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WYCIĄG Z KARTY KOMERCJALIZACJI 

 

1. PROJEKT 

Tytuł projektu 

NANOWODY- NOWY PROEKOLOGICZNY PROCES 

PRANIA PRZEMYSŁOWEGO Z ZASTOSOWANIEM 

NANOTECHNOLOGII 

Problem 

Wykorzystywanie różnych rodzaju środków piorących  

w pralnictwie przemysłowym mających wpływ  
na zdrowie, trwałość materiału oraz środowisko 

naturalne. 

Rozwiązanie Stworzenie nowego proekologicznego procesu prania 
przy wykorzystaniu nanotechnologii 

 

2. JAK TO DZIAŁA 

 Opracowano technologia obniżającą temperaturę prania oraz ilość 
zużytych środków piorących.  

 Następstwo prac B+R będzie - wprowadzenie na rynek nowej, 
ekologicznej usługi prania przemysłowego z zastosowaniem 

innowacyjnej i opatentowanej technologii – NANOWODY.  
 Wyższa jakość - wynikająca ze stosowania mniejszej ilości środków 

piorących lub dezynfekujących, które niszczą prany materiał  
oraz zastosowanych niższych temperatur prania.  

 Zmniejszenie negatywnego wpływu procesu prania na samopoczucie 

osób z alergiami oraz środowisko naturalne. 

 

3. POTENCJALNE ZASTOSOWANIE 

Spółka będzie wykorzystywała technologię samodzielnie obsługując segment 

medyczny, HoReCa oraz odzieży roboczej.  

Alternatywą jest komercjalizacja wyników B+R poprzez sprzedaż licencji  
lub rozwiązanie hybrydowe: Spółka Laundry Service wdroży rozwiązania  

w pralni już istniejącej na rynku. 
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4. CZYM PRODUKT WYRÓŻNIA SIĘ NA RYNKU? 

 Wykorzystanie właściwości „nanowody” w branży pralniczej - innowacja 
procesowa na skalę światową.  

 „Nanowoda” jest uzyskiwana dzięki urządzeniom do obróbki plazmowej 
wody (objęte ochroną patentową, zgłoszenie patentowe P.389626). 

 Możemy zmniejszyć temperaturę wody i ilość środka piorącego,  
zachowując taką samą jakość prania. Potwierdzają to wyniki badań  

i raporty opracowane przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin 
Zielarskich Oddział Przędzalnictwa, Tkactwa i Wykończalnictwa  

w Żyrardowie. 

 

5. WPŁYW NA ŚRODOWISKO/ BEZPIECZEŃSTWO 

 Potwierdzony pozytywny wpływ na środowisko naturalne, 

bezpieczeństwo  człowieka. 
 Potwierdzona dłuższą żywotność materiału.  

 Nowa kąpiel piorąca umożliwia mniejsze o 20% zastosowanie środków 
piorących oraz niższej temperatury prania (o 15ºC dla tekstyliów 

białych i o 50ºC dla tekstyliów barwionych) w porównaniu do warunków 

standardowych.  
 Wprowadzenie nowej technologii prania umożliwi zmniejszenie 

obciążenia ścieków co najmniej o 12%. 

 

6. KTO BĘDZIE BEZPOŚREDNIM UŻYTKOWNIKIEM INNOWACJI? 

 pralnie przemysłowe, które zdecydują się na wdrożenie uzyskanych 

prac B+R;  
 pośredni odbiorcy: pracownicy zakładów przemysłowych, goście 

hotelowi, pensjonariusze przebywający w szpitalach czy domach 
pomocy społecznej (obsługiwane przez pralnie przemysłowe 

korzystające z nowej technologii). 

 

7. FORMA WSPÓŁPRACY/ DANE KONTAKTOWE  

 

Laundry Service Sp. z o.o.  
ul. Płocka 50A, 09-200 Sierpc 

www.laundryservice.pl  
tel. służbowy: 507 010 147 

e-mail: biuro@laundryservice.pl  
 

 

http://www.laundryservice.pl/
mailto:biuro@laundryservice.pl

