
Největším nanotechnologem
světa je příroda.



Česká firma nanoSPACE byla prvním světovým 
výrobcem v oblasti protiroztočových povlaků, přikrývek 
a polštářů s nanovlákennou membránou. Na trhu 
působí od roku 2012 a od té doby se věnuje vývoji 
a prodeji produktů s nanovlákennou membránou 
pro alergiky a astmatiky. V roce 2016 jako první na 
světě představila protiroztočové povlečení a přikrývky 
z nanobavlny, kdy dokázala spojit funkčnost materiálu 
s kvalitním bavlněným saténem.

Během koronavirové epidemie v roce 2020 
nanoSPACE využila své dlouholeté poznatky 
z oblasti nanovlákenných materiálů a začala 
s výrobou nanovlákenných roušek a antivirových 

šátků. NanoSPACE je zakládajícím členem Asociace 
nanotechnologického průmyslu ČR a součástí 
edukačního projektu Česko je nano.

Firma nanoSPACE provozuje v České republice 
e-shop s největším výběrem certifikovaných 
výrobků s českou nanovlákennou membránou. 
NanoSPACE se aktivně účastní popularizačních 
projektů zaměřených na nanotechnologie a velkou část 
financí věnuje na edukaci veřejnosti v oblasti českých 
nanovlákenných produktů. V roce 2021 přišla na trh 
s první kolekcí oblečení pod značkou nanoSPACE 
by LADA ve spolupráci s přední českou návrhářkou 
Ladou Vyvialovou.

Zakladatelem nanoSPACE je Jiří Kůs, předseda 
Asociace nanotechnologického průmyslu ČR 
a dlouholetý propagátor českých nanotechnologií 
a konceptu třetí průmyslové revoluce. Vývoj produktů 
má na starosti expert na inovace v textilním průmyslu 
Josef Handrejch.

Provozní ředitelkou je Lucie Konečná. nanoSPACE 
se zaměřuje na nanotechnologie použitelné 
v každodenním životě. Dlouhodobě vyvíjí produkty, 
které pomáhají nejen zlepšovat kvalitu života lidí, ale 
zároveň jsou šetrné k přírodě.

Lůžkoviny
s nanovlákennou
membránou pro
alergiky

O firmě

Kdo jsme

Jsme jedním ze zakládajících členů
Asociace nanotechnologického
průmyslu ČR

Jsme členem
projektu Česko
je nano
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Lůžkoviny s nanovlákennou
membránou pro alergiky

Protiroztočové lůžkoviny s nanovlákennou membránou 
byly vyvinuty pro alergiky na prachové roztoče, aby jim 
zlepšily kvalitu spánku a života. Prachoví roztoči, kteří 
způsobují alergii na prach, milují teplo a tmu. Proto 
žijí uvnitř běžných polštářů, přikrývek a v matracích. 
Tam se množí a produkují alergeny (výkaly), 

které alergiky dráždí a způsobují alergické reakce. 
V našich produktech je obsažena nanovlákenná 
vrstva, která nepropustí roztoče dovnitř ani ven 
a zabraňuje jim ve shromažďování a množení se 
uvnitř polštáře. Případní na povrchu zbylí roztoči se 
nemohou dál množit a umírají.

Nanovlákenná membrána je upředena z tenkých 
vláken, která mají rozměry o velikosti několika desítek 
nanometrů. Nanometr je 1000x menší než mikrometr. 
Představte si tuto vrstvu jako pavučinu, jejíž otvory 
mezi jednotlivými vlákny jsou velké pouhých 80-150 
nm. Rozměry prachového roztoče se pohybují okolo 
420 000 nm, alergeny mají rozměry od 1000 nm do 

20 000 nm, tudíž nemají šanci skrz tkaninu projít. 
Otvory v konkurenčních mikrovlákenných textiliích 
a přírodních materiálech jsou o velikosti několik desítek 
mikrometrů, oproti tomu otvůrky v nanovlákenné 
membráně jsou o velikosti několik desítek nanometrů, 
je to tedy rozdíl asi jako díra ve zdi po kulovém blesku 
a otvor v papíře propíchnutém špendlíkem.

