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Die teilnehmenden Unternehmen 

ACTIVE HOLIDAY 

wwwwww..sswwiimm--nnaappppyy..ccoomm  

wwwwww..ffoorr33ddoomm..ccoomm  

KKeeyywwoorrddss::  sswwiimm  nnaappppyy,,  bbaabbyy  sswwiimmmmiinngg  eeqquuiippmmeenntt,,  ffuunnccttiioonnaall  uunnddeerrwweeaarr  

  

IInnttrroodduuccttiioonn::  CCoommppaannyy  AACCTTIIVVEE  HHOOLLIIDDAAYY,,  LLttdd..  FFoouunnddeedd  iinn  22000033,,  wwee  ssttaarrtteedd  aass  aa  wwhhoolleessaalleerr  wwiitthh  ssppoorrttss  --  tteennnniiss  ggooooddss..  IInn  22000077,,  wwee  

eexxppaannddeedd  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  bbaabbyy  sswwiimmmmiinngg  eeqquuiippmmeenntt,,  aanndd  iinn  22001133  wwee  ssttaarrtteedd  oouurr  oowwnn  mmaannuuffaaccttuurriinngg  ooff  SSWWIIMM  NNAAPPPPYY,,  tthhaatt  aarree  

ccuurrrreennttllyy  mmoosstt  ffooccuusseedd  oonn..  

CCoonnccuurrrreennttllyy  wwee  pprroodduuccee  iinnffaanntt  aanndd  cchhiilldd  ffuunnccttiioonnaall  uunnddeerrwweeaarr,,  aanndd  ooffffeerrss  ssppeecciiaall  mmuullttiiffuunnccttiioonnaall  NNaannoo  uunnddeerrwweeaarr  ffoorr  rraacciinngg  pprrooffeessssiioonnaall  

ssppoorrttss  --  hhoocckkeeyy,,  ffoooottbbaallll,,  wwiinntteerr  aanndd  iinnddoooorr  ssppoorrttss..  

 

              

ADVANCED MATERIALS-JTJ 

wwwwww..aammjjttjj..ccoomm  

KKeeyywwoorrddss::  pphhoottooccaattaallyyssiiss,,  aaiirr  ppuurriiffiiccaattiioonn,,  ttiittaann  ddiiooxxiiddee  

  

IInnttrroodduuccttiioonn::  AAddvvaanncceedd  MMaatteerriiaallss--JJTTJJ  wwaass  ffoouunnddeedd  iinn  22000033  wwiitthh  tthhee  mmaaiinn  ffooccuuss  oonn  ccoommmmeerrcciiaalliizzaattiioonn  ooff  pphhoottooccaattaallyyssiiss,,  mmaatteerriiaall  cchheemmiissttrryy  

aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  nneeww  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  nnaannoommaatteerriiaallss..  AAMM--JJTTJJ  iinnttrroodduucceedd  iittss  oowwnn  iinndduussttrriiaall  pprroocceessss  ooff  mmaannuuffaaccttuurriinngg  ooff  pphhoottooccaattaallyyttiicc  

mmuullttiiffuunnccttiioonnaall  ppaaiinnttss  ffoorr  aaiirr  ppuurriiffiiccaattiioonn..  AA  nnuummbbeerr  ooff  ppaatteennttss  pprrootteecctt  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  iinn  tthhee  CCzzeecchh  RReeppuubblliicc,,  CCaannaaddaa,,  CChhiinnaa,,  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  

UUSSAA  aanndd  mmaannyy  ootthheerrss  aarree  ppeennddiinngg..  SSiimmuullttaanneeoouussllyy,,  tthhee  ccoommppaannyy  hhaass  ddeevveellooppeedd  aa  ppaatteenntteedd  llaarrggee--ssccaallee  tteecchhnnoollooggyy  ttoo  pprroodduuccee  TTiiOO22  

nnaannooppaarrttiicclleess  wwiitthh  hhiigghh  eeffffiicciieennccyy..  

