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דרבוקה מצרית מקורית - 804

דרבוקה - 810

מיוצרת מפלסטיק משובח. מתאים לגיל הרך. כלי הקשה אותנטי. במגוון אפקטים.

תיבת לשוניות - 839

דרבוקה מצרית מקורית - 80401

גודל מלא. עם 6 ברגים. גודל 3/4. עם 4 ברגים.

טמבורין ללא כיסוי - 504טמבורין פתוח - 508

תוף ריתמיקה - 705

תוף ירח - 530טמבורין לגיל הרך - 608

תוף ריתמיקה ללא מצלצלים - 701

עיצוב חדשני. ידית אחיזה נוחה. צליל עשיר.

צליל משובח ומקצועי. תפסן מיוחד לפטישון.

ידית אחיזה מעוצבת. 16 זוגות מצלצלים.

עץ משובח. כיסוי עור.
קוטר 25 ס”מ . 

ידית אחיזה נוחה מותאמת לכל גיל.
המצלצלים סגורים לבטיחות מירבית. 

קוטר 14 ס”מ . 3 זוגות מצלצלים.

604B - טמבורין 604T - טמבורין

קוטר 14 ס”מ . 3 זוגות מצלצלים. קוטר 14 ס”מ . 3 זוגות מצלצלים.

2

תוף גננת - 605

קוטר 25 ס”מ.  7 זוגות מצלצלים. כיסוי עור.

תוף מרים - 603

קוטר 20 ס”מ . 5 זוגות מצלצלים. כיסוי עור.

3

צליל עשיר ומקצועי. מותאם במיוחד לנגינה החל מהגיל הרך.

קליק קלק חיות)קסטנייט( - 304קליק קלק )קסטנייט( - 305

צליל עשיר ומקצועי. מותאם במיוחד לנגינה החל מהגיל הרך.
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311T - תיבה סינית כפולה

מיוצרת מעץ משובח. בגימור איכותי.
מפיקה 2 צלילים שונים. מקל הקשה מצורף.

תיבה סינית - 311

מיוצרת מעץ משובח בגימור איכותי. מקל הקשה מצורף.

מצילה בודדת 20 ס”מ  -  328 זוג מצילות 20 ס”מ  -  323                             

מיוצרת מפליז איכותי. פטישון מצורף. מיוצרות מפליז איכותי. צליל עשיר ומקצועי. 

312T - גביע הקשה כפול

312U - אגוגו עץ

מיוצר מעץ משובח בגימור איכותי.
מפיק 2 צלילים שונים. מקל הקשה מצורף.

מיוצר מעץ משובח בגימור איכותי.
מפיק 2 צלילים שונים. מקל הקשה מצורף.

מקלות הקשה - 317

גביע הקשה - 312

312L - גביע הקשה משונן

מעגל לשוניות - 838

מעץ אלון איכותי בעיבוד משובח. צליל עשיר ומקצועי.

מיוצר מעץ משובח בגימור איכותי. מקל הקשה מצורף.

מיוצר מעץ משובח בגימור איכותי. מקל הקשה מצורף.

מיוצר מעץ משובח. פטישון מצורף.

4

זוג מצילות אצבע - 321

זוג מצילות 16 ס”מ  - 322 

מיוצרות מפלדת אל-חלד איכותית.

מיוצרות מפליז איכותי. בקוטר 5 ס”מ , צליל מדהים.
כולל ידיות אחיזה המותאמות לרתימה על האצבעות.

מיוצרות מפליז איכותי. צליל איכותי תזמורתי.

שליש    - 351

זוג מצילות 14 ס”מ  - 331

מפלדה משובחת. כולל תפסן מעוצב ומקל נקישה.

שליש 12 ס”מ - 350 

מפלדה משובחת. כולל תפסן מעוצב ומקל נקישה.

5

מנענעים על ידית - 301

קסטנייטות רתומות לידית פלסטיק. קל ונוח לנגינה.
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פעמון בכלוב - 345

עיצוב מקורי ובטיחותי שהותאם במיוחד לגיל הרך.

