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Noweko Sp. z o.o. jest firmą handlowo - 
technologiczną opierającą się na innowacyjnych 
rozwiązaniach. Dlatego też oferowane przez nas 

produkty pod marką nanon zawierają nowoczesne 
nano związki. Pozwala to zapewniać doskonałą 
jakość wyrobu oraz daje możliwość odkrywania 

technologicznych granic możliwości.

Naszym głównym celem jest zastosowanie 
najnowocześniejszych technologii w produktach 

codziennego użytku. Pozwala to nam stale 
opracowywać i wdrażać nową jakość. 

Wszystkie nasze produkty zostały opracowane i 
wyprodukowane w zależnym laboratorium, dzięki 
czemu posiadamy stałą kontrolę nad ich jakością i 

bezpieczeństwem dla środowiska naturalnego.

Nasza oferta daje Ci możliwość rozpoczęcia 
przygody z najnowocześniejszymi związkami, 

mniejszymi od wirusów i setki razy doskonalszymi 
od obecnie stosowanych.
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Obszar zastosowań produktów nanon 
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DH*
HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI 

EDMOND*
HYDROFOBIZACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

MARY*
HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI 

SZKLANYCH

CHARLES*
IMPREGNACJA I PIELĘGNACJA GŁADKICH 

POWIERZCHNI

GEORGE*
IMPREGNACJA POWIERZCHNI METALOWYCH I

PLASTIKU

Rolling Stone*
HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI 

MINERALNYCH
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CHARLES*
IMPREGNACJA I PIELĘGNACJA 

POWIERZCHNI GŁADKICH MARY*
HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI 

SZKLANYCH

ALASTAIR*
MYCIE OKIEN

SETH*
IMPREGNACJA SKÓRY

OSCAR*
MYCIE 

POWIERZCHNI

WALDI*
CODZIENNE MYCIE 

PODŁÓG

JACOB*
GRUNTOWNE MYCIE 

PODŁÓG

JACK*
GRUNTOWNE MYCIE 

PODŁÓG
Z USUWANIEM POWŁOK
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MARY*
HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI 

SZKLANYCH

ALASTAIR*
MYCIE OKIEN

OSCAR*
MYCIE POWIERZCHNI

GREASE*
MYCIE BLATÓW I URZĄDZEŃ

ALEKSANDER*
AKTYWNA PIANA 

CZYSZCZĄCA

CHARLES*
IMPREGNACJA I PIELĘGNACJA 

POWIERZCHNI

GEORGE*
IMPREGNACJA POWIERZCHNI METALOWYCH I

PLASTIKU

WALDI*
CODZIENNE 

MYCIE PODŁÓG

JACOB*
GRUNTOWNE 

MYCIE PODŁÓG

JACK*
GRUNTOWNE 

MYCIE PODŁÓG
Z USUWANIEM 

POWŁOK

STEPHEN*
MYCIE TŁUSTYCH 

POWIERZCHNI
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CHARLES*
IMPREGNACJA I 

PIELĘGNACJA POWIERZCHNI

ALEKSANDER*
AKTYWNA PIANA 

CZYSZCZĄCA

OSCAR*
MYCIE 

POWIERZCHNI

EMILE*
OCHRONA PRZED KONDENSACJĄ 

PARY

WALDI*
CODZIENNE 

MYCIE PODŁÓG

JACOB*
GRUNTOWNE MYCIE 

PODŁÓG

JACK*
GRUNTOWNEMYCIE 

PODŁÓG
Z USUWANIEM 

POWŁOK

GEORGE*
IMPREGNACJA POWIERZCHNI METALOWYCH I

PLASTIKU

MARY*
HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI 

SZKLANYCH

ALASTAIR*
MYCIE OKIEN
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MARY* 

 

Receptura preparatu MARY jest oparta na ceramicznych 
nanocząsteczkach, które aktywują się przy kontakcie ze szkłem i trwale się 
z nim łączą. Preparat po naniesieniu na czystą powierzchnię szyby należy 
wypolerować z użyciem mikrofibry. Gotowa powłoka silnie odpycha wodę i 
brud i maskuje rysy. Trwałość powłoki wynosi 3-9 miesięcy w zależności od 

warunków użytkowania i sposobu czyszczenia. 

Preparat nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC) dzięki czemu 
jest przyjazny dla środowiska naturalnego i całkowicie bezpieczny dla 

szyb , luster i ceramiki szkliwionej. 

Zużycie preparatu wynosi: 
10-30 ml / m2
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Preparat GEORGE tworzy trwałą powłokę opartą o nanozwiązki, na 
powierzchniach metalowych i plastikowych. Ceramiczna powłoka redukuje 

powstawanie zabrudzeń oraz zapobiega przyleganiu wody. Dzięki temu 
pozwala szybko i łatwo uzyskać powłokę o wysokiej trwałości i odporności 

na szkodliwe warunki środowiskowe i korozyjny wpływ substancji 
chemicznych. Powłoka nadaje satynowy blask, odświeża podłoże i 

znacznie ułatwia czyszczenie.

Powłoka GEORGE jest całkowicie bezpieczna dla elementów 
metalowych, chromowanych i plastikowych

Zużycie preparatu wynosi:
20-50 ml / m2
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ROLLING STONE* 

Preparat ROLLING STONE zawiera wydajne, wodorozpuszczalne, 
ceramiczne nanocząsteczki. Pozwala to wnikać głęboko w porowatą 

strukturę wyrobów mineralnych i tworzyć mikroskopową warstwę 
hydrofobizacyjną. Odpycha ona wodę i brud, oraz ogranicza rozwój pleśni i 
alg. Powłoka jest całkowicie oddychająca i paroprzepuszczalna. Aktywność 

powłoki utrzymuje się do 10 lat, przy czym nawet pomimo zaniku efektu 
perlenia wody, powłoka zapobiega jej wchłanianiu.

Powłoka ROLLING STONE jest całkowicie bezpieczna dla powierzchni 
mineralnych.

Zużycie preparatu wynosi:
0.15-0.30 L / m2
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DH* 

Preparat DH zawiera wydajne, wodorozpuszczalne, ceramiczne 
nanocząsteczki. Pozwala to wnikać głęboko w porowatą strukturę drewna i 

tworzyć mikroskopową warstwę hydrofobizacyjną. Odpycha ona wodę i 
brud, oraz ogranicza rozwój pleśni i alg. Powłoka jest całkowicie 

oddychająca i paroprzepuszczalna. Aktywność powłoki utrzymuje się do 2 
lat, przy czym nawet pomimo zaniku efektu perlenia wody, powłoka 

zapobiega jej wchłanianiu.

Powłoka DH jest całkowicie bezpieczna dla powierzchni drewnianych.

Zużycie preparatu wynosi:
20-50 ml / m2
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CHARLES*  

Preparat CHARLES jest wydajnym preparatem przeznaczonym do 
pielęgnacji wszelkich powierzchni gładkich wykonanych z tworzyw 

sztucznych, metalu, gumy, drewna, oklein, skóry, ekoskóry, a także granitu 
sztucznego i naturalnego. Preparat tworzy powłokę, która wypełnia rysy, 

wydobywa kolor oraz ogranicza osadzanie się zabrudzeń i ułatwia 
czyszczenie. Produkt można nanosić bezpośrednio na powierzchnię, lub za 

pomocą zwilżonej preparatem ściereczki. Nadmiar preparatu należy 
wytrzeć suchą ścierką lub ręcznikiem papierowym.

Powłoka CHARLES jest całkowicie bezpieczna dla powierzchni 
gładkich.

Zużycie preparatu wynosi:
10-50 ml / m2
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EDMOND*  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Preparat EDMOND zawiera wysokie stężenie aktywnych , ceramicznych 
nanocząsteczek. Pozwala to wnikać głęboko w strukturę paneli 

fotowoltaicznych i tworzyć mikroskopijną warstwę hydrofobizacyjną. 
Odpycha ona wodę i brud, oraz ogranicza rozwój pleśni i alg. Powłoka 

redukuje zaleganie wody i zwiększa wydajność zabezpieczonych paneli. 
Aktywność powłoki utrzymuje się min. 1 rok, przy czym nawet pomimo 

zaniku efektu perlenia wody, powłoka zapobiega jej negatywnemu 
wpływowi na strukturę paneli. 

Powłoka EDMOND jest całkowicie bezpieczna dla powierzchni paneli 
fotowoltaicznych. 

