
O SPOLEČNOSTI

Společnost HELIO, spol. s r.o. byla založena 
v roce 1991 a je českým výrobcem 
profesionálních osvětlovacích systémů. 
Nová celková rozloha firmy je 6000 m2. 

Nabízíme partnerům a zákazníkům 
nadprůměrně kvalitní, vysoce účinná,
spolehlivá a hospodárná svítidla z hliníkových 
profilů pro širokou škálu použití v různých 
typech interiérů a exteriérů.



VÝHODY
 vynikající technické parametry a spolehlivost, 

svítidla jsou certifikována, LED svítidla 
s pětiletou zárukou

 jsme lokální, ryze český výrobce s dlouhou 
tradicí
 

 precizní zpracování detailu a maximální důraz 
na kvalitu použitých materiálů, certifikovaný 
systém řízení kvality dle ISO

 vysoká variabilita a možnost volby mezi 
instalací nástěnnou, závěsnou, stropní nebo 
vestavnou, umožňuje při zachování 
jednotného designu pokrýt širokou škálu 
prostorů, od technického zázemí až po 
reprezentativní prostory

povrchová úprava svítidel projektové světelné výpočty

3D realizacesvítidla na zakázku 



VÝROBNÍ STROJE

CNC stroje a zařízení na opracování 
hliníkových profilů tvoří základ kvalitní 
a pružné výroby. 

Naše stroje umožňují obrábění všech druhů 
oceli, hliníku a jeho slitin, mědi a také plasty 
(silon, teflon atd.). Vynikají vysokou přesností 
a širokou variabilitou nastavení.

vysekávací stroj 3-osý frézovací stroj



LED TECHNOLOGIE

Hlavní výhody LED diod: 

 dlouhá životnost L80 B10 > 60000 hodin

 vysoká účinnost

 ohleduplnost k životnímu prostředí

 dobré podání barev 

 široká škála možností pro vývoj svítidel

 index podání barev CRI > 80 nebo > 90

 používáme IV. a V. generaci LED čipů od 

firmy LG

diagram chromatičnosti životnost LED modulů



ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 
 

 řízení pomocí aplikací (Android nebo iOS) 

 spínání a stmívání

 řízení teploty chromatičnosti

 řízení až čtyřech linek DALI jednou branou

 centrální správa budov a uživatelů

 cloudové služby

 rozhraní pro připojení na systémy třetích 

stran



RADIOFREKVENČNÍ
OVLÁDACÍ SYSTÉM
RGB, RGBW, TW, 
MONOCHROME 
 

 bezdrátové ovládání GSM – WiFi vysílač – 

RF přijímač 

 ovládání mobilem, dálkovým ovladačem 

nebo nástěnným ovladačem

 statické i dynamické ovládací režimy

 vícezónové ovládání s neomezeným 

počtem svítidel

 ovládací software pro Android a iOS



PRODUKTY
 široká nabídka svítidel pro interní i externí 

použití 

 typy instalace – svítidla závěsná, přisazená, 
vestavná, nástěnná, 3F lišta  

 světelné zdroje – LED moduly a pásky 
poslední generace, T5 trubice, výbojky

 tvarová rozmanitost, možnost výběru 
difuzorů a určení světelných vlastností 
svítidla

systém CORIDOR tvarová svítidla MULTILINE

modulární svítidlavestavná svítidla vyšší krytí



MODULÁRNÍ SVÍTIDLA

 tvorba zajímavých sestav, které oživí 
a zdůrazní vnitřní prostor 
 

 provedení závěsné i přisazené

 použití LED zdrojů spolu s moderními 
řídícími systémy DALI, DSI, PWM, DMX, 
COLORMIX TIMEDAY s využitím optických, 
infračervených a radiofrekvenčních 
zařízení  

 
  

HEXA

MOON

WEDGE

ARROW



MULTILINE SVÍTIDLA

 řada svítidel různých geometrických tvarů 
(kruh, elipsa, trojúhelník, čtverec) se 
zaoblenými i ostrými rohy

 provedení závěsné i přisazené
 

 možnost různých variant a provedení 
podle představ designérů a investorů  

 
  

MULTILINE C

MULTILINE QC

MULTILINE L

MULTILINE CC MULTILINE RC

MULTILINE TC MULTILINE DC

MULTILINE KC MULTILINE SC



REALIZACE

 
  

