
Podpora výuky



Školní mapy

Interaktivní tabule

✓ jedno i více dílné tabule

✓ penvné nástěnné 

✓ zvedací na hliníkovém rámu

✓ sestastavy s dataprojektorem

✓ snadné ovládání (prstem, perem či  
 ukazovátkem)*

✓ Možnost popisování za sucha  
 stíratelnými fixy*

✓ Multi-touch technologie 

✓ nástěnné mapy obecně zeměpisné

✓ nástěnné mapy politické 

✓ nástěnné mapy fyzické

✓ nástěnné mapy administrativní

✓ nástěnné mapy historické 

✓ nástěnné mapy hydrosféra

* Závisí na typu zvolené sestavy.

Podpora výuky

Více informací najdete na www.helago-cz.cz
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Interaktivní sestavy

Jednodílná širokoúhlá interaktivní tabule Triumph Board 89“ Multi 
Touch o rozměrech 206 × 124 cm, umístěná na hliníkovém zvedacím 
stojanu, s projektorem Triumph board PJ3 000 UST-W DLP.
Tabule Triumph Board Multi Touch 89“ je díky infračervené optické 
technologii schopna rozpoznat několik dotyků současně a přitom ne-
vyžaduje nastavení zvláštního režimu. Tabuli je možno ovládat prs-
tem, perem a dokonce i ukazovátkem a to až čtyřmi ukazateli sou-
časně. Plocha tabule je bílá, s dvouvrstvým keramickým projekčním 
povrchem nejvyšší kvality, popisovatelná za sucha stíratelnými fixy.
Interaktivní tabuli Triumph Board 89“ Multi Touch lze použít v učeb-
nách všech vzdělávacích úrovní i v prezentačních firemních míst-
nostech. Je schopna plně nahradit klasické tabule a ostatní tradiční 
prezentační systémy.
K tabuli je dodáván balíček interaktivních programů obsahující: TB 
Comenius, RM Easiteach Next Generation a MyScript Stylus, které 
disponují nástroji a funkcemi navrženými k posílení interakce v prů-
běhu výuky či prezentace s využitím Microsoft Office, rozlišení písma 
a mnoho dalšího.
Zvedací Al stojan umožňuje komfortní zvedání a spouštění tabule v 
rozsahu 56 cm.
Triumph Board PJ 3000 UST-W DLP je kvalitní projektor s technolo-
gií DLP a projekcí na ultrakrátkou vzdálenost (cca 60 cm), díky které 
nedochází k oslňování užvatelů při pohledu do místnosti, ke stínění 
projekce a k nežádoucím odleskům na tabuli.

9003.TB89MTTB-ALK - Jednodílná tabule s
                                    projektorem Triumph Board
                                    PJ 3000UST-W-DLP - Al
                                    stojan

Jednodílná interaktivní tabule Triumph Board 78“ Multi Touch USB o 
rozměrech 170 × 128 cm, umístěná na hliníkovém zvedacím stojanu, 
s projektorem Triumph board PJ2 000 UST DLP.
Tabule Triumph Board Multi Touch 78“ je díky infračervené optické 
technologii schopna rozpoznat několik dotyků současně a přitom ne-
vyžaduje nastavení zvláštního režimu. Tabuli je možno ovládat prs-
tem, perem a dokonce i ukazovátkem a to až čtyřmi ukazateli sou-
časně. Plocha tabule je bílá s dvouvrstvým keramickým projekčním 
povrchem nejvyšší kvality, popisovatelná za sucha stíratelnými fixy.
Interaktivní tabuli Triumph Board 78“ Multi Touch lze použít v učeb-
nách všech vzdělávacích úrovní i v prezenčních firemních místnos-
tech. Je schopna plně nahradit klasické tabule a ostatní tradiční pre-
zentační systémy.
K tabuli je dodáván balíček interaktivních programů obsahující: TB 
Comenius, RM Easiteach Next Generation a MyScript Stylus, které 
disponují nástroji a funkcemi navrženými k posílení interakce v prů-
běhu výuky či prezentace s využitím Microsoft Office, rozlišení písma 
a mnoho dalšího.
Zvedací Al stojan umožňuje komfortní zvedání a spouštění tabule v 
rozsahu 56 cm.
Triumph Board PJ 2000 UST DLP je kvalitní projektor s technolo-
gií DL a projekcí na ultrakrátkou vzdálenost (cca 60 cm), díky které 
nedochází k oslňování užvatelů při pohledu do místnosti, ke stíně-
ní projekce a k nežádoucím odleskům na tabuli. Lampa poskytuje 
svítivost 3 000 lm, kontrast 3 000 : 1 (v režimu Hi-Contrast může 
být hodnota kontrastu až 15 000 : 1) a zaručuje jasný, barevný sytý 
a křišťálově čistý obraz. Projektor disponuje rozsáhlými možnostmi 
připojení včetně funkce umožňující ovládat projektor přes síť

