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”Atkreipkite dėmesį, kad nuotraukose matomi instrumentai gali turėti nežymių pakitimų savo stiliumi, komponentais ar medžiagomis ir gali būti prieinami ne visose teritorijose. Mes pasiliekame teisę laikas nuo laiko keisti 
komponentus ir specifikacijas be papildomo pranešimo apie mūsų produktų progresavimą ir tobulinimą. Prašome kreiptis dėl papildomos informacijos. “
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/ Grindų pianinas
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Turinys
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UAB Percussion Play Baltics siūlo inovatyvius ir įdomius lauko muzikinius instrumentus, skirtus įvairiausio 
amžiaus žmonėms, ir suteikia galimybę tiek muzikantams, tiek mėgėjams patirti neapsakomą džiaugsmą 
grojant mušamaisiais lauko instrumentais.

Nesvarbu, ar ieškote išskirtinės detalės mokyklos, darželio žaidimų aikštelei, sensoriniam sodui, vietiniam 
žaidimų kiemui, dideliam miesto parkui ar bendruomeniniam rajonui, UAB Percussion Play Baltics siūlo 
nesudėtingą sprendimą jūsų muzikinei erdvei. Visi instrumentai pagaminti iš tvirtų, patvarių, ilgalaikių
medžiagų, skirti naudojimui lauko aplinkoje ištisus metus, bet kokiomis oro sąlygomis, sertifikuoti EN1176,  
atitinka tarptautinius saugumo standartus.

Manome, kad kiekvienas privalo turėti galimybę pats išbandyti groti muzikiniu instrumentu ir 
pajausti malonumą kuriant muzikos garsus. „Percussion Play” instrumentai padės atskleisti jūsų 
nuostabią kūrybiškumo gyslelę ir išlaisvins kiekvieno mūsų viduje tūnantį vaiką bei plačias 
šypsenas.

TM
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44kg cm in

Skersmuo 16-40 6-16

Min Aukštis 55 23

Max Aukštis 85 34

Rainbow Sambas
Šis  maloniai  ir  viliojančiai  skambantis,  akį trauki-
antis  penkių  lauko  būgnų  rinkinys neabejotinai  
yra  mūsų  populiariausias produktas. Kad ir kokio 
amžiaus bebūtumėte, esame tikri - jums patiks 
Sambos būgnai. Jais smagu  ir  lengva  groti.  Puikiai  
tinka  žaidimų aikštelėms. Visų šypsenos garantuotos.

**Taip pat galimi pastiprinti (Heavy Duty ABS) dangteliai - 
33% tvirtesni nei standartiniai. Rekomenduojami 
viešose erdvėse ar gausiai lankomose vietose. 

View Video
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13/17kg cm in

Skersmuo S 40 16

Skersmuo L 51 20

Max Aukštis 82-108 32-43

Babel Drums
                       Maži - C pentatoninis mažoras C4-C5 
                       Dideli - G pentatoninis mažoras G3-B4

Babelio būgnai yra apvalūs, nerūdijantys 
būgnai, leidžiantys sukurti gražias, itin ilgai 
skambančias melodijas. Jokios būgnų 
grojimo patirties nereikia, kad išgautumėte 
užburiančias, sodriai švelnias melodijas. 
Įgysite nuostabią bei išskirtinę grojimo būgnu 
rankomis patirtį.

Small 
Large 

13Kg 17Kg

View Video
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10/13kg cm in

Plotis 56 22

Min Aukštis 60 24

Max Aukštis 80 32

Congas 

Trio (3 poros) / Individualus (1 pora)

Pridėjome savo vaizduotės sugrupuodami būgnus 
poromis, kad galėtumėte mėgautis būgnų grojimu lauke.
Šie būgnai ne tik vizualiai gražiai atrodo, jais itin patogu 
ir linksma groti.

**Taip pat galimi pastiprinti (Heavy Duty ABS) dangteliai - 
33% tvirtesni nei standartiniai. Rekomenduojami 
viešose erdvėse ar gausiai lankomose vietose. 