Jak to funguje

Revoluce spánku
začíná ve světě, který
očima nevidíme

„
“

Jak funguje nanovlákenná
membrána v lůžkovinách nanoSPACE
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Protiroztočové povlaky
na matrace, přikrývky a polštáře
Povlaky fungují na principu mechanické bariéry. 
Polštář, přikrývku či matraci povlečete do povlaku, 
čímž roztočům zamezíte shromažďování a množení se 
uvnitř lůžkoviny. Pod měkoučkou a prodyšnou textilií 

na povrchu se nachází tenká vrstva české nanotkaniny, 
která vás ochrání před roztoči i jejich alergeny 
a zároveň je propustná pro vzduch i vlhkost.

Povlak Rozměry

Protiroztočový povlak 
nanoSPACE na polštář 40×40 cm, 45×60 cm, 50×50, 50×70, 70×90 cm

Protiroztočový povlak 
nanoSPACE na matraci se ZIPEM

140×200×20 cm, 90×200×12 cm, 180×200×20 cm, 160×200×20 cm, 120×200×20 cm, 
100×200×20 cm, 80×200×20 cm, 90×200×20 cm, 220×200×20 cm, 200×200×20 cm, 
90×200×15

Protiroztočový povlak 
nanoSPACE na přikrývku

140×200 cm, 140×220 cm, 200×200 cm, 220×200 cm,
240×200 cm, 240×220 cm, 220×220 cm, 90×135 cm

Povlak na polštář Nanobavlna® 30×40, 40×40 cm, 45×60 cm, 50×70, 70×90 cm

Dětský protiroztočový povlak 
na matraci nanoSPACE 60×120 cm, 70x140 cm

 Česká nanovlákenná membrána  Bez chemie  Ekonomické řešení

Protiroztočové povlaky
s nanovlákennou membránou brání
roztočům ve shromažďování a množení
v polštářích, přikrývkách a matracích.

Typická matrace bez ochrany před roztoči může 
obsahovat přibližně 100 000 až 10 milionů roztočů? 
Roztoči jsou velcí pouze 250 až 300 mikronů a mají 
průsvitné tělo, takže jsou pouhým okem neviditelní. 
Jediný roztoč vyprodukuje denně asi 20 výkalů, 
z nichž každý obsahuje bílkovinu, která způsobuje 
alergické reakce alergiků na roztoče.

Jejich životní cyklus trvá 65-100 dní a zahrnuje 
5 různých stadií od vajíčka přes nymfu až po 
dospělce. Dospělá samička roztoče naklade za svůj 
život až 100 vajíček, a proto může počet roztočů 
v matraci nebo nábytku během několika týdnů 
vzrůst z 1 na 1 000 000.

Věděli jste, že…
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Protiroztočové
polštáře a přikrývky
Protiroztočové polštáře a přikrývky obsahují 
nanovlákennou vrstvu, která roztočům brání ve 
shromažďování a množení se ve výplni. Polštáře 
a přikrývky jsou samy o sobě antialergické a není 

nutné je dále povlékat protiroztočovým povlakem ani 
povlečením. Díky nanovlákenné vrstvě zároveň polštáře 
a přikrývky zůstávají prodyšné.

Polštář Rozměry Váha

Polštář kuličkový 
se zipem nanoSPACE 40×40 cm, 45×60 cm, 50×70 cm, 70×90 cm, 30×40 cm 300 g, 400 g, 500 g, 700 g, 900 g

Protiroztočový polštář 
nanoSPACE Nanobavlna® 40×40 cm, 45×60 cm, 50×70 cm, 30×40 cm, 50×50 cm 300 g, 400 g, 450 g, 500 g, 600 g

Polštář kuličkový 
nanoSPACE neprošitý bez zipu 40×40 cm, 45×60 cm, 50×70 cm, 30×40 cm, 50×50 cm 300 g, 400 g, 450 g, 500 g, 600 g

