


MAŽŲJŲ ZONA

Grojančios plytelės



Pentatonic Tembos

C pentatoninis mažoras C3-C4

Išskirtinio dizaino, neįprastos, skleidžiančios puikų

garsą Tembos tikrai nenuvils jūsų lūkesčių. Tiesiog

muškite per jas mentelėmis, o vibracijai keliaujant

vamzdeliu išgirskite skambią, naujovišką melodiją.

Žaisdami neopreno mentelėmis, užgaunant šešias

vis kitas instrumento angas, sukursite bliuzui

būdingą atmosferą. Nebūtina galvoti apie tikslias

natas ar teoriją. Tai garsų, stiliaus ir saviraiškos

paieškos grojant ir kuriant muziką čia ir dabar.

Instrumentas pagamintas iš nerūdijančio plieno.

Tvirtinamas į žemę. Į komplektaciją įeina 2

specialios mušamosios mentelės.



Duo
C pentatoninis mažoras C4-C6

Duo – išskirtinis lauko muzikos instrumentas, kuriuo vienu

metu gali groti keturi asmenys iš abiejų pusių.

Duetas yra savitas instrumentas su ergonomiškai lenktu

dizainu. Instrumento forma pasirinkta neatsitiktinai, o

mėginant palengvinti priėjimą groti iš abiejų pusių. Tokiu

būdu prie instrumento paprasta priartėti ir judantiesiems

neįgaliojo vežimėliais. Taip pat naudinga ir pritaikyta

žmonėms, kurie dėl specialiųjų poreikių negali atlaikyti

tiesioginio akių kontakto.

Šia priemone vienu metu gali groti iki keturių asmenų.

Pagaminti ir suderinti pentatonikoje, grojant gama kyla nuo

centro į abi puses. C dur apima 2 oktavas nuo C4 iki C6.

Galime pasiūlyti keletą Duo variantų. Instrumento garsinės

plokštelės pagamintos iš anoduoto aliuminio ir iš GRP

(stiklo pluošto). Kiekviena šių sudedamųjų dalių suteikia

instrumentui išskirtinį garsą bei dizainą. Gaminio

konstrukcija ir tvirtinimo detalės pagamintos iš nerūdijančio

plieno, rezonatorius – iš anoduoto aliuminio. Į

komplektaciją įeina 4 mušamosios lazdelės.



Bell Lyre

Lauko instrumentas, pagamintas iš 8 nerūdijančio plieno

apverstų dubenėlių-varpų, surinktų mažėjančia tvarka ant

vertikalaus strypo, įrėmintų į nerūdijančio plieno išlenktą

rėmą primenantį lyrą. Prie instrumento tvirtinamos dvi

mušamosios lazdelės, kuriomis užgavus dubenėlius-

varpus, kurių diametras siekia nuo 100 mm iki 290 mm,

išgaunami malonūs garsai švelniais tonais sklindantys

nuo varpų viršuje iki gilaus gongo apačioje. Instrumento

svoris yra 23,5 kg. Maksimalus aukštis - 1525 mm.

Montuojamas į žemę, į naujo betono pamatus. Gaminio

medžiagos atsparios atmosferos poveikiui. Į

komplektaciją įeina 2 mušamosios lazdelės.



Cavatina HD su natų knyga

C diatoninis mažoras C4-C6

Stiprus, atsparus besikeičiančioms oro sąlygoms ir patvarus

instrumentas, kurio garsų plokštelės išdėstytos kaip

tradicinio metalofono, kur gama kyla iš kairės į dešinę.

Garsinės plokštelės pagamintos iš vaivorykštės spalvomis

dengto anoduoto aliuminio. Rezonatorius pagamintas iš

anoduoto aliuminio. Gaminio konstrukcija ir visos tvirtinimo

detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno. Į komplektaciją

įeina 2 mušamosios lazdelės.

Natų knyga atspari bet kokioms oro sąlygoms su 8

populiariomis lietuvių liaudies dainomis, jos pagalba gali

groti visi, net ir nepažįstantys natų, kadangi melodija

atkuriama spalvų pagalba. Knygos konstrukcija ir tvirtinimo

detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno.

