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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
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Impregnace INPRODUCTS jsou naší druhou řadou 
inovativních produktů na bázi nanotechnologie. Ces-
ta k prémiovým impregnacím na textil nebyla krátká.  
S plánováním a přípravou nových produktů jsme 
začali již v roce 2016. Čekalo nás ladění složení, tes-
tování na všech určených površích, dále kompletní 
zpracování designu jednotlivých impregnací, shá-
nění ideálních lahviček a rozprašovačů atd. Finál-
ní podobu 4 druhů impregnací jsme tak předsta-
vili až na přelomu roku 2017 a 2018 a ke konci roku  
2018 přibyly poslední dva druhy. V roce 2019 
jsme řadu impregnací rozšířili rovnou dvakrát. 
Nejdříve jsme zvětšili klasické impregnace na 
400 ml a poté jsme představili zcela nové im-
pregnace, které se specializují na kůži. Díky spe-
ciální voskové příměsi je kůže stále vyživená,  
a tím se výrazně prodlužuje její životnost v jakémkoliv 
počasí. Ošetřený materiál neplesniví ani nezatuchává.

IMPREGNACE  
NA OCHRANU PŘED  
VODOU A ŠPÍNOU

Chrání oblečení před promočením
Zamezují ulpívání nečistot i skvrn
Nemění prodyšnost materiálů
Až 3měsíční ochrana
Vydrží až 5 pracích cyklů
Při případném promočení schne 
až 3× rychleji
Vyvinuté i pro membránový textil
Nezanechávají stopy po ošetření
Bezbarvé a bez zápachu
Chrání před UV zářením

HLAVNÍ VÝHODY  
PRÉMIOVÝCH IMPREGNACÍ

Jak funguje princip impregnací Inproducts? Na ošetřeném povrchu se díky nanočásticím křemíku vytvoří 
ultra tenká, avšak spolehlivá ochranná vrstva. Díky ní je naimpregnovaný materiál dlouhodobě chráněn 
před vodou a vlhkostí, aniž by ztratil své původní vlastnosti. Přípravek funguje na vodní bázi, takže je bez-
barvý, nezapáchá a je šetrný k životnímu prostředí. K lahvičce jsme totiž zvolili klasický rozprašovač, takže 
produkt neobsahuje žádný výtlačný plyn.
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impregnace 
OBUV

Ochrana 
obuvi před
vodou
a špínou

Chrání obuv před vodou a špínou
Pro textil, semiš, kůži i membrány
Až 3měsíční výdrž

Vydrží 3 prací cykly
Bezbarvé, bez zápachu 
Na bázi nanotechnologie
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Inproducts 
Impregnace 
Obuv

Doporučená cena:

319 Kč

Chrání obuv před vodou, vlhkostí  
i vznikem skvrn. Vhodné pro textil,  
semiš, kůži, membrány, Gore-Tex 
i nubuk.

Bez ošetření voda 
prosakuje textilními 
vlákny a prosakuje

Nanočástice obalují 
vlákna neviditelnou 
ochrannou vrstvou

Vodoodpudivá vrstva 
chrání textilní vlákna 
před promočením

Inproducts
impregnace

na obuv

Název

Inproducts
impregnace

na obuv

Inproducts
impregnace

na obuv kanystr

200 ml

Obsah

400 ml

5 l

2 roky

Doporučená 
cena

2 roky

2 roky

319 Kč

Doba 
spotřeby

519 Kč

5 190 Kč

24

Počet kusů  
v balení

15

–

Impregnace INPRODUCTS na obuv je vhodnou ochra-
nou pro textilní, semišovou obuv, nubuk i obuv z pří-
rodní neleštěné kůže. Díky svému složení dokáže na 
povrchu vytvořit ultra tenkou neviditelnou vrstvu, která 
obuv uchrání od vody, vlhkosti i vzniku skvrn. V případě 
úplného promočení impregnace výrazně urychlí suše-
ní. Impregnace je k materiálu velice šetrná, avšak vyso-
ce účinná. Obuv je díky ní odolnější i vůči soli a ulpívá 
na ní mnohem méně nečistot. Ochranný efekt je navíc 
dlouhotrvající i v případě aktivního používání a čištění. 
Impregnace je vhodná i na membránovou obuv, jejíž 
vlastnosti obnovuje a zachovává.