 

HE3DA 

wwwwww..hhee33ddaa..cczz  

KKeeyywwoorrddss::  eenneerrggyy  ssttoorraaggee,,  ffuueell  cceellllss  

  

IInnttrroodduuccttiioonn::  LLii--IIoonn  bbaatttteerryy  bbaasseedd  oonn  tthhiicckk--llaayyeerr  ((33DD))  eelleeccttrrooddeess,,  ddeevveellooppeedd  bbyy  HHEE33DDAA,,  rreepprreesseennttss  aa  bbrraanndd  nneeww  tteecchhnnoollooggiiccaall  ppllaattffoorrmm  ffoorr  aa  

nneeww  ggeenneerraattiioonn  ooff  hhiigghh  ccaappaacciittyy  bbaatttteerriieess  ––  wwaayy  ttoo  ffuurrtthheerr  eexxtteenndd  tthhee  LLii--aaccccuummuullaattoorr  ccaappaacciittyy  aanndd  pprroovviiddee  rreeqquuiirreedd  ssaaffeettyy..  33--DD  ccoonncceepptt  ooff  

tthhee  aaccccuummuullaattoorr  nnoott  oonnllyy  iinnccrreeaasseess  ccaappaacciittyy  ooff  iinnddiivviidduuaall  cceellllss  bbuutt  aallssoo  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  rreedduucceess  ssiizzee  ooff  aasssseemmbblleedd  mmoodduulleess..  

  

  

  

  

  

http://www.swim-nappy.com/
http://www.for3dom.com/
http://www.nanoasociace.cz/wp-content/uploads/2015/08/AMJTJ.jpeg
http://www.nanoasociace.cz/wp-content/uploads/2015/08/AMJTJ.jpeg
http://www.amjtj.com/
http://www.he3da.cz/


 

IQ STRUCTURES 

wwwwww..iiqqssttrruuccttuurreess..ccoomm//  

KKeeyywwoorrddss::  nnaannoossttrruuccttuurreess  &&  nnaannooppaatttteerrnniinngg,,  hhoollooggrraapphhyy,,  nnaannoopprriinnttiinngg,,  ffuueell  cceellllss  

  

IInnttrroodduuccttiioonn::  IIQQ  SSttrruuccttuurreess  iiss  aa  tteecchhnnoollooggyy  ccoommppaannyy  ffooccuussiinngg  oonn  iinnccoorrppoorraattiinngg  ooff  mmiiccrroo--  aanndd  nnaannoossttrruuccttuurreess  iinnttoo  ddiiffffeerreenntt  mmaatteerriiaallss  aanndd  

aapppprrooaacchheess  ffoorr  pprroodduuccttiioonn  ooff  hhiigghh--eenndd  pprroodduuccttss  ffoorr  eenndd  ccoonnssuummeerrss,,  bbuussiinneessss  ttoo  bbuussiinneessss,,  ggoovveerrnnmmeennttss  aanndd  sscciieennttiiffiicc  iinnssttiittuuttiioonnss..  IIQQ  

SSttrruuccttuurreess  uusseess  ccuuttttiinngg--eeddggee  tteecchhnnoollooggiieess  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  ddeevveelloopp  ssppeecciiaall  ssuurrffaaccee  ssttrruuccttuurreess  tthhaatt  eennhhaannccee  mmaatteerriiaallss  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  

mmeecchhaanniiccaall,,  ooppttiiccaall,,  eelleeccttrriiccaall  aanndd  pphhyyssiiccaallcchheemmiiccaall  pprrooppeerrttiieess..  TThhee  ccoommppaannyy  hhaass  aa  tteeaamm  ooff  ttoopp  eexxppeerrttss  iinn  tthhee  ffiieellddss  ooff  ooppttiiccss,,  tthheeoorreettiiccaall  

aanndd  aapppplliieedd  pphhyyssiiccss,,  cchheemmiissttrryy,,  aanndd  mmaatteerriiaall  sscciieennccee..  

