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... škola, která baví

učební pomůcky, didaktická technika, vybavení laboratoří a učeben

Speciální pomůcky pro střední odborné školy a 
technické univerzity

V nabídce naší společnosti nechybí ani specializované 
simulátory a pomůcky pro střední technické školy, odborná 
učiliště a technické univerzity. Jejich široká škála je použitelná 
zejména v oblastech jako teorie strojů a vlastnosti materiálů, 
mechatronika, termodynamika, teplotní a sanitační technika, 
mechanika proudění a hydrologie, řízení a plánování procesů, 
využití obnovitelných zdrojů, atd.
V případě zájmu o tato zařízení si neváhejte vyžádat 
konzultaci. Rádi Vám pomůžeme zorientovat se v nabídce.

Helago konto, registrace, získávání výhod

Registrací na našem webu získáváte 
automaticky svoje „Helago konto“, které Vám 
umožní získávat body za nakoupené zboží. 
Body pak můžete převést zpět na peníze a 
použít je např. k nákupu dalšího zboží. Je to 
jednoduché. Čím více bodů, tím větší je jejich 
hodnota v penězích.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.

HELAGO-CZ, s.r.o.
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové
Česká republika
Tel.: +420 495 220 229
Fax: +420 495 220 154
Email: info@helago-cz.cz
www.helago-cz.cz

HELAGO-CZ, s.r.o.
organizačná zložka
Záhradnícka 72
821 08 Bratislava
Slovensko
Tel./Fax: +421 255 565 291
Email: info@helago-cz.sk
www.helago-cz.sk

Univerzální testovací zařízení 
vlastností materiálů

Přepadový jez s můstkem a 
měřením průtokové rychlosti

Regulace tlaku

Myslím, že si mohu dovolit tvrdit, že naprostá většina nás, dospělých, vzpomí-
ná na svá školní léta v dobrém. Čas více či méně obrousil hrany nespraved-
livostí a příkoří, neopětovaných lásek a prohraných sázek. Zůstávají hezké 
vzpomínky na dobu her a na společný čas strávený s nejlepšími kamarády. 
Škola nám však také nastavila výchozí pozici pro další život a studia. Neje-
den z nás si jistě vyslechl větu: „Vidíš, kdyby ses byl tenkrát více učil…“

Jsem přesvědčen, že se dnes a stále vyplatí přemýšlet o tom, co nás ve 
škole bavilo, co zpříjemňovalo a zefektivňovalo přijímání informací, co stojí 
za tím, že některé věci si pamatujeme dodnes naprosto neomylně, zatímco 
jiné jsme již téměř zapomněli. Nemalou roli v efektivitě výuky jistě sehrává 
prostředí, ve kterém výuka probíhá a učební pomůcky, které nám umožní su-
chou teorii převést do reality, ověřit si výpočet měřením, osahat si věci, které 
jsou jinak v učebnici jen shlukem celkem nudných tezí a pouček.

Ano, ano, slyším Vás a vím, že v současné době je ekonomická situace škol 
nelehká, a mnohde chybí prostředky na základní provoz školy. Zároveň se 
však nacházíme v období, možná posledním, ve kterém na vybavení učeben 
lze získat prostředky z různých fondů EU. Byla by opravdu škoda tuto nabíd-
ku odmítnout.

Asi jste se zatím nedozvěděli nic nového, že? Jedna novinka by tu snad 
přece jen byla. Společnost Helago-CZ, s.r.o. může být Vaším partnerem ve 
využití nabízených zdrojů financování a ve vybavování učeben a laboratoří. 
Vítejte tedy ve světě učebních pomůcek pro různá zaměření výuky, neváhej-
te nás kontaktovat pro zpracování podkladů na kompletní vybavení učeben a 
laboratoří, které bude sloužit jako základní platforma Vašeho projektu. Zpra-
cujeme pro Vás návrh učebních prostor s optimálním vybavením. Vše, co 
potřebujete pro výuku, naleznete na jednom místě. Právě u naší společnosti.

Umožněme společnými silami dnešním žákům a studentům, aby jejich star-
tovní pozice do nelehkého života byla co nejlepší, a aby vše co ve škole 
vstřebají uvízlo hluboce v jejich paměti.
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Poznávání výroby energie  
z obnovitelných zdrojů

Fotovoltaické články

Větrná energie

Tepelné čerpadlo

Projekce nábytku, doporučené vybavení učeben, 
podpora v přípravě projektů

AV technika, ostatní vybavení

Společnost HELAGO-CZ má dlouholeté zkušenosti 
s projektováním a výrobou nábytku. Rádi se s Vámi o 
tyto zkušenosti podělíme a připravíme pro Vás návrhy 
učeben odpovídající jejich zaměření.

