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Školní židle

Stohovatelná školní židle s vyso-
kou stabilitou. Sedák i opěrák jsou 
vyrobeny z kvalitní bukové překližky 
a připevněny hliníkovými nýty. Povr-
chová úprava sedáku a opěráku je 
dokončena vodou ředitelným lakem 
splňujícím přísné ekologické po-
žadavky. Židle jsou opatřeny plas-
tovými koncovkami v černé barvě. 
Konstrukce je svařena z trubkového 
profilu 20/2. Povrchová úprava kost-
ry je provedena práškovou vypalo-
vací barvou v odstínech RAL.

Židle Lektor

Obj. kód Typ Povrchová úprava kostry

8006.V039ABA Lektor v odstínech RAL

Stohovatelná školní židle s vyso-
kou stabilitou. Sedák i opěrák jsou 
vyrobeny z kvalitní bukové překližky 
a připevněny hliníkovými nýty. Povr-
chová úprava sedáku a opěráku je 
dokončena vodou ředitelným lakem 
splňujícím přísné ekologické po-
žadavky. Židle jsou opatřeny plas-
tovými koncovkami v černé barvě. 
Konstrukce je svařena z trubkového 
profilu 20/1,5. Povrchová úprava 
kostry je provedena práškovou vy-
palovací barvou v odstínech RAL, 
nebo v chromu.

Židle Tradex

Obj. kód Typ Povrchová úprava kostry

8006.V007AAA Tradex - chrom v provedení chrom

8006.V3225 Tradex - RAL v odstínech RAL

Stohovatelná školní židle s vyso-
kou stabilitou. Sedák i opěrák jsou 
vyrobeny z kvalitní bukové překližky 
a připevněny hliníkovými nýty. Povr-
chová úprava sedáku a opěráku je 
dokončena vodou ředitelným lakem 
splňujícím přísné ekologické po-
žadavky. Židle jsou opatřeny plas-
tovými koncovkami v černé barvě. 
Konstrukce je svařena z trubkového 
profilu 28/2. Povrchová úprava kost-
ry je provedena práškovou vypalo-
vací barvou v odstínech RAL. 

Židle Karst

Obj. kód Typ Povrchová úprava kostry

8006.V037ABA Karst P (pevná výška) v odstínech RAL

8006.V038ABA Karst V (nastavitelná výška) v odstínech RAL

Školní lavice

Školní lavice s pevnou deskou. 
Pracovní deska stolu je vyrobena z 
materiálu LTD v přírodním bukovém 
dezénu s povrchem odolným proti 
oděru. Deska je připevněna pomo-
cí závrtných matic. Všechny hrany 
jsou zaoblené, kovová konstrukce 
je vyrobena z trubkového profilu 
32/2. Povrchová úprava je prove-
dena práškovou vypalovací barvou 
v odstínech RAL. Lavice mohou být 
doplněny odkládacím prostorem. Po 
stranách jsou opatřeny odkládacími 
kovovými háčky.

Lavice Kappa P  
(pevná)

Karst P - školní lavice, kostra kovová 
v provedení RAL, osazena plastový-
mi patkami. Odkládací mřížka na 
knihy, háček na tašku. Deska stolu 
lamino tl. 18 mm s narážecí hranou 
v barvě kostry, zaoblené hrany.
Karst V- školní lavice, výškově sta-
vitelná. Kostra kovová v provedení 
RAL, osazena plastovými patkami. 
Odkládací mřížka na knihy, háček 
na tašku. Deska stolu lamino tl. 18 
mm s narážecí hranou v barvě kost-
ry, zaoblené hrany.

Lavice Karst

Obj. kód Typ Popis

8006.V023DBA Kappa P jednomístná bez odkl. koše

8006.V021DBA Kappa P jednomístná s odkl. košem

8006.V024DBA Kappa P dvoumístná bez odkl. koše

8006.V020DBA Kappa P dvoumístná s odkl. košem

Obj. kód Typ Popis

8006.V029DBA Karst P jednomístná, pevná výška

8006.V028DBA Karst P dvoumístná, pevná výška

8006.V031DBA Karst V jednomístná, nastavitelná výška

8006.V030DBA Karst V dvoumístná, nastavitelná výška

Školní nábytek
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Učitelské židle a katedry

Učitelský stůl je vyroben z LTD 
tloušťky 25 mm s povrchem odol-
ným proti oděru. Povrchová úprava 
je provedena práškovou vypalova-
cí barvou v odstínech RAL. Stůl je 
možné dodat i se zásuvkou u které 
lze objednat zámek.

