
Tradição e qualidade na fabricação de 
instrumentos de percussão e acessórios.

Instrumentos Musicais
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FERRAGENS 
DOURADAS

O tradicional modelo Stratocaster com customização de fábrica. A 
Rocket ST possui acabamento especial, shape remodelado, braço 
confortável para maior desempenho que aumenta o nível de 
tocabilidade, headstock estilizado e a sonoridade Dolphin.

 

SUNBURST RED FLAMED TOP

• Corpo sólido basswood
• Tampo flamed maple 
• Braço em maple                        
• Escala em maple
• Tarraxas blindadas
• Ponte standard chrome                         
• Escudo tortoise
• Marcação mini abalone
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

• Corpo sólido basswood
• Tampo flamed maple
• Braço em maple
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas em madre pérola
• Ponte standart dourada 
• Escudo perolizado
• Marcação mini madre pérola
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9416 9415

RocketLINHA
A linha Rocket é arrojada e moderna, proporcionando aos modelos 
mais consagrados a customização que você sempre sonhou.
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Cordas / Guitarras / Rocket ST

• Corpo sólido basswood
• Braço em maple          
• Escala em maple
• Tarraxas blindadas
• Ponte standart chrome
• Escudo red tortoise
• Marcação mini abalone
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9418

NATURAL

• Corpo sólido basswood
• Braço em maple
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas blindadas
• Ponte standart chrome
• Escudo black pearl
• Marcação mini madre pérola
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9419

VERMELHO METÁLICO

• Corpo sólido basswood
• Braço em maple
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas blindadas
• Ponte standart crome
• Escudo black pearl
• Marcação mini madre pérola
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9422

CREME I
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• Corpo sólido basswood
• Braço em maple
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas blindadas
• Ponte standart crome
• Escudo black pearl
• Marcação mini madre pérola
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9420

BRANCA COM 
ESCUDO AZUL

• Corpo sólido basswood
• Braço em maple
• Escala em maple
• Tarraxas em madre pérola
• Ponte dourada
• Escudo black pearl
• Marcação mini abalone
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9423

CREME II

FERRAGENS 
DOURADAS
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Cordas / Guitarras / Rocket ST

• Corpo sólido basswood
• Tampo flamed maple
• Braço em maple
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas em madre pérola
• Ponte standart dourada
• Escudo tortoise
• Marcação mini madre pérola
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9421

AZUL FLAMED TOP

FERRAGENS 
DOURADAS

PRETA

• Corpo sólido basswood
• Braço em maple
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas em madre pérola
• Ponte standart dourada
• Escudo tortoise
• Marcação mini madre pérola
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9417

FERRAGENS 
DOURADAS
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O modelo criado em meados de 1949, pioneiro em corpo sólido e consagrado em diversos gêneros 
músicais,  ganha um novo layout com a Dolphin. A Tele Rocket oferece a fusão entre o clássico e o 
moderno, acabamento especial, maior tocabilidade, headstock estilizado e a sonoridade Dolphin.

• Corpo sólido basswood
• Tampo flame maple 
• Braço em maple                        
• Escala em maple
• Tarraxas em madre pérola
• Ponte dourada                        
• Marcação mini abalone
• Headstock estilizado
•  Acompanha soft bag customizado

9428

SUNBURST FLAME

• Corpo sólido basswood
• Braço em maple      
• Escala em maple
• Tarraxas blindadas
• Ponte vintage crome
• Escudo perolizado
• Marcação mini abalone
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9430

HONEYBURST

• Corpo sólido basswood
• Braço em maple
• Escala em maple
• Tarraxas em madre pérola
• Ponte dourada
• Escudo tortoise
• Marcação mini abalone
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9432

CREME

FERRAGENS 
DOURADAS

LINHA

FERRAGENS 
DOURADAS
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NATURAL

• Corpo sólido basswood
• Braço em maple
• Escala em maple
• Tarraxas blindadas
• Ponte vintage crome
• Escudo perolizado
• Marcação mini abalone
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9429

Cordas / Guitarras / Tele Rocket

• Corpo sólido basswood   
• Braço em maple                        
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas blindadas
• Ponte vintage crome
• Escudo espelhado
• Marcação mini madre pérola
• Cover bridge 
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9431

BLACK
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O modelo de guitarra mais roqueiro do mundo, conhecida por seu sustain, timbres graves e aveludados 
típicos dos captadores humbucker.  A Dolphin lança a Rocket LP aliando as principais características deste 
modelo a um requinte de tampos em flamed top, ferragens douradas, braço colado, headstock estilizado  
e a sonoridade Dolphin.

AMBER  
FLAME TOP

• Captadores Humbucker
• Corpo sólido em mogno
• Tampo flame top
• Braço colado em mogno                       
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas blindadas
• Ponte fixa                        
• Escudo vintage cream
• Knobs vintage cream
• Marcação em bloco madre pérola
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9427

Tampo de flame top, sistema de ponte fixa  
e captador humbaker Dolphin pickups

Novo headstock estilizado

LINHA

• Captadores Humbucker
• Corpo sólido em mogno
• Braço colado em mogno
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas douradas
• Ponte fixa dourada
• Escudo black
• Knobs black
• Marcação em bloco madre pérola
• Headstock estilizado
• Acompanha case original

9424

BLACK

FERRAGENS 
DOURADAS
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• Captadores Humbucker
• Corpo sólido em mogno
• Tampo flame top
• Braço colado em mogno                       
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas douradas
• Ponte fixa dourada                       
• Escudo vintage cream
• Knobs vintage cream
• Marcação em bloco madre pérola
• Headstock estilizado
• Acompanha case original

• Captadores Humbucker
• Corpo sólido em mogno
• Tampo flame top
• Braço colado em mogno   
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas douradas
• Ponte fixa dourada
• Escudo vintage cream
• Knobs vintage cream
• Marcação em bloco madre pérola
• Headstock estilizado
• Acompanha case original

9425

VINTAGE 
SUNBURST FLAME

9426

CHERRY SUNBURST  
FLAME TOP

FERRAGENS 
DOURADAS

FERRAGENS 
DOURADAS
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Moderna e arrojada, a Rocket S possui características que auxiliam sua musicalidade. Leve, compacta,  
com timbres graves e encorpados, excelente sustain por ser construída com braço colado, ferragens 
douradas, headstock estilizado e a sonoridade Dolphin.