Cestovní polštářek Nanobavlna® 30×40 cm

Podkova cestovní Nanobavlna®

Přikrývka Rozměry Váha

Celoroční antialergická přikrývka 
nanoSPACE 140×200 cm, 140×220 cm, 200×200 cm, 220×200 cm, 240×200 cm, 240×220 cm

Zimní antialergická
přikrývka nanoSPACE 140×200 cm, 140×220 cm, 200×200 cm, 220×200 cm, 240×200 cm, 240×220 cm

Letní antialergická
přikrývka nanoSPACE 140×200 cm, 140×220 cm, 200×200 cm, 220×200 cm, 240×200 cm, 240×220 cm

Duo antialergická
přikrývka nanoSPACE 140×200 cm, 140×220 cm

Thermo antialergická
přikrývka nanoSPACE 140×200 cm, 140×220 cm 600 g/m²

400 g/m²

Dětská antialergická
přikrývka nanoSPACE 90×135 cm 300 g/m²

150 g/m²

 Česká nanovlákenná membrána  Bez chemie  Řešení alergie na roztoče bez kompromisů

Úleva od alergických
reakcí již po první noci.
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Protiroztočová povlečení
a prostěradla Nanobavlna®

Nanobavlna® je revoluční tzv. sendvičová textilie, 
kterou se podařilo vyvinout po několika letech výzkumu 
a vývoje. Povlečení a prostěradla z ní jako první 
na světě dokážou plně nahradit protiroztočové 
povlaky a lůžkoviny. Jedná se totiž o unikátní 
kombinaci velmi oblíbeného bavlněného saténu, 

jež patří ke špičce ve světě povlečení, a funkční 
nanovlákenné tkaniny. Právě ta vytváří nepropustnou 
bariéru, skrz kterou roztoči, viry či bakterie nemají šanci 
projít. Vy si tak můžete užívat bezstarostný odpočinek 
v naprostém pohodlí a luxusu.

U všech našich lůžkovin je možné poptat individuální rozměry.

Prostěradlo Rozměry

Protiroztočové prostěradlo na 
matraci nanoSPACE s gumou

90×200 cm + 20 cm, 80×200 cm + 20 cm, 100×200 cm + 20 cm, 120×200 cm + 20 cm, 
140×200 cm + 20 cm, 160×200 cm + 20 cm, 180×200 cm + 20 cm, 200×200 cm + 20 cm, 
220×200 cm + 20 cm, 70×180 cm + 10 cm

Protiroztočové prostěradlo 
nanoSPACE v provedení PLACHTA 140×240 cm, 260×220 cm

Prostěradlo na matraci 
Nanobavlna® se zipem

90×200 cm + 20 cm, 80×200 cm + 20 cm, 100×200 cm + 20 cm, 120×200 cm + 20 cm, 
140×200 cm + 20 cm, 160×200 cm + 20 cm, 180×200 cm + 20 cm, 200×200 cm + 20 cm, 
220×200 cm + 20 cm

Prostěradlo na matraci 
Nanobavlna® provedení plachta 140×240 cm, 260×200 cm

Prostěradlo na matraci 
Nanobavlna® s gumou

70×140 cm, 90×200 cm + 20 cm, 80×200 cm + 20 cm, 100×200 cm + 20 cm, 120×200 cm 
+ 20 cm, 140×200 cm + 20 cm, 160×200 cm + 20 cm, 180×200 cm + 20 cm, 200×200 cm + 
20 cm, 220×200 cm + 20 cm

Dětské prostěradlo na matraci 
Nanobavlna® se zipem 60×120+10 cm, 70×140+10 cm

Dětské protiroztočové prostěradlo 
na matraci nanoSPACE s gumou 60x120+10 cm, 70x140+10 cm

Nanobavlna® se skládá ze 3 vrstev:

• Bavlněného saténu ze 100% biobavlny,
• nanovlákenné membrány,
• a tkaniny ze 100% polyesteru.

Nanobavlna®

Bavlněný satén tvoří svrchní vrstvu. Je to 100% 
přírodní tkanina, která je velmi příjemná na dotek i na 
pohled. Je vyrobená z vysoce kvalitní česané bavlněné 
příze. Má hustou a pevnou strukturou a vyznačuje 
se zejména úžasnou jemností, přirozeným leskem 

a dlouhou životností. Výborně saje vlhkost, je dokonale 
prodyšná a perfektně se přizpůsobuje okolní teplotě. 
V létě vás tak bude příjemně chladit a v zimě naopak 
skvěle zahřeje.

