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تعتبر شركتنا عضوا مؤسسا لرابطة صناعات تكنولوجيا النانو في الجهمورية التشيكية ونهتم منذ فترة طويلة بتوعية المجتمع في 

مجال التقنيات النانوية التشيكية ضمن مشروع Česko je nano )أي التشيك هي نانو(. جميع منتجاتنا مصنوعة في الجمهورية 

التشيكية ونستخدم في صناعتنا فقط الغشاء التشيكي المكّون من ألياف النانو المعتمد.
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أقمشة تشعرون فيها باالنتعاش دائما 

قماش CHYT الخفيف للغاية1. 

نقدم مالبس مصنوعة من أقمشة خفيفة للغاية ومناسبة للسفر وللطقس الحار جداً. ال تحتاج للكي. إذا كانت القطعة مجعدة 

فيكفي تعليقها عىل شماعة المالبس من أجل االستواء وستستوي بسرعة حتى عىل الجسم. تم اختبار القماش في مجال 

الرعاية الصحية فإنه غير مهيج  ومناسب للبشرة الحساسة للغاية والبشرة التي تميل للتهيج.

قماش LUX الالمع واألنيق2. 

قماش وظيفي مضاد للجراثيم حاصل عىل براءة اختراع يجمع بين البوليستر المدعوم بتقنية النانو واإليالستان. إنه يلبي جميع 

المتطلبات الوظيفية ومع ذلك فإن القماش متدفق للغاية وسلس والمع ويبدو أنيقاً للغاية. يحتوي القماش عىل سطح كاره 

للماء وبالتالي له خاصية التنظيف الذاتي easy-care. وبذلك تمنع األوساخ من اختراق الهيكل. بفضل العناية السهلة فإن 

المالبس صديقة للبيئة حيث تحد من استهالك المياه والمنظفات والطاقة.

القماش الفضائي3. 

قماش وظيفي مضاد للجراثيم حاصل عىل براءة اختراع يجمع بين البوليستر المدعوم بتقنية النانو والقطن. تلبي هذه التركيبة 

الفريدة جميع المتطلبات الوظيفية ولكنها في نفس الوقت لطيفة للمس وناعمة جداً ومريحة لالرتداء. كما أنها مناسبة للنشاط 

البدني المفرط أو درجات الحرارة المرتفعة أو للخيارات المحدودة للغسيل.

nanoSPACE مصنوعة من أقمشة  by LADA مالبس

مناسبة حتى لرياضة المغامرات. عدا الحماية من االشعة فوق 

البنفسجية فإنها فعالة في القضاء عىل الجراثيم المسببة للروائح 

الكريهة. تنشف األقمشة بسرعة ولها خاصية التنظيف الذاتي. 

ال تستطيع األوساخ التسرب إىل داخل األلياف ولذلك ال تحتاج 

سوى كمية قليلة من الماء والمنظفات.
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أهم فوائد مالبس
nanoSPACE by LADA

مضادة للجراثيم

تزيل الروائح الكريهة

تتضمن فلتر لألشعة فوق البنفسجية

تبعد الرطوبة بشكل جيد وتعتبر مناسبة للنشاط البدني المفرط

أعىل مواصفات للتنظيم الحراري

تصميم أنيق

مصنوعة عىل مبدأ الموضة البطيئة

تصاميم ذكية تبرز نقاطك القوية

nanoSPACE هي التصاميم التجريدية والراقية التي تشعرون بها باألناقة والراحة في نفس  by LADA واحدة من أكبر مزايا مالبس

nanoSPACE تصاميم مختلفة وقابلة للتعديل للتكيف بسهولة لجميع أشكال الجسم.  by LADA الوقت. تقدم
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 مالبس مصممة
 nanoSPACE by LADA

مالبس nanoSPACE by LADA لمصممة تشيكية

الدا فيفيالوفا )Lada Vyvialová(  هي واحدة من المصممين التشيكيين الرائدين  وقد فازت بعدد من الجوائز األوروبية مثل جائزة 

Elle Edition  و Patrizia Gucci Selection و Gentleman´s Essentials لـ MINI. الدا فيفيالوفا )Lada Vyvialová( هي واحدة 
من المصممين القالئل في العالم الذين يستخدمون مواد/أقمشة وظيفية غنية بتقنيات النانو في تصاميمهم.

