
Wysokiej jakości polskie rózgi perkusyjne produkowane ręcznie ze spe-
cjalnie selekcjonowanego bambusa. Idealnie wyważone, aby zadowolić 
nawet najbardziej wyrafinowanych perkusistów.
Pałki te wyróżnia specjalne, elastyczne wykończenie uchwytu, co zapew-
nia lepsze trzymanie rózgi i zapobiega jej przypadkowemu wyślizgnięciu 
się z ręki. Dzięki temu zwiększa się komfort grania.

K ATALOG  PRODUK TÓW

RÓZGI

BEAT

długość: 410 mm
średnica pałki: 12 mm
średnica uchwytu: 16 mm
uchwyt: aluminium
waga: 60 g

Rózgi perkusyjne BEAT to klasyczne, 
cienkie pałki typu Hot Rods przezna-
czone do średnio cichego, akustycz-
nego grania.

CONTROL

długość: 410 mm
średnica pałki: 13 mm
średnica uchwytu: 17 mm
uchwyt: aluminium
waga: 65 g

Rózgi perkusyjne CONTROL stworzo-
ne zostały specjalnie do średnio gło-
śnego grania akustycznego wszyst-
kich rodzajów muzyki. Jedyny model 
stworzony z grubszego bambusa. 
Każda pałka zrobiona jest z 7 sztuk 
bambusa, każdy o średnicy 0,5mm.

W ofercie posiadamy 8 rodzajów rózg perkusyjnych.
Ich różnorodność umożliwia odpowiedni dobór dla każdego, w zależno-
ści od preferencji, wykonywanego gatunku muzycznego oraz pożąda-
nego stopnia głośności. Większość modeli posiada dodatkowe wzmoc-
nienia rim shot, co zapewnia dłuższą żywotność pałek. Dla perkusistów, 
którzy lubią grać głośniej, mocno akcentując werbel rim shotem, stwo-
rzone zostały modele z dłuższym wzmocnieniem rim shota. Ponadto  
rózgi wyposażone są w gumki umożliwiające regulację twardości koń-
cówki, a tym samym dodatkową regulację głośności grania.
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IMPACT

długość: 410 mm
średnica pałki: 13 mm
średnica uchwytu: 17 mm
uchwyt: aluminium
waga: 65 g

Rózgi perkusyjne IMPACT to kla-
syczne, cięższe rodsy. Przeznaczone 
są do głośniejszego, akustycznego 
grania z wyrazistym akcentowaniem 
werbla uderzeniami rim shot.

LONG IMPACT

długość: 410 mm
średnica pałki: 13 mm
średnica uchwytu: 17 mm
uchwyt: aluminium
waga: 70 g

Rózgi perkusyjne LONG IMPACT to 
cięższe rodsy, stworzone dla per-
kusistów, którzy grając akustyczne 
koncerty, lubią grać głośniej i ude-
rzać mocniej akcentując rim sho-
tem. Daje to efekt jeszcze bardziej 
podkreślonego i bardziej wyraziste-
go werbla.

WALLOP

długość: 420 mm
średnica pałki: 14 mm
średnica uchwytu: 17 mm
uchwyt: pcv
waga: 55 g

Rózgi perkusyjne WALLOP to kla-
syczne, lekkie rodsy do nieco gło-
śniejszego grania akustycznego. 
Model dedykowany perkusistom, 
którzy chcą uzyskać efekt podkre-
ślonego, bardziej wyrazistego wer-
bla, przez uderzanie rim shotem.

LONG WALLOP

długość: 420 mm
średnica pałki: 14 mm
średnica uchwytu: 17 mm
uchwyt: pcv
waga: 60 g

Rózgi perkusyjne LONG WALLOP to 
lekkie rodsy, stworzone specjalnie 
dla perkusistów, którzy grając aku-
styczne koncerty lubią grać głośniej, 
mocno akcentując rim shotem. Dzię-
ki temu werbel jest bardziej podkre-
ślony i wyrazisty.

STRIKE

długość: 410 mm
średnica pałki: 12 mm
średnica uchwytu: 16 mm
uchwyt: aluminium
waga: 55 g

Rózgi perkusyjne STRIKE przezna-
czone są do cichego, kameralnego 
grania. Każda pałka wyposażona jest 
w aż dwie gumki do regulacji koń-
cówki, co umożliwia uzyskanie na-
wet bardzo delikatnego brzmienia.