 Česká nanovlákenná membrána  Bavlněný satén  Řešení alergie na roztoče bez kompromisů
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Antivirové
šátky nanoSPACE

Antivirové
šátky nanoSPACE
Nanovlákenné šátky jsou pohodlnou alternativou ke komunitním rouškám. Mají vyměnitelný tvarovatelný nosní 
klip, díky kterému je lze snadno přizpůsobit obličeji. V balení jsou 2 náhradní nosní klipy.

Nanovlákenné šátky mají v oblasti úst a nosu 
nanovlákennou membránu s testovaným záchytem 
bakterií, virů, pylu a dalších submikronových 
částic 97-99,9 %. Nanovlákenná membrána 
zároveň obsahuje nanočástice stříbra nanosilver®. 
Díky použití nanostříbra nemohou mikroorganismy 
ve struktuře šátku přežívat a množit se. Membrána je 
všitá v oblasti nosu a úst tak, jak vidíte na obrázku. 

Jsou vyrobeny z funkčního materiálu COOLMAX®, 
který dokáže efektivně odvádět pot a vodní páry. Tato 
vlastnost je klíčová při sportu či aktivitách, kdy dochází 
k pocení. Materiál COOLMAX® je chladivý a příjemný 
na pokožku, často se využívá pro výrobu oblečení do 
extrémního počasí, protože dokáže zajistit komfort 
a pohodlí i při extrémních podmínkách.

Jak fungují antivirové šátky nanoSPACE

Nanovlákenná
membrána

Tvarovatelný
nosní klip
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Hlavní výhody
antivirového šátku nanoSPACE:

 Nanovlákenná membrána
 Testovaný záchyt v oblasti nosu a úst 97 % až 99,9 % bakterií a virů
 Vyměnitelný nosní klip
 Nákrčník k opakovanému použití
 Univerzální velikost
 Nanomembrána s nanočásticemi stříbra proti množení mikroorganismů
 Výroba v Česku z české nanovlákenné membrány

Sedne na obličej všech tvarů

Antivirový šátek je multifunkční. Díky drátku v oblasti nosu a gumičce vzadu jej snadno přizpůsobíte jakémukoli 
obličeji. Vzhledem k velmi prodyšnému materiálu se v něm dobře dýchá a je vhodný i do letních měsíců.

• Nastavitelný a vyměnitelný nosní klip z hliníku 
šátek lze dobře přizpůsobit obličeji tak, aby viry a alergeny nepronikly dovnitř

• Speciálně tvarovaný střih 
kryje obličej i krk, a tím vás dokonale chrání

• Stahovací gumový tkaloun 
pomáhá šátek přizpůsobit vaší hlavě

• Dvoukomorová brzdička 
šátek pevně drží a nepadá

• Velmi prodyšný 
v šátku se pohodlně dýchá i sportuje

Vyrobeno z papíru z trávy, který se získává z dosud 
nevyužívaných zemědělských kompenzačních ploch. Ty 
jsou předepsané zákonem a nejsou ani hnojeny, ani 
chemicky ošetřovány. Papír z trávy se vyrábí z cca 

30 % travních pelet a ze zhruba 70 % sběrového 
papíru. Travní pelety pro výrobu papíru se 
zpracovávají výlučně mechanicky, takže je zapotřebí 
jen velmi málo vody a energie.

Ekologické balení
antivirových šátků
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Designové
pratelné nano
roušky nanoSPACE

Designové nano roušky mají v sobě všitou 
nanovlákennou membránu s testovaným záchytem 
bakterií, virů, pylů a dalších submikronových částic 
97–99,9 %. Zároveň jsou v této membráně obsažené 
nanočástice stříbra nanosilver®, které nedovolují 
mikroorganismům přežívat a množit se ve struktuře 
nano roušky.