  

 

JIMIPLET 

wwwwww..jjiimmiipplleett..cczz//  

  
KKeeyywwoorrddss::  yyaarrnnss,,  nnaannoossiillvveerr  

  

IInnttrroodduuccttiioonn::  CCoommppaannyy  pprroodduucceess  yyaarrnnss  ffoorr  ccllootthhiinngg,,  mmeeddiiccaall  aanndd  tteecchhnniiccaall  ppuurrppoosseess,,  aannttiibbaacctteerriiaall  kknniitttteedd  ffaabbrriiccss  pprroodduucceedd  wwiitthh  ttrraaddee  mmaarrkk  

nnaannooAAgg®®,,  mmuullttiiffuunnccttiioonnaall  tteexxttiillee  ffaabbrriiccss  wwiitthh  nnaannooppaarrttiicclleess  ooff  AAgg  uusseedd  aafftteerr  tthhee  ssppiinnee  ssuurrggiiccaall  ooppeerraattiioonnss  

  

 

NAFIGATE 

wwwwww..nnaaffiiggaattee..ccoomm  

KKeeyywwoorrddss::  nnaannooffiibbeerrss,,  bbiiooppllaassttiiccss  

  

IInnttrroodduuccttiioonn::  BBeeggiinnnniinngg  wwiitthh  aa  tteecchhnnoollooggyy  ooff  bbiiooppllaassttiiccss  pprroodduuccttiioonn  aaccqquuiirreedd  ffrroomm  BBrrnnoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  NNAAFFIIGGAATTEE  CCoorrppoorraattiioonn  

IInncc..  llaatteerr  oonn  eessttaabblliisshheedd  tthhee  GGlloobbaall  IInnnnoovvaattiioonn  CCeennttrree  ooff  NNaannooffiibbeerr  AApppplliiccaattiioonnss,,  wwhhiicchh  ffuullffiillss  tthhee  vviissiioonn  ooff  ccrreeaattiinngg  aa  ttrruullyy  gglloobbaall  

nneettwwoorrkkiinngg  aanndd  ccooooppeerraattiioonn  ppllaattffoorrmm  ffoorr  tthhee  wwoorrlldd’’ss  ttoopp  eexxppeerrttss  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  nnaannooffiibbeerrss..  TThhiiss  ccooooppeerraattiioonn  iiss  eesssseennttiiaall  ttoo  aacccceelleerraattee  tthhee  

pprroocceessss  ooff  bbrriinnggiinngg  ffiinnaall  nnaannooffiibbeerr  aapppplliiccaattiioonnss  ttoo  ccoonnssuummeerrss..  IInn  MMaayy  22001133  tthhee  ppllaattffoorrmm  wwaass  llaauunncchheedd  iinn  CChhiinnaa  aass  wweellll,,  aanndd  tthhee  ffiirrsstt  

aapppplliiccaattiioonn  pprroojjeeccttss  aarree  aallrreeaaddyy  bbeeiinngg  iimmpplleemmeenntteedd  tthheerree..  AAppaarrtt  ffrroomm  bbiiooppllaassttiiccss,,  tthhee  ccoommppaannyy  ddeevveellooppss  nneeww  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  nnaannooffiibbeerrss  iinn  

vvaarriioouuss  ffiieellddss  ssuucchh  aass  ccoossmmeettiiccss,,  wwaatteerr  ttrreeaattmmeenntt  oorr  aaiirr  ffiillttrraattiioonn..  