Katedra

Obj. kód Typ Popis

8006.V022DBA Katedra bez zásuvky

8006.V027DBA Katedra se zásuvkou

Učitelská židle s dřevěným korpu-
sem s možností částečného čalou-
nění sedáku i opěráku. Kostra buď v 
provedení chrom, nebo v barevných 
ostínech RAL práškovou vypalovací 
barvou.

Židle Rita

Obj. kód Typ Povrchová úprava kostry

8006.V026ABA Rita v odstínech RAL

8006.V026AAA Rita chrom

Učitelské katedry jsou vyráběny s 
deskou LTD s povrchem odolným 
proti oděru. Povrchová úprava kovo-
vých částí je prováděna praškovou 
vypalovací barvou v odstínech RAL. 
Katedra se dodává v provedení bez 
zásuvky, se zásuvkou nebo s uza-
mykatelnou skříňkou.

Katedra Lektor

Obj. kód Typ Popis

8006.V032DBA Lektor I. bez zásuvky

8006.V033DBA Lektor II. se zásuvkou

8006.V034DBA Lektor III. s uzamykatelnou zásuvkou

Učitelská výškově stavitelná židle 
pomocí plynového pístu, s možnos-
tí částečného čalounění sedáku a 
opěráku. Korpus židle je vyroben z 
kvalitní bukové překližky povrchově 
upravené vodou ředitelným lakem 
splňujícím přísné ekologické poža-
davky. Kovová konstrukce je svaře-
na z trubkového profilu 30/2. Povr-
chová úprava chrom, nebo dle RAL.

Židle Mobi

Obj. kód Typ Popis

8006.V020CBA Mobi v odstínech RAL

8006.V020CAA Mobi chrom

8006.V021CBA Mobi Plus v odstínech RAL, područky

Lavice a židle do intriéru s vyšším zatížením 

Stohovatelná židle do prostorů s 
vyšším zatížením. Dodává se ve 
dvou variantách provedení sedací 
části - buková překližka, nebo buko-
vá překližka opatřená vysokotlakým 
laminátem, který se vyznačuje stá-
lou barevností a vysokou odolností. 
Židli lze také dodat v nehořlavém 
provedení s atestací pro veřejné 
prostory.

Stohovatelná židle do prostorů s 
vyšším zatížením. Dodává se ve 
dvou variantách provedení sedací 
části - buková překližka, nebo buko-
vá překližka opatřená vysokotlakým 
laminátem, který se vyznačuje stá-
lou barevností a vysokou odolností. 
Židli lze také dodat v nehořlavém 
provedení s atestací pro veřejné 
prostory.

Židle Olina Židle Edita

Obj. kód Typ Popis 

8006.V015HBA Ada 3D v odstínech RAL

8006.V015HBAHPL Ada 3D HPL v odstínech RAL, sedák HPL

8006.V015HBR Ada 3D v odstínech RAL, čalouněný sedák

Obj. kód Typ Popis

8006.V016HAA Ata 3D chrom

8006.V016HAAHPL Ata 3D HPL v odstínech RAL, sedák HPL

8006.V016HBA Ata 3D v odstínech RAL

Lavice je určena do prostorů s vyš-
ším zatížením. Umožňuje pohodlné 
sezení. Dodává se ve dvou varian-
tách provedení sedací části - buko-
vá překližka (HBA), nebo buková 
překližka s vysokotlakým laminátem 
(HBAHPL), který se vyznačuje stálou 
barevností a vysokou odolností. Mož-
né je i částečné čalounění (HBR). 
Lavici lze také dodat v nehořlavém 
provedení s atestací pro veřejné pro-
story. Kovová konstrukce je povrcho-
vě upravena  práškovou vypalovací 
barvou v odstínech RAL a umožňuje 
kotvení do podlahy. 

