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 Opis produktów , Ilość Zdjęcie 

 I. Pałki kotłowe 

I.1 

Profesjonalne twarde pałki kotłowe. 
Wiedeński typ pałki zrobiony z twardej 
Flanelli - model - Kaufmann 104  
                                                               1 para 
Profesjonalne twarde pałki kotłowe. 
Wiedeński typ pałki zrobiony z twardej 
Flanelli. Czubek główki pałki zakończony 
zielonym kolorem. Pałki z trzonkami 
drewnianymi.  
 
  

I.2 

Profesjonalne bardzo twarde pałki kotłowe. 
Wiedeński typ pałki zrobiony z twardej 
Flanelli - model - Kaufmann 105  
                                                              1 para 
Profesjonalne bardzo twarde pałki kotłowe. 
Wiedeński typ pałki zrobiony z twardej 
Flanelli. Czubek główki pałki zakończony 
czarnym kolorem. Pałki z trzonkami 
drewnianymi.  
 
  

I.3 

Profesjonalne ekstremalnie twarde pałki 
kotłowe. Wiedeński typ pałki zrobiony z 
twardej Flanelli.  
                                                              1 para 
model - Kaufmann 106  
 
Profesjonalne ekstremalnie twarde pałki 
kotłowe. Wiedeński typ pałki zrobiony z 
twardej Flanelli. Czubek główki pałki 
zakończony brązowym kolorem. Pałki z 
trzonkami drewnianymi.  
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I.4 

Profesjonalne pałki kotłowe z dużą 
korkową główką owiniętą materiałem.  
                                                                1 para 
model - Kaufmann 114  
 
Profesjonalne pałki kotłowe z dużą 
korkową główką owiniętą materiałem. 
Główki pałki wykończone czerwonym 
materiałem. Pałki z trzonkami drewnianymi.  
 

 

I.5 

Profesjonalne pałki kotłowe z małą 
korkową główką owiniętą materiałem.  
model - Kaufmann 115  
                                                               1 para 
Profesjonalne pałki kotłowe z małą 
korkową główką owiniętą materiałem. 
Główki pałki wykończone zielonym 
materiałem. Pałki z trzonkami drewnianymi.  
 

 

I.6 

Profesjonalne barokowe pałki kotłowe z 
główką owiniętą skórą.  
1 para 
 model - Kaufmann 125  
 
Profesjonalne barokowe pałki kotłowe z 
główką owiniętą skórą. Trzonki wykonane z 
drewna ze żłobieniami do wygodniejszego 
trzymania.  
 

 

I.7 

Profesjonalne średnio twarde pałki kotłowe.  
                                                               1 para 
model - Kappert 2002  
 
Profesjonalne średnio twarde pałki kotłowe 
na bambusowych trzonkach o średnicy 
główki 30-33 mm. Ciężar pałki 23-26 g. 
Z pomarańczową obwódką przy główce.  
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I.8 

Profesjonalne średnio twarde pałki kotłowe.  
                                                                1 para 
 model - Kappert 2004  
 
Profesjonalne średnio twarde pałki kotłowe 
na bambusowych trzonkach o średnicy 
główki 36-38 mm. Ciężar pałki 25-28 g. 
Z czarną obwódką przy główce.  
 
 

 

I.9 

Profesjonalne średnio miękkie pałki 
kotłowe.  
                                                               1 para 
model - Kappert 2005  
 
Profesjonalne średnio miękkie pałki 
kotłowe na bambusowych trzonkach o 
średnicy główki 38-41 mm. Ciężar pałki 28-
32 g. 
Z żółtą obwódką przy główce.  
 

 

I.10 

Profesjonalne średnio miękkie pałki 
kotłowe.  
                                                                1 para 
model - Kappert 2006  
 
Profesjonalne średnio miękkie pałki 
kotłowe na bambusowych trzonkach o 
średnicy główki 39-43 mm. Ciężar pałki 27-
32 g. 
Z zieloną obwódką przy główce.  
 

 

I.11 

Profesjonalne miękkie pałki kotłowe.  
                                                                 1 para 
model - Kappert 2007  
 
Profesjonalne miękkie pałki kotłowe na 
bambusowych trzonkach o średnicy główki 
39-43 mm. Ciężar pałki 30-36 g. 
Z ciemnozieloną obwódką przy główce.  
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I.12 

Profesjonalne miękkie pałki kotłowe.  
                                                                1 para 
model Kappert 2008  
 
 
 
 
 

 

I.13 

Profesjonalne średnio twarde pałki kotłowe.  
                                                             1 para 
model - Kappert 2012  
 

 

I.14 

Profesjonalne średnio miękkie pałki 
kotłowe.  
                                                             1 para 
 
model - Kappert 2013  
Z czerwono-zieloną obwódką przy główce. 
 
 
 

 

I.15 

Profesjonalne miękkie pałki kotłowe. 1 para 
model - Kappert 2014  
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I.16 

Profesjonalne uniwersalne pałki kotłowe.  
                                                               1 para 
model - KATO Seegers A 35  

 
 

 

I.17 

 
Profesjonalne uniwersalne pałki kotłowe.  
                                                               1 para 
model - KATO Seegers C 42  
 
 

I.18 

Profesjonalne duże pałki kotłowe.     1 para 
model - KATO Bayreuth 47  
 
 
 

      

I.19 

Profesjonalne pałki kotłowe.                1 para 
model - KATO Brahms 40  
 
 
 

I.20 
 

Profesjonalne miękkie pałki kotłowe.  
                                                                1 para 
model - KATO Tchaikovsky 38  
 

I.21 

Profesjonalne flanelowe pałki kotłowe w 
niemieckim stylu.                                1 para 
 model - KATO DFL- 3222  
 
 

 

I.22 

Profesjonalne flanelowe pałki kotłowe w 
niemieckim stylu. 
                                                           1 para 
model - KATO LwFL-3216  
 
 

I.23 

Profesjonalne flanelowe pałki kotłowe w 
niemieckim stylu.  
                                                                1 para 
model - KATO LwFL-2616  
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 II. Pokrowiec na pałki kotłowe 

 

Profesjonalny duży pokrowiec na pałki 
kotłowe.  
 
model - Kolberg 879 T  
                                                            2 sztuki 
  

 

 III. Talerze koncertowe A2 

III.1 

Profesjonalne ręcznie kute talerze koncertowe 
A2 rozmiar 17”.  
                                                              1 para 
model - Sabian 11719  
 
Profesjonalne ręcznie kute talerze koncertowe 
A2 rozmiar 17” o ciemnym brzmieniu, lekkie. 
Wykonane ze stopu metalu B20 
 
 
 
 
 
 
 

 

 IV. Pałki do werbla 

IV.1 

Profesjonalne pałki do werbla z drzewa 
różanego. 
                                                              1 para 
model - Kolberg K8Z RW  
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IV.2 

Profesjonalne pałki do werbla z drzewa 
różanego.  
                                                             1 para 
model - Kolberg E1K RW  
 
 

 

IV.3 

Profesjonalne pałki do werbla z drzewa 
różanego.  
                                                               1 para 
model - Kolberg E2K RW  
  
 

 

IV.4 

Profesjonalne pałki do werbla z drzewa 
różanego 
                                                                1 para 
model - Kolberg K10Z RWL  
 

 

 
V. Pałki do wibrafonu, marimby, dzwonków, 
ksylofonu i krotali 

V.1 

Profesjonalne średnio twarde pałki do 
wibrafonu 
 model - Innovative Percussion F5.5  
                                                                 2 pary 
Średnio twarde pałki do wibrafonu. Owinięte 
niebieskim sznurkiem na drzewcu rattanowym.  
Główki w kształcie grzybka. 
 
 

 

V.2 

Profesjonalne twarde pałki do wibrafonu.  
                                                                 2 pary 
model - Innovative Percussion F6  
 
Twarde pałki do wibrafonu. Owinięte fioletowym 
sznurkiem na drzewcu rattanowym.  
Główki w kształcie grzybka. 
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V.3 

Profesjonalne pałki do dzwonków. 
                                                                 2 pary 
model - Innovative Percussion F11 
 
Pałki do dzwonków. Główki okrągłe zrobione z 
mosiądzu. Trzonki pałek z brzozy.  
 
 
 

 

V.4 

Profesjonalne miękkie pałki do 
wibrafonu/marimby 
 model - Innovative Percussion AA 15  
                                                               2 pary 
Miękkie pałki do wibrafonu/marimby. Owinięte 
pomarańczowym sznurkiem na drzewcu 
rattanowym z białą taśmą przy główce.  
  

V.5 

Profesjonalne średnio miękkie pałki do 
wibrafonu/marimby 
                                                               2 pary 
 model - Innovative Percussion AA 20  
 
Średnio miękkie pałki do wibrafonu/marimby. 
Owinięte pomarańczowym sznurkiem na 
drzewcu rattanowym z żółtą taśmą przy 
główce.  
  

V.6 

Profesjonalne średniej twardości pałki do 
wibrafonu/marimby.  
                                                              2 pary 
 model - Innovative Percussion AA 25  
 
Średniej twardości pałki do wibrafonu/marimby.  
Owinięte pomarańczowym sznurkiem na 
drzewcu rattanowym z niebieską taśmą przy 
główce.  
 

 

V.7 

Profesjonalne średnio twarde pałki do 
wibrafonu/marimby.  
                                                                  2 pary 
model - Innovative Percussion AA 25H  
Średnio twarde pałki do wibrafonu/marimby. 
Owinięte pomarańczowym sznurkiem na 
drzewcu rattanowym z pomarańczową taśmą 
przy główce.  
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V.8 

Profesjonalne twarde pałki do 
wibrafonu/marimby.  
                                                                2 pary 
 model - Innovative Percussion AA 30  
 
Twarde pałki do wibrafonu/marimby. Owinięte 
pomarańczowym sznurkiem na drzewcu 
rattanowym z zieloną taśmą przy główce.  
  

V.9 

Profesjonalne miękkie pałki do marimby. 
                                                                 2 pary 
model - Innovative Percussion IP 3103  
 
Miękkie pałki do marimby na trzonkach 
rattanowych. Główki owinięte włóczką w 
kolorze złamanej bieli, dookoła dwa paski 
włóczki w kolorze błękitnym.  
  

V.10 

Profesjonalne średnio miękkie pałki do 
marimby 
                                                                2 pary 
model - Innovative Percussion IP 3104  
 
Średnio miękkie pałki do marimby na trzonkach 
rattanowych. Główki owinięte włóczką w 
kolorze złamanej bieli, dookoła dwa paski 
włóczki w kolorze bordowym. 
  

V.11 

Profesjonalne średniej twardości pałki do 
marimby.  
                                                              2 pary 
model - Innovative Percussion IP 3105  
 
Średniej twardości pałki do marimby na 
trzonkach rattanowych. Główki owinięte 
włóczką w kolorze złamanej bieli, dookoła dwa 
paski włóczki w kolorze niebieskim. 
  

V.12 

Profesjonalne średnio twarde pałki do marimby.  
                                                                2 pary 
model - Innovative Percussion IP 3106  
 
Średnio twarde pałki do marimby na trzonkach 
rattanowych. Główki owinięte włóczką w 
kolorze złamanej bieli, dookoła dwa paski 
włóczki w kolorze czerwonym. 
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V.13 

Profesjonalne pałki do krotali.  
                                                               1 para 
model - Innovative Percussion ENS 760R  
 
Pałki do krotali na trzonkach rattanowych. 
Główki aluminiowe, okrągłe.  
 

 

V.14 

Profesjonalne średnio miękkie pałki do 
ksylofonu. 
                                                                1 para 
model - Innovative Percussion OS 1  
 
 
Średnio miękkie pałki do ksylofonu na 
trzonkach rattanowych z białą taśmą przy 
główce.  
Główki okrągłe w kolorze zielonym o średnicy 1 
1/8”. 
 