13Kg 11.5Kg 10Kg

View Video
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14kg cm in

Ilgis 28 11

Plotis 36 14

Max Aukštis 41 16

Cajon
Ieškote kažko išskirtinio? Šie instrumen-tai tobulai 
tinka grojimui lauke. Jų dizainas buvo įkvėptas 
tradicinio kubietiško/peruiečių Cajon būgno. Skambi, 
lengvai grojama dėžė pagaminta iš nerūdijančio 
plieno, todėl gali būti naudojama visais metų laikais. 
Instrumen-tas yra labai patrauklus bei tvirtas, ant 
jo galima drąsiai sėdėti. Pastatę kelis šiuos in-
strumentus galite turėti ne tik tobulą būgnų ratelį, 
bet ir skatinti bendruomeniškumą.

View Video
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100kg cm in

Ilgis 79 31

Plotis 53 21

Max Aukštis 273 107

x2

Tembos

Išskirtinio dizaino, neįprastos, skleidžiančios puikų garsą tembos 
tikrai nenuvils jūsų lūkesčių. Tiesiog muškite per jas mentelėmis, 
o vibracijai keliaujant vamzdeliu išgirsite skambią, naujovišką 
melodiją.

80kg cm in

Ilgis 58 23

Plotis 53 21

Max Aukštis 273 107

110kg cm in

Ilgis 68 27

Plotis 53 21

Max Aukštis 367 144

C Major Pentatonic
C3-C4

Pentatonic Diatonic Blues* terminas iki 6-8 savaičių



9percussionplaybaltics.com

* C Major Diatonic 
C3-C4

* Blues Scale
G, Bb, C, Eb, F, Gb, G

View Video
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25kg cm in

Ilgis 91 36

Plotis 25 10

Max Aukštis 96 38

Handpipes
C diatoninis mažoras G3 – C5

Žaisti muzikiniais garsais smagu… naujasis 
sprogstamasis aerofonas pagamintas diatonikos 
skalėje. 

Norite groti naujovišką  ir  madingą muziką?
Išmėginkite naują sprogstamąjį aerofoną.

Grodami tiek mentele, tiek rankomis išgausite daug 
energingų garsų bei šypsenos pliūpsnių.

View Video
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19kg cm in

Ilgis 70 28

Plotis 86 34

Max Aukštis 155 61x2

Harmony
C pentatoninis mažoras C5-C7

Užburiančių garsų instrumentas Harmony  yra  
sukurtas  remiantis  tradiciniu Vietnamo  
bambukiniu  ksilofonu,  vadinamu T’rung.  Šis  
instrumentas  leis  jums  mėgautis elegantišku,  
gražiu,  kvapą  gniaužiančiu skambesiu,  kuriam  
sunkiai  atsispirsite.  Natų vamzdeliai išdėlioti 
harmoningai,  kad galėtumėte  išgauti  malonų,  
linksmą  ir  aukštą toną.

View Video
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55kg cm in

Ilgis 130 51

Plotis 130 51

Max Aukštis 155 61x6

Tutti
Aluminis C5-C7 Pentatonika

Kietmedis A3-A5 Pentatonika
GRP G3-C5 Diatonika

Tai pavyzdys, kas nutinka, kai muzika susitinka su  menu.  
Ši  begalo  patraukli  muzikinė skulptūra  patraukia  
absoliučiai  visų  žmonių dėmęsį.

Trijų  pusių  instrumentas  ,  iš  skirtingų medžiagų,  
skleidžia  skirtingus,  tarpusavyje derančius tonus. 
Tutti harmoningai suderintas ir pritaikytas muzikuoti 
bet  kokio  amžiaus  ir  galimybių  žmonėms. 

Tutti papuoš bet kokią erdvę ir suburs bendrai muzikinei 
pramogai keletą draugų. 