Klíčové vlastnosti:
• Chrání obuv před promočením a prosakováním
• Zamezuje ulpívání nečistot a vzniku skrvn
• Nemění přirozenou prodyšnost obuvi
• V případě promočení 2–3× rychleji schne
• 3měsíční ochrana s výdrží až 5ti vyprání
Technické parametry:
• Spotřeba 25-100 ml/m2

• Bezbarvá a bez zápachu
• Mechanický sprej s pojistkou
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impregnace 
ODĚVY

Ochrana  
oblečení 
před vodou
a špínou

Chrání oděvy před vodou a špínou
Pro textil, softshell, kůži i membrány
Až 3měsíční výdrž

Vydrží 3 prací cykly
Bezbarvé, bez zápachu 
Na bázi nanotechnologie
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Bez ošetření voda 
prosakuje textilními 
vlákny a prosakuje

Nanočástice obalují 
vlákna neviditelnou 
ochrannou vrstvou

Vodoodpudivá vrstva 
chrání textilní vlákna 
před promočením

Inproducts
impregnace

na oděvy

Název

Inproducts
impregnace

na oděvy

Inproducts
impregnace

na oděvy kanystr

200 ml

Obsah

400 ml

5 l

2 roky

Doporučená 
cena

2 roky

2 roky

339 Kč

Doba 
spotřeby

539 Kč

5 390 Kč

24

Počet kusů  
v balení

15

–

Inproducts 
Impregnace 
Outdoor Oděvy

Doporučená cena:

339 Kč

Dodá outdoorovému oblečení  
hydrofobní vlastnosti, chrání před  
zašpiněním. Vhodné i na membránové 
nepromokavé systémy.

Impregnace na outdoorové oděvy byla speciálně vy-
vinuta tak, aby poskytovala ochranu před vlhkem  
i silným deštěm, pomáhala obnovovat barvu materiá-
lu a zároveň chránila před UV zářením. Tento přípravek  
je vhodný na veškeré sportovní, outdoorové i zimní ob-
lečení a hodí se i na doplňky jako jsou čepice a rukavice. 
Impregnaci lze použít i na membránové nepromokavé 
struktury jako Gore-Tex nebo Softshell - nebrání pů-
vodní prodyšnosti materiálu a jeho přirozené vlastnosti 
naopak obnovuje. Ošetřený textil získá silné hydrofobní 
vlastnosti, které mu vydrží dlouhou dobu i při aktivním 
používání nebo praní v pračce. 

Klíčové vlastnosti:
• Chrání před promočením a prosakováním
• Zamezuje ulpívání nečistot a vzniku skrvn
• Nemění přirozenou prodyšnost textilu
• V případě promočení 2–3× rychleji schne
• 3měsíční ochrana s výdrží až 5ti vyprání
Technické parametry:
• Spotřeba 25-100 ml/m2

• Bezbarvá a bez zápachu
• Mechanický sprej s pojistkou
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impregnace 
PRACOVNÍ ODĚVY

Ochrana  
prac. oděvů 
před vodou 
a špínou

Chrání před vodou, špínou, oleji i chemií
Pro montérky, rondóny, uniformy atd. 
Až 3měsíční výdrž

Vydrží 3 prací cykly
Bezbarvé, bez zápachu 
Na bázi nanotechnologie
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Bez ošetření voda 
prosakuje textilními 
vlákny a prosakuje