Zużycie preparatu wynosi: 
20-40 ml / m2
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SETH* 

Innowacyjna receptura preparatu SETH pozwala na uzyskanie 
doskonałego efektu estetycznego połączonego z ochroną hydrofobową na 

wyrobach ze skóry naturalnej i sztucznej. Nanocząsteczki krzemianowe 
zawarte w preparacie SETH wnikają głęboko w strukturę skóry i silnie ją 
hydrofobizują, nie przebarwiając jej, ani nie ograniczając jej miękkości. 

Dodatek wodorozpuszczalnych wosków nadaje aksamitny połysk, 
natłuszcza i chroni skórę.

Powłoka SETH jest całkowicie bezpieczna dla każdego rodzaju skóry.

Zużycie preparatu wynosi:
20-50 ml / m2
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EMILE* 

Preparat EMILE tworzy trwałą powłokę zapobiegającą osiadaniu pary na 
powierzchniach szyb i luster. Łącząc się z powierzchniami szklanymi, 
preparat zapewnia ochronę nie zniekształcając obrazu. Ogranicza on 
również brudzenie się powierzchni i ułatwia czyszczenie. Produkt nie 

zawiera lotnych związków organicznych (VOC).

Powłoka EMILE jest całkowicie bezpieczna dla szyb i luster.

Zużycie preparatu wynosi:
10-30 ml / m2
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ALASTAIR* 

 

Preparat ALASTAIR do gruntownego czyszczenia szyb i luster, został 
przygotowany w taki sposób, by doskonale czyścić powierzchnie bez 

pozostawiania smug. System aktywnej piany głęboko wnika w zabrudzenia 
i skutecznie je usuwa. Preparat został wzbogacony dodatkiem nanosrebra 

dla zapewnienia doskonałej jakości i przyjemnego zapachu.

Preparat do bezpośredniego użycia.
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OSCAR* 

 

Preparat OSCAR cechuje się silnie skoncentrowanym składem i szerokim 
zakresem stosowania. Doskonale czyści tapicerkę, elementy plastikowe i 

gumowe uszczelki, elementy drewniane, lakierowane i skórzane. Preparat 
zawiera dodatek nanosrebra, aby zapewnić doskonałą jakość i świeży 

zapach.

Preparat do bezpośredniego użycia.
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WALDI/ JACOB/ JACK * 

 

Preparaty z tej grupy znajdują zastosowanie w czyszczeniu i pielęgnacji 
podłóg.

WALDI to preparat do codziennego czyszczenia podłóg i posadzek. 
Cechuje się delikatnym działaniem i wysoką wydajnością.

JACOB to skoncentrowany preparat do gruntownego mycia podłóg i 
posadzek, usuwający uporczywe zabrudzenia.

JACK to silnie skoncentrowany preparat do gruntownego czyszczenia 
podłóg i posadzek. Znajduje zastosowanie w usuwaniu uporczywych 

zabrudzeń i powłok ochronnych.

Wszystkie te preparaty wykorzystuje się po rozcieńczeniu 
zgodnie z instrukcją na etykiecie.
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GREASE* 

Preparat GREASE to gotowy do użycia, silnie działający środek do 
usuwania uporczywych, tłustych zabrudzeń. Silny skład preparatu emulguje 
substancje tłuste, olejowe oraz zapieczone resztki żywności, dzięki czemu 

doskonale nadaje się do czyszczenia powierzchni gastronomicznych. 
Proces czyszczenia ułatwia zastosowanie spryskiwacza.

Preparat doskonale nadaje się do czyszczenia blatów, okapów 
kuchennych, stołów, posadzek i ścian.

SPOSÓB UŻYCIA:
Spryskać powierzchnię, odczekać chwilę i wytrzeć do wilgotną 

ściereczką.
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ALEKSANDER* 

Preparat ALEKSANDER jest kwaśną formulacją, działającą na zasadzie 
aktywnej piany. Silny skład usuwa tłuste zabrudzenia i zaschnięty brud, a 

także osady kamienne. Preparat tworzy powłokę nabłyszczającą. 

ALEKSANDER doskonale nadaje się do bezpośredniego czyszczenia 
szkliwionych urządzeń sanitarnych (toalet, umywalek), powierzchni 

chromowanych, stalowych, kamieni sztucznych i naturalnych.