  

  

 

 

http://www.iqstructures.com/
http://www.nafigate.com/


 

 

Nanopharma, a.s. 

wwwwww..nnaannoopphhaarrmmaa..cczz  

  
KKeeyywwoorrddss::  nnaannooffiibbeerrss,,  eelleeccttrroossppiinnnniinngg,,  ddrruugg  ccaarrrriieerrss  &&  ddeelliivveerryy  ssyysstteemmss,,  ssccaaffffoollddss,,  rreeggeenneerraattiivvee  mmeeddiicciinnee,,  aaddddiittiivveess,,  bbiioommeeddiicciinnee  

  

IInnttrroodduuccttiioonn::  NNaannoopphhaarrmmaa  iiss  aann  eennggiinneeeerriinngg  ccoommppaannyy  ffooccuussiinngg  oonn  rreesseeaarrcchh,,  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  pprroodduuccttiioonn  ooff  iinnnnoovvaattiivvee  mmaatteerriiaallss  uussiinngg  

nnaannooffiibbeerr  ssttrruuccttuurreess  iinn  tthhee  ssppeecciiffiicc  nneeeeddss  ooff  rreesseeaarrcchh  aanndd  iinndduussttrryy..  TThhee  ccoommppaannyy  iiss  hheeaavviillyy  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  uunniiqquuee  mmeeddiiccaall  

ddeevviicceess  bbaasseedd  oonn  nnaannootteecchhnnoollooggyy,,  ssuucchh  aass  rreeggeenneerraattiivvee  mmeeddiicciinnee  aanndd  ttiissssuuee  eennggiinneeeerriinngg..  

 

 

NANOPROGRES, z.s.p.o.  

wwwwww..nnaannoopprrooggrreess..cczz  

  

KKeeyywwoorrddss::  nnaannooffiibbeerrss,,  eelleeccttrroossppiinnnniinngg,,  ddrruugg  ccaarrrriieerrss  &&  ddeelliivveerryy  ssyysstteemmss,,  ssccaaffffoollddss,,  rreeggeenneerraattiivvee  mmeeddiicciinnee,,  aaddddiittiivveess,,  bbiioommeeddiicciinnee  

  

IInnttrroodduuccttiioonn::  CClluusstteerr  NNaannoopprrooggrreess  iiss  ffooccuussiinngg  oonn  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ffuunnccttiioonnaalliizzeedd  nnaannooffiibbeerr  ssttrruuccttuurreess  aanndd  iittss  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  

iinndduussttrryy  aanndd  mmeeddiicciinnee..  WWee  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  EEuurrooppeeaann  SSttrraatteeggiicc  CClluusstteerr  PPaarrttnneerrsshhiipp  iinn  nneeww  eemmeerrggiinngg  iinndduussttrryy  aanndd  bbeelloonngg  ttoo  tthhee  ccaatteeggoorryy  

ooff  EEuurrooppeeaann  eexxcceelllleenntt  cclluusstteerrss  uunnddeerr  tthhee  EEuurrooppeeaann  IInniittiiaattiivvee  ooff  CClluusstteerr  EExxcceelllleennccee..  WWiitthhiinn  tthhee  jjooiinntt  rreesseeaarrcchh  aaccttiivviittiieess  wwee  ddeevveellooppeedd  

ssoopphhiissttiiccaatteedd  mmeetthhooddoollooggiieess  ffoorr  ffuunnccttiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  nnaannooffiibbeerr  ssttrruuccttuurreess,,  bbuuiilltt  nneeww  tteecchhnnoollooggiiccaall  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  pprroodduuccttiioonn  ooff  ccoorree--sshheellll  

nnaannooffiibbeerrss  aanndd  nneeww  eeqquuiippmmeenntt  bbaasseedd  oonn  tthhee  wwoorrllddwwiiddee  uunniiqquuee  AACC  eelleeccttrroossppiinnnniinngg  tteecchhnnoollooggyy..  AAllssoo  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ppootteennttiiaall  ooff  wwiiddee  rraannggee  

ooff  ffuunnccttiioonnaalliizzeedd  nnaannooffiibbeerr  ssttrruuccttuurreess  ttoo  mmeeddiicciinnee  aanndd  iinndduussttrryy  wwaass  ddeetteerrmmiinneedd..  