Nanočástice obalují 
vlákna neviditelnou 
ochrannou vrstvou

Vodoodpudivá vrstva 
chrání textilní vlákna 
před promočením

Inproducts
impregnace
na pracovní 

oděvy

Název

Inproducts
impregnace
na pracovní 

oděvy

Inproducts
impregnace
na pracovní 

oděvy kanystr

200 ml

Obsah

400 ml

5 l

2 roky

Doporučená 
cena

2 roky

2 roky

319 Kč

Doba 
spotřeby

519 Kč

5 190 Kč

24

Počet kusů  
v balení

1215

–

Inproducts 
Impregnace 
Pracovní Oděvy

Doporučená cena:

319 Kč

Impregnace se zvýšeným účinkem 
na rozličné druhy pracovních oděvů. 
Odolná vůči vodě, oleji a průmyslovým 
látkám.

Impregnace pro pracovní oděvy byla speciálně vyvi-
nuta, aby svými vlastnostmi ulehčovala každodenní 
život těm, kteří jsou ve své profesi vystaveni působe-
ní různých extrémních podmínek. Ochrání pracovní 
oděvy všeho druhu (od montérek, přes uniformy až po 
kuchařské zástěry), poskytuje jim hydrofobnost, oleo-
fobnost a textil je díky ní odolný i vůči soli a jiným  
agresivním látkám. To vše bez jakékoliv změny ošetře-
ného povrchu; nehrozí ztráta prodyšnosti, ztužení textilu,  
ani jiné poškození materiálů. Výsledná ochrana textilu 
je dlouhotrvající i při aktivním používání a čištění, vydrží 
až 3 prací cykly. 

Klíčové vlastnosti:
• Chrání před promočením a prosakováním
• Zamezuje ulpívání nečistot a vzniku skrvn  

od olejů a agresivních chemikálií
• Nemění přirozenou prodyšnost textilu
• V případě promočení 2–3× rychleji schne
• 3měsíční ochrana s výdrží až 5ti vyprání
Technické parametry:
• Spotřeba 25-100 ml/m2

• Bezbarvá a bez zápachu
• Mechanický sprej s pojistkou
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impregnace 
STANY A BATOHY

Ochrana  
nejen stanů 
před vodou
a špínou

Chrání před vodou, špínou i zatuchnutím
Pro nylon, polyester a umělé vlákna 
Až 3měsíční výdrž

Vydrží 3 prací cykly
Bezbarvé, bez zápachu 
Na bázi nanotechnologie
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Bez ošetření voda 
prosakuje textilními 
vlákny a prosakuje

Nanočástice obalují 
vlákna neviditelnou 
ochrannou vrstvou

Vodoodpudivá vrstva 
chrání textilní vlákna 
před promočením

Inproducts
impregnace

na stany a batohy

Název

Inproducts
impregnace

na stany a batohy

Inproducts
impregnace

na stany a batohy 
kanystr

200 ml

Obsah

400 ml

5 l

2 roky

Doporučená 
cena

2 roky

2 roky

299 Kč

Doba 
spotřeby

499 Kč

4 990 Kč

24

Počet kusů  
v balení

12

–

Inproducts 
Impregnace 
Stany a batohy

Doporučená cena:

299 Kč

Poskytne silné hydrofobní vlastnosti  
stanům, spacákům, batohům či  
deštníkům. Vhodné na nylon, polyester  
a další syntetické materiály i přírodní kůži.

Impregnace INPRODUCTS pro ošetření stanů, bato-
hů a dalších zavazadel propůjčí ošetřenému materiálu 
silné hydrofobní vlastnosti. Výrazně usnadňuje bale-
ní stanu po deštivé noci - díky impregnaci stačí okle-
pat a stan je téměř suchý. Tuto impregnaci také ocení  
každý, kdo s sebou potřebuje často bez ohledu na po-
časí přenášet důležité vybavení a cennosti, např. foto-
grafové. Díky ultra tenké křemíkové vrstvě nanočástic   
je naimpregnovaný materiál dlouhodobě chráněn před 
vodou a vlhkostí, aniž by ztratil své původní vlastnosti. 
Impregnace je vhodná na nylon, polyester a další syn-
tetické materiály i přírodní kůži. Lze použít i na obnovu 
povrchu deštníků.

Klíčové vlastnosti:
• Chrání před promočením a prosakováním
• Zamezuje ulpívání nečistot a vzniku skrvn
• Nemění přirozenou prodyšnost textilu
• V případě promočení 2–3× rychleji schne
• Usnadňuje balení stanu po deštivé noci
• 3měsíční ochrana s výdrží až 5ti vyprání
• Eliminuje zatuchnutí
Technické parametry:
• Spotřeba 25-100 ml/m2

• Bezbarvá a bez zápachu
• Mechanický sprej s pojistkou



32

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

impregnace 
TEXTILNÍ SEDAČKY

Ochrana  
všech typů 
sezení před 
vodou  
a špínou

Chrání sedačky před vodou a špínou
Pro textílii, bavlnu, plyš i mikrovlákno 
Vhodné i na autosedačky a koberce

Až 3měsíční výdrž
Bezbarvé, bez zápachu 
Na bázi nanotechnologie



33

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

Bez ošetření voda 
prosakuje textilními 
vlákny a prosakuje

Nanočástice obalují 
vlákna neviditelnou 
ochrannou vrstvou

Vodoodpudivá vrstva 
chrání textilní vlákna 
před promočením

Název

Inproducts
impregnace

na textilní sedačky

Inproducts
impregnace

na textilní sedačky 
kanystr

Obsah

400 ml

5 l

Doporučená 
cena

2 roky

2 roky

Doba 
spotřeby

499 Kč

4 990 Kč

Počet kusů  
v balení

12

–

Inproducts 
Impregnace 
Textilní sedačky

Doporučená cena:

299 Kč

Ochrání všechny druhy vašich textilních, 
bavlněných, plyšových i mikrovlnných 
sedaček před zašpiněním od jídel,  
sladkých nápojů nebo domácích mazlíků.

S impregnací INPRODUCTS si domácí relax užijete na 
maximum. Díky impregnačnímu roztoku zůstanou čis-
té a v suchu vaše křesla, židle s polstrováním, sedací 
soupravy i autosedačky. Roztokem nemusíte chránit 
pouze různé typy sedaček, ale i koberce, zahradní se-
zení nebo nejrůznější dekorace. Tenký film křemíkových 
nanočástic zabrání vytváří ultra tenkou neviditelnou, 
voděodolnou a vodoodpudivou vrstvu, která zabrání 
provlhnutí materiálu a prodlouží životnost vašeho do-
mácího vybavení o několik let. Chrání před ulpíváním 
nečistot a vznikem skvrn od tekutin, pokrmů, domácích 
mazlíčků či chemikálií. Zároveň chrání před UV zářením
a pomáhá obnovit a zachovat barvu materiálu.

Klíčové vlastnosti:
• Chrání před namočením a prosakováním
• Zamezuje ulpívání nečistot a vzniku skrvn
• Vhodné na pohovky, křesla, autosedačky,  

židle s potahem, koberce či venkovní sezení
• Pomáhá obnovit a zachovat barvu materiálů
• 3měsíční ochrana s výdrží až 5ti vyprání
Technické parametry:
• Spotřeba 25-100 ml/m2

• Bezbarvá a bez zápachu
• Mechanický sprej s pojistkou
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ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP

impregnace 
GENTLEMEN

Ochrana 
obleků 
před vodou
a špínou

Chrání oděvy před vodou a špínou
Pro kašmír, bavlnu, len, hedvábí i vlnu
Až 3měsíční výdrž

Snadná aplikace
Bezbarvé, bez zápachu 
Na bázi nanotechnologie
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ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP

Bez ošetření voda 
prosakuje textilními 
vlákny a prosakuje

Nanočástice obalují 
vlákna neviditelnou 
ochrannou vrstvou

Vodoodpudivá vrstva 
chrání textilní vlákna 
před promočením

Inproducts
impregnace
gentlemen

Název

200 ml

Obsah

2 roky

Doporučená 
cena

349 Kč

Doba 
spotřeby

24

Počet kusů  
v balení

Inproducts 
Impregnace 
For Gentlemen

Doporučená cena:

349 Kč

Prémiová impregnace na business  
i casual pánské obleky. Vhodné na 
saka, vesty, kravaty, košile i kabáty.

Prémiová impregnace For Gentlemen je určena na 
společenské i casual pánské oděvy, kterým dodá ultra 
tenkou, avšak vysoce účinnou hydrofobní vrstvu. Díky 
této vrstvě bude oblečení chráněno nejen před vlhkos-
tí, ale i před vznikem skvrn například od vína či mast-
ných omáček. Impregnace nemění přirozenou prodyš-
nost materiálu, je bezbarvá a bez zápachu. K textilu je 
velice šetrná, takže lze použít nejen na bavlnu, vlnu či 
len, ale i na luxusní materiály jako je kašmír, hedvábí 
a směsi těchto materiálů. Výsledný hydrofobní efekt je 
dlouhotrvající a vydrží i při praní v pračce.

Klíčové vlastnosti:
• Chrání před promočením a prosakováním
• Zamezuje ulpívání nečistot a vzniku skrvn
• Nemění přirozenou prodyšnost textilu
• V případě promočení 2–3× rychleji schne
• 3měsíční ochrana s výdrží až 5ti vyprání
Technické parametry:
• Spotřeba 25-100 ml/m2

• Bezbarvá a bez zápachu
• Mechanický sprej s pojistkou
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ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP

impregnace 
LADIES

Ochrana 
šatů před
vodou
a špínou

Chrání oděvy před vodou a špínou
Pro kašmír, bavlnu, len, hedvábí i vlnu
Až 3měsíční výdrž

Jednoduchá aplikace
Bezbarvé, bez zápachu 
Na bázi nanotechnologie
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ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP

Bez ošetření voda 
prosakuje textilními 
vlákny a prosakuje

Nanočástice obalují 
vlákna neviditelnou 
ochrannou vrstvou

Vodoodpudivá vrstva 
chrání textilní vlákna 
před promočením

Inproducts
impregnace

na ladies

Název

200 ml

Obsah

2 roky

Doporučená 
cena

349 Kč

Doba 
spotřeby

24

Počet kusů  
v balení

Inproducts 
Impregnace 
For Ladies

Doporučená cena:

349 Kč

Prémiová impregnace na business  
i casual dámské oblečení. Vhodné  
na kostýmky, halenky, sukně, kabáty  
i šaty.

Prémiová impregnace For Ladies je určena na spole-
čenské i casual dámské oděvy, kterým dodá ultra ten-
kou, avšak vysoce účinnou hydrofobní vrstvu. Díky této 
vrstvě bude oblečení chráněno nejen před vlhkostí, 
ale i před vznikem skvrn například od vína či mastných 
omáček. Impregnace nemění přirozenou prodyšnost 
materiálu, je bezbarvá a bez zápachu. K textilu je velice 
šetrná, takže lze použít nejen na bavlnu, vlnu či len, ale  
i na luxusní materiály jako je kašmír, hedvábí a smě-
si těchto materiálů. For Ladies je speciálně určena  
na dámské kostýmky, saka, košile, kabáty, šaty, sukně, 
halenky, ale i látkové kabelky a další textilní doplňky.

