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O nás

Reference

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 automobily a celou 
řadu produktů, která zajišťuje komplexní péči o zbraně. Na GNP spolupracujeme s našimi hlavními zahra-
ničními 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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Technické spreje NANOPROTECH tvoří řadu pro-
duktů, které jsou s námi již od počátku působení naší  
společnosti. Jejich složení jsme začali vyvíjet v roce  
2011 a od roku 2012 zaštiťujeme jejich distribuci po  
České i Slovenské republice. V naší původní nabídce 
byly jen spreje o objemu 150 ml, postupně jsme náš  
sortiment rozšířili a dnes navíc nabízíme i varianty 75 ml  
a 300 ml se speciálním aplikátorem.

Všechny spreje řady NANOPROTECH fungují na bázi 
nanotechnologie. Roztok obsahuje speciální nano-
částice, které dokáží zaplnit i mikroskopické trhlinky, 
póry a nerovnosti v ošetřovaném materiálu. Vytvo-
ří přímo na povrchu ultra tenký ochranný film, který 
si své vlastnosti zachová až po dobu 1 roku. Funkce 
ochranné vrstvy se různí dle zaměření konkrétního 
spreje. 
JAK TO FUNGUJE?
Do řady Nanoprotech v současnosti patří 7 druhů 
sprejů, které lze rozdělit do dvou základních kategorií: 
antikorozní a izolační. 
Antikorozní spreje jsou zaměřeny na ochranu kovo-
vých částí před korozí, námrazou nebo zatuhnutím. 
Pomáhají snadno a rychle odstranit korozi a zabránit 
jejímu dalšímu vzniku, výrazně snižují tření, takže pů-
sobí jako dokonalé mazivo, a to až po dobu 1 roku. 
Izolační spreje ochrání všechny elektrické systémy 
před oxidací, vlhkostí, zkratem a unikajícím proudem. 
Díky pokrokům v nanotechnologii dokáží výrazně 
prodloužit životnost zařízení a šetřit tak vynalože-
né náklady na údržbu, servis a opravy. Vlhkost navíc  
dokáží vytěsnit i z vodou poškozených přístrojů,  
znovu obnovit jejich funkci a navíc je ochránit před 
další korozí.

TECHNICKÉ SPREJE  
NA OCHRANU MECHANIKY 
A ELEKTRONIKY

Chrání před korozí
Odstraňují již vzniklou rez
Mažou mechanické součásti
Povolují zatuhlé mechanismy
Využívají technologii nanočástic
Šetrné vůči jiným materiálům
Prodlužují životnost součástí 
a tím i šetří peníze
Chrání až po dobu 1 roku
Odolné vůči chemickému prostředí

Chrání před oxidací i zkratem
100% vytěsňují vodu ze zařízení
Zlepšují vodivost kontaktů
Vhodné na vysoké i nízké napětí
Využívají technologii nanočástic
Šetrné vůči jiným materiálům
Prodlužují životnost el. zařízení 
a tím i šetří peníze
Chrání až po dobu 1 roku
Odolné vůči chemickému prostředí

HLAVNÍ VÝHODY  
ANTIKOROZNÍCH SPREJŮ

HLAVNÍ VÝHODY  
IZOLAČNÍCH SPREJŮ
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Promaže mechanické části 
Chrání před vlhkostí a mrazem
Povoluje zatuhlé mechanismy

Zabraňuje korozi
Prodlužuje životnost
Na bázi nanotechnologie

GNP

HOME

Antikorozní 
mazivo do 
domácnosti



7

ales@nanoprotech.czAleš Kopshin +420 778 544 000

ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP

NANOPROTECH Home je ideálním řešením pro vrza-
jící panty od dveří, zatuhlé šrouby, zamrzající zámky 
nebo rezavějící nářadí. Tento sprej je díky svému uni-
kátnímu složení schopen účinně odstranit rez a zabrá-
nit další korozi. Má výborné mazací schopnosti, které 
si zachovává i v extrémních teplotách, takže nehrozí, 
že by ošetřený zámek v zimě zamrzl. Obsažené na-
nočástice zaplní i ty nejmenší trhlinky a nerovnosti  
a vytvoří na ošetřeném povrchu ultra tenký, avšak velmi 
odolný ochranný film. Ten je pak schopen odpuzovat 
vlhkost, chránit před korozí a snižovat nežádoucí tření,  
a to až po dobu 1 roku.

