
SilverKnight 
ochranné obaly na mobilní telefony

V odstíněné vnitřní kapse SilverKnight se mobilní telefon většinou stane 
nedostupným už při užití jedné vrstvy stříbrné tkaniny a během několika 

sekund „zmizí“ ze sítě. Tuto funkci lze použít mimo jiné při krátkodobé potřebě 
„umrtvit mobilní telefon“ - například při návštěvě divadla, přednášky či při 

důležitém rozhovoru anebo jednání apod. Při užití dvojité vrstvy vnitřní 
stříbrné tkaniny garantuje výrobce SilverKnight stoprocentní nedostupnost 
mobilního telefonu (prakticky se stává nedostupným pro elektromagnetický 

signál z nejbližšího vysílače). Není přitom nutné pokaždé telefon vypínat a poté 
při zapnutí zadávat PIN kód, atd. Na telefon se v tomto okamžiku není možné 

dovolat. Tento jednoduchý test prokazuje spolehlivost SilverKnight obalu.

Běžné používání ochranného obalu
Pro telefonování a při normálním pohotovostním režimu 

je mobil vložen do vnější kapsy tak, aby se ochranná 
vrstva nacházela mezi telefonem a hlavou. Směrem 

ven telefon odesílá a přijímá signál jako obvykle. 
Je velmi důležité si uvědomit, že pokud při 
telefonování nepoužíváte tento výrobek správně 
- nehovoříte skrze tuto ochrannou stříbrnou 
tkaninu - pak vám výrobek slouží minimálně. 
Tkanina je akusticky transparentní což znamená, 
že probíhá obvyklá komunikace, ale velmi 
citlivé oblasti centrálního nervového systému 
jsou díky ochrannému obalu chráněny před 
mikrovlnným elektromagnetickým zářením.

ochranné obaly na mobilní telefony

„Elektromagnetické znečištění může být nejvýznamnější formou znečištění, kterou kdy 
lidská aktivita v tomto století vytvořila, o to nebezpečnější, že je neviditelné a nevnímatel-
né.“ Tento silný a pozoruhodný výrok pronesl prominentní lékař Andrew Weil, MD, autor 
osmi bestsellerů, absolvent Harvard Medicine School a mezinárodně uznávaný odborník 
na léčivé byliny a integrační medicínu. 

Od doby všeobecného zavedení a začátků masivního používání mobilních (mikrovln-
ných) telefonů (cca. 1998), byla provedena celá řada výzkumů prokazujících negativní zdra-
votní účinky pulzujících mikrovln a dalšího elektromagnetického znečištění. Vědci z celého 
světa došli k závěru, že děti do věku 16 let by měly používat mobilní telefon v blízkosti jejich 
vyvíjejícího se mozku pouze v NOUZOVÉM PŘÍPADĚ, protože možnost trvalého poškození 
je mnohem vyšší než u dospělých jedinců - především kvůli faktu, že jejich orgány nejsou 
ještě plně vyvinuty (před těmito skutečnostmi varuje i nedávno zveřejněná zpráva WHO - 
(světová zdravotnická organizace) vycházející z nejnovějších vědeckých studií).

Důkazy jsou ohromující. Více než 2000 vědeckých studií (shrnuté např. v projektu Bioini-
tiative 2012) jasně spojily bezdrátové technologie, jako jsou mobilní telefony, bezdrátové 
domácí telefony a bezdrátové sítě (wifi) s desítkami onemocnění, příznaků a negativních 
biologických účinků. Při užívání mobilních telefonů, jak vyplývá z nezávislých studií, může 
docházet k poškozením chromozomů a DNA. Dochází také k vrozeným vadám, oslabení 
imunitního systému, toxiny prostupující hematoencefalickou bariérou, snižuje se hladina 
melatoninu/serotoninu, narušení epifýzy (podvěsku mozkového), která je ‚“zodpovědná“ 
za většinu vyšších mozkových funkcí) apod.