  

 

NANOSPACE 

wwwwww..nnaannoossppaaccee..cczz//wwoorrlldd//  

  
KKeeyywwoorrddss::  nnaannooffiibbeerrss,,  bbeeddddiinngg,,  ttooyyss,,  aannttii--aalllleerrggiicc,,  aannttii--dduusstt  mmiittee  

  

IInnttrroodduuccttiioonn::  NNaannooSSPPAACCEE  iiss  aa  nneeww  ddyynnaammiicc  ccoommppaannyy  tthhaatt  ooppeerraatteess  iinn  tthhee  CCzzeecchh  RReeppuubblliicc  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  mmaarrkkeettss,,  ssppeecciiaalliizziinngg  iinn  

nnaannooffiibbrree  pprroodduuccttss..  IItt  iiss  tthhee  ffiirrsstt  ccoommppaannyy  iinn  tthhee  wwoorrlldd  tthhaatt  mmaannuuffaaccttuurreess  nnaannooffiibbrree  bbaarrrriieerr  bbeeddddiinngg  ccoovveerrss  aanndd  aannttii--dduusstt  mmiittee  ttooyyss..  TThhiiss  

iinnnnoovvaattiivvee  wwaayy  ttoo  pprrootteecctt  aaggaaiinnsstt  dduusstt  mmiitteess  aanndd  tthheeiirr  aalllleerrggeennss  ppllaacceess  nnaannooSSPPAACCEE  aammoonngg  tthhee  wwoorrlldd’’ss  lleeaaddiinngg  mmaannuuffaaccttuurreerrss  ooff  aannttii--

aalllleerrggiicc  pprrootteeccttiivvee  ccooaattiinnggss  ffoorr  bbeeddddiinngg  

  

  

http://www.nanoasociace.cz/wp-content/uploads/2015/08/nanopharma_logo1.png
http://www.nanoasociace.cz/wp-content/uploads/2015/08/nanopharma_logo1.png
http://www.nanoasociace.cz/wp-content/uploads/2015/08/nanoprogres_logo1.jpg
http://www.nanoasociace.cz/wp-content/uploads/2015/08/nanoprogres_logo1.jpg
http://www.nanoprogres.cz/
http://www.nanospace.cz/world/


 

NANOTRADE 

wwwwww..nnaannoottrraaddee..cczz  

  
KKeeyywwoorrddss::  nnaannoopprroodduuccttss,,  ssuurrffaaccee  ttrreeaattmmeenntt,,  hhyyddrroopphhoobbiicc  ttrreeaatteemmeenntt,,  tteecchhnnoollooggyy  ttrraannssffeerr  

  

IInnttrroodduuccttiioonn::  NNaannooTTrraaddee  iiss  aa  lleeaaddiinngg  CCzzeecchh  ccoommppaannyy  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  nnaannootteecchhnnoollooggyy  RR&&DD  aanndd  iittss  aapppplliiccaattiioonn..  SSiinnccee  22000044  NNaannooTTrraaddee  hhaavvee  

rreeaalliisseedd  tteecchhnnoollooggyy  pprroojjeeccttss  ffoorr  tteexxttiillee,,  ppaappeerr  aanndd  ppllaassttiicc  pprroodduucceerrss  aanndd  mmaannaaggeedd  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  sseevveerraall  pprroojjeeccttss  iinn  tthheessee  aarreeaass..  