פעמון גביע - 349

פעמון על ידית. עיצוב מיוחד. עמיד ובטיחותי. צליל עשיר ומתגלגל.

פעמון על תפס - 340

עיצוב מיוחד מפלסטיק קפיצי מאפשר תליית הפעמון על כל בגד.

מיני שייקר - 102בייבי שייקר - 367

עיצוב מקורי. מרהיב וחדשני. עיצוב צבעוני וססגוני.  צליל רך ונעים. 

ידיון פעמונים - 342

צמיד פעמונים - 347

ידית מעוצבת לאחיזה נוחה.

4 פעמונים על גבי רצועת פלסטיק גמישה.
ניתנת לכיוונון וענידה על הידיים והקרסוליים.

ידית פעמונים - 346

פעמון על בסיס - 348

ידית פעמונים - 343

בעיצוב דג, צב, וברווז. מפלסטיק משובח. צליל עשיר ומתגלגל.

עיצוב מיוחד. עמיד ובטיחותי. צליל עשיר ומתמשך.
מתאים לחינוך המיוחד.

ידית אחיזה נוחה מפלסטיק משובח.
עם 3 פעמונים בגדלים שונים. צליל עשיר ומתגלגל.

6

ידית פעמון - 368

פעמוני יד מכוונים - 016

פעמון בכלוב - 341

עיצוב מעוגל ובטיחותי. לא ניתן לגעת בפעמון.
מתאים במיוחד לגיל הרך.

סט של 8 פעמונים מכוונים מדו עד דו. צליל מעולה.

עיצוב ססגוני ובטיחותי. לא ניתן לגעת בפעמון.
מתאים במיוחד לגיל הרך.

ידית פעמונים מעוגלת - 380ידית פעמונים - 1001

ידית עץ עם 13 פעמונים - 829

8 פעמונים על ידית אחיזה נוחה בעיצוב בטיחותי. 

צליל פעמונים עשיר ומתגלגל.

עיצוב בטיחותי לכל גיל. 

7
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עיצוב בטיחותי בהתאמה מיוחדת לגיל הרך.

3 חלקים. כיוון מדוייק. צליל מקצועי.
מסופקת עם חוטר ניקוי. ארוזה בשקית בד מהודרת.

אצבוע גרמני
 - Mezzo חלילית סופרן

 - Mezzo חלילית - 1150חליל אלט

172

180

 - ISIS חלילית סופרן

3 חלקים. כיוון מדוייק. צליל מקצועי.
מסופקת עם חוטר ניקוי. ארוזה בשקית בד מהודרת.

3 חלקים. כיוון מדוייק. צליל מקצועי.
מסופקת עם חוטר ניקוי. ארוזה בשקית בד מהודרת.

170

אצבוע ברוק

אצבוע ברוקאצבוע ברוק

3 חלקים. כיוון מדוייק. צליל מקצועי.

8

שייקר צורות - 462

בייבי מרקס - 362

עיצוב מעוגל ובטיחותי. מתאים במיוחד לגיל הרך.

עיצוב עם דמויות של חיות. ידית גמישה ונוחה במיוחד.

מרקס )זוג( - 363מרקיטו - 365

בייבי מרקס - 466

עיצוב חדשני ומקורי. צליל מקצועי. 

ידית אחיזה נוחה במיוחד שהותאמה לגיל הרך.

מרקס קלאסי )זוג(- 369

עיצוב מודרני ובטיחותי. צליל נעים ורך.

9

גלי הים - 483

ריינמייקר 20 ס”מ - 201

עיצוב מרתק של עולם המים. מפיק צלילים רכים של רחש
גלי הים בשילוב אפקטים ויזואליים.

ריינבומייקר 40 ס”מ - 400

ביצהקשה - 359

תוף ים קטן - 486

ריינבו שייקר - 103

מפל חרוזים צבעוניים היוצר מגוון אפקטים
מעשירים לגירוי חוש השמיעה והראיה. 