Nanoprotech 
Home Anticor

Název

Nanoprotech 
Home Anticor

Nanoprotech 
Antirust

Nanoprotech 
Home Anticor 

kanystr

75 ml

Obsah

150 ml

300 ml

5 l–200 l

5 let

Doporučená 
cena

5 let

5 let

–

229 Kč

Doba 
spotřeby

329 Kč

489 Kč

dle dohody

24

Počet kusů  
v balení

30

6

–

Klíčové vlastnosti:
• Čistí od rzi a chrání před další korozí
• Eliminuje vrzání a drhnutí
• Povolí i extrémně zatuhlé šrouby
• Rozpohybuje zamrzlé mechanismy
Použití:
• Zahradní technika
• Zámky a panty
• Instalatérské rozvody
• Kloubové spoje, čepy, šrouby, matky
Technické parametry:
• Odolá teplotám od -80 °C do +160 °C
• Působí po dobu až 1 roku
• Spotřeba: cca 50 ml na 1 m2

Nanoprotech 
Home

Doporučená cena:

od 229 Kč

Promazává a uvolňuje zatuhlé  
mechanismy, zabraňuje korozi  
a zamrzání, chrání gumová těsnění. 
Ideální pro panty, zámky i zahradní 
techniku a nářadí.
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Antikorozní 
mazivo pro 
motocykly 
a vozidla

ELF Logistic s. r. o.

ANTICOR
Promaže mechanické části 
Prodlužuje životnost a funkčnost
Povoluje zatuhlé mechanismy

Zabraňuje korozi
Nezamrzá až do -80°C
Na bázi nanotechnologie
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Nanoprotech 
Auto-moto 

Anticor

Název

Nanoprotech 
Auto-moto 

Anticor

Nanoprotech 
Antirust

Nanoprotech 
Auto-moto 

Anticor kanystr

75 ml

Obsah

150 ml

300 ml

5 l–200 l

5 let

Doporučená 
cena

5 let

5 let

5 let

239 Kč

Doba 
spotřeby

339 Kč

489 Kč

dle dohody

24

Počet kusů  
v balení

30

6

–

NANOPROTECH Auto-Moto Anticor je ideální pomoc-
ník pro vozidlo, které trápí rez, zatuhlé a zamrzlé zámky,  
vrzající panty nebo musí odolávat soleným silnicím. Díky 
tomu, že přípravek funguje na bázi nanotechnologie,  
je vysoce účinný a ochrání auto, motorku nebo čtyř-
kolku i v extrémních podmínkách. Nanočástice vytvoří  
na povrchu tenký film, který vyrovná veškeré nedo-
konalosti materiálu a ochrání tak vozidlo před vlhkostí  
i korozí. Tento film navíc výrazně snižuje tření, takže 
sprej působí i jako dokonalé mazivo. Sprej Auto-Moto 
Anticor byl speciálně vyvinut tak, aby odolal i rychlým  
a velkým výkyvům teplot, které jsou spojené s cho-
dem motoru. 

Klíčové vlastnosti:
• Odstraňuje rez a chrání před další korozí
• Odolá i slanému prostředí
• Promazává spoje, povoluje zatuhlé mechanismy
• Chrání před zamrznutím
Použití:
• Zámky dveří, kufru a kapoty
• Gumová těsnění dveří a provozních otvorů
• Závěsná a tažná zařízení
• Panty, kloubové spoje, čepy
Technické parametry:
• Odolá teplotním změnám od -80 °C do +160 °C
• Působí po dobu až 1 roku
• Spotřeba: cca 50 ml na 1 m2

Nanoprotech 
Auto-Moto 
Anticor

Doporučená cena:

od 239 Kč

Ochrání vozidlo před korozí i při  
extrémních výkyvech teplot,  
promazává a uvolňuje i extrémně  
zatuhlé mechanismy.
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GUN

Antikorozní 
mazivo pro 
vaši zbraň

Promaže mechanické části zbraně 
Nepoškozuje gumu, lak, plast, dřevo
Odstraní znečištění zplodinami

Zabraňuje korozi
Dlouhodobě konzervuje
Na bázi nanotechnologie
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Nanoprotech 
Gun