SPOSÓB UŻYCIA:
Nanieść pianę na czyszczoną powierzchnię, tak by została ona całkowicie 
zwilżona, a po 2 min gruntownie wyczyścić używając mokrej szmatki lub 

gąbki.
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STEPHEN* 

Preparat STEPHEN jest silnie działającym preparatem do gruntownego 
czyszczenia grilli, piekarników, rożen, rusztów, płyt grzewczych, kuchenek 
gazowych, patelni, komór wędzarniczych czy szyb kominkowych. Usuwa 
resztki pokarmów, zapieczony brud, zadymienia, tłuste zabrudzenia, nie 

niszcząc przy tym powierzchni ceramicznych i emaliowanych.

SPOSÓB UŻYCIA: 
Stosować na zimnych powierzchniach. Przed użyciem wstrząsnąć, a 

następnie spryskać zabrudzoną powierzchnię i po ok. 10 minutach spłukać 
dokładnie wodą. Nie rozcieńczać!
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Nazwy produktów zapożyczono od twórców przedmiotów, z 
których pracą się łączą, oddając tym samym hołd ich wynalazcom:

Mary Anderson - wynalazca wycieraczek do szyb

Jerzy Kiler (GEORGE) 
– Posłuchajcie, bo mi pęcherz pęknie! 
– Prawdziwy Kiler nie ma pęcherza! 
– A co ma prawdziwy Kiler?  
– Prawdziwy Kiler… ma… pompę! 
– Ale pompa już pękła!
Policja odnajduje zwłoki gangstera Gilotyny. Zamieszaniu wokół miejsca 
zbrodni przygląda się warszawski taksówkarz Jerzy Kiler…Kiler – polska 
komedia sensacyjna w reżyserii Juliusza Machulskiego, wyprodukowana w 
1997 roku. 

The Rolling Stones – angielski zespół rockowy, założony w Londynie w 
1962 roku. Trudno sobie dziś wyobrazić, że warszawski koncert Rolling 
Stonesów, który odbył się 13 kwietnia 1967 roku, ogłoszono... cztery dni 
wcześniej.
DH- DeHa … po prostu:)

Charles Hull - opracował i opatentował pierwszą technikę drukowania 
przestrzennego nazywaną Stereolitografią (SLA). W tym samym roku założył 
firmę 3D Systems, która zajęła się komercyjną produkcją pierwszych 
drukarek 3D. Do ich „wydruków” stosuje się tworzywo ABS powszechnie 
używane także w elementach wyposażenia samochodów.

Alexandre Edmond Becquerel (ur. 24 marca 1820 w Paryżu, zm. 11 maja 
1891 tamże) - fizyk i fizykochemik francuski. Po raz pierwszy efekt 
fotowoltaiczny zaobserwował w 1839 r. w obwodzie oświetlonych elektrod 
umieszczonych w elektrolicie, a obserwacji tego zjawiska na granicy dwóch 
ciał stałych dokonali 37 lat później W. Adams i R. Day.
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Seth Boyden - wynalazca skóry lakierowanej
Émile Fourcault - opatentował metodę produkcji szkła w postaci pionowej 
cienkiej wstęgi

Sir Alastair Pilkington - wynalazca metody float produkcji szkła
Oscar Troplowitz - wynalazca pasty do zębów oraz kremu
WALDI/JACOB/JACK- Znowu ktoś mnie podgląda Lekko skrobie do drzwi. 
Strasznym okiem cyklopa, Radzi, gromi i drwi! Mój jest ten kawałek podłogi, 
nie mówcie mi więc co mam robić! 

Autor tekstu: Waldemar Miszczor
Kompozytor: Jacek Paprocki
Wykonanie oryginalne: Mr. Zoob

Covery: Jacek Kawalec, Krzysztof Respondek, Jakub Tolak 
https://www.youtube.com/watch?v=lqbFWLKjlP4

GREASE- znany musical:)
Aleksander G.Laurent - wynalazca piany gaśniczej
George Stephen- Twórca tradycyjnego, półkolistego projektu grilla, spawacz 
w firmie Weber Brothers Metal Works, który niezadowolony z płaskich, 
nieosłoniętych od wiatru grilli, wpadł na pomysł, aby ruszt umieścić w stalowej 
półkuli z przykrywką oraz dospawać do niego trzy stalowe nogi.
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Noweko Sp. z o.o. 
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