ביצת הקשה בעיצוב ייחודי עם בליטות טקטליות.
צליל מקצועי. עיצוב בלעדי לגיל הרך.

עיצוב מרתק של עולם המים. מפיק צלילים רכים של רחש
גלי הים בשילוב אפקטים ויזואליים.

מפל חרוזים צבעוניים היוצר מגוון אפקטים 
מעשירים לגירוי חוש השמיעה והראיה.

מפל חרוזים צבעוניים היוצר מגוון אפקטים
מעשירים לגירוי חוש השמיעה והראיה. 

מוריד הגשם המקורי

מוריד הגשם המקורי
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עיצוב מרתק של עולם המים. מפיק צלילים רכים של רחש
גלי הים בשילוב אפקטים ויזואליים.

ריינבומייקר 40 ס”מ - 400

ביצהקשה - 359

תוף ים קטן - 486

ריינבו שייקר - 103

מפל חרוזים צבעוניים היוצר מגוון אפקטים
מעשירים לגירוי חוש השמיעה והראיה. 

ביצת הקשה בעיצוב ייחודי עם בליטות טקטליות.
צליל מקצועי. עיצוב בלעדי לגיל הרך.

עיצוב מרתק של עולם המים. מפיק צלילים רכים של רחש
גלי הים בשילוב אפקטים ויזואליים.
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מעשירים לגירוי חוש השמיעה והראיה. 

מוריד הגשם המקורי

מוריד הגשם המקורי



פעמוני רוח - 901

36 מוטות פליז מכוונים.
צליל מעולה למגוון אפקטים מרהיבים. כולל עמוד תואם.

גונג - 844

מיוצר מפליז משובח. כולל מעמד ופטישון תואם.

ניתן להזמין בגדלים שונים. וללא מעמד.    
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קבסה - 828

מפוחית - 376

כיוון מדוייק. צליל משובח ומקצועי.

כלי הקשה דרום אמריקאי מקצועי.

משרוקית רכבת - 371 

צליל מדויק של שריקת הרכבת. עיצוב בלעדי.
ניתן לשטיפה ולניקוי יסודי.

11

תיק אכסון מבד - 60217מטלופון חינוכי - 215

מטלופון חינוכי מתפרק - 1280

לאכסון קל ונוח של מגוון כלי נגינה.12 צלילים מדו 2 עד סול 3. בתוספת 3 חצאי טון להחלפה. 

 )כלי הנגינה בתמונה -
 להמחשה בלבד(

סט 8 צלילונים בודדים מדו 2 עד דו 3. מתאים לנגינה קבוצתית.

מטלופון חינוכי מתפרק - 2009

קסילופון )גלוקנשפיל( - 3008

סט 8 צלילונים בודדים מדו 3 עד דו 4.
עיצוב לגיל הרך. מתאים לנגינה קבוצתית. 

 עיצוב מקורי, באריזת פלסטיק שקופה.
מותאם במיוחד לנגינה מהגיל הרך. אוקטבה אחת מדו 3 עד דו 4

קסילופון )גלוקנשפיל( - 2008

אוקטבה אחת מדו 3 עד דו 4. כולל 2 פטישונים

גויירו-שייקר - 374

אפקט דומינו - 600

כלי הקשה במגוון אפקטים שונים. ניתן לנגן
עם המקל כגויירו או בנענוע כשייקר. 

גויירו - 370

ויברה שייקר - 373

אפקט דומינו - 450

כלי הקשה בעיצוב חדשני ומרהיב. מיוצר מפלסטיק משובח ועמיד.
מגוון אפקטים עשיר.

כלי הקשה לאפקטים מיוחדים. מיוצר מפלסטיק משובח ועמיד.

כלי הקשה מקורי. עיצוב בלעדי. מותאם לגיל הרך. כלי הקשה ייחודי מעץ משובח. צליל עשיר ומיוחד.
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