ZÁMEK VSETÍN AUPARK BRATISLAVA KILMARNOCK SKOTSKO



SYSTÉM CORIDOR

 různé profily – U, H, D, KRA – rozsáhlé 
možnosti použití a přizpůsobení svítidel 
danému prostoru 

 

 provedení závěsné i přisazené
 

 přímé, nepřímé a asymetrické osvětlení, 
světlovodivý barevný proužek COLORLINK 

 

 možnost spojování jednotlivých modulů do 
sestav   

 
  

CORIDOR U

CORIDOR KRA

CORIDOR H colorlink CORIDOR D

RAMLUX OVALIS D colorlink



REALIZACE

 
  

VÝVOJOVÉ CENTRUM KVASINYKULTURNÍ DŮM



VESTAVNÁ SVÍTIDLA

● osvětlovací systém pro montáž do 
snížených podhledů nebo do stěn v 
interiéru 
 

 provedení rámečkové a bezrámečkové

 samostatná svítidla, spojená do řad nebo 
pomocí spojovacích dílů do různých 
geometrických tvarů

 
  

CORIDOR V CORIDOR VU bezrámečkový



VESTAVNÁ SVÍTIDLA
MULTILINE

● svítidla pro montáž do snížených podhledů 
nebo do stěn v interiéru 
 

 provedení rámečkové, bezrámečkové a 
částečně vsazené

 různé geometrické tvary vycházející z řady 
MULTILINE

 
  

MULTILINE CV

bezrámečková varianta varianta s rámečkem

částečně vsazené



VYŠŠÍ KRYTÍ

 svítidla vhodná pro osvětlování 
průmyslových provozů i pro prostory
s vyššími nároky na čistotu prostředí 

 IP54 – ochrana před nebezpečným 
dotykem, částečná ochrana před prachem, 
ochrana proti stříkající vodě

 závěsná, přisazená i vestavná svítidla
 
  

CORIDOR U54 CORIDOR V54

VALO IP54



ZDRAVOTNICKÁ 
SVÍTIDLA
 nemocniční systém RAMPA - víceúčelové 

zdravotnické zařízení určené pro lůžkové 
části (možnost výbavy plynovými rozvody, 
elektrickými rozvody atd.)

 ROBUS H - pevné nástěnné zařízení, které 
je určeno pro přímé a nepřímé osvětlení, 
noční orientační osvětlení, přenos 
elektrických médií, vývody pro 
monitorování, telefon, internet

 speciální svítidlo STOMALUX - optimální 
osvětlení zubních ordinací, vyšetřoven, 
laboratoří, zákrokových a operačních sálů

 CB certifikováno
 
  

RAMPA ROBUS H

STOMALUX



JAKOBÍNSKÁ KATEDRÁLA V TOULOSE (FRANCIE)

ATYPICKÁ SVÍTIDLA

 SIRIO – třímetrové vestavné zemní svítidlo 
v krytí IP65, provedené v mosazi, 
s bezpečnostním sklem o síle 10 mm, se 
dvěma nastavitelnými optikami a současně 
přizpůsobené pro úklid těžkými čistícími 
stroji

 HOTO - přisazené svítidlo pro osvětlení 
rozsáhlých kleneb nepřímým osvětlením 
splnilo požadavek čtyř optik zvlášť 
nastavitelných v různých úhlech 
s rozdílnou vyzařovací charakteristikou

  



ADMINISTRATIVA

 
  

ESSENS BRNO LÁZNĚ LUHAČOVICE HOLCIM KOŠICE

ESSENS BRNO



PRŮMYSL

 
  

HALA MTA SLOVENSKO HALA TRYON (ČR)



KULTURA A ŠKOLSTVÍ

 
  

ZÁMEK VSETÍN MUZEUM J. A. K. UHERSKÝ BROD KILMARNOCK SKOTSKO



OBCHODY

AUPARK BRATISLAVA AUPARK HRADEC KRÁLOVÉ PRESENCE HRADEC KRÁLOVÉ



ZDRAVOTNÍ PÉČE

ZUBNÍ ORDINACE BYSTŘICE ORDINACE UHERSKÉ HRADIŠTĚ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ


