, 

kterou můžete sami tvořit (pro více informací sledujte naše webové stránky a náš FB)
 
Právě FUNKCE rozdělují nabídku našich produktů do kolekcí:
Kolekce CLASSIC – spojení antibakteriálního vlákna nanosilver® a BIO bavlny: 
antibakteriální, hygienická, zdravotní, úsporná, designová
Kolekce Dakar – spojení antibakteriálního vlákna nanosilver® a vlákna Coolmax®:
 antibakteriální, hygienická, zdravotní, odvádí vlhkost, chladivá, šetrná, úsporná, ochranná, 

praktická, designová, 
Kolekce Himaláje – spojení antibakteriálního vlákna nanosilver® a vlákna ThermoCool™: 

antibakteriální, hygienická, zdravotní, odvádí vlhkost, hřejivá, šetrná, úsporná, ochranná, praktická 
+ nově od roku 2014 kolekce FUN triko - nová řada obsahuje „herní vlákno“

Staňte se členy exkluzivní skupiny lidí, kteří mohou nosit stříbro, stejně jako kosmonauti!

Váš nanosilver tým 3

Praktické informace:

Trička, spodní prádlo, ponožky i termoprádlo byly testovány jak 
v laboratořích, tak v extrémních zátěžových podmínkách, např. 
horolezci v Himalájích, na Pamíru, jezdci závodu Dakar nebo Etiopii.   

Kromě textilních výrobků naleznete v katalogu několik produktů na 
bázi nanotechnologií, které najdou využití například ve stavebnictví, 
v dopravě i v denním životě. (str. 14)



kolekce 

CLASSIC
Trička a spodní prádlo pro 
celoroční použití. Materiál vyniká 
jemným a příjemným pocitem  
z doteku, je elastický, přizpůsobuje 
se tělu a vytváří tzv. druhou kůži. 
Odvádí pot a ničí bakterie, ze 
kterých vzniká zápach. Napomáhá 
hojení ran a oděrek. Vhodné na 
sport, do kanceláře i na běžné 
nošení. Nezpůsobuje opruzeniny. 
Velkou výhodou je schopnost 
materiálu odstraňovat plísně, 
mykózy a ekzémy a spolehlivě jim 
předcházet. Univerzálnost použití 
spočívá i v konceptu barev - černá 
a bílá, oblečení je tak možno 
snadno kombinovat s oblíbenými  
věcmi ve vašem šatníku. Novinkou 
je rozšíření nabídky této kolekce  
i o další barvy, zejména  
brandovou zelenou.
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Pánské | 
Dámské triko

Pánské | Dámské triko

- potisk logo 
- černé nebo bílé

- potisk SPORT 
- černé

Pánské | Dámské triko
- potisk molekul nebo motýlků
- černé nebo bílé 

Multifunkční 
čelenka - šátek

1|
2|

4|

3|

- bílá nebo černá

4



víte, že?

Je prokázáno, že nanočástice stříbra    
(s rozměry v rozmezí 1-100 nm) působí 
antibakteriálně na širokou škálu bakterií 
(např.: Escherichia coli,   Chlamydia 
trachomatis, Providencia stuartii, 
Vibrio vulnificus, Pneumobacillus, 
Staphylococcus aureus, Candida 
albicans) a jiných patogenů.

Vhodné pro různé profese 
jako pracovní oblečení.

Dámské triko  
s krátkým rukávem

- potisk logo 
- černé nebo bílé

- bílé, zelené, lososové nebo černé

- bílé nebo černé

Dámské triko  
s dlouhým 
rukávem
- bílé nebo černé 

Pánské triko  
s dlouhým rukávem

Pánské triko  
s krátkým rukávem
- bílé nebo černé

5|

6|

7| 8|
5



Hledáte  funkční prádlo, 
které aktivně odvádí pot, pomáhá 
odstraňovat nepříjemný zápach 
 a zároveň má antibakteriální 
vlastnosti? 