AMBER 
FLAME TOP

• Corpo sólido basswood
• Tampo flame top
• Braço colado
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas douradas
• Ponte fixa dourada
• Knobs vintage cream
• Marcação em madre pérola
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9435

CHERRY
FLAME TOP

• Corpo sólido em mogno
• Tampo flame top
• Braço colado                       
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas douradas
• Ponte fixa  dourada                       
• Knobs vintage cream
• Marcação em madre pérola
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9436

FERRAGENS 
DOURADAS

FERRAGENS 
DOURADAS

LINHA
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SUNBURST

• Corpo sólido basswood
• Braço em maple                        
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas vintage douradas
• Ponte vintage dourada   
• Escudo tortoise                     
• Marcação mini madre pérola
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9439

• Corpo sólido basswood
• Braço em maple
• Escala em maple
• Tarraxas vintage crome
• Cover bridge
• Cover pickups 
• Escudo vintage black 
• Marcação em bloco black mark
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9441

JB NATURAL

Com as características do modelo tradicional, o Rocket JB possui timbres definidos e articulados que lhe 
proporcionam total versatilidade. Com o shape remodelado, nosso Jazz Bass apresenta customização  
de fábrica, headstock estilizado e a sonoridade Dolphin.

Ponte vintage dourada, captador vintage JB

FERRAGENS 
DOURADAS
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• Corpo sólido basswood
• Braço em maple
• Escala em maple
• Tarraxas vintage blindadas
• Ponte vintage crome
• Escudo madre pérola
• Marcação mini abalone
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9438

SUNBURST

• Corpo sólido basswood
• Braço em maple
• Escala em maple
• Tarraxas vintage blindadas
• Ponte vintage crome
• Escudo madre pérola
• Marcação mini abalone
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9437

VERMELHO METÁLICO

• Corpo sólido basswood
• Braço em maple 
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas vintage douradas
• Ponte vintage dourada
• Escudo tortoise
• Marcação mini madre pérola
• Headstock estilizado
• Acompanha soft bag customizado

9440

PRETO

FERRAGENS 
DOURADAS

Cordas / Baixos / Rocket JB
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Desenvolvido por músicos profissionais para proporcionar melhor desempenho, alto nível 
de tocabilidade e versatilidade. Possui acabamento especial, circuito ativo e a sonoridade 
Dolphin.

LINHA

• Corpo sólido basswood
• Braço em maple
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas blindadas black
• Ponte fixa black
• Circuito ativo
• Captadores SoaPBar
• Acompanha soft bag customizado

9442

VERMELHOPRETO

• Corpo sólido basswood
• Braço em maple
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas blindadas black
• Ponte fixa black
• Circuito ativo
• Captadores soaPBar
• Acompanha soft bag customizado

9447

• Corpo sólido basswood
• Braço em maple
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas blindadas black
• Ponte fixa black
• Circuito ativo
• Captadores soaPBar
• Acompanha soft bag customizado

9446

BRANCO
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Cordas / Baixos / Rocket Active Bass

• Corpo sólido basswood
• Braço em maple
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas blindadas black
• Ponte fixa black
• Circuito ativo
• Captadores SoaPBar
• Acompanha soft bag customizado

9445

PRETO

• Corpo sólido basswood
• Braço em maple                        
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas blindadas black
• Ponte fixa black
• Circuito ativo
• Captadores SoaPBar
• Acompanha soft bag customizado

9443

BRANCO

• Corpo sólido basswood
• Braço em maple                        
• Escala indian Rosewood
• Tarraxas blindadas black
• Ponte fixa black
• Circuito ativo
• Captadores SoaPBar      
• Acompanha soft bag customizado

9444

GRAFITE
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Dolphin Acoustic é uma linha de violões construídos de forma especial, com madeiras 
especiais escolhidas e tratadas para  proporcionar a sonoridade perfeita, timbres precisos 
e bem definidos, além do acabamento refinado para músicos de bom gosto.

MOGNO

FOLK

Violão folk cutway mogno fosco c/ EQ 4 Bandas SE-4N Dolphin

• Tampo em mogmo  • Frisos cream ABS
• Acabamento natural fosco  • Logomarca D em madre pérola 
• Pré-EQ 4 bandas SE-4N  • Saída balanceada

9476

FOLK ACÚSTICO
9472

Todos os modelos de violões 
elétricos possuem saída 
balanceada.

Pré-EQ 4 Bandas
SE-4N

LINHA
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Cordas / Violões / Folk

FOLK

Violão folk cutway natural acetinado c/ EQ 4 Bandas SE-4N Dolphin

• Tampo spruce  • Logomarca D em madre pérola
• Corpo agathis  • Pré-EQ 4 bandas SE-4N
• Frisos cream ABS  • Acabamento natural  acetinado
• Saída balanceada

9475

FOLK ACÚSTICO
9471

NATURAL

Todos os modelos possuem 
logomarca D em madre 
pérola

Pré-EQ 4 Bandas
SE-4N
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SUNBURST

JUMBO

Violão jumbo cutway sunburst fosco c/ EQ 4 Bandas SE-4N Dolphin

• Tampo spruce   • Logomarca D em madre pérola
• Corpo sapelle   • Pré-EQ 4 bandas
• Frisos cream ABS   • Saída balanceada
• Acabamento sunburst fosco  

9484

JUMBO ACÚSTICO
9480

Pré-EQ 4 Bandas
SE-4N
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JUMBO

Violão jumbo cutway natural acetinado c/ EQ 4 Bandas SE-4N Dolphin

• Tampo spruce   • Logomarca D em madre pérola
• Corpo agathis   • Pré-EQ 4 bandas
• Frisos cream ABS   • Saída balanceada
• Acabamento natural acetinado

9483

JUMBO ACÚSTICO
9479

NATURAL

Cordas / Violões / Jumbo

Pré-EQ 4 Bandas
SE-4N
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Náilon CLÁSSICO

Violão Náilon clássico c/ EQ 4 
Bandas SE-4N Dolphin

• Tampo de Cedro  
• Acabamento natural fosco
• Corpo sapelle  
• Logomarca D em madre pérola
• Frisos em madeira  
• Pré-EQ 4 bandas  