Lavice je určena do prostorů s vyš-
ším zatížením. Umožňuje pohodlné 
sezení. Dodává se ve dvou varian-
tách provedení sedací části - buko-
vá překližka, nebo buková překližka 
s vysokotlakým laminátem, který 
se vyznačuje stálou barevností a 
vysokou odolností. Lavici lze také 
dodat v nehořlavém provedení s 
atestací pro veřejné prostory. Sedá-
ky se vyrábějí v široké škále barev 
(dle vzorníku). Kovová konstrukce 
je povrchově upravena  práškovou 
vypalovací barvou v odstínech RAL, 
nebo chromovaná a umožňuje kot-
vení do podlahy. 

Ada 3D Ata 3D

8006.V015HBA 8006.V016HAA

8006.V015HBR 8006.V016HAAHPL

Školní nábytek
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Konstrukce stolu je svařena z kovo-
vých profilů a vyznačuje se velkou 
pevností. Povrchová úprava je pro-
vedena práškovou vypalovací bar-
vou v odstínech RAL, nebo chrom. 
Pracovní deska tl. 18 mm je z LTD 
s ABS hranou v přírodním bukovém 
dezénu, nebo z HPL v široké škále 
barevného provedení. Nohy stolu 
jsou opatřeny rektifikační patkou. 

Stůl Demont

Obj. kód Typ Rozměr (š × h × v) [mm]

8006.V4235 Demont (RAL) 800 × 800 × 720

8006.V4435 Demont (RAL) 800 × 1200 × 720

8006.V4230 Demont plus (chrom) 800 × 800 × 720

8006.V4445 Demont plus (chrom) 800 × 1200 × 720

Konstrukce stolu je svařena z kovo-
vých profilů a vyznačuje se  velkou 
pevností. Povrchová úprava kovu je 
provedena chromem. Pracovní des-
ka je z LTD s ABS hranou v přírod-
ním bukovém dekoru, nebo z HPL s 
vysokou odolností proti mechanic-
kému poškození v široké škále ba-
revného prvedení. 

Stůl Klapptish

Obj. kód Typ Rozměr (š ×h × v) [mm]

8006.V016DA Klapptish (chrom) 700 × 1200 × 730

Nohy stolu jsou vyrobeny z trub-
kového profilu. Povrchová úprava 
je provedena práškovou vypalova-
cí barvou v odstínech RAL, nebo 
chrom. Pracovní deska tl. 25 mm je 
z LTD s ABS hranou v přírodním bu-
kovém dekoru, nebo z HPL s vyso-
kou odolností proti mechanickému 
poškození v široké škále barevného 
provedení.

Stůl Olina S

Obj. kód Typ Rozměr (š ×h × v) [mm]

8006.V015DAA Olina S 800 × 800 × 750

Stoly do intriéru s vyšším zatížením 

Obj. kód Typ Popis

8006.V023AAA Olina chrom

8006.V023AAR Olina chrom, čalouněný sedák

8006.V023ABA Olina v odstínech RAL

Obj. kód Typ Popis

8006.V020CBA Mobi v odstínech RAL

8006.V020CAA Mobi chrom

8006.V021CBA Mobi Plus v odstínech RAL, područky

Návrhem a vybavováním laboratoří a učeben, se zábýváme již mnoho let. Za tu dobu jsme v tomto oboru naší činnosti nasbírali spoustu cen-
ných zkušeností a znalostí, které nám napomáhají při řešení mnohdy nelehkých zadání. Máme za sebou řadu realizovaných projektů, o čemž 
se můžete přesvědčit na www.helago-cz.cz/reference. Výsledky naší práce si tak můžete nejen prohlédnout, ale také máte možnost zeptat  se 
stávajících uživatelů na jejich spokojenost. Řada z nich je našimi stálými klienty, kteří se na nás i nadále s důvěrou obracejí.

Obraťte se na nás!  
 
Sdělte nám Vaše požadavky a návrh a realizaci už nechte na nás. Zhotovíme  nábytek na míru Vašeho pracoviště, Vaší laboratoře. Dodáme 
potřebné přístroje a zajistíme servis. Vaše chemikálie bezpečně uskladníme v certifikovaných bezpečnostních skříních odolných vůči požá-
ru. O čistý vzduch na Vašem pracovišti se postarají naše digestoře. Neváhejte a svěřte se i Vy do naší péče!

