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O nás

Reference
Odkazy

Nanoprotech

Kontakty

Inproducts

GNP

Nanoprotech Home

Inproducts na obuv

GNP Waterless & Wax 3v1

Nanoprotech Auto-Moto Anticor

Inproducts na outdoor oděvy

GNP Glass & Mirrors Auto Cleaner

Nanoprotech Gun
Nanoprotech Gun cleaner

Inproducts na pracovní oděvy

GNP Super Nano Antirain Professional

Nanoprotech Bicycle

Inproducts na stany & batohy
Inproducts na textilní sedačky

GNP Windows & Mirrors Home Cleaner

Nanoprotech Electric

Inproducts for gentlemen

Inproducts na koženou obuv

GNP Soap Scum Surface Remover

Nanoprotech Electronics

Inproducts for ladies

Inproducts na kožené oděvy
Inproducts na kožené sedačky

GNP Glass Cooktop Renovator

Nanoprotech Auto-Moto Electric

ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP
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2010

Zakládáme společnost 
ELF Logistic s.r.o

2011 2013

 Rozhodujeme se zaměřit na 
obor nanotechnologií a jejich 
využití v soukromém sektoru

Představujeme první  
produktovou řadu pod  

značkou NANOPROTECH

Naše produkty prodává 
více než dvě stě obchodů  

po ČR a SK

Zahajujeme spolupráci  
s partnerskou společností  

a vývoj nové řady

20142015

Představení nové produktové 
řady GNP – inovativní čističe

NANOPROTECH Electric  
získává významné ocenění  

„Výrobek roku“.

20172015

Představujeme novou  
produktovou řadu prémiových 

impregnací INPRODUCTS

2018

Jsme společnost specializující se na vývoj a výrobu technických produktů na bázi nanotechnologie již od 
roku 2012. Vyvíjíme a vyrábíme inovativní produkty pod značkami NANOPROTECH, GNP a INPRODUCTS 
pro český a slovenský trh a díky vynikajícím vlastnostem se naše produkty šíří napříč kontinenty.

Všechny naše produkty obsahují nanočástice, které dokonale pronikají do struktury materiálů a vyplní  
i ty nejmenší mikrotrhliny. Snižují tření, vytěsňují nečistoty a 100% odpuzují vodu a vlhkost.
Pod značkou NANOPROTECH najdete speciální maziva, antikorozní a elektroizolační ochranu.  Tyto spreje 
se staly nepostradatelnými především pro průmyslové a zemědělské podniky, sektory ozbrojených složek, 
ale i koncové uživatele.
GENERAL NANO PROTECTION (GNP) nabízí inovativní čistící a ochranné přípravky pro domácnosti  
a automobily. Přípravky dokonale čistí a zároveň vytváří ochrannou a vodoodpudivou vrstvu. Na GNP  
spolupracujeme s našimi hlavními zahraničními partnery.
Našim benjamínkem s velmi silnou pozicí na trhu je značka INPRODUCTS. Prémiové impregnace na textil a 
kůži chrání před vlhkostí, znečištěním a zvyšují odolnost látek. Díky svým dokonalým vlastnostem nemění 
přirozenou prodyšnost a pružnost materiálu.

Spolupracujeme s vědeckými pracovišti a vývojáři v Česku a dalších evropských zemích. Naše výrob-
ky necháváme testovat těmi nejnáročnějšími. Mezi naše spokojené klienty patří například Innogy, Jawa,  
Robodrone Industries, Botanická zahrada v Praze i komunita RC modelářů. Díky úspěchu naší technologie 
vyvíjíme a vyrábíme produkty na bázi nanotechnologie na míru pro nadnárodní korporace.

O NÁS
ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP



44

Areál Voltareal 
Strojírenská 259/16
155 21 Praha-Zličín

vo.nanoprotech.cz
www.nanoprotech.cz
www.inproducts.cz

ELF Logistic s. r. o.
IČ: 24693294

DIČ: CZ24693294

ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP



45

hrazdira@nanoprotech.cz 
beranek@nanoprotech.cz

Marek Hrazdira 
Jan Beránek

+420 778 494 495 
+420 778 544 000

ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP

HLOUBKOVÉ ČISTIČE 
AUTOKOSMETIKA 
A EKO ČISTIČE PRO DOMÁCNOST
Projekt General Nano Protection, zkráceně GNP, vzni-
kl na základě dlouhodobé spolupráce se zahraniční-
mi obchodními partnery. Společnými silami se nám 
podařilo sjednotit myšlenky a soustředit se na další 
vývoj produktů na bázi nanotechnologie. Registrova-
ná obchodní značka GNP má rozsáhlé mezinárodní 
ambice a na světový trh přináší inovativní produkty  
v oblasti údržby domácností a vozidel.

Ambicí našich přípravků do domácnosti je maximál-
ně usnadnit a urychlit úklid a zároveň prodloužit in-
terval mezi dalším nutným čištěním. Produkty GNP 
do domácnosti ošetří veškeré skleněné, nerezové, 
chromové i keramické povrchy. Obsažené nanočás-
tice šetrně vzlínají pod nečistoty, spolehlivě zarovnají 
všechny nedokonalosti povrchu a zajistí tak efektiv-
ní a snadné čištění. Nanočástice vytvoří ultra tenkou 
vrstvu, která díky své hydrofobnosti při opakovaném 
používání přípravků GNP zajistí povrchu samočistící 
vlastnosti a navíc dodá vysoký lesk.