View Video
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57kg cm in

Skersmuo 10 4

Min Aukštis 160 63

Max Aukštis 220 87

Tubular Bells
                                Septynių varpų komplektas                                      

C pentatoninis mažoras A3-C5

Neapsakomas  džaugsmas  bet  kokio  amžiaus akiai  
ir  ausiai.  Neprilygstami  savo  rezonansu varpai  
skleidžia  gilią,  žemą  melodiją,  kurią galite tiek girdėti, 
tiek pajusti. Paprasti, tačiau stulbinantys  varpai  leis  
jums  ne  tik  mėgautis girdimais  garsais, mėgautis 
garso bangų voniomis  ir  skleidžiama  vibracija,  bet 
pasitarnaus ir kaip įdomus architektūrinis jūsų lauko
erdvės sprendimas.

x2

View Video
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117kg cm in

Skersmuo 13 5

Min Aukštist 179 70

Max Aukštis 249 98

Emperor Chimes
6 varpų komplektas C pentatoninis mažoras C3 - C4                                                                                 
3 varpų mažorinis komplektas (akordas)  C3, E3, G3 

Šie dideli, ryškūs, nuostabūs varpai yra didžiausi iš 
lauko muzikinių varpų. Didžiausias varpas siekia 2,5 m 
aukštį. Šie gigantiški varpai skleidžia gilų, skambų ir 
ilgai išliekantį garsą. Užgavus vibruoja ir skleidžia kūnu 
juntamas garso bangas.View Video
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134kg cm in

Skersmuo 10 4

Min Aukštis 156 61

Max Aukštis 235 93

Colossus Chimes
11 varpų komplektas C pentatoninis mažoras C3-
C5

Puikiausi  lauko  vamzdiniai  varpai  pasaulyje, 
siekiantys  1,6  m  -  2,4  m.  Nuostabi  garsinė 
skulptūra  leis  jums  išgauti  išraiškingus, skambius 
garsus.
Išskirtiniai virpėjimai užtikrina nepaprastą garsų 
pojūtį.

x4

View Video
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15kg cm in

Ilgis 70 28

Plotis 12 5

Max Aukštis 180 71x2

Cherub 
C pentatoninis mažoras C4-C6

Melodingas instrumentas,  pagamintas  iš  11  
rankomis suderintų  sunkiųjų  anoduoto  aliuminio 
vamzdinių  varpelių.  Cherub’iną  galima montuoti  ant  
sienos  arba  ant  kito  paviršiaus. Šis instrumentas 
neretai vadinamas “sparnu”, nes įsižiūrėjus primena 
angelo sparną. 

** Šis instrumentas gali būti pagamintas su juodos 
spalvos rezonatoriais iš aliuminio (heavy duty HDPE).

Rekomenduojama viešoms erdvėms ir gausiai 
lankomoms vietovėms.

View Video
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30kg cm in

Ilgis 140 55

Plotis 12 5

Max Aukštis 180 71x4

Sonora 
C pentatoninis mažoras  C4-C6

Mėgaukitės melodinga, garsiai skambančia, Sonora, 
pagaminta iš 21 rankomis suderintų vamzdinių 
sunkiųjų anoduotų aliuminio varpelių. Sonorą galima 
įmontuoti ant sienos arba lengvai įrengti ant bet 
kokio kito paviršiaus. Šio modernaus instrumento 
dizainą įkvėpė bangos. 

** Instrumentas gali būti pagamintas su juodos 
spalvos rezonatoriais iš aliuminio (heavy duty HDPE).
Rekomenduojama viešoms erdvėms ir gausiai 
lankomoms vietovėms. 

View Video
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Freechimes
Nepaisant praktiškumo bei patvarumo laisvieji varpai 
atrodo stilingai, skleidžia nuostabią, ilgai trunkančią 
melodiją bet kurioje lauko aplinkoje. Galima įsigyti indi-
vidualų vienetą pagal esamą išdėstymą ar visą simfoniją 
nuo 1,5 m C3 iki mažiausio C6, siekiančio vos 0,5 m.