مالبس nanoSPACE by LADA هي ماركة موضة بطيئة 

مصممة من قبل المصممة التشيكية الرائدة الدا فيفيالوفا 

)Lada Vyvialová( بالتعاون مع nanoSPACE. األقمشة 
المستخدمة معززة بتقنيات النانو ولذلك تساعد في 

حماية البشرة من األشعة فوق البنفسجية وتتمتع بخاصية 

التنظيف الذاتي وهي مضادة للجراثيم والروائح الكريهة.  

تبعد العرق بشكل ممتاز وتنشف بسرعة. حصلت خصائص 

القماش عىل براءة اختراع وتبقى هي هي بشكل دائم  وعىل 

عكس األقمشة ضد الجراثيم العادية فإنها تعمل بكامل فعاليتها 

بعد عدد غير محدود من دورات الغسيل. تم اختبار األقمشة 

 )Rally Dakar( في ظروف قاسية جداً في رالي داكار

.)Africa Eco Race( وأفريقيا ايكو ريس
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مالبس مصممة
nanoSPACE by LADA
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تكرارية االستخدام

القياس
الطول من جذر األنف إىل 

الذقن
الطول من جذر األنف حتى 

المطاطة العليا
التخصيص

Sبصفة رئيسية لألطفال والوجه األنثوي الصغير10 سم12 سم 

Mبصفة رئيسية للنساء10 سم13,5 سم

Lبصفة رئيسية للرجال13 سم15,5 سم

هي واحدة من أهم مزايا كمامات nanoSPACE النانوية 

المصممة باإلضافة إىل الحماية الممتازة ضد الفيروسات 

والمواد المسببة للحساسية وكذلك قوتها ومقاومتها للضرر 

واالهتراء ولذلك هي سهلة الغسل وتوفر إمكانية  إعادة 

االستخدام اآلمن. وحتى بعد 15 دورة من الغسيل اللطيف 

تحافظ الغشاء المكون من ألياف النانو عىل 95 % من فعاليته.

غالف عملي ومراعي للبيئة في آن واحد

كمامات nanoSPACE النانوية المصممة مغلفة في أكياس 

الدويباك المصنوعة  100 % من مادة قابلة إلعادة التدوير  

باللون األبيض أو األسود. بفضل الكيس القابل إلعادة اإلغالق 

فإن الغالف عملي للغاية ، عدا االستفادة منه  كغالف آمن 

لحمل كمامة  النانو في الحقيبة يمكن استخدامه أيضاً لوضع 

الكمامة فيه في حال تلوثها.
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تتناسب كمامات nanoSPACE النانوية التصميمية بشكل رائع مع أي وجه. وهي متوفرة بثالثة أحجام أو يمكن أن نصنعها في 

مقاس آخر حسب الحاجة وحتى حسب تصميم خاص أو مع شعار الشركة. عدا الحماية من الفيروسات والجراثيم فهي تحمي أيضاً 

من مسببات الحساسية )حبوب اللقاح ، الغبار ، أبواغ العفن وإلخ(.

 متوفرة في ثالثة أحجام 	

لذلك فهي مناسبة لكل من ألطفال والنساء والرجال

 مشبك أنف مصنوع من األلمنيوم قابل للتعديل 	

بفضله يمكن أن تتكيف الكمامة مع شكل الوجه جيداً  لكي يتم منع تغلغل الفيروسات والمواد المسببة للحساسية إىل الداخل

 مادة مضادة للحساسية 	

 كمامات النانو مناسبة لمن يعاني من الحساسية والربو  وجميع األشخاص الذين يعانون من ضعف في

المناعة ويحتاجون إىل حماية أفضل

 مسامية جدا للهواء 	

في الكمامة يمكنك التنفس بشكل مريح أثناء النشاطات العادية وممارسة الرياضة أيضاً.