9488 Tampo em Cedro

Náilon CLÁSSICO CUTWAY
9491 Tampo em Cedro

• Tampo spruce  
 cutway
• Acetinado

 9490

• Tampo spruce
• Acetinado

 9487

Opções

Pré-EQ 4 Bandas
SE-4N

Violão Náilon clássico c/ EQ 4 
Bandas SE-4N Dolphin

• Tampo de Cedro  
• Acabamento natural fosco
• Corpo sapelle  
• Logomarca D em madre pérola
• Frisos em madeira  
• Pré-EQ 4 bandas 
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Cordas / Violões / Náilon Clássico / Flat Náilon / Flat Aço

FLAT Náilon

Violão Náilon clássico c/ EQ 4 
Bandas SE-4N

• Corpo e tampo spruce
• Frisos cream ABS  
• Acabamento natural acetinado 
• Logomarca D em madre pérola
• Pré-EQ 4 bandas A-4T
• Saída balanceada

Violão aço c/ EQ 
4 Bandas SE-4N

• Corpo e tampo spruce
• Frisos cream ABS  
• Acabamento natural acetinado 
• Logomarca D em madre pérola
• Pré-EQ 4 bandas A-4T
• Saída balanceada

9492

FLAT AÇO

9495

• Black

 9493
• Natural

 9494

Opções

Pré-EQ 4 Bandas
A-4T

Pré-EQ 4 Bandas
A-4T
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Compacto no tamanho gigante no som, com o violão da linha Way 
sua criatividade está sempre bem Acompanhada. Na estrada, no avião, 
em um quarto de hotel ou em uma roda de amigos. Faça música o 
todo tempo.

AÇO WAY AÇO WAY

ACETINADO FOSCO

Violão aço way natural acetinado
c/ bagway
• Corpo spruce abaloado
• Tampo spruce
• Frisos cream ABS
• Acabamento natural acetinado
• Logomarca D em madre pérola
•Acompanha bagway

Violão aço way natural fosco
c/ bagway
• Corpo spruce abaloado
• Tampo spruce
• Frisos cream ABS
• Acabamento natural acetinado
• Logomarca D em madre pérola
•Acompanha bagway

9497 9496
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Cordas / Violões / Way / Country Club

COUNTRY CLUB

Violão folk cutway country club 
natural fosco c/  
EQ 4 Bandas SE-4N Dolphin

• Tampo spruce
• Corpo sapelle
• Frisos em madeira  
• Acabamento natural fosco 
• Gravação em laser country club 
no headstock e fundo
• Logomarca D em madre pérola
• Pré-EQ 4 bandas SE-4N
• Saída balanceada

9474

COUNTRY CLUB
9482

• Jumbo Acústico

 9478
• Folk Acústico

 9470

Opções

Headstock e tampo  
traseiro estilizados

Com os modelos jumbo e folk a linha Country Club expressa a verdadeira sonoridade texana. Com timbres 
fortes, graves intensos e excelentes harmônicos, estes violões tornam-se indispensáveis para o seu som.

Pré-EQ 4 Bandas
SE-4N
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Alavanca tremolo s/ ponta c/ trava 
cromada 

Alavanca encaixe p/trêmulo 
guitarra cromado

Alavanca s/rosca p/Floyd Rose preta

Alavanca tremolo s/ ponta c/ trava 
preta 

Alavanca p/trêmulo guitarra 
cromada

Alavanca s/rosca p/Floyd Rose 
cromada

Alavanca tremolo s/ ponta c/ 
trava dourada 

Alavanca p/trêmulo guitarra 
cromada ponta branca

Alavanca s/ rosca p/ ponte c/ encaixe 
cromada

13478

7443

5929

13479

3346

5928

13480

3345

3347

ALAVANCA
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Capa captador p/ contrabaixo JB 
cromada

Capa p/ ponte Jazz Bass cromada

Compartimento bateria Box 9v p/ 
violão 

Capa captador p/ contrabaixo 
retangular cromada

Capa p/ ponte Precision Bass 
cromada

Compartimento bateria oval 9v p/ 
Contrabaixo 

Compartimento bateria retangular 
9v  p/ contrabaixo   

13476

13474

13439

13477

13475

13438 13440

CAPA PARA CAPTADOR

CAPA PARA PONTE

COMPARTIMENTO DE BATERIA
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Chave Les Paul 3 
posições p/ captador 
ponta plástica branca