Soprano Pentatonic

Išmatavimus ir svorį 
žiūrėti aukščiau (svoris 
be tvirtinimo stulpų)

30Kg25Kg

10Kg12Kg 8Kg 7Kg

Diatonic SymphonyPentatonic Symphony

Alto Diatonic Soprano Diatonic Alto Pentatonic Soprano Pentatonic

View Video
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Pentatonic Symphony Alto Pentatonic

Wall Fixed
Notes Only

Ground Fixed Wall Fixed 
with Backboards
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19kg cm in

Ilgis 73 29

Plotis 29 12

Max Aukštis 153 60x2

Bell Lyre
Žvilganti, itin moderni ir išskirtinė varpo lyra lengvai 
taps jūsų favoritu. Kiekvienas iš aštuonių varpelių, 
išsidėsčiusių nuo viršaus iki apačios, skleidžia 
išskirtinius, malonius, švelnius garsus, vainikuojant 
skambiu „gongu“, sklindančiu iš žemutinių varpelių. 
Priklausomai nuo varpelių mušimo, galite išgauti tiek 
itin švelnų, tiek stiprų garsą.

View Video
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36kg cm in

Ilgis 245 96

Plotis 81 31

Max Aukštis 111 43x4

Papilio Bells 
C pentatoninis mažoras C4-C7

Instrumento  pavadinimas  “Papilio”  kilo dėl  
panašumo  į  elegantiškos  formos Papilio drugelį. 
Papilio Bells  yra  vamzdinis metalofonas,  sukurtas  
naudojant  anoduoto aliuminio  vamzdelius, sutvirtin-
tus nerūdijančio plieno grandinėle ir besiremiantis į 
nerūdijančio plieno rėmą. Šiuo 2,4  m  ilgio  instru-
mentu  lengvai  gali  groti  4 žmonės vienu metu.

View Video
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26kg cm in

Ilgis 110 43

Plotis 85 35

Max Aukštis 85 34x4

Duo
C pentatoninis mažoras  C4-C6 

 Išskirtinio dizaino instrumentas autistiškiems vaikams. 
Pagrindinė idėja kuriant jį buvo ta, kad grojant su kuo 
nors kitu kiekvienas turėtų savo muzikinę erdvę, 
išvengiant akių kontakto.

Duo - išskirtinis muzikos instrumentas, kuriuo vienu 
metu iš abiejų pusių gali groti keturi žmonės. Duetas 
gali būti pagamintas iš atskirų aliuminio vamzdelių, 
IPE (labai elastinga kietoji mediena) arba GRP (stiklo 
pluoštas). Kiekviena šių sudedamųjų dalių suteikia 
išskirtinį garsą.

** Šis instrumentas gali būti pagamintas su juodos 
spalvos rezonatoriais iš aliuminio (heavy duty HDPE).
Rekomenduojama viešoms erdvėms ir gausiai lankomoms 
vietovėms. 

Gemina

View Video
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Jumeau Cupla

*Kasinda
*Kembar*Besso

(* gamybos terminas gali būti ilgesnis)
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12kg cm in

Ilgis 55 21

Plotis 57 22

Max Aukštis 85 34x2

Sansa–Rimba
C pentatoninis mažoras C4-C6

Ryškus,  įkvepiantis,  spalvingas  instrumentas, savyje  
talpinantis  šarmingą  dviejų Afrikos  instrumentų    -  
Sansos  (nykščio pianino)  ir  Marimbos  (ksilofono)  -  
kombinaciją.  Natos išdėstytos kaip nykščio pianine, 
kai gama kyla akordais nuo centro į abi puses.

Sansa-Rimba gali būti vaivorykštės spalvų.

** Šis instrumentas gali būti pagamintas su juodos 
spalvos rezonatoriais iš aliuminio (heavy duty HDPE).
Rekomenduojama viešoms erdvėms ir gausiai 
lankomoms vietovėms. 

Mysteria

Bellatta Rainbow Notes

View Video
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11kg cm in

Length 55 21

Width 57 22

Max Height 85 34

Cadenza 
 

C pentatoninis mažoras  C4-C6

Nedidelis, patrauklus instrumentas, tinkantis tiek 
vienam, tiek dviems asmenims groti vienu metu. 
Šiuo linksmu instrumentu išgausite skambų, 
įsakmų garsą, patiksiantį tiek muzikuojantiems, 
tiek klausantiems.