غشاء مكّون من ألياف النانو  يتمتع بنسبة االتقاط المختبرة من 97 إىل 99,9 % للجراثيم والفيروسات  

تكرارية االستعمال – قابلية للغسيل  

مشبك األنف إلحكام إغالق منطقة ما حول األنف  

)S, M, L( متوفرة بثالثة أحجام  

COOLMAX® قماش وظيفي ومضاد للحساسية  

الغشاء المكّون من ألياف النانو يحتوي عىل جزيئات الفضة النانوية ضد تكاثر الكائنات الدقيقة  

صناعة تشيكية من الغشاء التشيكي المكّون من ألياف النانو  

أهم فوائد كمامات nanoSPACE النانوية التصميمية

تتناسب تماماً وتحمي األشخاص 
الذين يعانون من الحساسية والربو
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كمامات nanoSPACE النانوية 
المصممة القابلة للغسل 

الكمامات المصنوعة من ألياف النانو لديها غشاء مكّون من 

ألياف النانو يتمتع  بنسبة االتقاط المختبرة من 97 إىل 

99,9 % للجراثيم والفيروسات وحبوب اللقاح وغيرها من 

الجسيمات تحت الميكرونية. كما أن الغشاء يحتوي عىل 

 .nanosilver® جزيئات النانو المصنوعة من الفضة النانوية

بفضل استخدام الفضة النانوية ، ال تستطيع الكائنات الحية 

الدقيقة البقاء عىل قيد الحياة والتكاثر في هيكل الكمامة.

إنها مصنوعة من مادة ®COOLMAX الوظيفية التي 

تتسم بميزة التخلص من العرق وبخار الماء بشكل فعال.  هذه 

الخاصية أساسية عند الرياضة والقيام باألنشطة التي يعرق 

الجسم خالله. مادة ®COOLMAX باردة وناعمة عىل البشرة، 

غالباً ما تستخدم في صناعة المالبس المخصصة للطقس 

القاسي ألنها تستطيع أن توفر الراحة حتى في الظروف القاسية.

كمامات nanoSPACE النانوية المصممة هي عبارة عن خيار 

مثالي ألشخاص أكثر فطنة وإدراكا في مجال الموضة. بفضل 

الغشاء المكّون من ألياف النانو ومشبك األنف القابل للتشكيل 

تحمي الجهاز التنفسي بشكل مثالي من الجراثيم والفيروسات 

وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة الغير المرغوب فيها. غسلها 

سهل جداً ولذلك هي قابلة إلعادة االستخدام باإلضافة إىل كونها 

مناسبة للذين يعانون من الحساسية أو الربو.

كيف تعمل كمامات nanoSPACE النانوية المصممة 
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nanoSPACE كمامات
النانوية المصممة القابلة 

للغسل
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الغالف مصنوع من ورق العشب الذي تم الحصول عليه من 

مناطق التعويض الزراعي الغير المستخدمة حتى اآلن.  هذه 

المناطق منصوص عليها في القانون وليست مخصبة وال 

% من  معالجة كيميائياً. ورق العشب مصنوع من حوالي 30

% من ورق النفايات. تعالج  حبيبات العشب وحوالي 70

حبيبات العشب ميكانيكياً حصرياً، لذلك فإنها تحتاج فقط إىل 

القليل جداً من الماء والطاقة.

غالف األوشحة ضد الفيروسات المراعي للبيئة
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أهم فوائد أوشحة nanoSPACE ضد الفيروسات

غشاء مكّون من ألياف النانو  

التقاط مختبر للجراثيم والفيروسات في منطقة الفم واألنف بنسبة من 97 إىل 99,9 %  

مشبك لألنف قابل لالستبدال  

لالستعمل المتكرر  

قياس عام  

الغشاء المكّون من ألياف النانو يحتوي عىل جزيئات الفضة النانوية ضد تكاثر الكائنات الدقيقة  

صناعة تشيكية من الغشاء التشيكي المكّون من ألياف النانو  

يتناسب مع جميع أشكال الوجه

الوشاح ضد الفيروسات متعدد الوظائف. بفضل السلك الموجود في منطقة األنف والشريط المطاطي في الخلف  يمكن  

تكييفه مع أي وجه بسهولة. نظراً للقماش المسامي للهواء فإن عملية التنفس تجري بسهولة وهو مناسب لالستخدام في 

أشهر الصيف أيضاً.