 

V.15 

Profesjonalne twarde pałki do ksylofonu.  
                                                               1 para 
 model - Innovative Percussion OS 2  
 
Twarde pałki do ksylofonu na trzonkach 
rattanowych z czarną taśmą przy główce. 
Główki okrągłe w kolorze białym o średnicy 1”. 
 
 
 
  

V.16 

Profesjonalne twarde pałki do ksylofonu. 
                                                                1 para 
model - Innovative Percussion OS 3  
 
 
Twarde pałki do ksylofonu na trzonkach 
rattanowych z żółtą taśmą przy główce o 
jasnym brzmieniu.  
Główki okrągłe w kolorze złamanej bieli o 
średnicy 1”. 
 

 

V.17 

Profesjonalne twarde pałki do 
ksylofonu/dzwonków.  
                                                              1 para 
model - Innovative Percussion OS 4  
 
Twarde pałki do ksylofonu/dzwonków na 
trzonkach rattanowych z niebieską taśmą przy 
główce.  
Główki okrągłe w kolorze białym o średnicy 1 
1/8”. 
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V.18 

Profesjonalne twarde pałki do dzwonków. 
                                                                1 para 
model - Innovative Percussion OS 5  
 
Twarde pałki do dzwonków na trzonkach 
rattanowych z jasno niebieską taśmą przy 
główce.  
Okrągłe przeźroczyste główki o średnicy 1 1/8”. 
 

 

V.19 

Profesjonalne lekkie pałki do dzwonków.  
                                                                 1 para 
model - Innovative Percussion OS 6  
 
Lekkie pałki do dzwonków na trzonkach 
rattanowych z czerwoną taśmą przy główce. 
Główki okrągłe w kolorze szarym o średnicy 
7/8”. 
 

 

V.20 

Profesjonalne lekkie pałki do dzwonków.  
                                                                 1 para 
model - Innovative Percussion OS 7  
 
Lekkie pałki do dzwonków na trzonkach 
rattanowych z zieloną taśmą przy główce. 
Okrągłe przeźroczyste główki o średnicy 7/8”. 
  

V.21 

Profesjonalne średniej twardość pałki do 
ksylofonu/dzwonków.  
                                                                1 para 
model - Innovative Percussion OS 8  
 
Średnia twardość pałki do ksylofonu/dzwonków 
na trzonkach rattanowych z brązową taśmą 
przy główce.  
Główki okrągłe z tworzywa fenolowego o 
średnicy 1 1/8”. 
 

 

V.22 

Profesjonalne średniej twardości pałki do 
ksylofonu/dzwonków.  
                                                                1 para 
model - Innovative Percussion OS 9  
 
Średniej twardości pałki do 
ksylofonu/dzwonków na trzonkach rattanowych 
z purpurową taśmą przy główce.  
Główki okrągłe z tworzywa fenolowego o 
średnicy 1”. 
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V.23 

Profesjonalne miękkie pałki do 
ksylofonu/dzwonków.  
                                                                1 para 
model - Innovative Percussion IP 901  
 
Miękkie pałki do ksylofonu/dzwonków na 
trzonkach rattanowych. Główki okrągłe w 
kolorze jasnobrązowym.  
 
 
 

 

V.24 

Profesjonalne średnio miękkie pałki do 
ksylofonu/dzwonków.  
                                                                1 para 
model - Innovative Percussion IP 902  
 
Średnio miękkie pałki do ksylofonu/dzwonków 
na trzonkach rattanowych. Główki okrągłe w 
kolorze czerwonym. 
 
 
 
 
 
 

 

V.25 

Profesjonalne średnio twarde pałki do 
ksylofonu/dzwonków 
                                                                 1 para 
model - Innovative Percussion IP 903  
 
Średnio twarde pałki do ksylofonu/dzwonków 
na trzonkach rattanowych. Główki okrągłe w 
kolorze białym. 
 
 
 
 

 

V.26 

Profesjonalne twarde pałki do 
ksylofonu/dzwonków.  
                                                               1 para 
model - Innovative Percussion IP 904  
 
Twarde pałki do ksylofonu/dzwonków na 
trzonkach rattanowych. Główki okrągłe w 
kolorze zielonym.  
 