**  Šis instrumentas gali būti pagamintas su juodos 
spalvos rezonatoriais iš aliuminio (heavy duty HDPE).
Rekomenduojama viešoms erdvėms ir gausiai 
lankomoms vietovėms. 

Maya

Woden
x2

View Video
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30kg cm in

Ilgis 76 30

Plotis 54 21

Max Aukštis 95 37x2

Capella
C diatoninis mažoras G3-G5

Grokite savo mėgstamiausias melodijas šiuo 
spalvingu, skambiu ksilofonu.

Diatoniškai  išdėstytos,  ryškių vaivorykštės  spalvų  
anodinės  garsų plokštelės  leis  jums  išgauti  daugybę 
nesuskaičiuojamų garsų ir sugroti širdžiai mielas 
melodijas. 

Instrumentas pagamintas naudojant HDPE konstrukciją 
su nerūdijančio plieno rezonatoriais skleidžia linksmą, 
gyvą, nušlifuotą garsą.

View Video
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30kg cm in

Ilgis 75 30

Plotis 55 22

Max Aukštis 84 33x2

Cavatina
C diatoninis mažoras C4-C6

Šis  spalvingas  instrumentas  yra  vienasš naujausių  iš 
metalofonų asortimento.  Kiekvienoje  vis  kitos spa-
vos  garsinėje plokštelėje  yra  užkoduota atitinkama  
nata.  Pavyzdžiui  raudonos spalvos  plokštelės  yra 
nata  Do.  Naudojant spalvomis  užkoduotą muzikinį  
raštą (Muzikos Knygoje),  mokymasis  gali  tapti  dar 
patrauklesniu. 

** Šis instrumentas gali būti pagamintas su juodos 
spalvos rezonatoriais iš aliuminio (heavy duty HDPE).

Rekomenduojama viešoms erdvėms ir gausiai 
lankomoms vietovėms. 

View Video
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19kg cm in

Ilgis 36 28

Plotis 70 34

Max Aukštis 130 61

Music Book
Muzikos  Knyga  yra  sukurta  ir  pritaikyta 
vaivorykštės  spalvų  garsines  plokšteles turintiems 
Cavatina ir Capella instrumentams. Kievienas  šių  
instrumentų  garsas  yra  tam tikros  spalvos,  kuri  yra  
susieta  su  knygoje esačių  natų  spalva.  Sekdamas  
spalvas, grojantysis  visai  paprastai  gali  pagroti  
gerai žinomą  dainą.  Muzikos  knyga  gali  būti  iš 
dviejų  dalių  (neverčiamų  lapų)  arba  iš  kelių dalių 
(du verčiami lapai). Yra išleista lietuvių liaudies dainų 
Muzikos Knyga.

Skaitymas yra puikus būdas mokintis.

Skaitykime muziką!
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38kg cm in

Ilgis 183 72

Plotis 122 48

Max Aukštis 112 44x4

Akadinda
C pentatoninis mažoras  A2-D5

Akadinda - tai puikus instrumentas tiek vaikams, 
tiek suaugusiems, padėsiantis daugiau sužinoti apie 
muzikos ritmą ir melodingumą. 
Didžiuliais elastingais IPE klavišais labai smagu groti 
ir išgauti sodriai švelnią, žemą bei garsią melodiją!