Do řady GNP patří i přípravky na automobily, které si 
kladou za cíl pečovat o veškerá skla i lak auta. Zamě-
řili jsme se především na to, jak co nejvíce urychlit  
a usnadnit péči o automobil, ale také jak ochránit ži-
votní prostředí. V této řadě tak najdete i prostředek 
na mytí auta bez nutnosti použití vody, který šetrně, 
avšak účinně čistí, leští a chrání autolak, kola i plas-
tové lišty. Díky použité technologii přípravky vzlínají 
pod vrstvu špíny, nadzvedávají ji a umožňují její šetrné 
odstranění. Naším cílem bylo také zpříjemnit našim 
zákazníkům jízdu autem i za špatného počasí, a tak 
jsme mezi produkty GNP zařadili přípravek s efektem 
neviditelného stěrače, který je schopen autosklům 
dodat dlouhodobé hydrofobní vlastnosti.

Čistí a leští karosérii, skla i plasty
Šetrně odstraňují prach, hmyz,  
ptačí exkrementy a jiné nečistoty
Díky antistatickému povrchu udržují 
v čistotě a zamezují mlžení skel
Nezanechávají šmouhy
Bez nutnosti použití vody
Vhodné pro interiér i exteriér
Jednoduchá a rychlá aplikace
Šetrné vůči ostatním materiálům

Šetrně odstraňují prach, mastnotu,  
vodní kámen i jiné odolné nečistoty
Vhodné na lakované povrchy, skla, 
do koupelen či kuchyní
Obnovují lesk
Udržují dlouhodobě v čistotě
Nezanechávají šmouhy
Bez nutnosti použití vody
Jednoduchá a rychlá aplikace
Šetrné vůči ostatním materiálům

HLAVNÍ VÝHODY  
AUTO-MOTO ČISTIČŮ

HLAVNÍ VÝHODY  
DOMÁCÍCH ČISTIČŮ
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Waterless 
& Wax

Chrání a čistí  
karosérii, kol 
a plastů aut  
i motorek

Šetrné mytí bez nutnosti použití vody
Obohacuje barvu a poskytuje lesk
Odstraňuje špínu, prach a hmyz

Nezanechává šmouhy 
S citrusovou vůní 
Na bázi nanotechnologie
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GNP 
Waterless & Wax 
Automotive sada

Doporučená cena:

789 Kč

Profesionální sada produktů pro šetrné 
a účinné čištění, leštění a následnou 
ochranu laku a skel automobilu bez 
nutnosti použití vody.

Sada Waterless & Wax umožňuje šetrné a jednoduché, 
avšak vysoce účinné čištění auta bez nutnosti použití 
vody. Přípravek Waterless & Wax se postará o odstra-
nění špíny, zbytků hmyzu a prachu bez rizika poškrábá-
ní laku, kterému naopak propůjčí zářivý lesk. Přípravek 
je vhodný na čištění lehce až středně zašpiněného laku 
(větší nánosy špíny je třeba odstranit), nelakovaných 
plastů i litých kol. Díky použité nanotechnologii doká-
že přípravek po nanesení vzlínat pod vrstvu nečistot, 
uvolnit je a umožnit tak jejich snadné odstranění. Wa-
terless & Wax navíc obsahuje i lubrikační složky, které 
jsou klíčové pro ochranu laku při stírání nečistot a také 
umožňují pohodlné rozlešťování.

Jak to funguje?

GNP 
Waterless & Wax 
automotive sada

Název

750 ml

Obsah

3 roky

Doporučená 
cena

789 Kč

Doba 
spotřeby

6

Počet kusů  
v balení

Klíčové vlastnosti:
• Šetrné mytí auta bez nutnosti použití vody
• Obnovuje barvu a poskytuje vysoký lesk
• Nezanechává šmouhy
• Šetrně odstraňuje špínu, prach a zbytky hmyzu
Použití:
• Naneste na povrch ze vzdálenosti 10–15 cm a ne-

chte působit po dobu 30–40 sekund.
• Šetrně odstraňte nečistoty pomocí utěrek z balení.
• Rozleštěte povrch do vysokého lesku pomocí čisté 

utěrky.
Balení obsahuje:
• 750ml přípravek Waterless & Wax v rozprašovači
• 150ml přípravek Glass & Mirrors Automotive  

Cleaner v rozprašovači
• 3× mikrovlákenné leštící utěrky
• Jednorázová rukavice

Bez ošetření se
vlhkost v mikrotrhlinách

usazuje a způsobuje
korozi.

NANOPROTECH
proniká do nerovností
a mikrotrhlin a 100%

vytěsňuje vlhkost.

Pevná a pružná
ochranná vrstva
působí po dobu
až 12 měsíců.

Bez ošetření se
vlhkost v mikrotrhlinách

usazuje a způsobuje
korozi.

NANOPROTECH
proniká do nerovností
a mikrotrhlin a 100%

vytěsňuje vlhkost.

Pevná a pružná
ochranná vrstva
působí po dobu
až 12 měsíců.

Bez ošetření se
vlhkost v mikrotrhlinách

usazuje a způsobuje
korozi.

