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Vzdělání ...s respektem k životnímu prostředí

O nás
Naše společnost se na trhu poprvé 
objevila v roce 1992, a její činnost 
se ze všeho nejvíc točí okolo vědy, 
výzkumu a vzdělání. Nejsme ti, kteří 
bádají či učí, ale ti, kteří vědcům, 
učitelům a studentům zajišťují 
vybavení a pomůcky, se kterými 
se do světa poznání a praxe snáze 
proniká.

Technická výuka
Je jednou z oblastí, pro kterou 
výukové pomůcky dodáváme. V ruce 
držíte stručného průvodce naší 
nabídkou. Naším cílem je pomoci 
Vám vzbudit ve studentech zájem o 
technické a řemeslné obory, umožnit 
jim pochopit principy činností všech 
technických vymožeností, které 
jsou již běžnou součástí našeho 
života. Zvláštní zřetel je kladen na 
dobré pochopení způsobů využití 
obnovitelných zdrojů energie a péči 
o životní prostředí.

Výhody
Registrací na našich internetových 
stránkách automaticky získáte tzv. 
Helago konto, na které Vám budou 
připisovány body za Vaše nákupy, 
které můžete proměnit v zajímavé 
bonusy. Veškeré informace naleznete 
na www.helago-cz.cz.

Těšíme se na spolupráci

Spolupráce
Máme zájem o dlouhodobou 
spolupráci. Vaše poslání je učit 
a předávat zkušenosti, my Vám 
nabízíme převzetí části tohoto 
úvazku doporučením vhodných 
pomůcek, jejich instalací a oživením 
a péčí o ně. Bude pro nás ctí být i 
Vaším partnerem.
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3B Scientific

 9MECHANIKA
 9OPTIKA
 9ELEKTřINA A MAGNETISMuS
 9OBNOVITELNÉ ZDROjE ENERGIÍ
 9MODELY ATOMŮ A MOLEKuL

Teslův transformátor

Sada k pokusům s kladkami a kladkostroji
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Široká paleta pomůcek a zařízení pro 
demonstraci základních fyzikálních 
a chemických principů je určena 
zejména pro základní a střední školy. 
Z jednotlivých komponentů je možné 
vytvářet sestavy pro praktickou 
ukázku mnoha experimentů.

Millikanův aparát

Deskový kondenzátor

Kanál k pozorování vodních vln
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leXsolar
Pomůcky pomáhající pochopit 
problematiku využití obnovitelných 
zdrojů, efektivního využití energie, 
tvorbu inteligentních sítí, atd. 
Sestavy jsou vhodné pro všechny 
úrovně škol.

 9FOTOVOLTAIKA
 9VĚTRNÁ ENERGIE

 9PASIVNÍ čLÁNKY
 9 KONSTRuKCE INTELIGENTNÍCH SÍTÍ

 9HOSPODAřENÍ S ENERGIÍ

leXsolar Wind Large

leXsolar H2 Medium

leXsolar PhotoVoltaic off-grid

leXsolar PhotoVoltaic Medium

leXsolar SmartGrid SmallleXsolar ThermalEnergy
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Heliocentris
Didaktické systémy, různých 
technických úrovní, demonstrující 
zejména využití alternativních 
zdrojů energií k výrobě vodíku a jeho 
zpětného využití k výrobě energie 
v palivových článcích.

 9 ZÁKLADY TEORIE PALIVOVýCH 
čLÁNKŮ

 9POKROčILÉ VýuKOVÉ SYSTÉMY
 9SESTAVY PRO VýuKOVÉ 
LABORATOřE

 9uCELENÉ HYBRIDNÍ ENERGETICKÉ 
SYSTÉMY

 9PRINCIPY „CHYTRýCH SÍTÍ“

Výroba, uchování a dodávka elektrické energie

Model použití palivových článků

Výuková sada pro solární a vodíkové 
technologie

Hybridní systém pro výrobu vodíku, jeho skladování  
a zpětné využití

Demonstrační panel solárních a vodíkových 
technologií
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G.U.N.T.
Více než tisíc demonstračních 
systémů určených zejména pro 
technické univerzity a střední 
odborné školy. Umožňují nejen 
simulaci a měření procesů, ale i 
realizaci vědeckých záměrů a studií.

Nabídka zahrnuje i sofistikovaná 
zařízení pro studium využití 
obnovitelných zdrojů energie a 
udržitelný rozvoj.

 9 TEORIE STROjŮ, VLASTNOSTI 
MATERIÁLŮ

 9MECHATRONIKA
 9 TERMODYNAMIKA A TEPLOTNÍ 

TECHNIKA
 9MECHANIKA  PROuDĚNÍ A 

HYDROLOGIE
 9řÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ PROCESŮ

Experimentální sada síly v nosnících

Proces manipulace s materiály

univerzální testovací zařízení vlastností 
materiálů

řízení průtoku

Model úpravny vody
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ELWE
Vybavení pro demonstraci a 
studium elektrických systémů, 
řídicích systémů, automatizace, 
mechatroniky atd. Sofistikovaná 
zařízení určená zejména pro 
univerzity a střední odborné školy.