Název

Nanoprotech 
Gun

Nanoprotech 
Gun

Nanoprotech 
Gun kanystr

75 ml

Obsah

150 ml

300 ml

5 l–200 l

5 let

Doporučená 
cena

5 let

5 let

5 let

229 Kč

Doba 
spotřeby

339 Kč

499 Kč

dle dohody

24

Počet kusů  
v balení

30

6

–

NANOPROTECH Gun je ideálním přípravkem pro  
ošetření veškerých palných zbraní. Sprej využívá  
moderní nanotechnologii, díky které dokonale čistí, 
promazává a chrání před nepříznivými okolními vli-
vy. Nanočástice, které roztok obsahuje, jsou schopné  
vzlínat přímo na ošetřovaný kov a zaplnit v něm  
i ty nejmenší trhlinky. Na povrchu pak vytvoří tenký 
ochranný film, díky kterému lze snadno odstranit i těžko 
vyčistitelné zbytky olova, mědi a niklu a nánosy zplodin.  
Tento film také výrazně sníží tření mezi materiály. Ošet-
řený povrch navíc získá silné hydrofobní vlastnosti  
a bude tak uchráněn od koroze i dalšího znečištění.

Klíčové vlastnosti:
• Dokonale čistí a promazává
• Chrání před nepříznivými vlivy okolí
• Dlouhodobě konzervuje a chrání před korozí
• Nenarušuje ostatní materiály
Použití:
• Hlaveň, kohout, závěr
• Vratné a bicí pružiny, pružiny úderníku
• Všechny kovové části zbraní
• Dřevěné pažby
Technické parametry:
• Působí po dobu až 1 roku
• Spotřeba: cca 50 ml na 1 m2

• Efektivní mazací a antikorozní vlastnosti

Nanoprotech 
Gun

Doporučená cena:

od 229 Kč

Spolehlivě čistí od usazenin střelného 
prachu, zbytků olova a mědi, účinně 
promaže zbraň a kovové součástky 
chrání před korozí.
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BICYCLE

Antikorozní 
mazivo pro 
vaše kolo

Promaže mechanické části kola
Prodlužuje životnost
Eliminuje ulpívání nečistot

Zabraňuje korozi
Nepoškozuje gumu ani plast
Na bázi nanotechnologie
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Nanoprotech 
Bicycle

Název

Nanoprotech 
Bicycle

Nanoprotech 
Bicycle

Nanoprotech 
Bicycle kanystr

75 ml

Obsah

150 ml

300 ml

5 l–200 l

5 let

Doporučená 
cena

5 let

5 let

5 let

206 Kč

Doba 
spotřeby

319 Kč

459 Kč

dle dohody

24

Počet kusů  
v balení

30

6

–

NANOPROTECH Bicycle je sprej s unikátními maza-
cími a antikorozními vlastnostmi. Je ideální na pro-
mazání všech mechanických částí kola, zejména pak  
na řetěz. Obsažené nanočástice dokáží ošetřený povrch 
dokonale zarovnat a vytvořit na něm neproniknutelnou 
vrstvu, která je vodou nesmyvatelná, chrání kolo před 
korozí a minimalizuje lepení nečistot. Výsledný maza-
cí efekt vydrží až po dobu 1 roku. Navíc nanočástice  
v roztoku snižují tření a zamezují tak opotřebovává-
ní mechanismů kola. Z testů a zkušeností zákazníků  
vyplývá, že ošetřené mechanismy, zejména řetězy, 
dosahují až čtyřikrát delší životnosti. Díky speciálnímu 
ventilu, který umožňuje aplikaci z každé polohy, je apli-
kace spreje snadná a rychlá.

Klíčové vlastnosti:
• Promaže všechny mechanické části kola
• Prodlužuje životnost
• Eliminuje ulpívání nečistot
• Zabraňuje korozi
Použití:
• Řetězy, rozety, převody
• Bovdeny, lanka
• Gumová těsnění
• Šrouby, matky, čepy a pouzdra
Technické parametry:
• Odolá teplotám od -80 °C do +160 °C
• Působí po dobu až 1 roku
• Spotřeba: cca 50 ml na 1 m2

Nanoprotech 
Bicycle

Doporučená cena:

od 206 Kč

Zbaví kolo koroze, promaže  
mechaniku, ochrání před působením 
vody i nečistot a prodlužuje celkovou 
životnost kola.
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ELECTRIC

Ochrana 
elektroniky 
před oxidací

Chrání el. zařízení ve vlhku
100% vytěsňuje vlhkost
Prodlužuje životnost el. zařízení

Zabraňuje oxidaci a zkratům
Indoor i outdoor použití 
Na bázi nanotechnologie
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Nanoprotech 
Electric