•	 Zvažujete	novou	učebnu	či	laboratoř?
•	 Modernizujete	Vaši	stávající	učebnu	či	laboratoř?
•	 Chcete	kvalitní,	praktické	a	bezpečné	pracoviště?

Školní nábytek / Laboratoře a učebny
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Dělení zásuvek H+H 
Ať už v zásuvce nebo na polici, z umělé hmoty nebo z kovu, ve spojení se dřevem nebo sklem, H+H, flexibilní systém posuvných děličů, 
zabezpečuje pořádek. Jsou to jen 2 díly. Jednoduše nasadit a zasunout, to je H+H.

Montáž dělícího systému H+H je velmi snadná a hotové montážní sady umožňují bezproblémovou montáž vlastními silami. Další výhodou dě-
lícího systému H+H je jeho velká flexibilita. Pomocí posuvných děličů si snadno nastavíte dělení zásuvky (police) dle Vašich potřeb a výrazně 
tak zvýšite přehlednost a skladovací kapacitu.

Výhody dělícího systému H+H:

• snadná montáž
• velká flexibilita
• optimalizace uskladnění
• úspora místa (až 30%)
• přehlednost uskladněných položek
• úspora času při ukládání i vyhledávání

Bezpečnostní skříně odolné vůči požáru
Vybrali jsme pro Vás některé typy bezpečnostních skříní. Více typů a informací naleznete na našich webových stránkách.

Bezpečnostní skříně na kyseliny a zásady

8101.VBF196120G - Bezpečnostní skříň, typ 90, žlutá
Bezpečné a schválené uchovávání 
nebezpečných materiálů na 
pracovištích. 90 minutová ochrana 
proti požáru v souladu s EN 14470-
1 (Typ 90). Použití vložky zámku 
(vhodné pro systém univerzálních 
klíčů). Ve vrchní části místo pro 
odsávání vzduchu. Police lze 
nastavit do libovolné polohy.
Uzemnění (standard). Vyrábí 
se ve dvou šířkách (600 mm 
a 1 200 mm). Dvojí barevné 
provedení (šedá, žlutá).

8101.VBF19690 - Bezpečnostní skříň, typ 90, šedá
Bezpečné a schválené uchovávání 
nebezpečných materiálů na 
pracovištích. 90 minutová ochrana 
proti požáru v souladu s EN 14470-
1 (Typ 90). Použití vložky zámku 
(vhodné pro systém univerzálních 
klíčů). Ve vrchní části místo pro 
odsávání vzduchu. Police lze 
nastavit do libovolné polohy. 
Uzemnění (standard). Dvojí 
barevné provedení (šedá, žlutá).

8102.SL196604 - Skříň na kyseliny a zásady
Vysoké skříně jsou vyrobeny z 
ocelových, laminovaných plechů, 
vnitřek je vyložen melaminem 
pro vysokou chemickou odolnost. 
Spodní skříně jsou vyrobeny celé 
z melaminu. Konstrukce spojů je 
provedena tak, aby nedocházelo k 
vypařování nebezpečných látek do 
ovzduší. Oddělené úložné prostory.
Umístění systému zavírání dveří 
mimo úložný prostor zvyšuje 
odolnost pohyblivých částí a chrání 
příslušné komponenty proti korozi.

8102.SL60592 - Spodní skříň na kyseliny a zásady
Vysoké skříně jsou vyrobeny z 
ocelových, laminovaných plechů, 
vnitřek je vyložen melaminem 
pro vysokou chemickou odolnost. 
Spodní skříně jsou vyrobeny celé 
z melaminu. Konstrukce spojů je 
provedena tak, aby nedocházelo k 
vypařování nebezpečných látek do 
ovzduší. Oddělené úložné prostory.
Umístění systému zavírání dveří 
mimo úložný prostor zvyšuje 
odolnost pohyblivých částí a chrání 
příslušné komponenty proti korozi.

Zásuvkové systémy

Bezpečnostní skříně