Cavatina ir natų knyga tvirtinamos į žemę.



Papilio Bells

C pentatoninis mažoras C4-C7

Papilio yra vamzdinio tipo metalofono konstrukcijos
instrumentas, sukonstruotas iš anoduoto aliuminio vamzdelių,
kabančių ant nerūdijančio plieno kabelių, kuriuos laiko tvirtas
nerūdijančio plieno rėmas.

Suderintas pentatonikos C mažore instrumentas mums „sako“,
kad nėra neteisingai sugrotų natų ar muzikinių kombinacijų,
nes bet koks grojimas turi būti ir yra malonus.

Instrumento diapazonas nuo viduriniosios C iki C7 ir apima 3
oktavas.

Šiuo 2,4 m ilgio instrumentu lengvai gali groti keturi žmonės
vienu metu.

Į komplektaciją įeina 4 mušamosios lazdelės.



Sonora

C pentatoninis mažoras C4-C6

21 vamzdinis varpelis yra suderintas rankiniu būdu, jie

pagaminti iš tvirto anoduoto aliuminio. Kiekvienas

vamzdelis montuojamas atskirai, naudojant smūgiams

atsparaus ABS plastiko rezonatorių, kuris sureguliuotas

vienodai tiksliai. Gaminio konstrukcija ir tvirtinimo detalės

pagamintos iš nerūdijančio plieno.

Sonoros vamzdeliai yra per pusę laipsnio nutolę vienas nuo 

kito centro, kas sukuria bangos efektą, nepriklausomai iš 

kurios pusės žiūrėsi – jis tikrai išsiskiria iš minios!

Montuojamas į žemę. standartus. Į komplektaciją įeina 2 

mušamosios lazdelės.



Cajon

Babel

Drum

Small

Cajon

Cajon‘as yra moderni „dėžutė“, pagaminta iš nerūdijančio

plieno, jautrus, pritaikytas naudojimui lauke bet kokiu metų

laiku. Juo lengva groti. Cajon savo viršutinėje dalyje turi

instaliuotas stygas, o per vidurį – žemo tono garsą

skleidžiančią įrangą.

Šie būgnai itin populiarūs jaunų žmonių tarpe ir tobulai

tinka gatvės pasirodymams ar mažiau prižiūrimoms

vietoms.

Babel Drum Small

Apvalus nerūdijančio plieno Babel Drum Small būgnas 

pagamintas C pentatoniniame mažore C4-C5 (šeši skirtingi 

garsai jame). Būgnas ir jį laikančios tvirtinimo 

konstrukcijos pagamintos iš nerūdijančio plieno. Būgnas 

tvirtinamas prie jį laikančių konstrukcijų trijuose taškuose 

ir montuojamas į naujo betono pamatus. Grojama rankomis. 

Medžiagos atsparios atmosferos poveikiui ir korozijai. 



Rainbow

Metallophone

Rainbow Chimes

Rainbow

Bongos

Rainbow Metallophone
Instrumentas pagamintas pentatonikos skalėje C-dur nuo C5 iki C6.

Daugiaspalvės anoduoto aliuminio garsinės plokštelės pritvirtintos ant

rezonatoriaus. Instrumentinė dalis tvirtinama ant nerūdijančio plieno

stulpų, tvirtinimo detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno. Medžiagos

atsparios atmosferos poveikiui. Gaminys sertifikuotas BS EN 1176. Į

komplektaciją įeina 2 mušamosios lazdelės.

Rainbow Chimes
Instrumentas pagamintas pentatonikos skalėje C-dur nuo C5 iki C6.

Daugiaspalviai anoduoto aliuminio vamzdeliai garsui išgauti pritvirtinti

prie HDPE plokščių nerūdijančio plieno antivandaliniais tvirtinimo

varžtais. Instrumentinė dalis tvirtinama prie dviejų nerūdijančio plieno

tvirtinimo stulpų. Medžiagos atsparios atmosferos poveikiui. Gaminys

sertifikuotas BS EN 1176. Į komplektaciją įeina 2 mušamosios

lazdelės.