Název

Nanoprotech 
Electric

Nanoprotech 
Electric

Nanoprotech 
Electric kanystr

75 ml

Obsah

150 ml

300 ml

5 l–200 l

5 let

Doporučená 
cena

 5 let

5 let

5 let

249 Kč

Doba 
spotřeby

349 Kč

499 Kč

dle dohody

24

Počet kusů  
v balení

30

6

–

NANOPROTECH Electric je schopen zajistit elektronice 
preventivní i zpětnou ochranu elektrických kontaktů a 
spojů před vlhkostí, oxidací a zkratem. Ochranná vrstva 
nanočástic, která se utvoří přímo na povrchu materiálu, je 
schopna vytěsnit vlhkost, zabránit oxidaci a zamezit tak 
probíjení elektrického proudu a případnému zkratu. Díky 
svým vlastnostem je schopen zachránit již zoxidované  
a přerušené kontakty. Nanočástice kontakty vyčistí  
a pomohou je znovu zprůchodnit.

Klíčové vlastnosti:
• Výrazně prodlužuje životnost elektrických zařízení
• Ochrání elektroniku před vlhkostí, oxidací a zkratem 

i v extrémních a chemických podmínkách
• Dokáže obnovit již navlhlou elektroniku
Použití:
• Vysokonapěťová zařízení
• Venkovní a vnitřní zásuvky, osvětlení
• Zahradní, dílenská a stavební technika
• Alternátory, generátory, rozvody a pojistky
Technické parametry:
• Odolá teplotám od -80 °C do +160 °C
• Působí po dobu až 1 roku
• Spotřeba: cca 50 ml na 1 m2

Nanoprotech 
Electric

Doporučená cena:

od 249 Kč

Vhodný na ošetření vysokonapěťových 
zařízení. Spolehlivě ochrání před  
oxidací, vlhkostí, zkratem a špatnou 
vodivostí i v extrémních podmínkách.
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ELECTRONICS

Ochrana 
jemné  
elektroniky  
před oxidací

Chrání el. zařízení ve vlhku
Pro RC modely, drony, foťáky, PC
Prodlužuje životnost el. zařízení

Zabraňuje oxidaci a zkratům
100% vytěsňuje vlhkost 
Na bázi nanotechnologie
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ELF Logistic s. r. o. NANOPROTECH INPRODUCTS GNP

Revoluční elektroizolační  NANOPROTECH Eletronics 
Professional je příbuzným spreje NANOPROTECH 
Electric. Stejně jako sprej Electric, i Electronics Pro-
fessional poskytuje díky využití nanotechnologie účin-
nou ochranu elektrickým zařízením. Ochrání veškerou 
elektroniku před oxidací, vlhkostí, zkratem a unikajícím 
proudem. Dokáže zachránit i již zoxidované zařízení  
a prodloužit tak jeho životnost. Zatímco NANOPRO-
TECH Electric doporučujeme na ošetření vysoko-
napěťových elektrických zařízení, NANOPROTECH 
Electronics Professional je naopak ideální pro jemnou 
a nízkonapěťovou elektroniku. Jeho velkou výhodou  
je, že roztok je bezbarvý a po aplikaci vysychá, takže 
povrch není mastný a neulpívá na něm prach. Proto  
je vhodný zejména pro ošetření RC modelů a dronů,  
ale například i PC či mobilních telefonů.

Klíčové vlastnosti:
• Chrání elektroniku před oxidací, vlhkostí i zkratem
• Roztok je bezbarvý a po aplikaci zcela zasychá
• Ošetřený povrch není mastný a neulpívá tak na 

něm prach a další nečistoty
• 100% vytěsňuje vlhkost a tím navrací utopené  

zařízení zpátky do provozu
• Obnovuje a čistí kontakty
Použití:
• RC modely, drony
• PC, notebooky, herní konzole
• Mobilní telefony, fotoaparáty, chytré hodinky
• Elektrokola, elektrické koloběžky
• Servery, hudební techniky, radary, spotřebiče
Technické parametry:
• Odolá teplotám od -80 °C do +160 °C
• Působí po dobu až 1 roku
• Spotřeba: cca 50 ml na 1 m2

Nanoprotech 
Electronics

Doporučená cena:

od 369 Kč

Vhodný především na nízkonapěťové 
zařízení. Chrání před oxidací, vlhkostí  
a zkratem. Roztok je bezbarvý a po 
aplikaci zasychá.

