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 Společnost Helago-CZ, s.r.o. v celém rozsahu na-
bízeného sortimentu zboží a služeb navázala na společnost 
Helago, s.r.o., jejíž historie se začala psát v roce 1992, ještě 
v jednotném Československu.

 Dnes je naše nabídka mnohonásobně širší. Jsme do-
davatelem přístrojů, pomůcek a nábytku pro laboratoře, 
lékárny, specializované učebny, vědecké instituce, zdra-
votnická zařízení, atd. Společnost je dodavatelem učebních  
a výukových pomůcek jak pro obory zdravotnické, tak tech-
nické. 

 Neustálým rozšiřováním sortimentu a zdokonalováním 
služeb se snažíme o Vaše maximální pohodlí při nákupu, 
provozu a údržbě nabízených produktů.

 Využijte vysokého komfortu nákupů přes náš e-shop.

O nás
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Bodové konto

Jak uplatnit slevu?
Nasbírané body z Vašich předchozích nákupů můžete  
při kterékoliv další objednávce převézt jednoduchým způsobem 
na pomyslnou finanční hotovost jenž bude následně  automa-
ticky odečtena od konečné ceny Vaší aktuální objednávky. 
Hodnota nakupovaného zboží však vždy zůstane minimálně  
1,- Kč bez DPH. V případě, že již nehodláte učinit další  
objednávku, obdržíte cenu v hodnotě odpovídající stavu 
nevyčerpaného konta.

Pohodlný nákup, zábava, bonusy…
Na e-shopu si pohodlně vyberete svoje zboží a pak jen sledu-
jete, jak roste Vaše konto. Užijte si nákupy dalšího zboží  
se slevami, bavte se s fantastickými odměnami.
Neváhejte nás kontaktovat s Vašimi dotazy, rádi Vám podáme 
další informace. Založit si svoje Helago konto je tak snadné…

Založte si Helago konto!
Zaregistrujte se v našem e-shopu www.helago-cz.cz. Touto 
registrací automaticky aktivujete své Helago konto. Náku-
pem zboží z aktuální nabídky připisujete na své konto body. 
Počet bodů, které můžete nákupem získat je uveden u každého 
produktu, body se načítají do doby, než je uplatníte pro slevu  
na nakupovaný produkt, nebo pro výběr aktuální odměny.

Aktuální stav Vašeho Helago konta
Body na Vašem kontě mají i finanční hodnotu, která roste 
exponenciálně s množstvím nastřádaných bodů. Např. 100 
bodů odpovídá hodnotě 126,- Kč, 1 000 bodů 1 413,- Kč,  
10 000 bodů 15 849,- Kč, atd. Aktuální stav Helago konta jak  
v bodech, tak v korunách, si můžete kdykoli ověřit po přihlášení 
do e-shopu.
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∙ laboratorní váhy

∙ měření fyzikálních a chemických veličin

∙ chlazení a ohřev

∙ mechanická příprava vzorků

∙ optika

∙ ostatní přístroje

Laboratoře
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∙ laboratorní sklo

∙ plasty pro laboratoř

∙ filtrace

∙ nástroje a pomůcky

∙ teploměry a hustoměry

Spotřební materiál
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Nábytek

∙ digestoře vč. řídící elektroniky

∙ energetické stoly s rozvody médií

∙ velký výběr chemicky rezistentních pracovních 

 povrchů

∙ dlouhá tradice, dobré reference

∙ přizpůsobení potřebám zákazníka

∙ projekce a návrhy zdarma
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Nábytek

∙ dlouhá tradice v zařizování lékáren 

 a dalších interiérů

∙ využití a zpracování všech dostupných  

 materiálů

∙ velkokapacitní skladovací systémy

∙ dělicí a uspořádávací systémy
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Lékárny

∙ dodávky lékárenských technologií

∙ automatizace výdeje léčiv

∙ interiérový i laboratorní nábytek

∙ technologie skladování pro všechny druhy léčiv

∙ pomůcky a spotřební materiál
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Měřiče TK

∙ osobní domácí měřiče tlaku krve

∙ klasické auskultační měřiče TK bez rtuti

∙ profesionální měřiče TK

∙ monitory (holtery) TK

∙ příslušenství a různé rozměry manžet



10 www.helago-cz.cz

Zdravotní výuka

∙ fantomy pro KPR a zvládání krizových stavů

∙ lékařské a ošetřovatelské dovednosti

∙ anatomické modely

∙ příprava na rodičovství a zdravotnická osvěta 

∙ postery

∙ ultrazvuk, RTG, CT

∙ porodnictví
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Technická výuka

∙ teorie strojů a vlastnosti materiálů

∙ mechatronika

∙ termodynamika a teplotní a sanitační technika

∙ mechanika proudění a hydrologie

∙ řízení a plánování procesů

∙ podpora technické výuky
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HELAGO-CZ, s.r.o.
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
Tel.: 495 220 229; 495 220 394
Fax: 495 220 154
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
http://www.helago-cz.cz

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 