9003.TBMULTITB-AL - Jednodílná tabule s projektorem
                                  Triumph Board PJ 2000USTDLP
                                   - Al stojan
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Interaktivní sestavy

Sestava se skládá z třídílné širokoúhlé keramické tabule o rozmě-
rech 200 × 120 cm v zavřeném stavu, umístěné na hliníkovém zve-
dacím stojanu s interaktivním projektorem Panasonic PT-TW331RE.
Tabule je opatřena dvouvrstvým keramickým povrchem e3 nejvyšší 
kvality, díky kterému je vysoce odolná proti mechanickému poškoze-
ní. Na středním dílu tabule je bílý projekční povrch popisovatelný za 
sucha stíratelnými fixy.
Projektor Panasonic PT-TW331RE je velmi kvalitní interaktivní pro-
jektor s technologií projekce DLP a krátkou projekční vzdáleností, 
díky které nedochází k oslňování uživatelů při pohledu do učebny ani 
ke stínění projekce. Projekce na krátkou vzdálenost zaručuje vyso-
kou kvalitu promítaného obrazu. Projektor disponuje širokoúhlým na-
tivním rozlišením 16 : 10, svítivostí 3 100 ANSI lumenů, kontrastem 
7 500 : 1 a vestavěným reproduktorem o výkonu 8W.
K sestavě jsou dodávána dvě infračervená elektronická pera, která 
je v dodávaném anotačním programu LightPen 3 možno používat 
současně. Tento program umožňuje uživateli psát přímo na promí-
taný obraz a veškeré popisky můžete ukládat do počítače pro další 
použití či sdílení.

9003.TRIPPAN-AL - Třídílná tabule s projektorem
                              Panasonic PT-TW331RE - Al stojan

Sestava se skládá z třídílné širokoúhlé keramické tabule o rozmě-
rech 200 × 120 cm v zavřeném stavu, umístěné na hliníkovém zve-
dacím stojanu s interaktivním projektorem Optoma W307USTi.
Tabule je opatřena dvouvrstvým keramickým povrchem e3 nejvyšší 
kvality, díky kterému je vysoce odolná proti mechanickému poško-
zení. Na středním dílu tabule je bílý povrch popisovatelný za sucha 
stíratelnými fixy. Boční křídla tabule si můžete zvolit pro popis fixem 
nebo křídou, popř. je lze potisknout vámi zvoleným rastrem (notová 
osnova, linky, čtverečky). Všechny plochy tabule jsou magnetické. 
Součástí je hliníková polička po celé délce středního dílu tabule.
Díky křídlům tabule zbývá i při pormítání na středovou část ještě do-
statek místa na poznámky a popisky.
Zvedací Al stojan umožňuje komfortní zvedání a spouštění tabule v 
rozsahu 56 cm.
Optoma W307USTi je kvalitní DLP projektor s interaktivním sníma-
čem a projekcí na ultrakrátkou vzdálenost (cca 60 cm). Díky interak-
tivnímu snímači, který je součástí projektoru již není zapotřebí žádné 
další technologie interaktivity. Sestavu je možné ovládat dvěma elek-
tronickými pery současně. K projektoru je dodáván snadno ovlada-
telný interaktivní anotační software LightPen.

9003.TRIPOPT-AL - Třídílná tabule s projektorem
                              Optoma W307USTi - Al stojan

Sestava se skládá z třídílné keramické tabule o rozměrech 
200 × 120 cm v zavřeném stavu, umístěné na hliníkovém zvedacím 
stojanu s interaktivním projektorem EPSON EB-475Wi.
Tabule je opatřena dvouvrstvým keramickým povrchem e3 nejvyšší 
kvality. Na středním dílu tabule je bílý povrch popisovatelný za sucha 
stíratelnými fixy. Boční křídla tabule si můžete zvolit pro popis fixem 
nebo křídou, popř. je lze potisknout vámi zvoleným rastrem (notová 
osnova, linky, čtverečky). Všechny plochy tabule jsou magnetické. 
Součástí je hliníková polička po celé délce středního dílu tabule.
Zvedací Al stojan umožňuje komfortní zvedání a spouštění tabule v 
rozsahu 56 cm.
Interaktivní se tato sestava stává v kombinaci s projektorem Epson 
EB-475Wi. Tento projektor ma vestavěný snímač a dvě vlastní inter-
aktivní pera.
Díky ultrakrátké projekční vzdálenosti (cca 60 cm) nedochází k osl-
ňování uživatelů při pohledu do učebny, ke stínění, ani k nežádoucím 
odleskům na tabuli.
S bílou i barevnou svítivostí 2 600 ANSI lumenů poskytuje tento pro-
jektor vyjímečnou přesnost zobrazení. Jednoduché ovládání sestavy 
zaručují přesná a citlivá elektronická pera Epson.