NANOPROTECH
proniká do nerovností
a mikrotrhlin a 100%

vytěsňuje vlhkost.

Pevná a pružná
ochranná vrstva
působí po dobu
až 12 měsíců.

Bez ošetření se  
nečistoty zachytávají  
v mikrotrhlinách  
a ulpívají na površích

Čističe GNP šetrně  
vzlínají pod nečistoty,  
nadzvedávají je a díky  
tomu efektivně čistí

Opakované používání  
přípravků GNP  
poskytuje povrchům  
samočistící vlastnosti
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Glass & Mirrors 
Cleaner

Účinně 
čistí skla 
automobilů 
i motorek

Jednoduše a rychlé vyčistí sklo
Ideální v kombinaci s GNP Antirain
Odstraňuje špínu, prach a hmyz

Nezanechává šmouhy 
Vytváří antistatickou vrstvu 
Na bázi nanotechnologie
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GNP 
Glass & Mirrors 

Cleaner

Název

750 ml

Obsah

3 roky

Doporučená 
cena

239 Kč

Doba 
spotřeby

6

Počet kusů  
v balení

Glass & Mirrors 
Cleaner

GNP 
Glass & Mirrors 
Automotive sada

Doporučená cena:

239 Kč

Vyčistí špinavá a mastná autoskla.  
Nezanechává šmouhy, odpuzuje vodu, 
poskytuje sklu dlouhotrvající lesk  
a omezuje jeho následné špinění.

Přípravek Glass & Mirrors Cleaner je unikátním čističem 
autoskel a zrcátek, který znatelně urychluje a zpříjem-
ňuje ruční mytí. Je vysoce účinný, přesto však šetr-
ný ke všem ostatním materiálům, a tak se hodí nejen  
do exteriéru, ale okna je možné bez obav umýt i v inte-
riéru auta. Díky nanočásticím, které přípravek obsahuje, 
dokáže Glass & Mirrors Cleaner vzlínat pod vrstvu špíny  
a vytvořit na povrchu skla neviditelnou ochrannou 
vrstvu, která dočasně odpuzuje vodu a brání usazová-
ní nečistot. Přípravek při stírání nezanechává šmouhy, 
naopak dodává sklu dlouhotrvající lesk. Glass & Mirrors 
Cleaner lze aplikovat na lehce až středně znečištěné 
povrchy. Větší nánosy špíny je potřeba před aplikací pří-
pravku opláchnout.

Klíčové vlastnosti:
• Vhodné do exteriéru i interiéru
• Odpuzuje vodu i nečistoty
• Jednoduché a rychlé čištění autoskel
• Dlouhotrvající lesk
• Žádný chemický zápach
Použití:
• Naneste na sklo ze vzdálenosti 10–15 cm a nechte 

působit po dobu 5–10 sekund.
• Odstraňte přípravek s nečistotami čistou utěrkou.
• Rozleštěte povrch skla pomocí přiložené utěrky z 

mikrovlákna.
Balení obsahuje:
• 750ml přípravek Glass & Mirrors Automotive  

Cleaner v rozprašovači
• Mikrovlákenná leštící utěrka
• Jednorázová rukavice

Bez ošetření se
vlhkost v mikrotrhlinách

usazuje a způsobuje
korozi.

NANOPROTECH
proniká do nerovností
a mikrotrhlin a 100%

vytěsňuje vlhkost.

Pevná a pružná
ochranná vrstva
působí po dobu
až 12 měsíců.

Bez ošetření se
vlhkost v mikrotrhlinách

usazuje a způsobuje
korozi.

NANOPROTECH
proniká do nerovností
a mikrotrhlin a 100%

vytěsňuje vlhkost.

Pevná a pružná
ochranná vrstva
působí po dobu
až 12 měsíců.

Bez ošetření se
vlhkost v mikrotrhlinách

usazuje a způsobuje
korozi.

NANOPROTECH
proniká do nerovností
a mikrotrhlin a 100%

vytěsňuje vlhkost.

Pevná a pružná
ochranná vrstva
působí po dobu
až 12 měsíců.

Bez ošetření se  
nečistoty zachytávají  
v mikrotrhlinách  
a ulpívají na površích

Čističe GNP šetrně  
vzlínají pod nečistoty,  
nadzvedávají je a díky  
tomu efektivně čistí

Opakované používání  
přípravků GNP  
poskytuje povrchům  
samočistící vlastnosti

Jak to funguje?
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 Antirain 
Professional

Zlepšuje 
viditelnost
autoskel 
při dešti

Dodá sklu hydrofobní vlastnosti
Usnadňuje odstraňování námrazy
3 měsíce nebo 10 000 ujetých km

Zabraňuje ulpívání nečistot 
Zlepšuje viditelnost 
Na bázi nanotechnologie
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GNP 
Super Nano 

Antirain 
Professional

Název

30 ml

Obsah

3 roky

Doporučená 
cena

329 Kč

Doba 
spotřeby

28

Počet kusů  
v balení

 Antirain 
Professional

GNP 
Antirain 
Professional

Doporučená cena:

329 Kč

Dokonale vyhlazuje povrch autoskel  
a poskytuje jim vodoodpudivé  
vlastnosti. Zamezuje ulpívání nečistot  
a zajistí snadné odstranění námrazy.

