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10.52200 Metal Gongs 
 
Urządzenie Metal Gongs jest zewnętrznym instrumentem muzycznym zbudowanym z drewna dębowego (rama) i i mosiądzu, z 
którego wykonane są grające gongi. Każdy dysk ma inny wymiar i każdy w związku z tym rezonuje inaczej, wydając inny dźwięk.  
Po uderzeniu pałeczką dysk zaczyna wibrować i wydawać z siebie miły dla ucha dźwięk. Dotykając wibrującego gongu możemy 
przenieść na swoje ciało jego drgania i przez skórę odczuć wibracje.  
Urządzenie jest wyposażone w 2 pałeczki. 
Urządzenie występuje w dwóch wersjach: z czterema lub ośmioma grającymi deseczkami. 
 
Urządzenie może stanowić ciekawy i piękny element wyposażenia przestrzeni publicznych takich jak place miejskie, place zabaw, 
parki, instytucje edukacyjne, szkoły muzyczne itd. 

 
 

Wymiary : 
 
H – 1600 mm 
W - 1750 mm 
D -160 mm 
Waga - 120 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komponenty: 
 
Kompletne urządzenie z 10 gongami i dwoma 
pałeczkami 
 

 
 Charakterystyka urządzenia 

 

  

Dźwięk 
 
Odporność na wandalizm 
 
 
Nadzór  
 
Tablica informacyjna 
 
Instalacja 
 
Certyfikat EN 1176 

Delikatny 
 
Może być podatny zwłaszcza na 
terenach niemonitorowanych 
 
Nie konieczny 
 
Nie konieczna 
 
Na zewnątrz I wewnątrz 
 
Nie wymagany 
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Informacje techniczne 
 
Rama wykonana z drewna 
dębowego. 
 
Mosiężne gongi (10 szt.) 
zamocowane do dębowej ramy za 
pomocą linek ze stali 
kwasoodpornej.  
Pałeczki z tworzywa 
syntetycznego przytwierdzone o 
ramy za pomocą linek ze stali 
kwasoodpornej.  
 
Przestrzeń wymagana do 
wygodnego użytkowana 
urządzeń: 300 x 200 cm 
 
 Rzeczywiste wymiary urządzenia 
mogą się nieznacznie różnić od 
podanych w niniejszej karcie 
katalogowej.  
 
 
Fundamenty 
1 x 150 x 60 x 55 cm  
Głębokość wykopu 75 cm 
 

 