 مشبك األنف قابل للتعديل واالستبدال ومصنوع من األلومنيوم	 

يمكن أن يتكيف الوشاح جيداً مع الوجه بحيث ال تتغلغل الفيروسات والمواد المسببة للحساسية إىل الداخل

 تصميم خاص	 

ً يغطي الوجه والرقبة، وبالتالي يحميك تماما

 شريط مطاطي قابل للشد	 

يساعد في تكيف الوشاح عىل الرأس

 سدادة حبل مزدوجة	 

تجعل الوشاح يتماسك وال يسقط

 مسامي جدا للهواء	 

عند ارتداء الوشاح يمكنك التنفس بشكل مريح وممارسة الرياضة
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nanoSPACE أوشحة
ضد الفيروسات

تعتبر األوشحة المصنوعة من ألياف النانو بديالً مريحاً لكمامات عادية. لديها مشابك لألنف قابلة لالستبدال والتشكيل األمر الذي 

يسهل ضبط الوشاح عىل الوجه. تتضمن العبوة مشبكين احتياطيين لألنف.

األوشحة المصنوعة من ألياف النانو لديها في منطقة الفم 

واألنف غشاء مكّون من ألياف النانو يتمتع بنسبة االتقاط 

% للجراثيم والفيروسات وحبوب  المختبرة من 97 إىل 99,9

اللقاح وغيرها من الجسيمات تحت الميكرونية. كما أن 

الغشاء المكّون من ألياف النانو يحتوي عىل جزيئات 

النانو المصنوعة من الفضة النانوية ®nanosilver. بفضل 

استخدام الفضة النانوية ، ال تستطيع الكائنات الحية الدقيقة 

البقاء عىل قيد الحياة والتكاثر في هيكل الوشاح. الغشاء مخيط 

في منطقة األنف والفم كما تراه في الصورة. إنها مصنوعة من 

مادة ®COOLMAX الوظيفية  التي تتسم بميزة التخلص 

من العرق وبخار الماء بشكل فعال.  هذه الخاصية أساسية 

عند الرياضة والقيام باألنشطة التي يعرق الجسم خالله. مادة 

®COOLMAX باردة وناعمة عىل البشرة ، غالباً ما تستخدم في 
صناعة المالبس المخصصة للطقس القاسي ألنها تستطيع أن 

توفر الراحة حتى في الظروف القاسية.

كيف تعمل أوشحة nanoSPACE ضد الفيروسات

غشاء مكّون من ألياف النانو

مشبك لألنف قابل للتشكيل
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nanoSPACE أوشحة
ضد الفيروسات
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من خالل العناية المناسبة بالمفارش المحتوية عىل 
غشاء مكون من ألياف النانو يمكن إطالة عمرها 

االفتراضي بشكل كبير واألهم من ذلك سيتم ضمان 
فعالية التقاطها للمواد المسببة للحساسية بنسبة 

100% لسنوات عديدة.
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كيفية العناية بشكل صحيح بالمفارش 
ضد الحساسية مع نسيج النانو 

من أجل التمتع بهذه الحماية من الدرجة األوىل التي تقدمها مفارشنا ألطول فترة ممكنة،  من الضروري االنتباه إىل العناية 

المناسبة بها وبذلك تتم إطالة العمر االفتراضي للمنتج بشكل كبير واألهم من ذلك سيتم ضمان فعالية التقاطها للمواد المسببة 

للحساسية بنسبة 100% لسنوات عديدة.

اغسل أغطية الفرشات واللحف والوسائد من مرة إىل مرتين 

في السنة عند درجة الحرارة 40  درجة مئوية ، مع استخدام 

سائل التنظيف أو المسحوق التقليدي خال من الكلور 

والفوسفور. ال تستخدم المعطرات. لزيادة العمر االفتراضي ال 

ننصح بالتنشيف داخل النشافة حتى ولو بدرجة حرارة خفيفة.