Chave Les Paul 3 
posições p/ captador 
ponta plástica preta

13422 13423
Chave Strato 
5 posições p/ 
captador

Chave Strato 
3 posições p/ 
captador

Chave Les Paul  3 
posições aberta 
cromada p/ captador

1360 13613281

Chave regulagem de tensor c/ 
ponta philips cromada 

Chave regulagem de tensor 
cromada 

13421 13420

13456  CROMADO
13457  PRETO  
13458  DOURADO

13453  CROMADO
13454  PRETO
13455  DOURADO

13459  CROMADO
13460  PRETO
13461  DOURADO

CARRINHO PARA PONTE

CHAVE PARA CAPTADOR

CHAVE PARA TENSOR

Carrinho ponte 

guitarra Floyd Rose

Carrinho ponte 

guitarra Strato

Carrinho ponte 

guitarra strato 

c/ roller



Instrumentos de cordas e acessórios

81

Jack p/ guitarra e Contrabaixo 
2 conexões cromado

Jack guitarra e contrabaixo 2 
conexões dourada blindado

Jack roldana violão aço e 
náilon 3 conexões cromado

Jack  p/ guitarra e contrabaixo 
3 conexões cromado

Jack guitarra e contrabaixo 3 
conexões cromado blindado 

Jack guitarra e contrabaixo 2 
conexões  cromado blindado 

Jack  p/ guitarra e 
contrabaixo 2 conexões 
cromado blindado

Jack guitarra e contrabaixo 3 
conexões preto blindado

Jack p/ guitarra e contrabaixo 
3 conexões dourado blindado

Jack roldana violão aço e 
náilon 3 conexões dourado 

Jack roldana violão aço e 
náilon cover metal cromado

1738

13428

13432

13425

5612

13426 13427

13430

13431 13434   5613

JACK
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PONTENCIÔMETRO  

TENSOR

Potenciômetro 250K 15/16mm

Potenciômetro 250K 18/16mm

Potenciômetro 500K 
15/24mm

Potenciômetro 500k 15/16mm

Potenciômetro duplo 500k 
15/16mm

Potenciômetro 500K 15/24mm

Potenciômetro 500K 
18/16mm

Potenciômetro duplo 500K 
center-click

Potenciômetro 250K 
15/24mm

Potenciômetro 250K 
18/24mm

Potenciômetro 500K 
18/24mm

Potenciômetro push-pull 
250K

3359  Vol    
3360  Tone

5690  Vol    
5691  Tone

5698  Vol    
5699  Tone

9252  Tone    
7974  Vol

9363  Tone

3364  Tone

3361  Vol    
3362  Tone

3363  Vol

5694  Vol    
5695  Tone

5696  Vol    
5697  Tone

5700  Vol 6656  Tone    
6657  Vol

5703 Tensor duplo 9 mm c/ uma via p/ guitarra c/ bala allen 25 mm

5702 Tensor duplo 9 mm c/ uma via p/ guitarra c/ bala cachimbo 10 mm

5705 Tensor duplo 9,5 mm c/ duas vias p/ guitarra c/ bala allen 35,5 mm

Tensores de ajuste fácil, preciso e de fácil instalação, permite maior estabilidade do braço 
da guitarra, grande resistência contra empenamento do braço causado por mudança de 
temperatura. De fácil manutenção, construídos em aço inoxidável, resistente à ferrugem.
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Knob metal  encaixe sem 
parafuso volume e tone 
cromado pct c/4

7393
Knob  metal encaixe sem 
parafuso volume e tone 
preto pct c/4

7418

KNOBS

Knob metal p/ contrabaixo 
push pull curto grosso 
cromado pct c/3

13441

Knob metal p/ contrabaixo e 
guitarra push pull fino longo 
preto pct c/3

13445

Knob metal p/ contrabaixo  
e guitarra push pull médio 
dourado pct c/3

13449

Knob metal  encaixe sem 
parafuso volume e tom 
dourado pct c/4

253

Knob metal p/ contrabaixo 
push pull curto grosso preto 
pct c/3 

13442

Knob metal p/ contrabaixo e 
guitarra push pull fino longo 
dourado pct c/3

13446

Knob metal p/ contrabaixo e 
guitarra push pull largo curto 
cromado pct c/3

13450

Knob metal p/ contrabaixo 
push pull curto grosso 
dourado pct c/3 

13443
Knob metal p/ contrabaixo e 
guitarra push pull fino longo 
cromado pct c/3

13444

Knob metal p/ contrabaixo  
e guitarra push pull médio 
cromado pct c/3

13447
Knob metal p/ contrabaixo  
e guitarra push pull médio 
preto pct c/3

13448

Knob metal p/ contrabaixo e 
guitarra push pull largo curto 
preto pct c/3

13451
Knob metal p/ contrabaixo  
e guitarra push pull largo 
curto dourado pct c/3

13452

Knob metal com parafuso 
allen volume e tom 
dourado pct c/4

7117
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KNOBS

Knob inclinado modelo Gibson 
dourado volume e tone pct c/4

7400

Knob metal para contrabaixo 
fenda preto pct c/4

7414

Knob p/ guitarra Strato branco 
plástico tone pct c/10

7397

knob reto modelo Gibson preto 
volume e tone pct c/4

7410

Knob metal para contrabaixo 
fenda dourado pct c/ 4

7415

Knob p/ guitarra Strato preto 
plástico volume pct c/10 

7398
Knob p/ guitarra Strato preto 
plástico tone pct c/10

7399

Knob reto modelo Gibson 
dourado  volume e tone
pct c/4 

7411

Knob metal para contrabaixo 
fenda cromado pct c/4

7413

Knob p/ guitarra Strato 
branco plástico volume 
pct c/10

7419

Knob tone modelo SG preto 
pct c/4

7114
Knob volume modelo SG 
preto pct c/4

7115
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Ponte Floyd Rose c/ trava cromada 43.2mm

Ponte Floyd Rose c/ trava preta 43.2mm

Ponte Tremolo c/ alavanca 
de encaixe cromada 42 mm

Ponte Tremolo c/ alavanca 
de encaixe preta 42 mm

13481

13482

13483

13484

PONTES

Ponte Tremolo c/ alavanca 
de encaixe dourada 42 mm

13485

Ponte tremolo c/ alavanca de 
encaixe modelo ST cromada 42 mm

Ponte tremolo c/ alavanca de 
encaixe modelo ST preta 42 mm

Ponte tremolo c/ alavanca de 
encaixe modelo ST dourada 42 mm

13486

13487

13488

Ponte  modelo Tele 6 saddles cromada 
43.2 mm

Ponte  modelo Tele 6 saddles preta 
43.2 mm

Ponte  modelo Tele 6 saddles dourada 
43.2 mm

13489

13490

13491
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Ponte  para guitarra Tune-o-Matic 
c/ rolamento 2 pivôs cromada 51 mm

13492

PONTES

Ponte  para guitarra Tune-o-Matic 
c/ rolamento 2 pivôs preta 51 mm

Ponte  para guitarra Tune-o-Matic 
c/ rolamento 2 pivôs dourada 51 mm

13493

13494

Ponte para guitarra Tune-o-Matic 
c/ regulagem dourada  42 mm

Ponte para guitarra Tune-o-Matic 
c/ regulagem cromada 42 mm

Ponte para guitarra Tune-o-Matic 
c/ regulagem preta  42 mm

13497

13495

13496

Ponte para guitarra Tune-o-Matic 
c/ 2 pivôs e chaves cromada 51 mm

Ponte para guitarra Tune-o-Matic 
c/ 2 pivôs e chaves preta51 mm

Ponte para guitarra Tune-o-Matic 
c/ 2 pivôs e chaves dourada  51 mm

13498

13499

13500

Ponte saddle para guitarra 
Tune-o-Matic cromada 41.6 mm

Ponte saddle para guitarra 
Tune-o-Matic preta 41.6 mm

Ponte saddle para guitarra 
Tune-o-Matic dourada 41.6 mm

13501

13502

13503
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PONTES

Ponte p/ guitarra tune-o-matic 
saddle preta 42 mm

Ponte p/ guitarra tune-o-matic 
saddle dourada 42 mm

Ponte p/ guitarra tune-o-matic 
saddle cromada 42 mm

13505

13506

13504

Ponte p/ contrabaixo modelo PB 
moderna cromada 38 mm

13507

Ponte p/ contrabaixo moderna 
5 cordas cromada 49.5 mm

13508

Ponte p/ contrabaixo Jazz Bazz 5 
cordas cromada 54 mm

13509

95

5.61

505
.14

30
.5

)3X5.61(5.94
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Ponte p/ contrabaixo moderna 6 
cordas cromada 60.8 mm