Klíčové vlastnosti:
• Chrání před promočením a prosakováním
• Zamezuje ulpívání nečistot a vzniku skrvn
• Nemění přirozenou prodyšnost textilu
• V případě promočení 2–3× rychleji schne
• 3měsíční ochrana s výdrží až 5ti vyprání
Technické parametry:
• Spotřeba 25–100 ml/m2

• Bezbarvá a bez zápachu
• Mechanický sprej s pojistkou
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ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP

impregnace 
KOŽENÁ OBUV

Ochrana 
a vyživení
kožené
obuvi

Chrání obuv před vodou, špínou i solí
Zabraňuje praskání a obnovuje barvu
Pro veškerou lícovou koženou obuv

Jednoduchá aplikace
Až 3měsíční výdrž 
Na bázi nanotechnologie
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ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP

Inproducts 
Impregnace 
Kožená obuv

Doporučená cena:

329 Kč

Sprej INPRODUCTS až na 3 měsíce 
zvláční a vyživí vaši obuv z pravé kůže 
a ochrání ji před popraskáním, vlhkem 
a znečištěním..

Se sprejem INPRODUCTS budou vaše kožené boty 
jako ze škatulky. Vosková příměs přírodní kůži vyživuje  
a brání jejímu popráskání na prudkém slunci i v mrazi-
vém počasí. Obnovuje také původní barvu a lesk ma-
teriálu.
Roztok vytvoří na povrchu kůže ochrannou křemíkovou 
vrstvu. Ta odpuzuje vodu i nečistoty a brání vzniku ne-
vzhledných skvrn a zároveň odpuzuje během zimní se-
zóny posypovou sůl – a tím zabraňuje poškození obuvi. 
Nanočástice brání materiál před poškozením sluneční-
mi paprsky. Díky této kombinaci vám kožené boty vydr-
ží ve skvělém stavu sloužit mnoho let.
S impregnací ochráníte všechny typy kožených bot: 
společenskou obuv, dámské kozačky, motorkářskou 
obuv, mokasíny, pohorky a sportovní boty, armádní  
a policejní obuv.

Klíčové vlastnosti:
• Chrání před promočením a prosakováním
• Zamezuje ulpívání nečistot a vzniku skrvn
• Vosk vyživuje kůži a chrání ji před popraskáním
• Nemění přirozenou prodyšnost kůže
• Až 3měsíční ochrana
• Jednoduchá aplikace bez nutnosti zapékání
Technické parametry:
• Spotřeba 25–50 ml/m2

• Mechanický sprej s pojistkou
Součástí 200 ml balení je houbička
• Složení houbičky: pěna, umělá jelenice

Inproducts
impregnace

na koženou obuv

Název

Inproducts
impregnace

na koženou obuv

Inproducts
impregnace

na koženou obuv
kanystr

200 ml

Obsah

400 ml

5 l

2 roky

Doporučená 
cena

2 roky

2 roky

329 Kč

Doba 
spotřeby

539 Kč

5 390 Kč

12

Počet kusů  
v balení

12

–



40

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

impregnace 
KOŽENÉ ODĚVY

Ochrana 
a vyživení
kožených
oděvů

Chrání oděvy před vodou, špínou
Zabraňuje praskání a obnovuje barvu
Pro veškeré lícové kožené oblečení

Jednoduchá aplikace
Až 3měsíční výdrž 
Na bázi nanotechnologie
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ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP

Inproducts 
Impregnace 
Kožené oděvy

Doporučená cena:

349 Kč

Sprej INPRODUCTS až na 3 měsíce 
zvláční a vyživí oblečení a doplňky 
z pravé kůže a ochrání je před  
popraskáním a znečištěním.