Interaktivní 
tabule eBeam

Dataprojektor Epson

Vizualizér Epson

Multimediální sada 
eBeam Classic

← Ukázka realizace 
vodíkového článku

Fosilních paliv ve světě nemilosrdně 
ubývá, na mnoha místech těžbu jejich 
zbytků komplikují ozbrojené půtky. A co se 
spotřebuje, to působí životnímu prostředí 
těžko odbouratelnou zátěž. Jaderná energie, 
byť v rukou nejzodpovědnějších, nemusí být 
zcela bezpečnou, pokud si Země potřebuje 
trochu ulevit, jak se nedávno ukázalo 
v Japonsku. Každou lidskou činnost začíná 
provázet jediná otázka. Jaký vliv na životní 
prostředí to bude mít?

Je několik sekund před dvanáctou, tedy 
nejvyšší čas změnit své chování k Zemi a vést 
k tomu i její nejmenší obyvatele již od dětství. 
Díky našim učebním pomůckám mohou žáci 
a studenti pochopit základní principy využití 
obnovitelných zdrojů energie - sluneční 
energie, energie větru a geotermální energie. 
Mohou zažít radost ze zprovoznění motoru 
na alternativní paliva, vyzkoušet si simulaci 
skleníkového efektu...

•	 Fotovoltaika

•	 Využití	větru

•	 Geotermální	energie

•	 Vodíkové	články

Moderní výuka se dnes již neobejde bez moderních 
doplňků, audiovizuální techniky, dataprojektorů, 
vizualizérů, interaktivních tabulí, atd. Počítáme 
s nimi i pro Vás.
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Sady pro výuku přírodních věd

Vybavení učeben a laboratoří přístroji, 
pomůckami a spotřebním materiálem

mikroskopy...

váhy...

laboratorní sklo 
a spotřební materiál...

drobné školní pomůcky...

Pro usnadnění Vaší práce jsme pro Vás 
připravili sady výukových pomůcek pro danou 
problematiku. Výhodou je, že s konkrétní 
sadou můžete provádět více experimentů, 
které jsou vždy v příručce popsány, a nikdy 
Vám nic nebude chybět...

Základní sada „optika“ - 20 pokusů

Sada „elektřina“ - 30 pokusůSada „ekologie“ - 23 pokusů

Pro Vaše laboratoře 
máme připraveny základní 
přístroje a nástroje, 
pomůcky a spotřební 
materiál...

Když zručnosti ubývá...

...ručičky nebojte se..., jístě znáte, jak je to 
v té písni dál. Jakoby v poslední době síla 
tohoto nápěvu potlačovala starou pravdu o 
řemeslu se zlatým dnem a zlatých českých 
ručičkách. V představě ideálního zaměstnání 
vítězí teplá kancelář a pohodlné křeslo. Máme 
však pro děti něco, co je určitě bude bavit. 
Miniaturizované obráběcí stroje. Již od pěti let 
mohou soustružit, řezat, vrtat a brousit, a to 
bez rizika zranění. Ano, tak ohleduplná tato 
zařízení k dětem jsou.

Na pokročilejších strojích lze již přesně 
opracovávat kov a plast, a na vrcholu jsou 
počítačem řízené soustruhy a frézy, řezačky 
polystyrénu, umožňující tvorbu 3D objektů. 
Student si v libovolném grafickém prostředí 
vytvoří 3D objekt, ten převede do souřadnic 
pro obráběcí stroj a hotovo. Proces je 
totožný jako u velkých obráběcích center, 
díky miniaturizaci zařízení jsou však náklady 
podstatně nižší.

Uvidíte, jak budou kluci nadšení až zjistí, že kromě střelby na vesmírné příšery si mohou pomocí 
PC a CNC frézy vyrobit třeba ... vesmírnou příšeru.

Základní sada Playmat 
pro děti od 4 do 12 let.

Základní modulární sada 
Unimat1 pro děti od 8 let

Počítačem řízené modely Unimat CNC Styro-Cut pro řezání polystyrenuKovové modely pro přesné obrábění
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Anatomie, stavba těla zvířat a rostlin, fosílie

V nabídce pomůcek naší společnosti  nalez-
nete desítky velice názorných modelů de-
monstrujících anatomii člověka, stavbu těla 
zvířat i rostlin, buňky, atomového jádra, atd. 
Nic neobvyklého. Můžete s námi ovšem také 
popustit uzdu své fantazii a zabloudit třeba do 
pravěku. Je libo třeba dráp tyranosaura, nebo 
kostru tygra šavlozubého?

Řepka olejka

Stavba těla člověka Ohebná kostra člověka

Kostra tygra šavlozubého Kostra harpyje

Resuscitace, automatický externí defibrilátor (AED)

Prevence - výuka budoucích rodičů, alkohol, 
kouření, drogy, pohl. nemoci, výživa

Vědí Vaši žáci a studenti, že poskytnutí první 
pomoci je zákonnou povinností každého 
z nás? Uměli by takovouto pomoc poskytnout 
a vědí, jaké změny nastaly v roce 2010 po 
vydání nových směrnic Evropskou radou pro 
resuscitaci? Vědí, co je AED?