Ponte p/ contrabaixo moderna 6 
cordas preta 60.8 mm

Ponte p/  contrabaixo MM 5 cordas 
cromada 48 mm

13515

13516 

13512

PONTES

Ponte p/ contrabaixo moderna 6 
cordas dourada 60.8 mm

13517

Ponte p/ contrabaixo modelo FDR 4 
cordas cromada

Ponte p/ contrabaixo modelo FDR 4 
cordas preta

Ponte p/ contrabaixo modelo FDR 4 
cordas dourada

13518

13519

13520

Ponte p/ contrabaixo modelo FDR 5 
cordas cromada

Ponte p/ contrabaixo modelo FDR 5 
cordas preta

Ponte p/ contrabaixo modelo FDR 5 
cordas dourada

13521

13522

13523



Instrumentos de cordas e acessórios

89

Ponte p/ guitarra modelo Strato c/ 
2 pivôs, afirmador de molas, mola 
parafusos e alavanca tremolo 42 mm

Ponte p/ guitarra modelo Strato c/ 
tremolo cromada 42 mm

Ponte p/ guitarra modelo Strato 
especial c/ tremolo cromada 43.2 mm

2393 c/ 2 pivôs

1286 s/ pivô

1292 

PONTES

Ponte p/ guitarra modelo Strato 
Vintage cromada 43.2 mm

3339

Ponte p/ guitarra Les Paul completa 
cromada 41.6 mm

1389
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Ponte p/contrabaixo American 
Standart 5 cordas cromada 48 mm

Ponte p/contrabaixo American 
Standart 4 cordas cromada 38 mm

1280

1277

PONTES

Ponte p/ guitarra American Standart 
cromada 42 mm

3342

Ponte p/ guitarra Tele Vintage 
cromada 43.2 mm

9722
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Ponte p/contrabaixo 5 cordas 
parafuso preto/cromada 54 mm

Ponte p/ contrabaixo 4 cordas 
reforçada preta 38mm

5688

5687

PONTES

TARRAXAS

919

903 Tarraxa p/ contrabaixo 4L cromada

904 Tarraxa p/ contrabaixo 2+2 blindada cromada

906 Tarraxa p/ contrabaixo 2+2 blindada preta

917 Tarraxa p/ contrabaixo 4L blindada cromada

918 Tarraxa p/ contrabaixo 4L blindada dourada

5607 Tarraxa p/ contrabaixo 4L blindada preta

Tarraxa p/ contrabaixo 4L semi blindada cromada
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Tarraxa individual p/ violão 3+3 pino 
grosso blindada cromada

Tarraxa c/ manivela p/ guitarra 3+3  
blindada cromada

Tarraxa c/ manivela p/ guitarra 3+3  
blindada preta

2378

2388

2390

TARRAXAS

Tarraxa p/ guitarra 3+3 blindada
5138

Tarraxa p/ guitarra 3+3 semi 
blindada

542
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Tarraxa p/ guitarra LP-SG 3+3 blindada cromada

Tarraxa p/ guitarra LP-SG 3+3 blindada preta

893

5609

Tarraxa luxo p/ violão 3+3 pino grosso cromada

Tarraxa luxo p/ violão 3+3 pino grosso dourada

Tarraxa Luxo p/ violão 3+3 pino fino dourada

Tarraxa p/ viola 5+5 pino fino dourada
1589

TARRAXAS

720

890

8610

Tarraxa Tradicional p/ violão 3+3 pinos
fino cromada

tarraxa p/ violão  3+3 pino grosso 
clássico tradicional cromada

Tarraxa Tradicional p/ violão 3+3 pinos 
grosso níquel

Tarraxa Tradicional p/ violão 3+3 pinos
fino dourada

9722

9100

889

9722
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PESTANAS

13524    Pestana p/ guitarra metal dourada 

13525    Pestana p/ violão aço  grafite preto

13528    Pestana roller p/ guitarra dourada

13526    Pestana roller p/ guitarra cromada

13527    Pestana roller p/ guitarra preta

13529    Pestana p/ guitarra 42 mm branca

13530    Pestana p/ guitarra 42 mm preta

13531    Pestana p/ guitarra 42 mm creme

13532    Pestana p/ guitarra Strato 43 mm branca

13533    Pestana p/ guitarra Strato 43 mm preta

13534    Pestana p/ guitarra Strato 43 mm creme

13536    Pestana p/ guitarra elétrica ou acustica 42 mm preta

13537    Pestana p/ guitarra elétrica ou acustica 42 mm creme

13535    Pestana p/ guitarra elétrica ou acustica 42 mm branca
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13542    Pestana p/ guitarra grafite 48 mm 7c branca 

13543    Pestana p/ guitarra grafite 48 mm 7c preta

13544    Pestana p/ violão aço fina 43 mm creme

13545    Pestana p/ violão aço média 44 mm branca

13546    Pestana p/ violão aço média 44 mm preta

13547    Pestana p/ violão aço média 44 mm creme

13548    Pestana p/ violão aço fina 43 mm branca

13549    Pestana p/ violão aço grafite 44 mm branca

13538    Pestana p/ guitarra Strato grafite 42 mm branca

13539    Pestana p/ guitarra Strato grafite 42 mm preta

PESTANAS

13540    Pestana p/ guitarra grafite 43 mm branca

13541    Pestana p/ guitarra grafite 43 mm preta
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PESTANAS

13550    Pestana p/ violão náilon 46 mm branca

13552    Pestana p/ violão nailon 48 mm preta

13553    Pestana p/ violão nailon 48 mm creme

13551    Pestana p/ violão nailon 48 mm branca

13554    Pestana p/ violão nailon 52 mm branca

13555    Pestana p/ violão aço 12c 48 mm branca

13556    Pestana p/ violão aço 12c 48 mm preta

13557    Pestana p/ violão aço 12c 48 mm creme

13559    Pestana p/ contrabaixo 4c 40 mm branca

13558    Pestana p/ contrabaixo 4c 38 mm branca

13560    Pestana p/ contrabaixo 4c 42 mm branca

13561    Pestana p/ contrabaixo 4c 43 mm branca

13562    Pestana p/ contrabaixo 4c 43 mm preta

13563    Pestana p/ contrabaixo 4c 43 mm creme
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13566    Pestana p/ contrabaixo 5c 45 mm  branca

