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Představení	společnosti

Fasády	-	čištění,	ochrana,	nátěry

Střešní	krytiny	-	čištění,	ochrana,	nátěry

Dlažby,	chodníky,	parkoviště	-	čištění,	ochrana

Sochy,	památky,	náhrobky	-	čištění	a	ochrana

Graffiti	-	odstraňování	a	antigraffiti	ochrana

Impregnace	povrchů	pomocí	nanotechnologie

Protiskluzová	úprava	dlažby

Antibakteriální	ochrana	povrchů	s	účinností	120	dní

Reference

Průmyslové	čištění	-	podlahy	a	opláštění
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NANOfusion s.r.o.
Jsme	ryze	česká	společnost,	která	nabízí	své	služby	již	9	let	od	roku	2012.	

Jsme	specialisté	na	čištění,	renovaci	a	ochranu	různých	druhů	povrchů	v	

různých	oblastech.	

Provádíme	čištění,	renovace	a	ochranu	fasád,	střech,	dlažeb,	plastů,	

průmyslových	podlah,	kovů	a	jiných	materiálů.	

Naše	zkušenosX	nám	umožnili	podílet	se	na	výzkumu	a	vývoji	materiálů,	

které	jsou			k	revitalizaci	a	ochraně	povrchů	vhodné.		

Svou	práci	provádíme	s	maximálním	důrazem	na	výsledek	a	spokojenost	

zákazníků.	

Zakázky	realizujeme	do	14	dnů	od	objednání,	v	závislosX	na	počasí.	

Poskytujeme	záruku	od	24	do	120	měsíců,	v	závislosX	na	použitých	

materiálech.	

Provádíme	malé	i	velké	zakázky.	
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Představení společnosti

Ocenění:
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Naše	služby:	

Čištění	fasád	od	atmosferických	nečistot	jako	jsou	mastnota,	
smog,	polétavý	prach,	psí	moč	atd.	

Čištění	fasád	od	organických	nečistot	mezi	které	patří	řasy,	
plísně,	mechy,	lišejníky	a	houby.	

Čištění	fasád	od	graffiX	a	jiných	nečistot	způsobené	
vandalismem.	

Sanace	a	ochrana	fasád	proX	opětovnému	růstu	řas	a	plísní.	

Impregnace	fasád,	která	zajišťuje	zpevnění	stávající	fasády,	
ochranu	proX	průniku	vody,	olejů,	lidské	i	psí	moči.	Zároveň	
je	fasáda	chráněna	proX	působení	slunečního	záření	a	
povětrnostním	podmínkám.	

Nátěry	provádíme	pomocí	nejkvalitnějších	fasádních	barev	
na	trhu.	Záruka	až	12	let!	

AnXgraffiX	ochrana	fasád	z	dlouhodobým	účinkem.	Aplikace	
vydrží	až	50	odstranění	graffi>	bez	nutnos>	její	obnovy.	
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Fasády - čištění, ochrana, nátěry
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Naše	služby:	

Čištění	střešních	kryXn	od	atmosferických	a	organických	
nečistot	jako	jsou	mastnota,	smog,	polétavý	prach,	saze,	
řasy,	mechy	a	lišejníky.	

Sanace	a	ochrana	proX	opětovnému	růstu	organických	
nečistot.	

Dlouhodobá	impregnace,	která	zajišťuje	zpevnění	střešní	
kryXny	a	zároveň	ji	chrání	proX	povětrnostním	a	
klimaXckým	podmínkám.	

Nátěry	střech	pomocí	nejkvalitnějších	nátěrových	hmot	na	
trhu.	

Své	služby	provádíme	na	různé	druhy	střešních	kryXn:	
pálená	taška,	betonová	taška,	bobrovky,	plechové	střechy,	
keramická	taška,	asfaltové	šindele,	eternit…	

Práce	provádíme	pomocí	horolezecké	techniky	a	
vyškolených	pracovníků.		
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Střešní krytiny - čištění, ochrana, nátěry
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Naše	služby:	

Čištění	od	olejových	skvrn,	na`y,	benzínu,	stop	pneumaXk	a	
jiných	nečistot.	

Důkladné	očištění	od	organických	nečistot	jako	jsou	mechy,	
lišejníky	a	houby.	

Sanace	a	ochrana	proX	opětovnému	růstu	organických	
nečistot.	

Dlouhodobá	a	vysoce	zaažitelná	impregnace	povrchů,	která	
je	chrání	proX	průsaku	olejů,	na`y,	benzínu,	vodě	a	jiným	
nečistotám.	

Nátěry	pomocí	vysoce	odolných	průmyslových	barev.	
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Dlažby, chodníky, parkoviště - čištění, ochrana, nátěry
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Naše	služby:	

Provádíme	čištění	průmyslových	podlah	od	úkapů	kapalin,	
stop	pneumaXk,	odstranění	od	ulpělých	nečistot.	

Čisame	opláštění	hal,	konstrukce	a	jiná	těžko	dosažitelná	
místa.		

Čištění	mostových	jeřábů	a	jeřábových	drah.	

Odprášení	konstrukcí	hal.	

Ostatní	specializované	čištění.	
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Průmyslové čištění - podlahy a opláštění
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Naše	služby:	

Provádíme	šetrné	čištění	citlivých	povrchů,	jako	jsou	
pískovec,	žula,	mramor,	břidlice,	opuka.	