9003.TRIPEPS-AL - Třídílná tabule s projektorem Epson
                              EB-475Wi - Al stojan
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Interaktivní sestavy

Sestava se skládá z třídílné keramické tabule o rozměrech 
180 × 120 cm v zavřeném stavu, umístěné na hliníkovém zvedacím 
stojanu s interaktivním projektorem Optoma X307USTi.
Tabule je opatřena dvouvrstvým keramickým povrchem e3 nejvyšší 
kvality. Na středním dílu tabule je bílý povrch popisovatelný za sucha 
stíratelnými fixy. Boční křídla tabule si můžete zvolit pro popis fixem 
nebo křídou, popř. je lze potisknout vámi zvoleným rastrem (notová 
osnova, linky, čtverečky). Všechny plochy tabule jsou magnetické.
Projektor Optoma X307USTi je kvalitní DLP projektor s interaktivním 
snímačem a projekcí na ultrakrátkou vzdálenost (60 cm).
Lampa poskytuje svítivost 3 300 ANSI lumenů a kontrastní poměr 
15 000 : 1. Díky těmto parametrům je promítaný text dobře čitelný i v 
osvětlené místnosti a promítané barvy jsou jasné a bohaté.
Ze vzdálenosti pouhých 60 cm promítá projektor Optoma W307USTi 
na tabuli širokoúhlý obraz o rozměrech 160 × 120 cm.
Projektor disponuje rozsáhlými možnostmi připojení a lze jej mimo 
jiné také ovládat přes síť. Interaktivní sestavu je možné ovládat až 
dvěma elektronickými pery současně
K projektoru je dodáván snadno ovladatelný interaktivní anotační 
software LightPen.

9003.TRIPOPT2-AL - Třídílná tabule s projektorem
                                Optoma X307USTi - Al stojan

Sestava se skládá z širokoúhlé jednodílné keramické tabule eko-
TAB® o rozměrech 200 x 120 cm umístěné na hliníkovém zvedacím 
stojanu s interaktivním projektorem Optoma W307USTi.
Tabule je opatřena dvouvrstvým keramickým povrchem e3 nejvyšší 
kvality. Plocha celé tabule je bílá, popisovatelná za sucha stíratelný-
mi fixy. Součástí je i hliníková polička po celé délce tabule.
Umístěním tabule na zvadací AL stojan umožňuje komfortní nastave-
ní výšky v rozsahu 56 cm.
Projektor Optoma W307USTi je kvalitní DLP projektor s interaktivním 
snímačem a projekcí na ultrakrátkou vzdálenost (60 cm).
Lampa poskytuje svítivost 3 500 ANSI lumenů a kontrastní poměr 
15 000 : 1. Ze vzdálenosti pouhých 60 cm promítá projektor Optoma 
W307USTi na tabuli širokoúhlý obraz o rozměrech 190 × 120 cm.
Projektor disponuje rozsáhlými možnostmi připojení a lze jej mimo 
jiné také ovládat přes síť. Interaktivní sestavu je možné ovládat až 
dvěma elektronickými pery současně.
K projektoru je dodáván snadno ovladatelný interaktivní anotační 
software LightPen.

9003.MANOPT-AL - Jednodílná tabule s projektorem
                              Optoma W307USTi - Al stojan

Sestava širokoúhlé jednodílné nástěnné keramické tabule Triumph 
board 89“ Multi touch o rozměrech 206 x 124 cm a projektoru Tri-
umph Board PJ 3 000 UST-W DLP. Interaktivní tabuli lze použít v 
učebnách stejných vzdělávacích úrovní i v prezentačních firemních 
místnostech a je schopna nahradit klasické tabule a ostatní tradiční 
prezentační systémy.
Interaktivní tabule Triumph Board 89“ Multi Touch s dvouvrstvým ke-
ramickým povrchem nejvyšší kvality umožňuje psát a kreslit několika 
uživatelům zároveň. Díky infračervené optické technologii je schop-
na rozpoznat několik dotyků současně a přitom nevyžaduje nastave-
ní zvláštního režimu.
K tabuli je dodáván balíček interaktivních programů obsahující: TB 
Comenius, RM Easiteach Next Generation a My Script Stylus.
Projektor TB PJ 3 000 UST-W DLP je kvalitní projektor s technologií 
DLP a projekcí na ultrakrátkou vzdálenost (cca 60 cm). Lampa po-
skytuje svítivost 3 500 lm, kontrast 3 000 : 1 (v režimu Hi-Contrast 
může být hodnota kontrastu až 15 000 : 1) a zaručuje jasný, barevně 
sytý a křišťálově čistý obraz. Ze vzdálenosti pouhých 60 cm promítá 
projektor TB PJ 3 000 UST-W DLP širokoúhlý obraz o rozměrech 
190 × 120 cm. Mimo jiné disponuje rozsáhlými možnostmi připojení, 
včetně funkce umožňující ovládat projektor přes síť.