13567    Pestana p/ contrabaixo 5c 45 mm  preta

13568    Pestana p/ contrabaixo 5c 45 mm  creme

13570    Pestana p/ contrabaixo 5c grafite 45 mm preta

13569    Pestana p/ contrabaixo 5c grafite 45 mm branca

13573    Pestana p/ contrabaixo 4c metal 40 mm cromada

PESTANAS

13571    Pestana p/ contrabaixo 4c grafite 43 mm branca

13572    Pestana p/ contrabaixo 4c grafite 43 mm preta

2366    Pestana roller nut para modelo ST 42 mm cromada

13574    Pestana p/ contrabaixo 5c metal 45 mm cromada
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PESTANAS

3366    Trava p/ cordas cromada

3367    Trava p/ cordas preta

3368    Trava p/ cordas dourada

Rastilho violão aço DA320L larga creme 

Rastilho violão aço DS320L larga branca 

Rastilho violão aço DA250L larga branca 

Rastilho violão aço DS250L larga branca 

Rastilho violão aço DA320M média branca 

Rastilho violão aço DS320M média branca 

Rastilho violão aço DC250M média branca 

Rastilho violão aço DS250M média branca 

Rastilho violão aço DA320M média creme 

Rastilho violão aço DA320S pequena branca 

Rastilho violão aço DS320M média creme 

Rastilho violão aço DS320S pequena branca 

Rastilho violão aço DA250M média creme 

Rastilho violão aço DS250M média creme 

Rastilho violão aço DA250S pequena branca 

Rastilho violão aço DS250S pequena creme 

13575

13579

13583

13587

13576

13580

13584

13588

13577

13578

13581
13582

13585

13589

13586

13590

RASTILHOS

Rastilho violão aço DR250L larga branca 

Rastilho violão aço DR250M média branca 

Rastilho violão aço DR250M média creme 

Rastilho violão aço DR250S pequena branca 

13591

13592

13593

13594
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RASTILHOS

Rastilho violão náilon DS384M média branca

Rastilho violão náilon DS384M média creme

13595

13596

Rastilho violão nailon DS380C branca 

Rastilho violão nailon DS380C creme

13597

13598

Parafuso 2,1x16mm 
p/ escudo    pct c/24

Parafuso 3x14mm 
p/ escudo pct c/24

Parafuso 4x28mm p/ 
roldana niquelado 
pct c/24

Parafuso 3x15mm 
p/ escudo pct  
c/24

4188 5069 5292 4193 Preto        
4194 Niquelado

PARAFUSOS

Parafuso 2,5x10mm
p/ escudo pct c/24

4189 Preto    
4190 Niquelado

4195 4191 Preto    
4192 Niquelado
Parafuso 3x12mm 
p/ escudo pct c/24

Parafuso  3,5x25mm 
p/ tremolo Strato 
pct c/24

Roldana aço c/ parafuso p/ 
violão e guitarra cromada

Roldana aço c/ parafuso p/ 
violão e guitarra dourada  

Roldana aço c/ parafuso 
p/ violão e guitarra larga 
cromada

Roldana aço c/ parafuso p/ 
violão e guitarra preta

13462 13464 13465 13463

ROLDANAS

Roldana c/ parafuso 
dourada par

Roldana de alumínio  
cromada par

Straplock arruela lisa 
cromado par

Straplock style arruela 
desenho cromado par

Straplock style arruela 
desenho black par

2413 4051 8380 9182 9183
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Rebaixa corda barra p/ 
contrabaixo e guitarra 
cromado 

Rebaixa cordas Gaivota p/ 
contrabaixo

Rebaixa cordas p/ 
contrabaixo

13473 5655 5659

REBAIXA CORDAS

Rebaixa cordas roller 
p/ guitarra cromado

13470 Cromado    
13471 Preto    
13472 Dourado

Rebaixa cordas 
Gaivota p/ 
guitarra 

1585  Cromada
5654  Níquel
5656  Preta
5657  Dourada

Canoa quadrada p/jack 
Canoa p/jack guitarra Strato

5667

CANOA

Canoa oval lisa p/jack

Canoa oval p/jack relevo
5664

Canoa p/jack guitarra Strato Canoa losango p/jack
6662 1696

5662 cromada 5671 preta
5663 dourada 5672 dourada
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ESCUDOS

Escudo para guitarra Strato completo
Escudo para guitarra modelo Strato com três captadores single coil 
cerâmicos, um controle de volume dois de tonalidade e chave de cinco 
posições Acompanha knobs tradicionais pretos.

5652  Preto
5651  Branco       
5653  Preto 3P

Escudo guitarra Tele 2355  Branco 
2356 Pérola Negra

Escudo guitarra Strato HSS
2352  Preto 
7973 Espelhado
8606 Tortoise

Escudo baixo PB
5626  Branco  

Escudo baixo Jazz Bass

5628  PVC Branco       
5629  PVC Preto  
5630  Branco
5631  Preto

2357  Tortoise       
2358  Preto 

Protetor p/ tampo violão

Escudo guitarra Strato SSS

1727  Tortoise Shell
1723  Pérola       
1725  Branco  
1726  Preto
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Pino p/ violão aço s/ 
marcação na ponta branco

Pino p/ violão aço c/ marcação 
abalone na ponta preto

Pino p/ violão aço c/ marcação 
pintado na ponta branco

Pino p/ violão aço c/ marcação 
pintado na ponta preto 

Pino p/ violão aço c/ marcação 
abalone na ponta branco

Pino p/ violão aço s/ 
marcação na ponta creme

Pino p/ violão aço s/ marcação na 
ponta preto

Pino p/ violão aço c/ marcação 
pintado na ponta creme

13599

13602

3646

3647

13600

13603

13601

13604

PINOS

CAVALETE

Cavalete p/violão aço
5680 Grande
5681 Pequeno

Placa de controle p/ 
guitarra tele cromada

3350

PLATES

Placa de controle p/ baixo 
Jazz Bass cromada

3351

Tampa traseira 
p/ guitarra Strato

3352  Branca       
3353  Preta
3354  Marfim
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26381 Preta        
26382 Prata
Braçadeira delrin p/
violão aco cx c/10