Tento přípravek byl speciálně upraven tak, aby svými 
vlastnostmi bojoval se špatnou viditelností při jízdě au-
tem, navíc šetřil kapalinu do odstřikovačů a usnadňoval 
odstraňování námrazy na sklech auta. Antirain Professi-
onal je vhodný pro všechna autoskla i zrcátka, případ-
ně i na ošetření plexi štítů motocyklů a přileb. 30 ml 
přípravku vystačí až na 6 m2 aplikace a umožňuje tedy  
i vícenásobné ošetření povrchu nebo ošetření skel au-
tobusů, nákladních vozů apod. Díky jedinečnému slo-
žení je Antirain Professional schopen vytvořit na skle ul-
tra tenkou hydrofobní vrstvu, která povrch ochrání před 
ulpíváním nečistot jako jsou zbytky hmyzu, ale pomůže 
i proti zamlžování a námraze. Tento efekt si navíc dlou-
hodobě uchovává.

Klíčové vlastnosti:
• Dodá sklu hydrofobní vlastnosti
• Pomáhá zlepšovat viditelnost
• Usnadňuje odstraňování námrazy na sklech auta
• Zabraňuje ulpívání nečistot
• Dlouhodobý efekt – 3 měsíce nebo 10 000 km
Použití:
• Odmašťovacím ubrouskem odmasťete celé sklo.
• Krém z kapátka naneste na houbičku, pomocí  

které aplikujte přípravek na ošetřované sklo.
• Nechte působit 5 minut a poté utěrkou  

z mikrovlákna dohladka rozleštěte povrch skla.
Balení obsahuje:
• 30ml krém Super Nano Antirain Professional
• Jednorázová rukavice
• Aplikační houbička
• 2 odmašťovací ubrousky
• Mikrovlákenná utěrka

Bez ošetření se
vlhkost v mikrotrhlinách

usazuje a způsobuje
korozi.

NANOPROTECH
proniká do nerovností
a mikrotrhlin a 100%

vytěsňuje vlhkost.

Pevná a pružná
ochranná vrstva
působí po dobu
až 12 měsíců.

Bez ošetření se
vlhkost v mikrotrhlinách

usazuje a způsobuje
korozi.

NANOPROTECH
proniká do nerovností
a mikrotrhlin a 100%

vytěsňuje vlhkost.

Pevná a pružná
ochranná vrstva
působí po dobu
až 12 měsíců.

Bez ošetření se
vlhkost v mikrotrhlinách

usazuje a způsobuje
korozi.

NANOPROTECH
proniká do nerovností
a mikrotrhlin a 100%

vytěsňuje vlhkost.

Pevná a pružná
ochranná vrstva
působí po dobu
až 12 měsíců.

Bez ošetření se  
nečistoty zachytávají  
v mikrotrhlinách  
a ulpívají na površích

Čističe GNP šetrně  
vzlínají pod nečistoty,  
nadzvedávají je a díky  
tomu efektivně čistí

Opakované používání  
přípravků GNP  
poskytuje povrchům  
samočistící vlastnosti

Jak to funguje?
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Windows & Mirrors 
Cleaner

Čistí skla,  
zrcadla  
a lakovaný 
nábytek

Vyčistí skleněné a lakované povrchy
Zvyšuje lesk a průzračnost skel
Nezanechává stopy a šmouhy

Vytváří antistatickou vrstvu  
a brání usazování nečistot 
Na bázi nanotechnologie
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ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP

GNP 
Windows 
& Mirrors 
Cleaner

Název

750 ml

Obsah

3 roky

Doporučená 
cena

249 Kč

Doba 
spotřeby

6

Počet kusů  
v balení

Windows & Mirrors 
Cleaner

GNP 
Windows & 
Mirrors Home

Doporučená cena:

249 Kč

Čistí špínu, prach, odpuzuje vodu, brání 
usazování nečistot a dodává povrchům 
dlouhotrvající lesk a průzračnost.

Přípravek Windows & Mirrors Cleaner je rychlým  
a jednoduchým řešením pro zašpiněná okna, zrcadla, 
lesklé monitory a lakovaný nábytek. Špínu a prach čistí  
v řádu několika sekund. Lze použít na ošetření veške-
rých skleněných a lakovaných povrchů v domácnos-
ti, plexiskel, obrazovek i solárních panelů. Díky svému 
složení je schopný na povrchu skla vytvořit neviditel-
nou ochrannou vrstvu, která dočasně odpuzuje vodu, 
zabraňuje ulpívání nečistot a dodává sklu dlouhotrva-
jící vysoký lesk. Díky tomuto efektu bude i opakova-
né čištění jednodušší, naopak posílí ochrannou vrstvu  
a výrazně tak prodlouží intervaly mezi dalším úklidem. 
Windows & Mirrors Cleaner lze aplikovat na lehce až 
středně znečištěné povrchy. Větší nánosy špíny je po-
třeba před aplikací přípravku opláchnout.

