
Nano povlečení pro sladký spánek bez roztočů 
Spánek ovlivňuje celé naše myšlení a chování. Jestliže spánek není dostatečně kvalitní, 
může se to negativně podepsat na všem ostatním v našem životě. Přemýšlíte, jak byste 
si ho mohli co nejvíce vylepšit? Jestliže máte kvalitní rošt a matraci, pak je na řadě 
poslední věc – povlečení. Myslíte si, že to kvalitu vašeho spánku neovlivňuje? Pak jste 
na omylu. Ukážeme vám, jak to. 

Povlečení ovlivňuje kvalitu vašeho spánku stejně jako třeba matrace, rošt nebo samotná postel. 
I přesto mu stále mnoho lidí nevěnuje dostatečnou pozornost. Někteří si pak furt dokola lámou hlavu 
s tím, jak zlepšit kvalitu svého spánku, ale nemohou na nic přijít. Odpověď přitom může být tak 
jednoduchá. 

Spánek bez potu a roztočů 
Nekvalitní povlečení může způsobovat například to, že se budete uprostřed noci probouzet celí 
zpocení, což vašemu spánku rozhodně neprospívá. Pokud jste alergik, může se vám zase stát, že vás 
překvapí parazitní vychytralí roztoči, kteří se živí odumřelými částečkami naší kůže. Tito malí 
pavoukovci sice nejsou vidět, ale slzící oči a ostatní reakce vašeho těla na jejich přítomnost vám 
prostě nedají spát. 

Naštěstí žijeme ve 21. století, v době technologií a možností. A tak si i vy můžete vybrat kvalitní 
spánek. Pokud si přejet spát nerušeně, bez přítomnosti parazitů a jednoduše být v suchu, pak byste 
rozhodně měli zvážit koupi nano povlečení. 

Cože? Co je nano povlečení? 
Nano povlečení vyvinula po letech výzkumu česká společnost nanoSPACE. Její zakladatel a ředitel Jiří 
Kůs je předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR. Její protiroztočové povlečení 
s nanovlákennou membránou sklízí úspěchy a přináší radost z pohodlného i klidného spánku po 
celém světě. 

Přes běžné povlečení se totiž roztoči zavrtají do vnitra přikrývky, kde si spokojeně žijí a papkají zbytky 
naší kůže. Nano povlečení má však pevnější strukturu, a tak zachytává tyto parazity již na povrchu, 
kde velmi rychle umírají. Nano povlečení je ale zároveň velmi tenké, takže pokud byste přeci jen 
preferovali jiný materiál, můžete ho použít jako účinnou mezivrstvu a navrch ještě navléknout jiné 
povlečení. Proti gustu žádný dišputát. Efekt bude zachován. 

Firma nanoSPACE vyrábí své protiroztočové nano povlečení v několika velikostech a variantách. 
Všechny však chrání nejen před roztoči, ale i ostatními alergeny.  

Díky rozmanitosti druhů si tedy můžete vybrat ten, který vám vyhovuje nejvíce. Můžete si například 
pořídit jen čistý nano povlak, který, jak jsme zmínili, stačí natáhnout na přikrývku pod jiné povlečení. 
Ten má výhodu v tom, že můžete měnit jen vrchní vrstvu a nano povlak stačí vyprat jen jednou za rok 
na 60 °.  

Pokud si ale rádi dopřejete to nejlepší a dobře víte, že nejlepší investice je do spánku, pak si můžete 
pořídit rovnou Nanobavlnu®. Povlečení z Nanobavlny® je ušité z bavlněného saténu a 
nanovlákennou membránu má uvnitř, tudíž kombinuje nejužitečnější s nejpříjemnějším. Ale pozor! 
Je určeno pouze pro ty, kteří chtějí mít opravdu komfortní spánek a sladké sny. 



Je libo nano polštář, nano prostěradlo nebo rovnou nano přikrývka? 
Protože si v nanoSPACE důležitost i funkčnost své technologie uvědomují dostatečně, položili si 
otázku, proč by měli zůstat jen u povlečení, když vás před vším zákeřným mohou ochránit 
kompletně. 

Na e-shopu České lůžkoviny, který technologii společnosti nanoSPACE distribuuje, najdete mnoho 
dalších možností, jak svůj spánek a potažmo i celý styl života nanotechnologiemi uchránit. Na výběr 
máte například i celé nano přikrývky, nano polštáře nebo třeba nano prostěradla, protože i matrace 
je pro roztoče ideální destinace. Nechte tedy povlečení, ať za vás s roztoči zatočí.  