Spodní prádlo  musí být 
především pohodlné na nošení, 
ale zároveň také funkční. Spodní 
prádlo nanosilver spojuje tyto 
vlastnosti  v  jeden celek a nabízí 
tak alternativu pro všechny, kteří 
na výběr spodního prádla kladou 
skutečný důraz. 

10 tipů pro nákup 
funkčního prádla
1.  Rozmyslete se, na co funkční 

prádlo kupujete 
2.  Přemýšlejte, pro které období 

prádlo kupujete 
3.  Dbejte na správnou velikost 
4.  Všímejte si hmotnosti 
5.  Vyžadujte nadstandardní 

vlastnosti 
6.  Promyslete, jaké další vrstvy 

oblečení využíváte 
7.  Dejte na reference známých 
8.  Nastudujte si dostatek 

informací  
9.  Nechte si případně  

poradit  
10.  Buďte loajální  

k vybrané značce

Kalhotky klasik

Kalhotky s gumou

Kalhotky nohavičkovéBoxerky

- bílé nebo černé

- černé

- bílé nebo černé- bílé nebo černé

Boxerky s gumou Slipy s gumou
- černé - černé

Pánský nátělník
- bílý nebo černý Dámská košilka

- bílá, černá nebo zelená

11|

9|
10|

12|

13| 14|

15|

16|
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Dámské sportovní triko 
s červenou vsadkou

Dámské sportovní triko 
s zelenou vsadkou

Dámské fitness tílko

- černé s červenou vsadkou

- černé se zelenou vsadkou

- lososové

víte, že?

…je rozdíl v produktech se stříbrem?
Kvalita uchycení stříbra ve vlákně je velmi 
odlišná. Na trhu se objevují produkty, 
které hlásají obsah stříbra v produktu a tím 
garantují jeho antibakteriální vlastnosti. 
Jakým způsobem je stříbro uchyceno 
na vlákně nanosilver?  
 
Stříbro lze  „do vlákna“ dostat jednoduchou 
formou tj. namáčením v lázni. Tato cesta 
je sice poměrně jednoduchá, ale není 
trvalá. Naopak metoda, kterou využívá 
technologie nanosilver, je pro uživatele  
i životní prostředí prospěšnější! Stříbro je 
metodou nanosilver pevně uchyceno 
ve vlákně a nevymývá se. V oblečení 
je tedy stříbro po celou dobu jeho 
životnosti a může tak působit nepřetržitě. 
Není uvolňováno praním do životního 
prostředí! 

18|

18|

19|

Dámské triko se stojáčkem
- s krátkým rukávem
- černé nebo bílé

20|

Sportovní 
podprsenka
- černá, zelená, červená

17|
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kolekce 

DAKAR
Ve snaze vytvořit absolutně pohodlné 
a funkční prádlo do každých podmínek 
jsme vyvinuli letní chladivé prádlo 
kombinací materiálu nanosilver®  
s Coolmaxem®. Hrdě nese název Dakar, 
bylo totiž testováno v teplotních 
extrémech na Dakaru v Jižní Americe. 

Výsledkem jsou nadšení testovací 
jezdci, nadšení jsme my a můžete 
být i vy. V teplých letních dnech 
příjemně chladí, odvádí pot do 
vrchní vrstvy, rychle schne. Hodí se 
jak na sport, tak na běžné nošení. 
Všechny antibakteriální a antipachové 
vlastnosti zůstávají zachovány.
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Pánské triko s potiskem

Kalhotky DAKARKalhotky DAKAR s prošitím
- černozelené- zelené nebo černé

21| 21|

- potisk molekul
- černé 
- bílé Dámské triko Dakar

- černočervené, černozelené nebo zelenočerné
Pánské triko Dakar
- černozelené nebo černovínové

22| 23|8
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Testování  
na Dakaru

Navigátor závodního speciálu Hummer 
H3evo Míla Janáček tvrdí:

“…mám k těmto všem „kosmickým 
věcem“, které nám cpou všechny ty 
reklamy, tak nějak už od přírody odstup 
a ostych, ale v případě spodního prádla 
nanosilver® jsem byl opravdu mile 
překvapen! Nejen, že materiál je příjemný, 
tzn.  nekouše  a  větrá, ale člověk se  
v problematických partiích opravdu méně 
potí  a tím  nedochází ke standardním 
opruzeninám,  jako o běžného prádla. 
Navíc dobře  odvádí pot  ven a tak  
v případě změny teplot směrem dolů 
člověk neprochladne. Díky dobrým 
střihům pak musím uznat, že prádlo  
i dobře padne  a člověk nemá i po delší 
době sezení v závodní sedačce nikde na 
těle otlačené švy prádla, které by jej nějak 
otravovali a rozptylovali při podání co 
nejlepšího výkonu.“ 

24|

Pánská polokošile
- červenočerná nebo černočervená

Dámské triko Dakar s prošitím
- černé se zeleným prošitím 
nebo zelené s černým prošitím

26|

Boxerky DAKAR
- černošedé, černovínové 
nebo černozelené

25| 9
Aleš Loprais s týmem na Dakaru 2011



kolekce 

HIMALÁJE
Jedinečné spojení materiálů 
nanosilver® a Thermo®Cool™ je 
technologickou špičkou na trhu 
s termoprádlem. Termo účinky 
byly ověřeny během výpravy do 
Himalájí, na osmou nejvyšší horu 
světa Cho Oyu. 

Termoprádlo si pochvalovali 
horolezci ve výšce 7400 m.n.m. 
Teď máte i vy možnost využít 
tepelných účinků spolu s vlastností 
odbourávající zápach, což je obecně 
častý problém termoprádla. Jako 
všechno oblečení značky nanosilver 
je také termoprádlo antibakteriální. 
Mezi další pozitivní vlastnosti patří 
zejména ničení plísní, bakterií  
a mykóz.

 te
rm

o 
tr

ik
o 

• t
er

m
o 

sp
od

ky

52
%

  T
he

rm
o®

Co
ol

™
44

%
  v

lá
kn

o 
na

no
si

lv
er

®
4%

   
ly

cr
a

Termo kalhotky s nohavičkou

Pánské termo 
boxerky

Pánské | Dámské 
termo spodky

- tmavě šedé, černé a zelené

- tmavě šedé, černé a zelené

- černošedé  
nebo černobílé

27|

28|

30a|

Dámské | Pánské termo triko
- černozelené nebo černobílé plástev

29a|10



Testování v Himalájích  
a na Pamíru
2010 | Cho Oyu 8 201 m.n.m.
testovali: Ing. Petr Valchař, Martin Helcel, MUDr. 
Petra Guňková, Ph.D.
2012 | Lhotse 8 516 m.n.m.
testovali: Leopold Sulovský, Pavol „Lupi“ Lupták, 
Milan Sedláček, Radovan Marek, Marek Ožana 
(vrcholu dosáhli Radovan Marek a Milan Sedláček)
2013 Muztagh ata 7 546 m.nm. – výstup  
s kardiostimulátorem 
testovali: Markéta Hanáková, Zdeněk Hodinář 

Horolezci měli možnost vyzkoušet a otestovat  
v extrémních podmínkách ponožky, spodní prádlo  
a termoprádlo z kolekce Himaláje.    

Pár vět z hodnocení výstupů v Himalájích:  
„ Termoprádlo nanosilver® velmi dobře obstálo ve 
velkých nadmořských výškách a poskytlo překvapivě 
dobrý tepelný komfort. Také jsme všichni velmi 
kladně hodnotili funkční podkolenky nanosilver®, 
které měli někteří členové dokonce obuté při pokusu 
o vrchol, aniž by měli jakékoliv problémy. „  

Zvláštností expedice do Pamíru bylo to, že výstupu se 
zúčastnila jako 1. na světě žena, která má voperován 
kardiostimulátor. Když se chce, všechno jde! 