أغطية الفرشات واللحف والوسائد

ننصح بغسل مفارش nanoSPACE في الغسالة من مرة إىل 

مرتين في السنة عند درجة الحرارة 40 درجة مئوية )في حال 

الضرورة عند درجة الحرارة 60 درجة مئوية(. استخدم سائل 

التنظيف أو المسحوق التقليدي خال من الكلور والفوسفور. ال 

تستخدم المعطرات. لزيادة العمر االفتراضي ال ننصح بالتنشيف 

داخل النشافة حتى ولو بدرجة حرارة خفيفة.

اللحف والوسائد

ننصح بغسل األغطية من القطن النانوي حسب الحاجة عند 

درجة الحرارة 40 درجة مئوية. استخدم سائل التنظيف أو 

المسحوق التقليدي خال من الكلور والفوسفور. ال تستخدم 

المعطرات. لزيادة العمر االفتراضي ال ننصح بالتنشيف داخل 

النشافة حتى ولو بدرجة حرارة خفيفة.

Nanobavlna® األغطية من القطن النانوي
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القياساتالشرشف

شرشف nanoSPACE ضد 

العث للفرشة مع مطاطة

20 + 200×90 سم ، 20 + 200×80 سم ، 20 + 200×100 سم ، 20 + 200×120 سم ، 20 + 200×140 سم , 

20 + 200×160 سم ،20 + 200×180 سم ، 20 + 200×200 سم ، 20 + 200×220 سم ، 10 + 180×70 سم 

شرشف nanoSPACE ضد 

العث  عىل شكل مالءة
240×140 سم ، 220×260 سم

شرشف ®Nanobavlna للفرشة 

مع سحاب

20 + 200×90 سم ، 20 + 200×80 سم ، 20 + 200×100 سم ، 20 + 200×120 سم ، 20 + 200×140 سم , 

20 + 200×160 سم ، 20 + 200×180 سم ، 20 + 200×200 سم ، 20 + 200×220 سم

شرشف ®Nanobavlna للفرشة 

عىل شكل مالءة
240×140 سم ، 220×260 سم

شرشف ®Nanobavlna للفرشة 

مع مطاطة

140×70 سم ، 20 + 200×90 سم ، 20 + 200×80 سم ، 20 + 200×100 سم ، 20 + 200×120 سم ،

20 + 200×140 سم ، 20 + 200×160 سم ، 20 + 200×180 سم ، 20 + 200×200 سم ، 20 + 200×220 سم

شرشف ®Nanobavlna للفرشة 

لألطفال مع سحاب 
10 + 120×60 سم ، 10 + 140×70 سم

شرشف nanoSPACE ضد 

العث للفرشة لألطفال مع 

مطاطة

10 + 120×60 سم ، 10 + 140×70 سم

الغشاء التشيكي المكّون من ألياف النانو  الساتين القطني  حل للحساسية من العث دون أية تنازالت   
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أغطية الفرش واللحف والوسائد مضادة للعث 
Nanobavlna® ومصنوعة من القطن النانوي

القطن ®Nanobavlna النانوي يمكن اعتباره اختراعا لم يسبق. 

ينتمي إىل ما يسمى باألنسجة الشطائرية )أنسجة ساندويتش( 

وتم تطويره بعد عدة سنوات من البحث والتطوير. أغطية 

السرير والشراشف المصنوعة منه هي األوىل في العالم التي 

يمكنها أن تحل مكان األغطية والفرشات المضادة للعث 

بشكل كامل. إنه عبارة عن مزيج فريد من نوعه من الساتين 

القطني الذي هو مرغوب جداً ويُعد من أفضل األقمشة بالنسبة 

للشراشف ومن نسيج ألياف النانو الوظيفي. وهذا النسيج هو 

الذي يخلق حاجزاً ال يمكن للعث أو الفيروسات أو الجراثيم 

العبور من خالله. وبذلك يمكنك أن تستمتع باالسترخاء بدون 

هم وبراحة ورفاهية تامة.

من الممكن طلب قياسات فردية لجميع مفروشاتنا.

القطن النانوي ®Nanobavlna يتكون من ثالث طبقات:

الساتين القطني المصنوع  100% من القطن العضوي 	

أغشية ألياف النانو 	

واألقمشة المصنوعة من البوليستر %100. 	