 



 

                      
                                 „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” 

 

str. 13 
INSTRUMENTY I AKCESORIA PERKUSYJNE 

V.27 

Profesjonalne twarde pałki do 
ksylofonu/dzwonków.  
                                                                1 para 
 model - Innovative Percussion IP 905  
 
Twarde pałki do ksylofonu/dzwonków na 
trzonkach rattanowych o jasnym brzmieniu. 
Główki okrągłe w kolorze rdzawym. 
  

V.28 

Profesjonalne twarde pałki do 
ksylofonu/dzwonków.  
                                                                1 para 
model - Innovative Percussion IP 906  
 
Twarde pałki do ksylofonu/dzwonków na 
trzonkach rattanowych o jaskrawym brzmieniu. 
Główki okrągłe w kolorze czarnym. 
  

V.29 

Profesjonalne pałki do dzwonków.  
model - Innovative Percussion IP 907  
                                                                1 para 
Pałki do dzwonków na trzonkach rattanowych. 
Główki mosiężne.  
 

 

 VI. PAŁKI DO WIELKIEGO BĘBNA I GONGU 
 

VI.1 

Profesjonalna wielka pałka do dużego bębna.  
                                                            1 sztuka 
model - Innovative Percussion CB 1  
 
Wielka pałka do dużego bębna . 1” 
polakieowany trzon pałki zrobiony z 
czerwonego dębu.  
Drewniany rdzeń pałki. Mosiężny odważnik 
przy główce pałki. 
 

 

VI.2 

Profesjonalna twarda pałka do dużego bębna.  
                                                             1 sztuka 
model - Innovative Percussion CB 4  
 
Twarda pałka do dużego bębna. 1” 
polakieowany trzon pałki zrobiony z 
czerwonego dębu. 
Mosiężny odważnik przy główce pałki. 
Elastyczna okrągła główka zrobiona z 
syntetycznego materiału. 
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VI.3 

Profesjonalna duża pałka do gongu.  
                                                               2 sztuki 
model - Innovative Percussion CG 1S  
 
Duża pałka do gongu. 1” polakieowany trzon 
pałki zrobiony z czerwonego dębu. 
Mosiężny odważnik przy główce pałki. Duży i 
ciężki gumowy rdzeń pałki pokryty puszystym 
materiałem. 
 
  

VI.4 

Profesjonalna mała pałka do gongu.  
                                                            2 sztuki 
model - Innovative Percussion CG 2S  
 
Mała pałka do gongu. 1” polakieowany trzon 
pałki zrobiony z czerwonego dębu. 
Mosiężny odważnik przy główce pałki. Ciężki 
gumowy rdzeń pałki pokryty puszystym 
materiałem. 
 
 
 

 

 VII. POKROWIEC NA PAŁKI 

VII.1 

Profesjonalny duży pokrowiec na pałki 
perkusyjne. 
                                                             2 sztuki 
model - Innovative Percussion MB 3  
Duży pokrowiec na pałki perkusyjne zrobiony z 
wysokiej jakości, wytrzymałej kordury. 16 
wewnętrznych kieszeni na pałki.  
 
 
  

 VIII. TOM-TOMY + STATYW 

VIII.1 

Tom-tom 8”.                                                   1szt. 
 model - Pearl VBL 8”x7” #234  
 

 

VIII.2 

Tom-tom 14”.                                                  1szt. 
model - Pearl VBL 14”x11” #234  
 

VIII.3 

Statyw z holderem do zamontowania dwóch tom-
tomów.  
model - Pearl T930                                         1szt. 
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 IX. MEMBRANY DO KOTŁÓW 

IX.1 

Membrana do kotła 32”.                           1 sztuka 
 
 model - Remo Renaissance 32”  
 

 

IX.2 

Membrana do kotła 29”.                           1 sztuka 
 
model - Remo Renaissance 29”  
 
 

 

IX.3 

Membrana do kotła 26”.                            1 sztuka 
 
model - Remo Renaissance 26”  
 

 

IX.4 

Membrana do kotła 23”.                           1 sztuka 
model - Remo Renaissance 23”  
 

 

 

 