Kukla lyžařská

Pánské | Dámské 
termo spodky 3/4

- černá

- červené nebo modré

31|

30b|

Dámské | Pánské termo triko

Dámské | Pánské 
termo triko
- červené nebo modré

29b|

Dámské | Pánské termo spodky
- červené nebo modré

30c| 11



kolekce 

GOLF
Připravili jsme pro vás řadu oblečení, která je vhodná 
nejen do prostředí golfového sportu, ale také se 
velice dobře uplatní pro běžné nošení do společnosti. 
Kolekce je vhodná ať už zažíváte pořádnou hru nervů 
při golfovém turnaji nebo řešíte náročný pracovní úkol, 
kdy se nezřídka stane, že se člověk pořádně zapotí. 
Problém s nepříjemných pocitem je pak na světě.
 
Při tvorbě této luxusní kolekce oblečení nanosilver® 
jsme vycházeli také z toho, že ne každý ocení 
vlastnosti polyesterového vlákna, byť je obohaceno 
o antibakteriálnost a vysoký odvod potu. 
Někteří mají raději pocit hladké bavlny.  
 
Připravili jsme dvě řady polokošil s pleteným límečkem, 
a to pro ženy i muže
 
GOLF ACTIVE je ušita z materiálu Dakar  
(vlákno nanosilver® + vlákno Coolmax®) 

GOLF CLASSIC využívá hebkost a pružnost materiálu 
Classic (vlákno nanosilver® + bavlna + elastan)
 
Užijte si luxus i pohodlí!
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Dámská/pánská  
polokošile Golf Activ
- barva bílá (v dámském provedení 
se zelenou knoflíkovou légou),  
černá se zelenou knoflíkovou légou

Golf
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Dámská/pánská polokošile 
Golf Classic
- barvy červená, bílá, černá
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tabulka velikostí

S (3-5) 35 - 38

M (6-8) 39 - 42

L (9-12) 43 - 46

XL (13-15) 47 - 49
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Sportovní ohrnovací ponožky

Sportovní termo 
ponožky

- bílošedé, tmavě šedé nebo černé 

- šedočerné

Bike/cyklo ponožky
- světlá kombinace nebo tmavá kombinace

Kotníkové ponožky tenké
- černé nebo bílé

MOTO ponožky
- šedočervené nebo šedozelené

Společenské ponožky
- bílé, černé nebo šedé

Ski/In line 
podkolenky

Treking 
ponožky

- tmavě šedé 

- tmavě šedé 
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NANOPRODUKTY

Přemýšlíte o zajímavém dárku pro 
sebe či své blízké?
 
Podívejte se na netradiční 
doplňky využívající nanotechnologie, 
které ocení nejen nadšení sportovci či 
cestovatelé.
 
Při cestování lze využít 
například kosmetické ubrousky 
s antibakteriální úpravou nebo 
antibakteriální a dezinfekční 
sprej nanosilver určený pro dezinfekci
silonových punčoch a obuvi.
 
Pro milovníky aut a cestování je 
určeno aditivum do motorové 
nafty či řada ošetřujících přípravků. 

Stavebníci a majitelé domů a bytů, 
chat ocení produkty pro ošetření 
různých materiálu.
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PERMAGARD

Envirox™ 

Envirox™ DPF Assist

- Impregnační přípravek na beton
- Impregnační přípravek na savé kameninové povrchy  
  s vysokou účinností
- Zpevňuje povrch ošetřeného kameniva proti otěru
- Zabraňuje usazování nečistot
- Zcela průhledný, nemění barevný tón podkladu
- Obsah: 150 ml, 500 ml, 1 000 ml

- Aditivum do motorové nafty 
- Snižuje spotřebu nafty o 5 - 12 %
- Zlepšuje spalování paliva a snižuje emise CO2

- Čistí spalovací komoru a vstřikovací trysky
- 500 ml balení pro 2.000 l nafty
- Celoroční používání aditiva
- Bez negativního vlivu na motor a životní prostředí
- Obsah: 500ml

- Přípravek do motorové nafty k regeneraci DPF filtru
- Pro palivo: motorová nafta, BioDiesel
- Snižuje obsah sazí vznikajících při spalování až o 18%
- Výrazně snižuje teplotu výfukových plynů, nutnou  
  k dosažení spalování zachycených sazí v DPF filtru
- Obsah 500 ml