View Video
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47kg cm in

Ilgis 135 53

Plotis 93 37

Max Aukštis 99 39x4

Grand Marimba
C pentatoninis mažoras  C3-C5  

Šiuo instrumentu išgausite stiprų, gilų ir 
skambų garsą. Tvirtas instrumentas puikiai tiks 
lauko erdvėje, muzikos pamokoms ar terapijos 
seansams. Dideliais mediniais klavišais itin 
lengva groti, improvizuoti ar tiesiog eksperi-
mentuoti muzikos garsais, laiką leidžiant gryname 
ore

View Video
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37kg cm in

Ilgis 158 62

Plotis 93 37

Max Aukštis 86 34x4

Marimba
C diatoninis mažoras  C3-C5

Mūsų lauko Marimba gali groti keturi asmenys 
vienu metu bet kuriuo metų laiku. Grodami 
patirsite smagių bei įdomių pojūčių, turėsite daug 
vietos improvizacijai. Mušdami prie instrumento 
pritvirtintomis mušamosiomis lazdelėmis išgausite 
sodriai švelnią bei šiltą melodiją.

Patikėkite, muzikavikmas dar niekada nebuvo toks 
patrauklus!

View Video
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18kg cm in

Ilgis 132 52

Plotis 13 5

Max Auk6tis 109 43x2

Mirror Chimes
C pentatoninis mažoras  C4-C6

Veidrodiniai instrumento vamzdeliai atspindi šviesą, 
todėl suteikia jūsų lauko aplinkai švytėjimo. 
Kruopščiai nublizginti nerūdijančio plieno vamzdeliai
surinkti, naudojant universalius montažo laikiklius, 
kuriuos galite tvirtinti prie bet kurio sieninio 
paviršiaus.  Tad grokite ir leiskite savo mintims 
klajoti - nustebsite reginiu ir atspindžiu.

View Video
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13kg cm in

Ilgis 151 59

Plotis 13 5

Max Auk6tis 50 20x2

Wall Marimba
C diatoninis mažoras  C4-C6

Du zuikiai vienu šūviu - muzikinė kūryba ir vietos 
sutaupymas. Sieninės Marimbos garsinės plokštelės 
pagamintos iš nupoliruotų GRP, kas leis išgauti 
charakteringą, išskirtinai linksmą garsą.

View Video
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varkg cm in

Ilgis var var

Plotis 8 3

Max Aukštis 150 59x2

MyTunes
Jūs įvardinkite ir mes tai pagaminsime! Pasirinkite 
mėgstamiausią ar teminę melodiją ir jos vietą. Visa 
kita atliksime mes.

Rankomis suderinti vamzdeliai išdėstomi taip, kad 
juos mušant nuosekliai, iškart išgausite gamybos metu 
užkoduotą melodiją. 

Kelios įgyvendintos melodijos:

• I Do Like To Be Beside the Seaside
• Old Macdonald Had a Farm
• Amazing Grace
• Oh, My Darling Clementine
• Ode to Joy
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varkg cm in

Ilgis 200 79

Plotis 110 43

Max Aukštis 16 6

C5-C6 ir C6-C7 chromatinis

Jei jūs kada matėte juostą “Big” jūs įsigysite tai.

Mes didžiuojamės galėdami jums pristatyti savo pirmą 
chromatinį mechaninį grindų pianiną.   Inžinieriniai 
sprendimai leidžia instrumentą montuoti bet kokiose 
aplinkose.

Grindų Pianinas gali būti 13 arba  25 klavišų ir to 
pakanka, kad galėtumėte pasinerti į linksmas ir 
žaismingas muzikos garsų paieškas. 

Sustiprintos nerūdijančio plieno konstrukcijos Grindų 
Pianinas tvirtai įmontuojamas į žemę ar grindis ir 
yra vienodai tinkamas būti naudojamu mokyklose, 
darželiuose, parkuose ar kitose viešose vietose.  

Šokinėjant ar užlipant koja ant klavišų yra išgaunami 
aiškūs skirtingi garsai. 

Floor Piano
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Įspūdingas ir vienas populiariausių yra Trio ansamblis, 
kurį sudaro trejetas: 7 varpų komplektas, didysis Babelio 
būgnas ir ritmo deivės, vaivorykštinės Sambos 

Tubular Bells (Psl.13), Large Babel Drum (Psl.5),

Soprano kvarteto ansamblis: Cadenza, Babelio būgnas, soprano pentatoniniai laisvieji varpai ir Congo būgnų pora muzikos 
darnai ir ritmui palaikyti. Dvi oktavos nuo viduriniosios C iki C6 leis muzikuojantiems išgauti harmoningas melodijas.
Geriausias sprendimas jūsų finansinėms galimybėms!