NNaannooTTrraaddee  pprroovviiddeess  tteessttiinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  nneeww  mmaatteerriiaallss,,  tteecchhnnoollooggiieess  aanndd  aapppplliiccaattiioonnss  iinn  tthhee  nnaannootteecchhnnoollooggyy  ffiieelldd..  IItt  aallssoo  pprroodduucceess  

nneeww  nnaannoommaatteerriiaallss..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  NNaannooTTrraaddee  aannaallyysseess,,  ddeeffiinneess  aanndd  pprreeppaarreess  pprroojjeeccttss  aanndd  pprroodduuccttiioonn  pprrooggrraammss,,  rreelleevvaanntt  mmaarrkkeettiinngg,,  

ccoonnssuullttaattiioonn  sseerrvviicceess  aanndd  ttrraaddiinngg  aaccttiivviittyy  iinn  nnaannootteecchhnnoollooggyy  pprroodduuccttss..  

 

NANOVIA 

wwwwww..nnaannoovviiaa..cczz  

  
KKeeyywwoorrddss::  nnaannooffiibbeerrss,,  iinndduussttrriiaall--ssccaallee  pprroodduuccttiioonn,,  mmeemmbbrraanneess  

  

IInnttrroodduuccttiioonn::  NNaannoovviiaa  iiss  tthhee  ffiirrsstt  ccoommppaannyy  iinn  tthhee  CCzzeecchh  RReeppuubblliicc  aanndd  pprraaccttiiccaallllyy  eevveenn  tthhee  ffiirrsstt  iinn  EEuurrooppee  ttoo  hhaavvee  tthhee  ccaappaacciittyy  ffoorr  iinndduussttrriiaall  

pprroodduuccttiioonn  ooff  nnaannooffiibbrroouuss  mmaatteerriiaall..  TThhiiss  ccaappaacciittyy  iiss  uusseedd  ffoorr  mmaannuuffaaccttuurriinngg  bbaarrrriieerr  ffaabbrriiccss  iinnttrroodduucceedd  ttoo  tthhee  mmaarrkkeett  uunnddeerr  iittss  oowwnn  bbrraanndd  

nnaammeess  NNaannoovviiaa  AAnnttiiAAlllleerrggyy,,  NNaannoovviiaa  AAnnttiiMMiiccrroobbee  aanndd  NNaannoovviiaa  WWaatteerrpprrooooff,,  aass  wweellll  aass  NNaannoovviiaa  ffiillttrraattiioonn  mmaatteerriiaallss..  AAppaarrtt  ffrroomm  tthheessee,,  

NNaannoovviiaa  iiss  tthhee  oonnllyy  ccoommppaannyy  iinn  EEuurrooppee  ttoo  ooffffeerr  iittss  oowwnn  pprroodduuccttiioonn  ccaappaacciittyy  ffoorr  ccuussttoomm--mmaaddee  nnaannooffiibbrroouuss  mmaatteerriiaallss  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  

aapppplliiccaattiioonnss  aanndd  ffiinnaall  pprroodduuccttss..  

  

  

 

PARDAM 

wwwwww..ppaarrddaamm..ccoomm//  

  
KKeeyywwoorrddss::  cceerraammiicc  &&  oorrggaanniicc  nnaannooffiibbeerrss,,  ffoorrcceessppiinnnniinngg  

  

IInnttrroodduuccttiioonn::  PPaarrddaamm,,  ss..  rr..  oo..  pprroodduucceess  hhiigghh--qquuaalliittyy  nnaannooffiibbrroouuss  mmaatteerriiaallss  ((iinnoorrggaanniicc  NNnnFF  CCEERRAAMM©©  aanndd  ppoollyymmeerr  NNnnFF  MMBBRRAANNEE©©))  

mmaannuuffaaccttuurreedd  uussiinngg  iinndduussttrriiaall  ffoorrcceessppiinnnniinngg  pprroodduuccttiioonn  tteecchhnnoollooggyy..  PPaarrddaamm  hhaass  bbeeeenn  ffooccuussiinngg  oonn  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  

nnaannooffiibbrroouuss  mmaatteerriiaallss  ssiinnccee  22000099  aanndd  hhaass  eexxtteennssiivvee  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  eelleeccttrroossppiinnnniinngg  aanndd  ffoorrcceessppiinnnniinngg  pprroodduuccttiioonn  tteecchhnnoollooggyy..  VVaarriioouuss  

aapppplliiccaattiioonnss  iinn  ee..gg..  sseeppaarraattiioonn  mmeemmbbrraanneess,,  bbaatttteerryy  sseeppaarraattoorrss,,  ccaattaallyyssttss..  