Je velmi znepokojující, že nebezpečný zdroj záření se běžně používá hned vedle naše-
ho nejcitlivějšího orgánu nervové soustavy - lidského mozku. Zejména v autech a vlacích 
se záření odráží od stěn dopravních prostředků a ven je tím pádem částečně odstíněné - 
tím se zvyšuje vysílací výkon mobilního zařízení. Zátěž je tudíž pro všechny mnohem vyšší. 

Je dobré si uvědomit, že hustota toku energie (působící na plochu povrchu) klesá s dru-
hou mocninou vzdálenosti. To v praxi znamená, že pokud  je při telefonování vzdálenost 
mobilního telefonu (od hlavy) cca. 2 cm pak  je síla záření mobilního telefonu (na plochu 
1 cm) asi 2500-krát silnější, než na vzdálenost jednoho metru. A asi milionkrát (!!!) vyšší, 
než na vzdálenost 20 metrů. 

Informujte se a udělejte si svůj vlastní průzkum! 
Asi nejjednodušší cesta, jak si udělat trochu objektivnější názor na otázku bezpečnosti 

mobilních telefonů je podívat se na následující dokumenty: dokument „Plný signál“ v češ-
tině odvysílaný na ČT 2 a dokument, působení mobilů „Průmysl mobilních telefonů před 
soudem“ anebo „Biopole versus mobilní telefony“ umístěných na www.silverknight.cz 
v sekci O technologii/Elektromagnetické záření anebo na youtube.com.



Proti nepříznivým vlivům mobilní techniky  
existuje účinná ochrana!

ochranné obaly na mobilní telefony 

Odstiňují elektromagnetické záření a tím nabízí cenově 
dostupnou ochranu před negativními vlivy pulsního 

mikrovlnného záření mobilních telefonů. Fungování této 
technologie si můžete sami jednoduše ověřit postupem 

popsaným uvnitř letáku.  
Tato ,,mini-investice“ bude mít dlouhodobý pozitivní dopad na 
Vaše zdraví, možné zlepšení nálady, zvýšení vitality a energie.

Ochranné obaly/pouzdra/taštičky můžete objednávat na adrese:

www.silverknight.cz
nebo nás kontaktujte na tel. +420 605 016 460
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standardně 

klopa

L - 130×67 
standardně 

klopa
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DXL 185×80 
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A - 120×63 
standardně 

klopa

B - 140×80 
standardně 

klopa

C - 160×90 
standardně 
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D - 160×80 
standardně 

otevřená 
varianta

E - 140×67 
standardně 

klopa, všitý ještě 
druhý suchý zip 
u vnitřní kapsy 

na uzavření

F - 165×73 
standardně 

otevřená 
varianta

aktuální nabídka na www.silverknight.cz
Všechny rozměry jsou udávány v mm při toleranci ± 3 mm, u rozměrů obalů s klopou míra odpovídá vnitřnímu rozměru pouzdra po uzavíratelnou hranu 

chráněnou stříbrnou látkou. U obalů v provedení „otevřená varianta“ se jedná o rozměr po suchý zip, který uzavírá mobilní telefon v pouzdře.

Inspirujte se širokou paletou námi nabízených látek, ze kterých můžete mít zhotovený obal vlastní velikosti dle Vašeho přání.

ochranné obaly na mobilní telefony SilverKnight odstiňující elektromagnetické záření
Obsahují uvnitř všitou patentovanou textilii s vynikajícími vlastnostmi stínění. Technologie odstínění el. záření je založena na speciálně zpracované tkanině 

s podílem stříbrných vláken (20% vláken tvoří čisté stříbro). Výsledný materiál má hodnotu účinnosti stínění více než 99 % před elektromagnetickým zářením.  
Tato mimořádně vysoká schopnost odstínění použité tkaniny byla potvrzena mimo jiné laboratoří na univerzitě v Mnichově. 