6380        

9178 9181 9180 9719

6383
10698 Azul
10231 Preta
10697 Prata

BRAÇADEIRAS CAPOTRASTE

Braçadeira p/violão/
guitarra c/ haste longa

Braçadeira capo pct c/10

Capotraste p/violão/
guitarra style cromado

Capotraste p/violão/
guitarra style dourado

Capotraste p/violão/
guitarra style cinza

Capotraste p/ukulele 
preto

Braçadeira elastica reta p/
violão guitarra 

No feed back redutor de micro-
fonia Cavaquinho

No feed back redutor de micro-
fonia violão Náilon

No feed back redutor de 
microfonia violão aço

No feed back redutor de 
microfonia violão de boca 
oval

2305 2194 2172 4139

REDUTOR



Instrumentos de cordas e acessórios

104

CORREIAS

9265 Correia Gospel WORSHIP 5cm

9266 Correia Gospel DEUS E FIEL 5cm

9268 Correia Gospel PEIXE Grafismo azul 5cm

LINHA GOSPEL

875 Correia náilon c/
logo bordado preto

9267 Correia gospel 
Faith Hope Love 5cm

LINHA TRADICIONAL

Mosaico Floral 
Gd p/ violão

5641
Mosaico simples 

p/violão

5642
Mosaico Persa 

p/ violão

5643

MOSAICO

APOIO

6384 
Apoio de pé p/violonista

Captador para violão rastilho
Captador passivo piezo-elétrico para rastilho de violão, oferece contatos 
com pastilhas cerâmicas ultra sensíveis, permitindo sonoridade com 
resposta rápida e ótima ressonância. Perfeito para uso com ou sem       
pré-amplificador ativo.

3283   Violão aço    
3284   Violão Náilon

CAPTADOR
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Afinador Universal

AFINADOR

8415

• Medidor do tipo agulha
• LEDs de Afinação
• Microfone
• HI Impedância de entrada
• Sinal Bypass
• Painel LCD 
• Alcance de afinação:  
Eo (20.60 Hz) – D8 (4699 Hz)

• Modos de afinação: Manual, Auto, Auto-Hi, Sound Cue, 
Sound on Sound
• Referência de freqüência: A4= 400-499 Hz (1Hz steps)
• Tom padrão: C2 (65.41 Hz) – C7 (2093 Hz)
• INPUT: 6.3mm (1/4”) mono
• OUTPUT: 6.3mm (1/4”) mono
• Energia: 3V (2xAAA) ou adaptador de 9V AC (vida útil da 
bateria aprox. 50 h)

Ponta p/ chave seletora p/ 
guitarra Strato

Ponta p/ alavanca p/ guitarra Strato
3355 3813

PONTASBUCHA

Bucha p/baixo through body cromada
5640  Estriada      5639  Lisa

DIAPASÃO   

Diapasão Garfo
Diapasão de garfo em 
tamanho médio na 
frequência Lá=440.

6371
Diapasão de sopro 6 notas p/
guitarra latão
Diapasão de sopro para guitarra 
apresenta seis sopradores com 
palhetas em latão afinados na 
frequência Lá=440.

6411
Diapasão de sopro cromático  
13 notas latão
Diapasão cromático de sopro 
para todos os instrumentos 
apresenta treze palhetas em latão 
frequência Lá=440.

64126410
Diapasão de sopro 4 notas p/
violino latão
Diapasão de sopro para violino 
apresenta quatro sopradores 
com palhetas em latão afinados 
na frequência Lá=440.
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Palhetas Colecionáveis
Todas palhetas desta linha vêm 

embaladas em um blister de acordo 
com a imagem acima.

Palhetas Colecionáveis 
METAL pct c/6

9006 1.14mm9005 .88mm

Palhetas Colecionáveis 
GOSPEL Colorida pct c/6
9008 .88mm 

Palhetas Colecionáveis 
REGGAE Coloridas pct c/6

9007 .88mm 

PALHETAS 

Palheta tradicional 
PVC 0,5 mm pct c/72

6753  Amarela

Palheta tradicional 
PVC 0,8 mm pct 
c/72
6754  Azul
8047 Vermelha

Palheta tradicional 
PVC 1,0 mm pct 
c/72

Dedeira grossa pct 
c/24

6755  Verde 10224  

6387

Palheta tradicional 
pérola 0,7 mm pct 
c/72
6751  Dourada      

Palheta tradicional 
pérola 0,5 mm pct 
c/72
6752  Dourada      

Palheta tradicional 
pérola 0,9 mm pct 
c/72

6750  Dourada      

Palheta tradicional 
tortoise 0,5 shell 
pct c/72

Suporte telescopica p/
partitura c/capa preto

6758  Fina       
6757  Média
6756  Grossa

Palhetas Colecionáveis 
ROCK Coloridas PCT6

9004 1.14mm9003 .88mm

9002 .88mm

ESTANTE



Instrumentos de cordas e acessórios

107

Solapas
A mais dinâmica das embalagens, a solapa atende a todos os tipos 

de produtos, dos maiores aos menores, sendo bem apresentável em 
todos os tipos de lojas. Podendo ser disposto tanto em pequenos 

displays, quanto em um grande slatwall.

Pacotes
Diversos produtos Dolphin contam com pacotes hermeticamente 
fechados, que proporcionam maior segurança quanto a umidade, 
maresia, variação de temperatura e etc... Evitando assim  bolor em 
materias de madeira, oxidação no caso de produtos metalizados, 
possíveis comprometimentos em componentes eletrônicos, devido 
aos fatores externos.

Blisters
O blister está dentro da categoria de embalagens desenvolvidas para maior 

proteção contra impactos e compressão. Evitando que um produto mais 
delicado venha a se quebrar durante o transporte ou até mesmo conta uma 

simples queda. Além de uma ótima apresentação no ponto de venda.

A embalagem é o principal elemento de conexão e de comunicação entre o consumidor, o 

produto e a marca, sendo um dos principais fatores que impulsionam a venda do produto no 

ponto de venda. Se a embalagem não for condizente com o produto, não chamar a atenção de 

quem o compra, a chance do consumidor não perceber o produto é maior. Entre os atributos 

mais facilmente perceptíveis gerados pelo design das embalagens Dolphin estão: praticidade, 

conveniência, facilidade de uso, conforto, segurança e proteção ao produto.