 

  

http://www.nanotrade.cz/
http://www.nanovia.cz/


 

VTI 

wwwwww..vvttii--cczz..ccoomm  

  
KKeeyywwoorrddss::  wwaatteerr  ttrreeaattmmeenntt,,  mmeemmbbrraannee  sseeppaarraattiioonn  

  

IInnttrroodduuccttiioonn::  VVTTII  ccoonnttiinnuueess  iinn  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee  ooff  NNaannootteecchhnnoollooggyy,,  wwhhiicchh  wwaass  eessttaabblliisshheedd  iinn  11999977  aass  aa  rreesseeaarrcchh  //  

ccoommmmeerrcciiaall  ccoommppaannyy  aaccttiivvee  iinn  tthhee  pprrootteeccttiioonn  aanndd  rreeggeenneerraattiioonn  ooff  ccoonnttaammiinnaatteedd  wwaatteerr..  TThhee  mmaaiinn  ffooccuuss  ooff  tthhiiss  ccoommppaannyy  iiss  aa  nneeww  mmeetthhoodd  ooff  

pphhyyssiiccaall  wwaatteerr  ttrreeaattmmeenntt  wwiitthhoouutt  cchheemmiiccaallss,,  uussiinngg  TTeecchhnnoollooggyy  ooff  HHyybbrriidd  AAssyymmmmeettrriicc  SSeelleeccttiivvee  MMeemmbbrraannee  SSeeppaarraattiioonn  ––  TTHHAASSMMSS..  TThhiiss  

pprroovviiddeess  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  oouurr  wwiiddee  uussee  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  ––  ffrroomm  ccoommpplleettee  ooppttiimmiizzaattiioonn  ooff  tthhee  ccoommmmeerrcciiaall  pprroocceesssseess  bbaasseedd  oonn  tthhee  rreeuussee  ooff  wwaatteerr  

((rreeccyycclliinngg))  tthhrroouugghh  ttoo  pprroodduucciinngg  ddrriinnkkiinngg  aanndd  iinndduussttrriiaall  wwaatteerr..  TThhiiss  ccoommpplleetteellyy  uunniiqquuee  pprroocceessss  iiss  bbaasseedd  oonn  rreevveerrssee  TTMMCC  mmiinneerraalliizzaattiioonn..  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vti-cz.com/


Partner und ihre Kontakte 

Handelsabteilung der Tschechischen Botschaft 
Penzingerstr. 11-13  

A-1140 Wien 

Phone: +43 1 899 58 168 

Email: commerce_vienna@mzv.cz 

Tschechische Botschaft in Österreich 

Czechmfa_AT 

Czechmfa.at 

http://www.tschechischerepublik.at/ 

 

Fachverband der Nanotechnologischen Industrie der Tschechischen Republik 
Lannova 2061/8 

Nové Město, 110 00 Prag 1 

 

Jiří Kůs 

Vorstandsvorsitzender, CEO 

Phone: +420 603 417 229 

Email: jiri.kus@nanoasociace.cz 

Pavel Malúš 

Sekretär für Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 

Phone: +420 608 888 065 

Email: pavel.malus@nanoasociace.cz 

 

Cesko je nano 

NanospaceNews 

http://www.nanoasociace.cz 

 

CzechInvest, Agentur für Wirtschafts- und Investitionsförderung 

Stepanska 15 

120 00, Prag 

Phone: +420 296 342 579 

Email: fdi@czechinvest.org 

 

CzechInvest 

CzechInvest 

CzechInvest 

http://www.czechinvest.org/de 
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