SMALL STRIKE

długość: 400 mm
średnica pałki: 12 mm
średnica uchwytu: 16 mm
uchwyt: aluminium
waga: 55 g

Rózgi perkusyjne SMALL STRIKE to 
krótkie rodsy przeznaczone do ci-
chego, kameralnego grania. Każda 
pałka wyposażona jest w aż dwie 
gumki do regulacji twardości koń-
cówki, co umożliwia uzyskanie na-
wet bardzo delikatnego brzmienia.
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PADY

Wysokiej jakości polskie ćwiczeniowe pady perkusyjne. Pady są dwu-
stronne, z gwintem do montażu na statywie lub bez.

Niewątpliwą zaletą naszych padów jest dwustronność. Zastosowanie 
dwóch różnych gum o odpowiednio dobranych parametrach twardo-
ści, umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu ćwiczeń dla rąk. Guma 
średnio-miękka (z przodu) świetnie odbija, co daje najlepsze efekty  
do ćwiczenia palców i nadgarstków. Jest również rewelacyjna do ćwicze-
nia wszystkich technik grania. Guma twarda (z tyłu) jest idealna do ćwi-
czenia nadgarstków, ponieważ słabo odbija, a co za tym idzie, zmusza  
do większej pracy nadgarstkami.

Atutem naszych padów jest również ich waga - jedynie 0,81kg przy śred-
nicy 25cm (10’’), a 0,4kg przy średnicy 17,5cm (7’’) - co sprawia, że pad 
zmieści się do każdej torby czy plecaka, a przy tym nie odczujemy prak-
tycznie jego ciężaru. Zatem ćwiczy się na nim dobrze i efektywnie nie tyl-
ko w domu, ale także i w każdej, nawet dalekiej, podróży.

GK-DMH10

średnica: 10’’/25 cm
grubość: 2,1cm
waga: 0,81kg

Dwustronny pad perkusyjny  
do ćwiczenia.

GK-DMH10fx
średnica: 10’’/25 cm
grubość: 2,1cm
waga: 0,81kg
gwint: 8 mm

Dwustronny pad perkusyjny  
z gwintem do ćwiczenia.

GK-DMH7

średnica: 7’’/17,5 cm
grubość: 2,1cm
waga: 0,4 kg

Dwustronny pad perkusyjny  
do ćwiczenia.
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Poduszka tłumiąca do centrali GK DRUM PILLOW to połączenie profesjo-
nalizmu, estetyki i praktyczności. Przyczepiana jest do wewnętrznego 
korpusu bębna za pomocą rzepa. Umożliwia doskonałą kontrolę rezo-
nansu naciągów, pozwalając na subtelne niuanse w tłumieniu dźwięku, 
nadając barwie cieplejsze brzmienie. GK DRUM PILLOW ma również nie-
banalny wygląd.

Zaprojektowana i uszyta w Polsce.

Wielofunkcyjna poduszka GK DRUM PILLOW posiada rzepy umożliwia-
jące dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb perkusisty. Za ich 
pomocą można zmienić nie tylko kształt, ale również wielkość podusz-
ki, regulując w ten sposób wielkość powierzchni dotykającej naciąg.  
W zestawie znajduje się również rzep, który można przykleić w centralce, 
dzięki czemu poduszka zawsze zostanie na swoim miejscu.

Przykładowe ułożenie poduszki w bębnie basowym

Nakrętki na statywy do talerzy perkusyjnych w kształcie czaszek, zastępu-
jące zwykłe motylki. Mają standardowy gwint 8 mm.
Dostępne w dwóch metalizowanych kolorach.

PODUSZKI DO TŁUMIENIA STOPY - GK DRUM PILLOW

pasuje do bębnów o głębokości 16’’-20’’
materiał zewnętrzny: 100% bawełna
wypełnienie: materiał tłumiący
dostępna w dwóch kolorach

NAKRĘTKI NA STATYWY DO TALERZY - GK CYMBAL SKULL

SHAKERY

długość: 16 cm
średnica: 5 cm

to najgłośniejszy sha-
ker brzmiący „medium-
-high sound”.

Shakery GK wykonane są z mosiądzu. Wszystkie  
charakteryzują się bardzo przyjemnym ciepłym 
brzmieniem, a zarazem idealnie komponują się  
w muzyce live, klubowej czy też nagraniach w stu-
dio. Trzy modele to trzy zróżnicowane brzmienio-
wo shakery.

ROCK

długość: 16 cm
średnica: 4 cm

to shaker, który jest deli-
katniejszy w brzmieniu w 
stosunku do Rock Shake. 
Brzmieniowo klasyfikuje 
się do wysokiego brzmie-
nia typu „High warm tone”.

POP

długość:: 8 cm
średnica: 4 cm

to wersja mini, która 
idealnie nadaje się do 
szybszego grania „qu-
ick sound” oraz ideal-
nie uzupełnia się przy 
graniu Pop Shake czy 
Rock Shake.

MINI
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