Klíčové vlastnosti:
• Rychle a jednoduše vyčistí skleněné  

a lakované povrchy
• Zvyšuje lesk a průzračnost skel
• Vytváří vodoodpudivou vrstvu
• Brání usazování nečistot
• Nezanechává stopy a šmouhy po ošetření
Použití:
• Naneste na sklo ze vzdálenosti 10–15 cm a nechte 

působit po dobu 5–10 sekund.
• Odstraňte přípravek s nečistotami čistou utěrkou.
• Rozleštěte povrch skla pomocí přiložené utěrky  

z mikrovlákna.
Balení obsahuje:
• 750ml přípravek Windows & Mirrors Home Cleaner 

v rozprašovači
• Mikrovlákenná leštící utěrka
• Jednorázová rukavice

Bez ošetření se
vlhkost v mikrotrhlinách

usazuje a způsobuje
korozi.

NANOPROTECH
proniká do nerovností
a mikrotrhlin a 100%

vytěsňuje vlhkost.

Pevná a pružná
ochranná vrstva
působí po dobu
až 12 měsíců.

Bez ošetření se
vlhkost v mikrotrhlinách

usazuje a způsobuje
korozi.

NANOPROTECH
proniká do nerovností
a mikrotrhlin a 100%

vytěsňuje vlhkost.

Pevná a pružná
ochranná vrstva
působí po dobu
až 12 měsíců.

Bez ošetření se
vlhkost v mikrotrhlinách

usazuje a způsobuje
korozi.

NANOPROTECH
proniká do nerovností
a mikrotrhlin a 100%

vytěsňuje vlhkost.

Pevná a pružná
ochranná vrstva
působí po dobu
až 12 měsíců.

Bez ošetření se  
nečistoty zachytávají  
v mikrotrhlinách  
a ulpívají na površích

Čističe GNP šetrně  
vzlínají pod nečistoty,  
nadzvedávají je a díky  
tomu efektivně čistí

Opakované používání  
přípravků GNP  
poskytuje povrchům  
samočistící vlastnosti

Jak to funguje?
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ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP

Soap Scum 
Remover

Zbavuje 
vodního 
kamene  
v koupelně

Odstraňuje vodní kámen, stopy po  
mýdle i jiné odolné nečistoty
Poskytuje  hydrofobní vlastnosti

Obnovuje barvu a lesk
Odstraňuje špínu šetrně 
Na bázi nanotechnologie
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ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP

GNP 
Soap Scum 

Remover

Název

30 ml

Obsah

3 roky

Doporučená 
cena

219 Kč

Doba 
spotřeby

28

Počet kusů  
v balení

Soap Scum 
Remover

GNP 
Soap Scum 
Remover

Doporučená cena:

219 Kč

Čistí a udržuje keramické, nerezové  
a chromové povrchy v domácnostech. 
Odstraňuje vodní kámen, stopy po  
mýdle a jiné odolné nečistoty.

Přípravek Surface Soap Scum Remover je ideálním 
řešením pro čištění keramických, nerezových a chro-
mových povrchů nejen v celé domácnosti (koupelna, 
kuchyně), ale i v jiných sanitárních a potravinářských 
prostorech. Je vhodný na údržbu umyvadel, van, spr-
chových koutů, dřezů, záchodů, ale i vodovodních ko-
houtků a keramických dlaždic. Snadno odstraní všech-
ny odolné nečistoty jako jsou zbytky mýdla, stopy po 
tvrdé vodě i vodní kámen. Díky svému speciálnímu slo-
žení je Surface Soap Scum Remover schopen vytvořit 
ultra tenkou vrstvu, která vyrovná i ty nejmenší trhliny 
v povrchu, a následné čištění tak bude rychlé, snad-
né a šetrné. Tato vrstva má hydrofobní vlastnosti, které  
si dlouhodobě uchovává, zabraňuje ulpívání dalších 
nečistot a dodává ošetřenému povrchu vysoký lesk.

Klíčové vlastnosti:
• Vhodný na veškeré keramické, nerezové  

a chromové povrchy v domácnosti
• Účinně odstraňuje vodní kámen, stopy po mýdle  

i jiné odolné nečistoty
• Poskytuje povrchu hydrofobní vlastnosti
• Obnovuje barvu a dodává dlouhotrvající lesk
Použití:
• Navlhčete houbičku obsaženou v balení produktu.
• Naneste krém z kapátka na houbičku a použijte ji 

pro odstranění nečistot na povrchu. 
• Po 30–60 sekundách vyleštěte povrch čistou 

utěrkou z mikrovláken.
Balení obsahuje:
• 30ml krém Soap Scum Remover
• Aplikační houbička
• Jednorázová rukavice

Bez ošetření se
vlhkost v mikrotrhlinách

usazuje a způsobuje
korozi.

NANOPROTECH
proniká do nerovností
a mikrotrhlin a 100%

vytěsňuje vlhkost.

Pevná a pružná
ochranná vrstva
působí po dobu
až 12 měsíců.

Bez ošetření se
vlhkost v mikrotrhlinách

usazuje a způsobuje
korozi.

NANOPROTECH
proniká do nerovností
a mikrotrhlin a 100%

vytěsňuje vlhkost.

Pevná a pružná
ochranná vrstva
působí po dobu
až 12 měsíců.

Bez ošetření se
vlhkost v mikrotrhlinách

usazuje a způsobuje
korozi.

NANOPROTECH
proniká do nerovností
a mikrotrhlin a 100%

vytěsňuje vlhkost.

Pevná a pružná
ochranná vrstva
působí po dobu
až 12 měsíců.