Vybavíme Vaše pracoviště pomůckami pro 
výuku neodkladné resuscitace a první pomoci, 
zaškolíme Vás na obsluhu automatického 
externího defibrilátoru, umožníme Vašim 
žákům, aby si osvojili zvládání neočekávaných 
situací při nehodách, úrazech a srdečních 
selháních. Co kdybychom jednou...

Škola by měla své žáky co nejlépe připravit 
na život se všemi jeho úskalími a překážkami. 
Díky sofistikovaným modelům umožníme 
žákům stát se na pár dní rodiči a důsledně 
pečovat o svěřenou ratolest se všemi jeho 
potřebami. Pomocí empatických obleků se 
mohou proměnit v těhotnou maminku či ve 
vetchého starce. Mohou se vcítit do jejich 
pocitů a vidět svět jejich očima.

Na názorných modelech mohou vidět následky 
požívání alkoholu, drog a kouření, důsledky 
pohlavních nemocí. Mohou se ale také naučit 
skládat správně jídelníček a vyzkoušet si, jak 
je těžce obéznímu člověku.

Souprava pro simulaci těhotenství 
a souprava pro simulaci stáří

Sada replik potravin

Model kouření  
během těhotenství

Opilecké brýle

Mlok skvrnitý

Živočišná buňka

Lebka 
Homo habilis
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jednoduché. Čím více bodů, tím větší je jejich 
hodnota v penězích.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.

HELAGO-CZ, s.r.o.
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové
Česká republika
Tel.: +420 495 220 229
Fax: +420 495 220 154
Email: info@helago-cz.cz
www.helago-cz.cz

HELAGO-CZ, s.r.o.
organizačná zložka
Záhradnícka 72
821 08 Bratislava
Slovensko
Tel./Fax: +421 255 565 291
Email: info@helago-cz.sk
www.helago-cz.sk

Univerzální testovací zařízení 
vlastností materiálů

Přepadový jez s můstkem a 
měřením průtokové rychlosti

Regulace tlaku

Myslím, že si mohu dovolit tvrdit, že naprostá většina nás, dospělých, vzpomí-
ná na svá školní léta v dobrém. Čas více či méně obrousil hrany nespraved-
livostí a příkoří, neopětovaných lásek a prohraných sázek. Zůstávají hezké 
vzpomínky na dobu her a na společný čas strávený s nejlepšími kamarády. 
Škola nám však také nastavila výchozí pozici pro další život a studia. Neje-
den z nás si jistě vyslechl větu: „Vidíš, kdyby ses byl tenkrát více učil…“

Jsem přesvědčen, že se dnes a stále vyplatí přemýšlet o tom, co nás ve 
škole bavilo, co zpříjemňovalo a zefektivňovalo přijímání informací, co stojí 
za tím, že některé věci si pamatujeme dodnes naprosto neomylně, zatímco 
jiné jsme již téměř zapomněli. Nemalou roli v efektivitě výuky jistě sehrává 
prostředí, ve kterém výuka probíhá a učební pomůcky, které nám umožní su-
chou teorii převést do reality, ověřit si výpočet měřením, osahat si věci, které 
jsou jinak v učebnici jen shlukem celkem nudných tezí a pouček.

Ano, ano, slyším Vás a vím, že v současné době je ekonomická situace škol 
nelehká, a mnohde chybí prostředky na základní provoz školy. Zároveň se 
však nacházíme v období, možná posledním, ve kterém na vybavení učeben 
lze získat prostředky z různých fondů EU. Byla by opravdu škoda tuto nabíd-
ku odmítnout.

Asi jste se zatím nedozvěděli nic nového, že? Jedna novinka by tu snad 
přece jen byla. Společnost Helago-CZ, s.r.o. může být Vaším partnerem ve 
využití nabízených zdrojů financování a ve vybavování učeben a laboratoří. 
Vítejte tedy ve světě učebních pomůcek pro různá zaměření výuky, neváhej-
te nás kontaktovat pro zpracování podkladů na kompletní vybavení učeben a 
laboratoří, které bude sloužit jako základní platforma Vašeho projektu. Zpra-
cujeme pro Vás návrh učebních prostor s optimálním vybavením. Vše, co 
potřebujete pro výuku, naleznete na jednom místě. Právě u naší společnosti.

Umožněme společnými silami dnešním žákům a studentům, aby jejich star-
tovní pozice do nelehkého života byla co nejlepší, a aby vše co ve škole 
vstřebají uvízlo hluboce v jejich paměti.
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