
 

 

 

NANO TEXTILIE NANOPERFECT 2021 

Amoené s.r.o. představuje převratnou textilii vyráběnou v České republice na základě patentované 

nanotechnologie. Jde o látku, která má fresh efekt, je antibakteriální tzn. méně přijímá pachy, 

nepřijímá bakterie, má vysoký UV filtr. Tato textilie vznikla dlouholetým testováním ve zdravotnictví ve 

spolupráci s designovým studiem a poptávce trhu po jedinečném produktu pro různé segmenty. 

Výrobek je vhodný na úklid veškerých ploch včetně sanity, madel, klik, leštění skel, nástrojů či 

podlah. Díky svému složení i velikosti je neuvěřitelně funkční na otírání kůže, tzn. lze jej 

použít jako malou cestovní osušku, pro odlíčení obličeje či textilie na utírání a vysušení 

vousů či vlasů.  

Svou funkčnost potvrdila coby textilie pro zvířata na utírání a čištění tlapek, tlamiček, oušek, sušení 

srsti či kůže po koupání nebo jen tak položení do pelíšku, kde zabraňuje šíření pachu a množení 

bakterií. Je vhodná rovněž pod zvířata, která mají klidový režim. 

Testováno na kožní dráždivost dle ČSN EN Iso 10993-10 Část l0, články 1,2,3,4,5, 6.  říloha  A , B.1 , 

B.2 , C , E , F ). Zdravotně nezávadné dle testování TZÚ s.p., dle požadavků č. 1/2000, osvědčení č. 

15-046. Není cytotoxické, dle protokolu o zkoušce č.2393/2015. 

BENEFITY NANO TEXTILIE:  

 Neomezená funkčnost v mnoha segmentech. 

 Vlastnosti jsou integrovány do hmoty vlákna. Je tedy plně funkční po celou dobu užívání i 

praní. 

 Neobsahuje elastan a nesráží se. 

 Zabraňuje nadměrnému bakteriálnímu množení, pečuje o pokožku. 

 Odráží UV záření. Univerzální stálá šedá barva zaručuje efektivitu vzhledu.  

  ro závěs má poutko. 

 Snižuje teplotu pod povrchem, udržuje pokožku v suchu.  

 Minimalizuje zápachy. 

 Má snadnou údržbu, pere se v pračce, není nutno žehlit. 

 Testována ve zdravotnictví. 

 Má skvělé ekonomické a ekologické cestovní balení. 

 Český výrobek. Světový patent. Výroba Morava. 
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