INPRODUCTS pro oblečení z lícové kůže kombinu-
je v jednom výrobku sílu impregnace a vosku. Roztok 
vytvoří na povrchu pravé kůže ochrannou křemíko-
vou vrstvu. Ta odpuzuje vodu i nečistoty a brání vzni-
ku nevzhledných skvrn. Vosková příměs přírodní kůži 
vyživuje a brání jejímu popráskání na prudkém slunci 
i v mrazivém počasí. Obnovuje také původní barvu  
a lesk materiálu.
Impregnace zachovává prodyšnost koženého materiá-
lu. Vaše oblečení ochrání proti vlhkosti a zároveň mu 
umožní „dýchat“. Nanočástice brání materiál před po-
škozením slunečními paprsky. Díky této kombinaci vám 
kožené oděvy vydrží ve skvělém stavu sloužit mnoho 
let.
S impregnací INPRODUCTS všechny druhy koženého 
oblečení: bundy, vesty a saka, kalhoty a motorkářské 
kombinézy, rukavice, kabelky, tašky a jiné doplňky.

Klíčové vlastnosti:
• Chrání před promočením a prosakováním
• Zamezuje ulpívání nečistot a vzniku skrvn
• Vosk vyživuje kůži a chrání ji před popraskáním
• Nemění přirozenou prodyšnost kůže
• Až 3měsíční ochrana
• Jednoduchá aplikace bez nutnosti zapékání
Technické parametry:
• Spotřeba 25–50 ml/m2

• Mechanický sprej s pojistkou
Součástí 200 ml balení je houbička
• Složení houbičky: pěna, umělá jelenice

Inproducts
impregnace

na kožené oděvy

Název

Inproducts
impregnace

na kožené oděvy

Inproducts
impregnace

na kožené oděvy
kanystr

200 ml

Obsah

400 ml

5 l

2 roky

Doporučená 
cena

2 roky

2 roky

349 Kč

Doba 
spotřeby

559 Kč

5 590 Kč

12

Počet kusů  
v balení

12

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

impregnace 
KOŽENÉ SEDAČKY

Ochrana 
a vyživení
kožených
sedaček

Chrání sezení před vodou, špínou i solí
Zabraňuje praskání a obnovuje barvu
Pro kožené gauče, křesla i autosedačky

Jednoduchá aplikace
Až 3měsíční výdrž 
Na bázi nanotechnologie
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ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP

Inproducts 
Impregnace 
Kožené sedačky

Doporučená cena:

519 Kč

Sprej INPRODUCTS až na 3 měsíce 
zvláční a vyživí čalounění sedacích 
souprav a ochrání jej před  
popraskáním, vlhkem a nečistotami.

Díky spreji INPRODUCTS bude vaše kožená sedací 
souprava vypadat za všech okolností jako nová. Tekutý 
vosk kůži zvláční, dodá jí potřebné látky a zabrání je-
jímu popráskání.  Vrstva křemíkových nanočástic zase 
sedačky, křesla, židle a kožené doplňky ochrání před 
nečistotami a vlhkostí. Nanočástice brání materiál před 
poškozením slunečními paprsky.
S přípravkem INPRODUCTS prodloužíte životnost se-
dacích souprav s koženým potahem o mnoho let.
Lze ochránít všechny druhy čalouněného nábytku: 
sedací soupravy, křesla a židle, autosedačky, polštáře  
a další kožené doplňky.

Klíčové vlastnosti:
• Chrání před promočením a prosakováním
• Zamezuje ulpívání nečistot a vzniku skrvn
• Vosk vyživuje kůži a chrání ji před popraskáním
• Nemění přirozenou prodyšnost kůže
• Až 3měsíční ochrana
• Jednoduchá aplikace bez nutnosti zapékání
Technické parametry:
• Spotřeba 25–50 ml/m2

• Mechanický sprej s pojistkou

Název

Inproducts
impregnace
na kožené 
sedačky

Inproducts
impregnace
na kožené 
sedačky
kanystr

Obsah

400 ml

5 l

Doporučená 
cena

2 roky

2 roky

Doba 
spotřeby

519 Kč

5 190 Kč

Počet kusů  
v balení

12

–
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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.
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