Medium Congas (Psl.6), Small Babel Drum (Psl.5), Cadenza Maya (Psl.25), Soprano Pentatonic Freechimes (Psl.
18-19)

Trio Ensemble

Soprano Quartet Ensemble 
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Alto kvarteto ansamblis yra šiek tiek didesnis už Soprano kvarteto ansamblį, todėl puikus pasirinkimas, jei turite daugiau 
erdvės ir didesnį biudžetą. Šį kvartetą sudaro Duo Cupla (aliuminio arba stiklo pluošto klavišai), iškilus 3 imperatoriškų 
varpų rinkinys, alto diatoniniai laisvieji varpai ir pilnas Congų trejetas.  Diatoniniai laisvieji varpai šiam kvartetui suteikia 
naują muzikos kūrybos aspektą.

Congas Trio (Psl.6), Emperor Chimes (iš 3) (Psl.14), Duo Cupla (Psl.22-23), Alto Diatonic Freechimes (Psl.18-19)

Alto Quartet Ensemble
Sambos. Tikrai išsirinksite savo mėgstamiausią būgnelį 
iš jų skirtingų dydžių, spalvų ir skambesių gausos.

Rainbow Sambas (Psl.4)
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Šis tvirtas ir skambus komplektas pagamintas iš nerūdi-
jančio plieno, kaip ir visi mūsų instrumentai, atsparus 
bet kokiam orui ir aplinkai, tačiau tuo pačiu ir labai 
grakštus bei dailus. Į šešeto ansamblį įeina 6 skirtingų 
tembrų muzikiniai instrumentai nuo vamzdinių varpelių 
iki varpo lyros.

Harmony (Psl.10), Babel Drums (Psl..5),  

Kvinteto muzikinių instrumentų ansamblis siūlo plačią tonų ir skambesių įvairovę. Jums nereikės jokių muzikinių žinių ar 
įgūdžių, kad galėtumėte groti bei improvizuoti. Šis pentatoninis komplektas siūlo plačią tonų ir garsų įvairovę, 
susiliejančią į vieną gražią muziką. Grokite rinkiniu, į kurį įeina Cherubinas, Sansa-Rimba, Akadinda, 7 vamzdiniai varpeliai 
ir vaivorykštinės sambos.

Cherub (Psl.16), Sansa-Rimba Mysteria (Psl.24), Akadinda (Psl.29), Tubular Bells (Psl.13), Rainbow Sambas (Psl.4)

Quintet Ensemble  

Hexad Ensemble
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Didžiausias ir įvairiausias komplektas su pačiais įvairiausias muzikos tonais ir tembrais, nuo žemo C3 per 4 pilnas oktavas 
iki aukšto C7. Šiuo muzikiniu ansambliu galėsite kurti gražią muziką, nesvarbu, ar esate mėgėjas, ar muzikos profesionalas. 
Grokite būgnų ratelyje grupėje, suformuokite solo crescendo grodamas Colossus varpais arba vienu metu iki 4 žmonių grupėje 
grokite Papilio varpeliais. Į šį komplektą įeina didieji ir mažieji Babelio būgnai, Bell lyra ir delnais grojamas Handpipes.

Colossus Chimes (Psl.15), Papilio Bells (Psl.21), Cajon (Psl.7), Bell Lyre (Psl.20), Handpipes (Psl.10), Babel 
Drums (Psl5)

Hexad ansamblyje yra ir rankinių vamzdelių skambus
aerofonas. Visiems neabejotinai patiks klausytis skirtingų 
muzikos garsų.

Tubular Bells (Psl.13), Handpipes (Psl.10), Bell 
Lyre (Psl.20)

 Septet Ensemble



Global Sales & Manufacturing

Percussion Play Ltd

percussionplay.com 

info@percussionplay.com

UK  01730 235180 
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