Rainbow Bongos
Spalvingas trijų skirtingo diametro būgnų komplektas. Dėka

naudojamų kokybiškų medžiagų, lengva mušti būgnus ir atlikti

ritminius pratimus vaikams, neįgaliesiems ir suaugusiems.

Būgnai pagaminti iš HDU-PVC plastikinių garso rezonatorių ir HD

ABS būgnų dangtelių. Dažyti PU dažais be švino PU, tvirtinami

vandalams atspariais nerūdijančio plieno varžtais prie nerūdijančio

plieno kojos.



Stepping Stones

Kiekviena grojanti plytelė turi savyje įdiegtą

vieną iš akordų: C-dur, G-dur, E-moll, A-moll.

Grojantysis gali išgroti po vieną akordo natą arba

abiejomis kojomis išgauti visą akordą, esantį

vienoje plytelėje.

Plytelės paviršius padengtas EPDM – tai rūgštims

ir šarmams atspari M klasės guma pagal ASTM

standartą D-1418.

Grojančios plytelės montuojamos į žemę.



Domeikavos kaimo bendruomenės centras UAB Percussion Play Baltics

A. Rotundo g. 5-102, Vilnius, LT-01400

Aušra Gelbūdienė

El. paštas: domeikavoskaimobc@gmail.com El. paštas: ausra@ppbaltics.com

Tel. Nr.: 8 612 52614 Tel. Nr.: +370 670 76907

PASIŪLYMAS Nr. PERCUSSION-21_300_0  2021 04 23

Nr. Pavadinimas EUR be PVM EUR su PVM

1

Tembos Pentatonika (C3-C4) montavimui į žemę, įskaičiuotos 2 neopreninės 

mušamosios mentelės  su tvirtinimais, 1 vnt 5337,19 6458,00

2

Duo Cupla HD (C-dur pentatonika C4-C6), montavimui į žemę, į 

komplektaciją įeina 4 mušamosios lazdelės, 1 vnt 3505,79 4242,00

3 Cajon (2-jų būgnų komplektas), montavimui į žemę, 1 vnt 2669,42 3230,00

4

Cavatina HD (C-dur diatonika C4-C6), montavimui į žemę, į komplektaciją 

įeina 2 mušamosios lazdelės, 1 vnt 

Natų knyga (4 lapai, 8 lietuvių liaudies dainos), montavimui į žemę, 1 vnt 4462,81 5400,00

5

Sonora  (C-dur pentatonika C4-C6), montavimui į žemę, į komplektaciją įeina 

2 mušamosios lazdelės + 2 papildomi laikikliai, 1 vnt 4783,47 5788,00

Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno r.

Rūta Butkuvienė



6

Bell Lyre (8 nerūdijančio plieno varpai, montavimui į žemę, į komplektaciją 

įeina 2 mušamosios lazdelės, 1 vnt 2931,40 3547,00

7

Papilio Bells (C-dur pentatonika C4-C7), montavimui į žemę, į komplektaciją 

įeina 4 mušamosios lazdelės, 1 vnt  3295,87 3988,00

8 Babel Drum Small (C-dur pentatonika C4-C5), montavimui į žemę,, 1 vnt  1654,55 2002,00

9

Rainbow Trio Ensemble (komplektas iš trijų instrumentų), montavimui į 

žemę, į komplektaciją įeina 4 mušamosios lazdelės, 1 vnt 3347,11 4050,00

10

Stepping Stones (4 grojančių plytelių komplektas, kiekviena plytelė turi po 

akordą: C-dur, E-dur, G-dur, A-dur), montavimui į žemę, 1 vnt 6400,00 7744,00

11 Montavimo darbai 2892,56 3500,00

Kaina EUR: 41280,17 49949,00

PVM 21%: 8668,83

Galutinė kaina EUR su PVM: 

Lauko muzikos instrumentai sertifikuoti BS EN 1176.
Pristatymo kaina nuo durų iki durų įskaičiuota.
Montavimo darbų kaina neįskaičiuota.
Montuojama pagal gamintojo instrukcijas.
Gaminių medžiagos atsparios atmosferos poveikiui. 

Pasiūlymas galioja iki 2021 08 31

49949,00