Autošampón
- Ideální pro ruční mytí vozu
- Zvýrazňuje barvu a lesk autolaku
- Usnadňuje odstranění nečistot
- Šetrný k životnímu prostředí
- Obsah: 200 ml, 500 ml, 1 000 ml

Politura
- Vytvrzovací vosk
- Přípravek na účinnou ochranu 
  i staršího autolaku
- Chrání proti poškození a škrábancům
- Eliminuje účinky soli a asfaltu
- Umožňuje snadné odstranění nečistot
- Obsah: 25 ml, 100 ml, 500 ml

SUPRAPERL
- Ochranný přípravek na sklo a keramiku
- Dvousložkový přípravek – čistič a aplikátor
- Chrání sklo a keramiku před špínou a mastnotou
- Vyniká samočisticími schopnostmi
- Šetrný k životnímu prostředí
- Obsah: 25 ml, 100 ml, 500 ml
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NANODEODORANTEnvirox™ DPF Assist
- Nanotechnologický přípravek na odstranění zápachu
- Vhodné pro všechny druhy pachů.
- Obzvláště zápachu ze zvířat například ve vašem automobilu  
   nebo bytě, zápach při zpracování potravin, zatuchlina atd.
- Působí antibakteriálně a fungicidně.

Tekutá plachta na bazény
- Neviditelná ochrana/zastřešení bazénu
- Esteticky přijatelnější než krytí bazénu fólií
- Snižuje odpařování vody o 20 - 40% (podle typu bazénu)
- Šetří energie pro ohřev vody o 50 - 70%  (podle typu bazénu)
- Snižuje vlhkost vzduchu u vnitřních bazénů
- Pracuje i při zapojené filtraci, ideálně kdykoliv je bazén v klidu

PERMATEX
- Účinná impregnace oděvů a textilu
- Ochrana proti povětrnostním vlivům
- Zabraňuje usazováním nečistot
- Zpevňuje textilie proti otěru

víte, že?

Molekuly stříbra mají schopnost likvidovat bakterie 
díky biotickému účinku a tím eliminují zápach, který 
vzniká při jejich působení. Produkty obohacené  
o molekuly stříbra zajišťují likvidaci nepříjemných 
pachů vzniklých biologickým působením.

Antibakteriální ubrousky
- Ubrousky s desinfekčním účinkem 
- K desinfekci rukou i povrchů
- Jednotlivě balené, vlhčené, neparfémované
- Hygienické ubrousky s obsahem stříbra působí  dlouhodobě 

desinfekčně na nejrůznější povrchy a na lidskou kůži. 
Lze je použít jako prevenci před nákazami způsobenými 
bakteriemi, plísněmi, kvasinkami. Zvláště jsou  vhodné  
při cestování, na desinfekci ploch (hromadné dopravní 
prostředky, uzávěry  nápojů, plechovek, sklenic, veřejná WC, 
madla nákupních vozíků ...). 
- balení 1ks, 5ks

Antibakteriální sprej nanosilver
- K desinfekci obuvi, punčoch a textilu
- Spolehlivě ničí všechny bakterie
- Eliminuje nepříjemné pachy
- Obsahuje molekuly stříbra
- balení: 30ml, 100ml, 200ml
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Česká společnost založená v Olomouci v roce 
2004. Český výrobce produktů značky nanosilver. 
Díky zázemí a úzké spolupráci s výzkumnými 
pracovišti a univerzitami v ČR, Polsku, Rakousku, 
Německu a Velké Británii realizujeme vlastní 
aplikační výzkum a vývoj vzorků nových 
materiálů, technologií a postupů na všech 
úrovních pro mnohé obory využití.

Mezi naše hlavní obory činnosti patří:

Naše projekty:

NanoTrade s.r.o.
aplikovaný vývoj a výzkum

inovace technologických procesů 

aplikace nanotechnologií a nanomateriálů 

využívání grantů a veřejné podpory při transferu technologií 

spolupráce při VaV (věda a výzkum) 

konzultace a poradenství 

výroba a prodej antibakteriálního zboží značky nanosilver

Veterinární aplikace TraumaPet®

Aditiva pro snižování emisí 

Chytré textilie

P1

P2

P3