Nanobavlna® القطن النانوي

يشكل الساتين القطني الطبقة السطحية. إنه نسيج طبيعي 

100% ولطيف للغاية عند اللمس والنظر. يُصنع من الخيط 

المغزول من القطن الممشط عالي الجودة. له هيكل كثيف 

وثابت ويتميز بنعومة مذهلة ولمعة طبيعية وحياة طويلة. 

يمتص الرطوبة بشكل ممتاز ويعتبر مساميا للهواء عىل نحو 

مثالي ويتكيف تماماً مع درجة الحرارة المحيطة. يبقى بارداً في 

الصيف وعىل العكس في الشتاء حيث يدفئ بشكل رائع.
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الوزنالقياساتالوسادة

وسادة nanoSPACE مع سحاب 

وحشوة ذات خرزات 
300 غ ، 400 غ ، 500 غ ، 700 غ ، 900 غ40×40 سم ، 60×45 سم ، 70×50 سم ، 90×70 سم ، 40×30 سم 

nanoSPACE وسادة

300 غ ، 400 غ ، 450 غ ، 500 غ ، 600 غ40×40 سم ، 45×60 سم ، 50×70 سم ، 40×30 سم ، 50×50 سم®Nanobavlna ضد العث  

وسادة nanoSPACE مع حشوة ذات 

خرزات وبدون سحاب وغير مبطنة
300 غ ، 400 غ ، 450 غ ، 500 غ ، 600 غ40×40 سم ، 45×60 سم ، 50×70 سم ، 40×30 سم ، 50×50 سم

40×30 سموسادة ®Nanobavlna للسفر

وسادة ®Nanobavlna للسفر عىل 

U شكل حرف

الوزنالقياساتاللحاف

لحاف nanoSPACE ضد الحساسية 

لالستخدام عىل مدار العام 
200×140 سم ، 220×140 سم ، 200×200 سم ، 220x200 سم ، 200×240 سم ، 220×240 سم

لحاف nanoSPACE شتوي ضد 

الحساسية
200×140 سم ، 220×140 سم ، 200×200 سم ، 200×220 سم ، 200×240 سم ، 220×240 سم

لحاف nanoSPACE صيفي ضد 

الحساسية
200×140 سم ، 220×140 سم ، 200×200 سم ، 200×220 سم ، 200×240 سم ، 220×240 سم

لحاف nanoSPACE ثنائي ضد 

الحساسية  
200×140 سم ، 220×140 سم

لحاف nanoSPACE حراري ضد 

الحساسية  
200×140 سم ، 220×140 سم

600 غ/م2 
400 غ/م2

لحاف nanoSPACE ضد الحساسية 

لألطفال 
135×90 سم

300 غ/م2
150 غ/م2

حل للحساسية ضد العث دون أي تنازالتبدون مواد كيمائيةالغشاء التشيكي المكّون من ألياف النانو 
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الوسائد واللحف ضد العث

تحتوي الوسائد واللحف ضد العث عىل طبقة من غشاء مكّون 

من ألياف النانو تمنع العث من التجمع والتكاثر داخل الحشوة. 

الوسائد واللحف بذاتها هي مضادة للحساسية وليس من 

الضروري تغطيتها بغطاء ضد العث أو أي غطاء آخر. وكذلك 

تبقى الوسائد واللحف مسامية للهواء بفضل طبقة الغشاء 

المكّون من ألياف النانو.

االرتياح من أعراض 
الحساسية ابتداء من الليلة 

األوىل.
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تمنع األغطية المضادة للعث والتي تحتوي عىل 
الغشاء المكون من ألياف النانو  العث من التجمع 

والتكاثر داخل الوسائد واللحف والفرشات.

الفرشة العادية الخالية من الحماية ضد العث يمكن أن تحتوي 

تقريباً عىل 100000 حتى 10 مليون من العث؟ حجم العث 

ال يتعدى 250 إىل 300 ميكرون وجسده شفاف ولذلك فإنه 

غير مرئي بالعين المجردة. كل عثة تنتج حوالي 20 قطعة من 

الفضالت  يومياً  وكل قطعة تحتوي عىل بروتين يتسبب 

بظهور أعراض الحساسية لدى األشخاص المعانين من 

الحساسيات.