Nanoprotech 
Electronics
Professional

Název

150 ml

Obsah

5 let

Doporučená 
cena

369 Kč

Doba 
spotřeby

30

Počet kusů  
v balení

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  
vlhkost zachytává  
v mikrotrhlinách  
a ulpívá na povrchu

GNP Electronics  
šetrně vytěsňuje  
vlhkost a efektivně 
čistí případnou oxidaci

Opakované používání  
přípravků GNP  
poskytuje povrchům  
hydrofobní vlastnosti
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ELECTRIC

Ochrana 
auto-moto  
elektroniky 
před oxidací

Chrání el. zařízení ve vlhku
Pro motocykly i nákladní vozy
Prodlužuje životnost el. zařízení

Zabraňuje oxidaci a zkratům
100% vytěsňuje vlhkost 
Na bázi nanotechnologie
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Nanoprotech 
Auto-moto 
Electric

Doporučená cena:

od 259 Kč

Chrání autoelektroniku před vlhkostí, 
oxidací a zkratem i v agresivním  
slaném prostředí. Odolný vůči  
výkyvům teplot v prostoru motoru.

Nanoprotech 
Auto-moto 

Electric

Název

Nanoprotech 
Auto-moto 

Electric

Nanoprotech 
Electric

Nanoprotech 
Auto-moto 

Electric kanystr

75 ml

Obsah

150 ml

300 ml

5 l–200 l

5 let

Doporučená 
cena

5 let

 5 let

 5 let

259 Kč

Doba 
spotřeby

349 Kč

499 Kč

dle dohody

24

Počet kusů  
v balení

30

6

–

NANOPROTECH Auto-Moto Electric se postará  
o ochranu veškeré elektroniky na autě, motorce či  
čtyřkolce. Má výborné izolační schopnosti, které si  
poradí s vodou vzlínající do elektroinstalace, oxidací  
i s již zoxidovanou autoelektronikou. Nanočástice vy-
tvoří přímo na kovovém povrchu izolační bariéru, díky 
které se předejde případnému zkratu a prodlouží se 
tak životnost zařízení. Ošetření sprejem Auto-Moto 
Electric navíc může pomoci již navlhlé autoelektronice 
a zároveň odolá vysokým teplotním výkyvům, ke kte-
rým dochází v prostoru motoru. Pokud není neošetřená 
elektronika již vodou fatálně poškozena, sprej dokáže 
vlhkost vytěsnit a obnovit její funkci. Je vhodný pro 
všechny kovové povrchy a pro nízko i vysokonapěťové 
kontakty do 10 kV. 

Klíčové vlastnosti:
• Funguje jako prevence poruch
• Odstraňuje oxidaci a brání před zkratem
• Dokáže zachránit i již navlhlou elektroniku
• Prodlužuje životnost elektroniky
Použití:
• Baterie a jejich kontakty
• Konektory a kontakty všech možných druhů
• Serva a krokové motory
• Zapalování, startéry, řídící jednotky
Technické parametry:
• Odolá teplotním změnám od -80 °C do +160 °C
• Působí po dobu až 1 roku
• Spotřeba: cca 50 ml na 1 m2
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LUBOŠ TRUCKA

JAKUB BOSTL

DAVID KOC

JIŘÍ SÍTEK

ŠTĚPÁNKA VANTUCHOVÁ HAVRLÍKOVÁ

PETR MAREK

ZDENĚK HOLEVA

„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.“

„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://eshop.inproducts.cz/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!„

Velitel Městské policie Turnov

Vedoucí vývoje koloběžek Yedoo

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

PAVLÍNA MARTIŇÁKOVÁ

SVÁŤA BOŽÁK

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.

„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!“

BeWooden

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

https://eshop.inproducts.cz/reference/
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KONTAKTY

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

K Tuchoměřicům 139
164 00 Praha – Přední Kopanina 

Pracovní doba: 
Po–Pá: 9:00–16:00

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

Webové stránky:
www.nanoprotech.cz

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

Fakturační údaje
ELF Logistic s.r.o.

Břevnovská 433/12
169 00 Praha – Břevnov

IČ: 24693294
DIČ: CZ24693294

Anatoly Kopshin
Ředitel společnosti

anatoly@nanoprotech.cz
+420 773 191 204

Martin Faltýnek
Grafický design & marketing

faltynek@nanoprotech.cz
+420 608 779 411

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

ales@nanoprotech.czAleš Kopshin +420 778 544 000
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