Bez ošetření se  
nečistoty zachytávají  
v mikrotrhlinách  
a ulpívají na površích

Čističe GNP šetrně  
vzlínají pod nečistoty,  
nadzvedávají je a díky  
tomu efektivně čistí

Opakované používání  
přípravků GNP  
poskytuje povrchům  
samočistící vlastnosti

Jak to funguje?
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Glass Cooktop 
Renovator

Zbavuje 
připečené 
mastnosty 
v kuchyni

Odstraňuje připečenou mastnotu  
a odolné skvrny
Obnovuje barvu a poskytuje lesk

Brání dalšímu znečištění 
Odstraňuje špínu šetrně 
Na bázi nanotechnologie
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ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP

GNP 
Glass Cooktop 

Renovator

Název

30 ml

Obsah

3 roky

Doporučená 
cena

199 Kč

Doba 
spotřeby

28

Počet kusů  
v balení

Glass Cooktop 
Renovator

GNP 
Glass Cooktop 
Renovator

Doporučená cena:

199 Kč

Odstraňuje připečenou mastnotu  
a zaschlou špínu. Vytváří ochrannou 
vrstvu, která je posilována  
s opakovaným používáním přípravku.

Přípravek Glass Cooktop Renovator byl speciálně vy-
vinut jako jednoduché a rychlé řešení pro mastné  
a znečištěné povrchy varných sklokeramických desek 
a skleněných výplní dveří trouby. Ošetření povrchu  
je šetrné, bez rizika poškrábání a vysoce účinné. 
Díky obsahu nanočástic se na ošetřeném skle vytvo-
ří ultra tenká neviditelná hydrofobní vrstva, díky které  
se i zaschlá špína a zapečená mastnota snadno odstra-
ní a navíc brání i dalšímu znečišťování. Glass Cooktop 
Renovator poskytuje ošetřenému povrchu dlouhodo-
bý vysoký lesk, hladkost a oleofobní ochrannou vrstvu, 
která je posilována s opakovaným používáním příprav-
ku. Přípravek Glass Cooktop Renovator dokáže výrazně 
prodloužit intervaly čištění a údržby ošetřených povr-
chů.

Klíčové vlastnosti:
• Vhodné na čištění sklokeramických desek  

a skleněných výplní dveří trouby
• Odstraňuje připečenou mastnotu a odolné skvrny
• Obnovuje barvu a poskytuje dlouhotrvající lesk
• Zabraňuje dalšímu znečišťování
Použití:
• Navlhčete houbičku, obsaženou v balení produktu.
• Naneste krém z kapátka na houbičku a použijte ji 

pro odstranění nečistot na povrchu. 
• Po 30–60 sekundách vyleštěte povrch čistou 

utěrkou z mikrovláken.
Balení obsahuje:
• 30ml krém Glass Cooktop Renovator
• Aplikační houbička
• Jednorázová rukavice

Bez ošetření se
vlhkost v mikrotrhlinách

usazuje a způsobuje
korozi.

NANOPROTECH
proniká do nerovností
a mikrotrhlin a 100%

vytěsňuje vlhkost.

Pevná a pružná
ochranná vrstva
působí po dobu
až 12 měsíců.

Bez ošetření se
vlhkost v mikrotrhlinách

usazuje a způsobuje
korozi.

NANOPROTECH
proniká do nerovností
a mikrotrhlin a 100%

vytěsňuje vlhkost.

Pevná a pružná
ochranná vrstva
působí po dobu
až 12 měsíců.

Bez ošetření se
vlhkost v mikrotrhlinách

usazuje a způsobuje
korozi.

NANOPROTECH
proniká do nerovností
a mikrotrhlin a 100%

vytěsňuje vlhkost.

Pevná a pružná
ochranná vrstva
působí po dobu
až 12 měsíců.

Bez ošetření se  
nečistoty zachytávají  
v mikrotrhlinách  
a ulpívají na površích

Čističe GNP šetrně  
vzlínají pod nečistoty,  
nadzvedávají je a díky  
tomu efektivně čistí

Opakované používání  
přípravků GNP  
poskytuje povrchům  
samočistící vlastnosti

Jak to funguje?
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PAVLÍNA MARTIŇÁKOVÁLUBOŠ TRUCKA

JAKUB BOSTL

SVÁŤA BOŽÁK

DAVID KOC

JIŘÍ SÍTEK

ŠTĚPÁNKA VANTUCHOVÁ HAVRLÍKOVÁ

PETR MAREK

ZDENĚK HOLEVA

Měla jsem možnost vyzkoušet impregnaci do na batohy 
a impregnaci na kůži. Po aplikaci impregnace jsme tes-
tovali olej, rajčatovou omáčku a červené víno. Vše šlo z 
kůže dobře odstranit pouhým setřením hadříkem a po 
zaschnutí nebylo poznat, kde byla kůže znečištěna.