Designové nano roušky značky nanoSPACE jsou 
vyrobeny z funkčního materiálu COOLMAX®, 
který efektivně odvádí pot a vodní páry. Tuto vlastnost 
oceníte hlavně při sportu či zvýšené aktivitě, při níž 
dochází k pocení. Materiál je chladivý a velmi 
příjemný na pokožku. Hojně se využívá na výrobu 
oblečení do extrémního počasí – dokáže zajistit 
komfort a pohodlí i v nepříznivých podmínkách.

Designové
pratelné nano
roušky nanoSPACE

Designové nano roušky nanoSPACE jsou ideální 
volbou pro náročné jedince. Díky nanovlákenné 
membráně a tvarovatelnému nosnímu klipu perfektně 
ochrání dýchací cesty před bakteriemi, viry a jinými 

nežádoucími mikroorganismy. Jsou jednoduše pratelné, 
tedy opakovaně použitelné, a navíc jsou vhodné pro 
alergiky či astmatiky.

Jak fungují designové
nano roušky nanoSPACE
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Opakované použití

Designové nano roušky nanoSPACE se skvěle přizpůsobí každému obličeji. Jsou dostupné ve třech velikostech, 
případně je můžeme vyrobit i na míru podle potřeby, a dokonce s vlastním designem nebo logem firmy. Kromě 
ochrany před viry a bakteriemi perfektně chrání i před alergeny (pyl, prach, spory plísní atd.)

• Jsou k dispozici ve třech velikostech. 
Jsou tedy vhodné pro děti, ženy i muže.

• Nastavitelný nosní klip z hliníku 
díky němu je lze dobře přizpůsobit obličeji tak, aby viry 
a alergeny nepronikly dovnitř.

• Antialergický materiál 
nano roušky jsou vhodné pro alergiky, astmatiky a všechny se sníženou 
imunitou, kteří potřebují lépe chránit.

• Velmi prodyšné 
v designové nano roušce se pohodlně a příjemně dýchá 
při běžné aktivitě i při sportu.

 Nanovlákenná membrána s ověřeným záchytem virů a bakterií 97–99 %
 Opakovaně použitelné – pratelné
 Nosní klip pro dotěsnění kolem nosu
 Dostupné ve třech velikostech (S, M, L)
 Funkční antialergický materiál COOLMAX®
 Nanomembrána s nanočásticemi stříbra proti množení mikroorganismů
 Výroba v České republice z české nanovlákenné membrány

Velikost Výška od kořene 
nosu po bradu

Výška od kořene
nosu k horní gumičce Určení

S 12 cm 10 cm převážně pro děti a drobný ženský obličej

M 13,5 cm 10 cm převážně pro ženy

L 15,5 cm 13 cm převážně pro muže

Hlavní výhody designových
nano roušek nanoSPACE

Perfektně padnou
a chrání i alergiky a astmatiky

Designové nano roušky nanoSPACE jsou balené 
do doypack sáčků, které jsou vyrobené ze 100% 
recyklovatelného materiálu, a to v bíle nebo černé 
barvě. Díky opakovaně uzavíratelnému sáčku je 

balení velmi praktické. Poslouží nejen na bezpečné 
přenášení nano roušky v tašce, ale i její odložení 
v případě kontaminace.

Praktické, a zároveň ekologické balení

Jednou z největších výhod designových nano roušek 
nanoSPACE je kromě vynikající ochrany před 
viry a alergeny i jejich pevnost a odolnost vůči 
poškození. Jsou proto lehce pratelné, a nabízí tak 

možnost bezpečného opakovaného použití. I po 
15 cyklech šetrného praní si použitá nanovlákenná 
membrána drží účinnost 95 %.
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Designové oblečení
nanoSPACE by LADA

Oblečení nanoSPACE by LADA od české návrhářky

Lada Vyvialová patří k předním českým návrhářům, získala řadu evropských ocenění, například cenu Elle Edition, 
Patrizia Gucci Selection nebo Gentleman’s Essentials od MINI. Lada Vyvialová patří k jedněm z mála návrhářů 
světa, kteří používají v designu funkční materiály obohacené nanotechnologiemi.