 9REGENERATIVNÍ A OBNOVITELNÉ 
ENERGIE

 9řÍDICÍ TECHNOLOGIE A 
MECHATRONIKA

 9AuTOMOBILOVÁ ELEKTRONIKA
 9AuTOMATIZACE
 9ELEKTRONIKA A IT TECHNOLOGIE

Automobilová elektronika - systém zapalování
Systémové rozvody a ovládání osvětlení 

v budovách

Systém ke zkoumání řídicích technologií a laboratoře pro 
praktický nácvik

Měření charakteristických křivek 
elektrických zařízení
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Fischer Technik
Od mateřské školky až po univerzitu. 
Takové spektrum hračičků dokáží 
plně zaměstnat tyto stavebnice. 
Od jednoduchého autíčka až po 
sofistikované aplikace využívající 
senzory, pohonné jednotky, atd.

 9RŮZNÉ TECHNICKÉ úROVNĚ
 9VARIANTNÍ SESTAVY

 9VYužITÍ ELEKTRONIKY
 9PRINCIPY REÁLNýCH ZAřÍZENÍ

 9MODELY PRŮMYSLOVýCH ROBOTŮ

ROBO TX Training Lab - vysokozdvižný vozík - převáží náklad 
z jednoho místa na druhé

Dynamika - závody kuliček na flexibilních kolejích 
pro demonstraci základních fyzikálních zákonů

ROBO TX Explorer - prozkoumává neznámá území

ROBO LT Beginner Lab - základní sada pro děti od 8 let

ROBO LT Beginner Lab

ROBO TX ElectroPneumatic pro demonstraci 
elektropneumatických a vakuových technologií
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The Cool Tool
Fantastické, vysoce výkonné a 
funkční miniatury obráběcích strojů 
zaujmou děti již v mateřské škole. 
S CNC obráběcími centry si pak 
vyhrají nejen budoucí inženýři, ale 
jistě i jejich učitelé.

 9SESTAVY PRO DĚTI
 9VýuKOVÉ KITY PRO žÁKY šKOL
 9CNC STROjE A OBRÁBĚCÍ CENTRA
 9CNC TVÁřENÍ POLYSTYRÉNu

Modely obráběcích strojů The Cool Tool

The Cool Tool Unimat Metal line

The Cool Tool Unimat CNCThe Cool Tool Unimat CNC

The Cool Tool CNC systém
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Nábytek
Téměř dvacetileté zkušenosti 
s výrobou nábytku nám dovolují se 
opřít o bohaté znalosti při vybavování 
laboratoří, specializovaných učeben a 
interiérů vůbec. Nabízíme komplexní 
řešení od návrhu až po dodávku a 
instalaci, doporučíme Vám optimální 
řešení pro požadované využití, 
materiály s odpovídající chemickou 
či mechanickou odolností. Dodávku 
provedeme včetně připojení na 
média a zajistíme požadované 
revize.

 9NÁVRHY A VIZuALIZACE
 9 šIROKÁ NABÍDKA POužITýCH 

MATERIÁLŮ
 9ROZVODY MÉDIÍ

 9VELKý VýBĚR BAREV A DEZÉNŮ
 9ODBORNOST A ZKušENOSTI
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Komplexní služby

 9ODBORNÉ ZAšKOLENÍ 
 9MOžNOST SERVISNÍ SMLOuVY
 9PRAVIDELNÉ REVIZE A KONTROLY
 9PROFESIONÁLNÍ ZÁZEMÍ

Naším zájmem je dlouhodobá 
spolupráce a Vaše spokojenost. 
O dodané produkty budeme i na-
dále pečovat dle Vašeho přání. Na 
servis většiny produktů jsme za-
školeni přímo výrobci, využíváme 
specializovaných zařízení a dodr-
žujeme stanovené postupy. Jsme 
držiteli certifikátu managementu 
kvality ČSN EN ISO 9001:2009.
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HELAGO-CZ - záruka bezproblémové spolupráce

česká republika

HELAGO-CZ, s.r.o.

Kladská 1082/67
500 03 Hradec Králové
Česká republika

Tel.: +420 495 220 229
GSM: +420 602 123 096
Fax: +420 495 220 154
info@helago-cz.cz

Slovensko

HELAGO-CZ, s.r.o.
organizačná zložka

Záhradnícka 72
821 08 Bratislava
Slovensko

Tel./Fax: +421 255 565 291
info@helago-cz.sk
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