„Se sprejem Nanoprotech Gun jsme zaregistrovali vý-
razné zlepšení mazacích vlastností, a zároveň však 
olej nevytéká, nešpiní uniformy a zbraně jsou proma-
zané a zakonzervované, přitom na povrchu hladké a 
suché.“

„Maziva Bicycle a Home jsou super, na rozdíl od kon-
kurence totiž nevysychají. Používáme je na spoustu 
pohyblivých částí. Tryska má malý průměr, což umož-
ňuje se vejít do dutiny brzdového bovdenu a tím ho 
rychle a efektivně promazat. Electric nám pomohl 
obnovit vodivost u plošných spojů zatopených vodou 
a Auto-Moto Anticor zas dobře odpuzuje vlhkost a za-
braňuje rezavění. Celkově jsme velmi spokojení.“

„Nanoprotech jsem úspěšně testoval a nyní jej maximálně využívám. Nejen že je řetěz v perfektní kondici, ale i vydrží opravdu 
dlouho. Také po extrémní zátěži se snadno čistí a následně opět aplikuje. Je vhodný na všechny komponenty bicyklu. Za mě 
určitě Nanoprotech!“

„Spolupráce s firmou ELF Logistic s.r.o. 
dodávající spreje NANOPROTECH, ob-
sahující špičkové mazací a ochranné 
látky, by mohla být vzorem pro ostatní 
výrobce a dodavatele.“

„Se sprejem Electric máme v rámci našeho skiareálu celkově velmi dob-
ré zkušenosti, co se týká kompletní údržby veškeré elektroinstalace - jak 
slaboproud, tak silnoproud. Pro další servisní práce v našem areálu ur-
čitě počítáme s širším využitím výrobků Nanoprotech. Za lyžařský areál 
Skiport ve Velké Úpě mohu výrobky firmy NANOPROTECH vřele dopo-
ručit.“

„Používáme prostředek Glass Cooktop na údržbu kávovarů. Mohu po-
tvrdit, že kávovary po ošetření vykazují delší dobu pohledovou čistotu 
– otisky prstů, zaschlé kapky vody atp. neulpívají tak rychle a snadno. 
Velký rozdíl je patrný v snadnějším odstranění zbytků kávy z odkapá-
vače pod mřížkou. Celkově určitě zrychlí následný úklid kávovarů.“

„Mohu konstatovat, že vedle každo-
denního použití je možno přípravky 
NANOPROTECH právem nazvat „dal-
šími členy teamu“ na cestě k úspěchu 
na Dakarské rally.“

Další reference najdete na https://www.nanoprotech.cz/o-nas/reference/

„Tým našich mechaniků Škoda City Service, který 
spravuje vozový park Plzeňských městských doprav-
ních podniků, používá spreje Nanoprotech Auto Moto 
Electric a Auto Moto Anticor při servisu i pravidelné 
údržbě trolejbusů. Zatím jsme s produkty maximálně 
spokojení a naši zaměstnanci na produkty Nanopro-
tech pějí jen chválu!„

BeWoodenVelitel Městské policie Turnov

Vedoucí vývoje koloběžek Yedoo

Ultramaratonský cyklista; První český finisher ultramaratonu RAAM – Race Across America

Obchodní manažer firmy PHT a.s.

IT a Elektrotechnik - Lyžařský areál Skiport

Zakladatelka Mistrovství baristů ČR

Logistický manažer  
v POWERTECH SYSTEMS

Bammer Trade a.s. -  Mistr technických oprav

REFERENCE
ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP

https://www.nanoprotech.cz/o-nas/reference/
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ODKAZY
ZÁKLADNÍ

O NÁKUPU

AUDIOVIZUÁLNÍ MÉDIA

TECHNICKÉ DOKUMENTY

O NÁS

PROFILY PRODUKTŮ

• Web Nanoprotech
• E-shop Inproducts

• Facebook

• Obchodní podmínky • Ochrana osobních údajů

• Produktové fotografie
• Videa

• Propagační materiály

• Bezpečnostní listy
• Produktové texty

• Manuály

• O nás
• Proč se stát naším VO partnerem
• Novinky
• Napsali o nás
• Kontakty

• Seznam prodejních míst
• Certifikáty
• Nejčastější dotazy
• Reference

NANOPROTECH
• Nanoprotech Home
• Nanoprotech Auto-moto Anticor
• Nanoprotech Bicycle
• Nanoprotech Gun
• Nanoprotech Gun Cleaner
• Nanoprotech Electric
• Nanoprotech Electronics 
• Nanoprotech Auto-moto Electric

GNP
• GNP Super Nano Antirain Professional
• GNP Surface Soap Scum Remover
• GNP Glass Cooktop Renovator
• GNP Windows & Mirrors Cleaner Home
• GNP Glass & Mirrors Cleaner Automotive
• GNP Waterless & Wax 3v1

INPRODUCTS
• Inproducts impregnace na obuv
• Inproducts impregnace na outdoor oděvy
• Inproducts impregnace na pracovní oděvy
• Inproducts impregnace na stany a batohy
• Inproducts impregnace na textilní sedačky
• Inproducts impregnace for Gentlemen
• Inproducts impregnace for Ladies
• Inproducts impregnace na koženou obuv
• Inproducts impregnace na kožené oděvy
• Inproducts impregnace na kožené sedačky