تستمر دورة حياة العث من 65 إىل 100 يوم وتشمل 5 مراحل 

مختلفة إبتداء من البيضة ومن ثم الحورية وحتى البلوغ. تضع 

أنثى العث البالغة خالل حياتها حتى 100 بيضة ، وبالتالي 

يمكن لعدد العث داخل الفرشة أو قطعة األثاث أن يزيد من 

واحد إىل مليون في غضون عدة أسابيع

هل تعلم أن...
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 أغطية الفرشات واللحف والوسائد مضادة للعث

تعمل األغطية عىل مبدأ حاجز مادي. عندما تضع الوسادة أو 

اللحاف أو الفرشة داخل الغطاء ستمنع بذلك من تجمع العث 

وتكاثره داخل المفارش. توجد طبقة رقيقة من نسيج النانو 

التشيكي تحت النسيج الناعم والمسامي للهواء عىل السطح 

حيث تحميكم من العث وفضالته المسببة للحساسية 

وبنفس الوقت تكون قابلة لنفاذ الهواء والرطوبة.

القياساتالغطاء

40×40 سم ، 60×45 سم ، 50×50 سم ، 70×50 سم ، 90×70 سمغطاء nanoSPACE ضد العث للوسادة

غطاء nanoSPACE ضد العث للفرشة مع 

سحاب

20×200×140 سم ، 12×200×90  سم ، 20×200×180 سم ، 20×200×160 سم ،

20×200×120 سم ، 20×200×100 سم ، 20×200×80  سم ،20×200×90  سم ،

20×200×220 سم ، 20×200×200 سم ، 15×200×90 سم

غطاء nanoSPACE ضد العث للحاف 
200×140 سم ، 220×140 سم ، 200×200 سم ، 200×220 سم ، 

200×240 سم ، 220×240 سم ، 220×220 سم ، 135×90 سم

40×30 سم ، 40×40 سم ، 60×45 سم ، 70×50 سم ، 90×70 سمغطاء ®Nanobavlna  للوسادة

60x120 سم ، 70x140 سمغطاء nanoSPACE ضد العث لفرشة األطفال

الغشاء التشيكي المكّون من ألياف النانو بدون مواد كيمائية  حل اقتصادي   
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طبقة النسيج السطحية

طبقة النسيج الباطنية

الغبار

العث وفضالته

الغشاء المكّون من 

ألياف النانو

الهواء
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مفارش تحتوي عىل غشاء مكّون من ألياف 
النانو لألشخاص الذين يعانون من الحساسيات

تم تطوير المفارش المضادة للعث التي تحتوي عىل غشاء 

مكّون من ألياف النانو لألشخاص الذين يعانون من الحساسية 

من عث الغبار لكي يتم تحسين جودة النوم والحياة لديهم. 

عث الغبار الذي يتسبب بالحساسية من الغبار يعشق الدفء 

والظالم. ولذلك فإنه يعيش داخل الوسائد واللحف والفرشات. 

يتكاثر هناك وينتج مسببات الحساسية )الفضالت( التي تهيج 

األشخاص الذين يعانون من الحساسية وتسبب ظهور أعراض 

الحساسية لديهم. تحتوي منتجاتنا عىل غشاء مكّون من 

ألياف النانو التي تمنع من مرور العث إىل الداخل أو الخارج 

بما يتسبب في منع تجمعه وتكاثره داخل الوسادة. في حال 

بقاء العث عىل السطح فلن يكون في استطاعته أن يتكاثر 

وبهذا يموت.