9003.TBsTB-N - Jednodílná tabule s projektorem
                          Triumph PJ3000 UST-W DLP -
                          nástěnná
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Mapy

Mapa světové hydrosféry přehledně zobrazuje nejdůležitější vodní 
toky a plochy světa, vymezuje hlavní světová úmoří a zobrazuje směr 
a charakter mořských proudů. Tyto základní údaje doplňují informace 
o slanosti moří a oceánů, místech vysokého přílivu a průměrných 
a maximálních průtocích hlavních vodních toků. maximálních průto-
cích hlavních vodních toků.
Parametry: Měřítko: 1 : 28 000 000; formát:  1360 × 960 mm; vazba:    
nástěnná laminovaná

9004.SVETHYNM28 - Svět hydrosféra - nástěnná
                                 mapa

Nástěnná mapa měřítka 1 : 370 000 je určena nejen pro žáky základ-
ních a středních škol, ale i pro širokou veřejnost. Kromě informací o 
terénu Česka v mapě dominují barevné ilustrace našich nejkrásněj-
ších památek. Jsou tu uvedeny všechny národní parky a chráněné 
krajinné oblasti, ale i množství drobných přírodních památek. Ne-
chybí údaje o rodištích našich slavných osobností ani informace z 
kulturního života obcí – významné festivaly a slavnosti.
Parametry: měřítko: 1 : 370 000; formát:  1360 × 960 mm.

9004.CRNVLM370 - Česká republika - vlastivědná
                              mapa

Nástěnná mapa na třech dílčích tematických mapách zobrazuje vý-
voj Československa od rozpadu Rakouska-Uherska do roku 1948. 
Mapky přehledně zobrazují územní zisky i ztráty během a po obou 
světových válkách i poválečné uspořádání tehdejšího státu, úpravy 
hranic a také hlavní směry postupů cizích vojsk při obsazování Čes-
koslovenska v roce 1939.
Parametry: Měřítko: 1 : 1 200 000; formát:  960 × 1360 mm; vazba:    
nástěnná laminovaná.

9004.VCSIIINM12 - Vývoj českého státu III. (1. pol. 20.
      stol.) - nástěnná mapa

Nástěnná mapa v měřítku 1 : 13 000 000 má tradiční obecně země-
pisný obsah. Mapa o velikosti 1360 x 1960 mm je doplněna příruč-
kou velikosti A5 s rejstříkem a tabulkami s geografickými přehledy 
Austrálie a Oceánie. V ceně je zahrnuto také 20 separátních map v 
měřítku 1 : 42 mil. pro práci žáků v lavici. Na rubové straně separátu 
je obrysová mapa určená k procvičování učiva.
Parametry: Měřítko: 1 : 13 000 000; formát:  1360 × 960 mm; vazba:    
nástěnná laminovaná.

9004.AUOCNOZM13 - Austrálie, Oceánie - nástěnná
                                obecně zeměpisná mapa

Dějepisná nástěnná mapa zachycuje historický vývoj v oblasti Egej-
ského moře a souvisejících území v období od XXX. století před 
naším letopočtem až do doby Alexandra Makedonského a jeho ná-
stupců. Parametry: Formát: 1360 × 960 mm; vazba: nástěnná lami-
novaná.

9004.STRECKONM - Starověké Řecko - nástěnná mapa

Nástěnné mapy podávají přehled o politickém uspořádání kontinen-
tu, o státech, jejich hlavních a velkých městech. Součástí dodávky 
je 20 separátních map s cvičnou slepou politickou mapou na rubu. 
Učitelům je určena abecedně řazená příručka formátu A5 s přehle-
dem důležitých údajů pro jednotlivé státy. Na konci jsou tabulky nej-
větších měst kontinentu. Parametry: Měřítko: 1 : 5 000 000; formát:  
1360 × 960 mm; vazba: nástěnná laminovaná.

9004.EVROPANPM5 - Evropa - nástěnná politická
                                 mapa