Designové
oblečení nanoSPACE
by LADA Oblečení nanoSPACE by LADA je slow-fashion 

značka navržená přední českou návrhářkou Ladou 
Vyvialovou ve spolupráci s nanoSPACE. Použité 
materiály jsou obohaceny nanotechnologiemi, 
a díky tomu chrání pokožku před UV zářením, 
mají samočistící, antibakteriální a protizápachové 
vlastnosti. Jsou příjemné, skvěle odvádí pot a rychle 
schnou.

Vlastnosti materiálu jsou patentované, stálé a oproti 
běžným antibakteriálním materiálům plně funkční 
pro neomezený počet pracích cyklů. Materiály byly 
testovány v extrémních podmínkách Rally Dakar 
a Africa Eco Race.
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Hlavní výhody
oblečení nanoSPACE by LADA

 Antibakteriální
 Eliminuje zápach
 UV filtr
 Dobře odvádí vlhkost a je vhodné pro nadměrnou fyzickou zátěž
 Vysoké termoregulační vlastnosti
 Elegantní design
 Vyrobeno na principu slow-fashion

Materiály,
ve kterých se cítíte vždy svěží

Rafinované střihy, které vyzdvihnou vaše přednosti

Jednou z největších výhod oblečení nanoSPACE by Lada jsou minimalistické a rafinované střihy, ve kterých se 
cítíte elegantně a zároveň komfortně. NanoSPACE by LADA nabízí variabilní a lehce přizpůsobitelné střihy pro 
každou postavu.

1. Ultra lehký materiál CHYT 
Nabízíme oblečení z ultra lehkých materiálů, které jsou vhodné na cestování a do velmi teplého počasí. 
Nemusí se žehlit.Pokud je model pokrčený, stačí jej vyvěsit na ramínko pro narovnání, rychle se vyrovná 
i na těle. Testováno ve zdravotnictví, neirituje, vhodné i pro velmi citlivou pokožku a pokožku se sklonem 
k podráždění. 

2. Lesklý a elegantní materiál LUX 
Patentovaný funkční antibakteriální materiál, který kombinuje nanotechnologicky obohacený polyester 
a elastan. Splňuje veškeré nároky na funkčnost, přesto je materiál mimořádně splývavý, hladký až lesklý 
a působí velmi elegantně. Materiál má hydrofobní povrch a tím dosahuje samočistícího efektu easy-care. 
Tento zabraňuje nečistotám proniknout do struktury. Díky nenáročné údržbě je oblečení ekologické, eliminuje 
spotřebu vody, saponátů a energie. 

3. Vesmírná tričkovina 
Patentovaný funkční antibakteriální materiál, který kombinuje nanotechnologicky obohacený polyester 
a bavlnu. Jedinečná kombinace splňuje veškeré nároky na funkčnost, ale zároveň je příjemný na dotek, 
velice měkký a pohodlný na nošení. Je vhodný i pro nadměrnou fyzickou zátěž, vysoké teploty nebo omezené 
možnosti praní.

Oblečení nanoSPACE by LADA je vyrobeno 
z materiálů, které jsou vhodné i na extrémní sporty.
Mimo ochrany před UV zářením dokáže efektivně 
zlikvidovat bakterie, které způsobují zápach. Materiály 

jsou rychleschnoucí a samočistící. Špína nemůže 
pronikat dovnitř vlákna, a díky tomu je nutné k údržbě 
pouze minimum vody a saponátů.
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Garance kvality

Kontakt
pro velkoobchod v ČR
Veronika Bízková
veronika@nanospace.cz
+420 771 147 927

Kontakt
pro zahraniční obchod
Jiří Kůs
kus@nanospace.cz
+420 603 417 229

Jsme zakládající člen Asociace nanotechnologického průmyslu ČR a dlouhodobě se věnujeme edukaci
veřejnosti v oblasti českých nanotechnologií v rámci projektu Česko je nano. Všechny námi vyráběné produkty
jsou vyrobeny v ČR a při výrobě používáme pouze certifikovanou českou nanovlákennou membránu.
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