NANOPROTECH INPRODUCTS GNP

https://www.nanoprotech.cz/
http://eshop.inproducts.cz
https://www.facebook.com/Nanoprotech.cz/
https://vo.nanoprotech.cz/obchodni-podminky/
https://vo.nanoprotech.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/
https://vo.nanoprotech.cz/videa/
https://vo.nanoprotech.cz/bezpecnostni-listy/
https://vo.nanoprotech.cz/texty-k-produktum/
https://vo.nanoprotech.cz/manualy/
https://vo.nanoprotech.cz/o-nas/
https://vo.nanoprotech.cz/stat-se-vo-partnerem/
https://vo.nanoprotech.cz/novinky-a-clanky/
https://www.nanoprotech.cz/category/napsali-o-nas/
https://vo.nanoprotech.cz/kontakt/
https://www.nanoprotech.cz/prodejni-mista/cr/
https://www.nanoprotech.cz/pro-prodejce/testy-a-certifikaty/
https://www.nanoprotech.cz/nejcastejsi-otazky/
https://vo.nanoprotech.cz/reference/
https://vo.nanoprotech.cz/nanoprotech/nanoprotech-home-150-ml/
https://vo.nanoprotech.cz/nanoprotech/nanoprotech-auto-moto-anticor-150-ml/
https://vo.nanoprotech.cz/nanoprotech/nanoprotech-bicycle-150-ml/
https://vo.nanoprotech.cz/nanoprotech/nanoprotech-gun-150-ml/
https://vo.nanoprotech.cz/cistici-spreje/nanoprotech-gun-cleaner-150-ml/
https://vo.nanoprotech.cz/nanoprotech/nanoprotech-electric-150-ml/
https://vo.nanoprotech.cz/nanoprotech/nanoprotech-electronics-professional-150-ml/
https://vo.nanoprotech.cz/nanoprotech/nanoprotech-auto-moto-electric-150-ml/
https://vo.nanoprotech.cz/gnp/gnp-tekute-sterace/
https://vo.nanoprotech.cz/gnp/gnp-odstranovac-vodniho-kamene/
https://vo.nanoprotech.cz/gnp/gnp-odstranovac-mastnoty/
https://vo.nanoprotech.cz/gnp/gnp-cistic-oken-a-zrcadel/
https://vo.nanoprotech.cz/gnp/gnp-cisteni-a-ochrana-autoskel/
https://vo.nanoprotech.cz/gnp/gnp-autokosmetika-waterless-wax-3v1-automotive/
https://vo.nanoprotech.cz/inproducts/inproducts-impregnace-na-obuv-200-ml/
https://vo.nanoprotech.cz/inproducts/inproducts-impregnace-na-outdoor-odevy-200-ml/
https://vo.nanoprotech.cz/inproducts/inproducts-impregnace-na-pracovni-odevy-200-ml/
https://vo.nanoprotech.cz/inproducts/inproducts-impregnace-na-stany-a-batohy-200-ml/
https://vo.nanoprotech.cz/inproducts/inproducts-impregnace-na-textilni-sedacky-400-ml/
https://vo.nanoprotech.cz/inproducts/inproducts-impregnace-for-gentlemen-200-ml/
https://vo.nanoprotech.cz/inproducts/inproducts-impregnace-for-ladies-200-ml/
https://vo.nanoprotech.cz/inproducts/inproducts-impregnace-na-kozenou-obuv-200-ml/
https://vo.nanoprotech.cz/200-ml-2/inproducts-impregnace-na-kozene-odevy-200-ml/
https://vo.nanoprotech.cz/400-ml-2/inproducts-impregnace-na-kozene-sedacky-400-ml/
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Areál Voltareal 
Strojírenská 259/16
155 21 Praha-Zličín

vo.nanoprotech.cz
www.nanoprotech.cz
www.inproducts.cz

ELF Logistic s. r. o.
IČ: 24693294

DIČ: CZ24693294

KONTAKTY

Nanoprotech – Hlavní pobočka Praha
Firma: ELF Logistic s.r.o.

Areál Voltareal, budova č. 46
Strojírenská 259/16
155 21 Praha–Zličín

Pracovní doba: 
Po–Pá: 8:00–16:00

Spisová značka: C 166605 vedená u Městského soudu v Praze
Číslo účtu: 5311282001/5500 (Raiffeisenbank)

Webové stránky:
www.nanoprotech.cz

vo.nanoprotech.cz
eshop.inproducts.cz

Fakturační údaje
ELF Logistic s.r.o.

Břevnovská 433/12
169 00 Praha – Břevnov

IČ: 24693294
DIČ: CZ24693294

Marek Hrazdira
Obchodní manažer

hrazdira@nanoprotech.cz
+420 778 494 495

Jan Beránek
Obchodní zástupce

beranek@nanoprotech.cz
+420 778 544 000

Anatoly Kopshin
Ředitel společnosti

anatoly@nanoprotech.cz
+420 773 191 204

Martin Faltýnek
Grafický design & marketing

faltynek@nanoprotech.cz
+420 608 779 411

Anna Šustrová
Objednávky & fakturace

objednavky@nanoprotech.cz

Rádi byste zahrnuli naše inovativní produkty do Vašeho sortimentu? Zajímá Vás možnost začít 
používat přípravky pro potřeby Vašeho servisu? Pokud si nejste jisti, přejete  si vyzkoušet naše 
produkty přímo u Vás na pracovišti? Pro navázání obchodní spolupráce stačí vyplnit jednoduchý 
online formulář nebo  kontaktovat přímo naše obchodní zástupce přes e-mail či na telefonu.

ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP


	ELF Logistic s. r. o.