الغشاء المكون من ألياف النانو مصنوع من ألياف رقيقة 

لها أبعاد عدة عشرات نانومتر. النانومتر أصغر بألف مرة من 

الميكرومتر. يمكن لكم تصور هذه الطبقة كشبكة عنكبوتية 

وقياس الفراغات بين أليافها المنفردة ال يتعدى 80 إىل 150 

نانومتر. يقيس عث الغبار حوالي 420000 نانومتر ويصل 

قياس مسببات الحساسية من 1000 إىل 20000 نانومتر ، 

وبذلك فليس هناك مجال لمرورها عبر النسيج. أما الفراغات 

في األلياف الدقيقة لألنسجة والمواد الطبيعية لدى المنتجين 

المنافسين لنا فيصل قياسها إىل عدة عشرات ميكرومتر في 

حين أن قياس  الفراغات في الغشاء المكون من ألياف النانو 

يصل إىل عدة عشرات نانومتر ، أي أنها عىل سبيل المثال 

كالفرق بين حجم الثقب في الجدار بعد ضربة كرة البرق وحجم 

الثقب في الورقة بعد خرقها بالدبوس.

كيف تعمل؟

كيف يعمل الغشاء المكّون من ألياف 
النانو في مفارش nanoSPACE؟

ثورة النوم تبدأ في 
العالم الغير المرئي

„
“
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مفارش تحتوي عىل طبقة 
غشاء مكّون من ألياف النانو 
لألشخاص الذين يعانون من 

الحساسيات
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الشركة التشيكية nanoSPACE هي أّول المنتجين في العالم 

في مجال صناعة األغطية واللحف والوسائد المضادة للعث 

التي تحتوي عىل غشاء مكّون من ألياف النانو. تعمل في 

السوق من 2012 ومن ذلك الحين تعمل في تطوير وبيع 

المنتجات التي تحتوي عىل غشاء مكّون من ألياف النانو 

لألشخاص الذين يعانون من الحساسيات والربو. قّدمت في 

سنة 2016 أغطية ولحف مضادة للعث مصنوعة من القطن 

النانوي كأّول شركة في العالم ، حيث استطاعت جمع وظيفة 

القماش مع جودة الساتين القطني.

استثمرت شركة nanoSPACE خالل  جائحة كورونا خبرتها 

المكتسبة خالل سنوات عديدة  في مجال األنسجة المصنوعة 

من ألياف النانو وبدأت بإنتاج كمامات ألياف النانو وأوشحة 

مضادة للفيروسات. شركة nanoSPACE هي عضو مؤسس  

لرابطة صناعات تكنولوجيا النانو في الجهمورية التشيكية 

ومشارك في المشروع التوعوي Česko je nano )أي التشيك 

هي نانو(.

لدى شركة nanoSPACE في الجمهورية التشيكية متجر 

إلكتروني تعرض من خالله أكبر تشكيلة لمنتجات معتمدة 

تحتوي عىل طبقة من غشاء نانوي تشيكي مكّون من ألياف 

النانو. تشارك nanoSPACE بنشاط في المشاريع الترويجية 

والتعميمية التي تركز عىل تقنيات النانو وتتبرع بجزء كبير من 

األموال لتوعية المجتمع بما يخص مجال المنتجات التشيكية 

من ألياف النانو. عرضت في السوق في سنة 2021 أّول 

مجموعة مالبس ماركة nanoSPACE by LADA بالتعاون مع 

 مصممة األزياء التشيكية الرائدة الدا فيفيالوفا 

)Lada Vyvialová(.

مؤسس nanoSPACE هو يرجي كوس (Jiří Kůs) رئيس 

رابطة صناعات تكنولوجيا النانو في الجهمورية التشيكية  

والمروج منذ فترة طويلة  لتقنية النانو التشيكية ولمفهوم الثورة 

الصناعية الثالثة. المسؤول عن تطوير المنتجات هو الخبير في 

 مجال االبتكار في صناعة األنسجة يوسف هوندريخ 

.)Josef Hondrejch(

مديرة العمليات هي لوتسيا كونيتشنا (Lucie Konečná(. تركز 

شركة NanoSPACE عىل االستفادة من  تقنية النانو في الحياة 

اليومية. تطور لفترة طويلة منتجات تساعد في تحسين جودة 

حياة الناس ولكنها في نفس الوقت تعتبر مراعية للبيئة.

عن الرشكة

نحن من األعضاء المؤسسين  لرابطة 

صناعات تكنولوجيا النانو في الجهمورية 

التشيكية

نحن من أعضاء مشروع  

Česko je nano   )أي 
التشيك هي نانو(.

من حنن
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