Důkladné	očištění	od	organických	nečistot	jako	jsou	mechy,	
lišejníky	a	houby.	

Sanace	a	ochrana	proX	opětovnému	růstu	organických	
nečistot.	

Impregnace	povrchů,	která	slouží	jako	ochrana	proX	
povětrnostním	vlivům.	Impregnace	jsou	paropropustné								
a	umožňují	povrchu	dýchat.		

Schváleno	Akademii	věd	České	republiky	

Sochy, památky, náhrobky - čištění a ochrana
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Naše	služby:	

Odstraňování	graffiX	z	různých	druhů	povrchů.	

GraffiX	odstraňujeme	z	fasád,	soch,	vlaků,	zastávek,	
obkladů,	proXhlukových	stěn,	podchodů,	atd.	

Následně	aplikuje	ochranné	anXgraffiX	nátěry	s	dlouhou	
životnosa	a	účinnosa.	

Ošetřený	povrch	vydrží	až	50	odstranění	bez	nutnosX	
obnovy	nátěru.	

Ochrana	proX	lepení	plakátů.	

K	ochraně	používáme	vlastní	nátěry	NF	Protect	AnXgraffiX.	
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Graffiti - odstraňování a antigraffiti ochrana

…a už si neškrtnou
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Provádíme	 impregnace	 různých	 druhů	 povrchů	 pomocí	
nejmodernějších	 technologií.	 Po	 aplikaci	 získají	 povrchy	 nové	
vlastnosX,	 které	 je	 chrání	 před	 nepříznivými	 vlivy,	 prodlužují	
životnost	a	snižují	náklady	na	jejich	údržbu!	

Vlastnos>	našich	impregnaci:	

Ochrana	proX	vodě	a	oleji.	

Zvyšují	mechanickou	odolnost	povrchů.	

Zabraňují	tvorbě	mechů,	lišejníků,	řas	a	plísní	na	povrchu.	

AnXkorozivní	účinek.	

Snadná	údržba	povrchu.	

Zvyšuje	odolnost	povrchu	proX	klimaXckým	vlivům.	

Ochrana	proX	oXskům	prstů.	

AnXbakteriální	účinek	testován	SZÚ.	

info@nanofusion.cz                                                +420 775 420 935                                                    www.nanofusion.cz

Impregnace povrchů pomocí nanotechnologie

… tekutý štít
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Dlouhodobá	transparentní	proXskluzová	ochrana	s	klasifikací	až	na	třídu	C.	

Tato	inovační,	transparentní	aplikace	vytváří	dokonale	pro>skluzový	a	bezpečný	povrch	na	mokrých	plochách	bez	nutnosX	stavebních	úprav.
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Protiskluzová úprava dlažby - ochrana proti uklouznutí

				Jaké	materiály	lze	ošetřit?	

keramika


žula


mozaika


teraco (terazzo)


břidlice


glazované cihly


hladký beton


smaltované vany


čedič


ostatní minerální povrchy

											Kde	se	využívá?	

bazény, aquaparky, wellness


sprchy a vany


koupelny


schodiště


restaurace


hotely


kuchyně


školy a školky


pečovatelské domy


zdravotnická zařízení


výrobní provozy


nákupní centra


vinařství, pivovary, lihovary

APLIKACE NEVYŽADUJE ŽÁDNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY!

… pro bezpečné kroky
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Rozdíl mezi dezinfekcí, ozónem a GCA NANO aplikací? 

Dezinfekce pomocí chemie nebo ozónu likviduje bakterie a 
viry, které na daném místě byly a jsou! Ovšem neochrání Vás 
před viry, které tam teprve budou. 


Například:


Příjde-li, nakažená osoba na místo, které bylo právě 
vydezinfikováno, riziko nákazy se nijak nezměnilo. Naopak 
stále trvá, protože například sáhne-li nakažená osoba, na 
kliku, tak na ní virus nebo bakterie přetrvají až do další 
dezinfekce. 


GCA NANO aplikace likviduje bakterie, které na místě byly a 
budou. Takto ošetřený povrch je totiž antibakteriální po dobu 
120 dní! Během té doby, neustále hubí bakterie a viry ze 
svého povrchu.


Dezinfekce prostoru je Vaše minulost. GCA NANO je vaše 
budoucnost! 
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Antibakteriální ochrana povrchů s účinností 120 dní!

Testováno Státním zdravotním ústavem

											Kde	se	využívá?	

bazény, aquaparky, wellness


sprchy a vany


koupelny


schodiště


restaurace


hotely


kuchyně


školy a školky


pečovatelské domy


zdravotnická zařízení


výrobní provozy


nákupní centra
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Lidé o nás říkají, že vracíme povrchům život!

Kontakt:

Nano Fusion s.r.o. 
Cezavy 627, 664 56 Blučina


Česká republika


+420 775 420 935


info@nanofusion.cz


www.nanofusion.cz


Click Click Click
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ŽIDLOCHOVICE

Blučina

https://www.instagram.com/nano_fusion_cz/
https://www.youtube.com/channel/UCBX5e_PVDcAKmurD9GsdYSA/featured?view_as=subscriber
mailto:info@nanofusion.cz
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