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Jsme členem mezinárodní nanotechnologické asociace 
Nanotechnology Industries Association

Spolupracujeme s německým nanotechnologickým klastrem 
Nanoinitiative Bayern 

Jsme členem Hospodářské komory ČR
a Asociace malých a středních podniků a živnostníků





Srovnávat nanometr s 
tenisovým míčkem je jako 
srovnávat tenisový míček 

se zeměkoulí

Nanovlákno je vlákno tisíckrát tenčí než lidský vlas



unikátní řešení pro filtraci velmi malých částic
ale i hojivé kryty ran s bioaktivní vrstvou

NANOVLÁKENNÁ MEMBRÁNA



UMÍME SE PODÍVAT DO 
NANOSVĚTA
České elektronové mikroskopy patří k 
absolutní světové špičce.

             
            Hladký papír vypadá pod mikroskopem úplně jinak



NANOTECHNOLOGIE POMÁHAJÍ ALERGIKŮM

První koncept
hypoalergenního interiéru
na světě vytvořeného na bázi 
nanotechnologií.

Antialergické lůžkoviny s nanovláknem
brání průniku roztočů i jejich alegenů.



NANOVLÁKENNÁ MEMBRÁNA ZACHYCUJE 
SMOG, PYL I BAKTERIE

Síť z nanovláken zabraňuje průniku nebezpečných částic z ulice do interiéru, blokuje 
silný vítr a slouží i jako tepelná izolace.



NANOFILTRACI OCEŇUJÍ VINAŘI 
Nanovlákenná membrána má menší tlakovou ztrátu, dá se regenerovat, nemusí se před 
filtrací proplachovat, zvyšuje výkon filtru. Výhodou je finanční úspora za celulózové desky.

V blízké budoucnosti se použití rozšíří i pro filtraci oleje, piva nebo lihovin.



PITNÁ VODA ASTRONAUTŮM 
I LIDEM NA ZEMI
České nanotechnologie vyrobí pitnou vodu 
i ze strávené potravy astronautů na dlouhých 
vesmírných misích.

             
             Budoucností chytrých měst 
             je decentralizace a uzavření 
             cyklu vody v každé budově.



VYTVÁŘENÍ NÁHRADNÍCH
LIDSKÝCH ORGÁNŮ

Česká nano3D tiskárna postaví jemný skelet potřebného tvaru kolem kterého 
kmenové buňky v laboratorních podmínkách dotvoří lidský orgán.

Pomocí nanovláken dopravených do poškozené kostní tkáně proběhne osifikace, 
která opraví kost do podoby nerozeznatelné od zdravé.

Scaffoldy založené na hyaluronanu zabrání imunitním reakcím na implantáty.



NANOČÁSTICE ČISTÍ 
VZDUCH

Nanočástice oxidu titanu v chytrém 
nátěru vyčistí vzduch od organických 
znečisťujících látek včetně virů a bakterií

Chytrý nátěr zabraňuje také ukládání 
nečistot na fasádu. Domy vypadají stále 
jako nové.



NANOČISTIČKY VYČISTÍ VZDUCH V 
KUCHYNI I LOŽNICI
Nanočističky zlikvidují bakterie, kvasinky a plísně v domácnosti.

Nevyžadují žádnou údržbu a mají zanedbatelnou spotřebu, jako jedna 
žárovka



NANOOPTIKA TVARUJE 
SVĚTLO
Plochá nanooptika pro osvětlení supermarketů, ulic, 
automobilů, kaceláří i domovů má vynikající 
parametry díky vnitřní i povrchové nanostrukturaci 
plastu a nabízí zcela nové možnosti designu 
světelných zdrojů.



NANOČÁSTICE OXIDU ZINKU OCENÍ V 
GUMÁRENSTVÍ
Použití nanočástic oxidu zinku při výrobě pneumatik prodlouží jejich 
životnost a sníží i výrobní náklady.



NANOTECHNOLOGIE PRO KAŽDÝ DEN



NANOTECHNOLOGIE PRO KAŽDÝ DEN





www.nanoasociace.cz