Além disso o design agrega valor aos produtos ao adequá-los de forma eficiente às necessidades 

e expectativas do consumidor definindo seu posicionamento correto em de sua loja. Colocando 

essa teoria em pratica, percebemos que até mesmo entre produtos semelhantes, o consumidor 

acaba preferindo o que possui a embalagem mais atraente, bela e prática. Além dos diferencias 

visuais no ponto de vendas, nossa preocupação também é a de manter os produtos Dolphin 

acondicionados de forma que mantenham suas características originais intactas, evitando, 

oxidação, poeira, arranhões e todo tipo de deterioração, tanto no ponto de venda, quanto no 

momento do transporte até o lojista.

EMBALAGENS DOLPHIN

PORTA PALHETAS

Porta palheta borracha  
para microfone

6391

ESPUMA PARA MICROFONE

9224 Espuma p/ microfone pct c/5 unidades  colorida

9669 Espuma p/ microfone pct c/5 unidades  preta
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Baterias e acessórios
Com as configurações mais modernas, a Dolphin Drums traz para o mercado baterias com altíssima 
qualidade, construídas em folhas de Poplar, ferragens reforçadas, tons suspensos, bumbo sem furações, pedal 
de bumbo com corrente dupla e regulagem externa, peles Remo e muito mais.

Mount systems
Disponível em todos os modelos
das baterias Dolphin

Ball systems
Disponível em todos os modelos
das baterias Dolphin
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Bateria e acessórios / Evolution

COMPLETA

Madeira Poplar Wood
Peles Remo

Configuração
• Bumbo 24 x 18 • Caixa 14 x 6,5
• Surdo 18 x 16 • Tom 13 x 10
• Surdo 16 x 16 

Ferragens
• 01 estante de prato ferragem reforçada (reta)
• 01 estante de prato ferragem reforçada (girafa)
• 01 estante de caixa c/ 2 níveis de ajuste
• 01 pedal de bumbo simples c/ corrente dupla  
 e regulagem externa
• 01 ton Holders (ball systems)
• 01 banco c/ pés duplos

9464

Black
Diamond

9465

Celluloid
White

9466

Aquamarine
Blue

Todas os modelos de bateria  
possuem pedal Dolphin Top 
Speed com ferragem dupla,  

batedor ajustável, regulagem 
externa e base de metal.
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COMPLETA

Madeira Poplar Wood
Peles Remo

Configuração
• Bumbo 22 x 16 
• Surdo 16 x 16
• Tom 12 x 9
• Tom 10 x 8
• Caixa 14 x 6,5

Ferragens
• 01 estante de prato ferragem 
reforçada (reta)
• 01 estante de prato ferragem 
reforçada (girafa)
• 01 estante de caixa c/ 2 níveis 
de ajuste
• 01 pedal de bumbo simples c/ 
corrente dupla  
e regulagem externa
• 02 ton Holders (ball systems)
• 02 clamps (mount systems)
• 01 banco c/ pés duplos

COMPLETA

Madeira Poplar Wood
Peles Remo

Configuração
• Bumbo 18 x 16 
• Surdo 14 x 13
• Tom 10 x 8
• Caixa 13 x 8

Ferragens
• 01 estante de prato ferragem 
reforçada (reta)
• 01 estante de prato ferragem 
reforçada (girafa)
• 01 estante de caixa c/ 2 níveis de 
ajuste
• 01 pedal de bumbo simples c/ 
corrente dupla e regulagem externa
• 01 ton Holders (ball systems)
• 01 clamps (mount systems)
• 01 banco c/ pés duplos

9462

Celluloid
White

9463

Celluloid
Black

9460

Aquamarine
Blue

9461

Dark
Wood

9455

Sparkle
Brown

9454

Aquamarine
Blue

9452

PVC
White

9453

Dark
Wood
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Bateria e acessórios / Standart / Jazz / Fusion / Pro

COMPLETA

Madeira Poplar Wood
Peles Remo

Configuração
• Bumbo 20 x 16 
• Surdo 14 x 13
• Tom 12 x 9
• Tom 10 x 8
• Caixa 13 x 6,6

Ferragens
• 01 estante de prato 
ferragem reforçada (reta)
• 01 estante de prato ferragem 
reforçada (girafa)
• 01 estante de caixa c/ 2 níveis 
de ajuste
• 01 pedal de bumbo simples 
c/ corrente dupla e regulagem 
externa
• 02 ton Holders (ball systems)
• 02 clamps (mount systems)
• 01 banco c/ pés duplos

9458

Celluloid
Blue

9456

Sparkle
Pink

9459

Celluloid
White

9457

PVC
Wood

COMPLETA

Madeira Poplar Wood
Peles Remo

Configuração
• Bumbo 22 x 18 
• Surdo 14 x 13
• Tom 12 x 9
• Tom 10 x 8
• Tom 8 x 6,5
• Caixa 14 x 6

Ferragens
• 01 estante de prato ferragem 
reforçada (reta)
• 01 estante de prato ferragem 
reforçada (girafa)
• 01 estante de caixa c/ 2 níveis 
de ajuste
• 01 pedal de bumbo simples c/ 
corrente dupla e regulagem  
externa
• 03 ton Holders (ball systems)
• 02 clamps (mount systems)
• 01 banco c/ pés duplos

9450

Celluloid
Black

9448

PVC
White

9451

Dark
Wood

9449

Sparkle
Brown

Aro de madeira
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Caixa metal 14” x 3,5” c/ 
10 afinadores

7616

Caixa metal 14” x 5,5” c/ 
10 afinadores

7492

Caixa metal 14” x 6,5” c/ 
10 afinadores

7493

Caixa piccolo metal 13” x 
3” c/ 10 afinadores
7491

CAIXA

Timbale 13x14 Polegadas

8419

TIMBALE

MÁQUINA

Máquina de chimbal 
profissional c/ regulagem 
de tensão Dolphin

7483

Máquina de chimbal 
especial Dolphin

7482
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PEDAL

Pedal duplo p/ bateria
c/ capa Dolphin

7423 Pedal simples p/ bumbo 
bateria Dolphin

7490

BATEDOR

Batedor special c/ duas
faces p/ pedal bateria 
Dolphin

7420

Batedor profissional  
c/ duas faces p/ pedal 
bateria Dolphin

7422

PÉ

Pé p/ surdo cromado pcote c/ 3 Dolphin

7479

VASSOURINHAESTEIRA

7495 Esteirinha 24 fios 14” p/ caixa pct c/ 10 

7496 Esteirinha 30 fios 14” p/ caixa pct c/ 10

7497 Esteirinha 42 fios 14” p/ caixa pct c/ 10

Vassourinha big brush Náilon Dolphin

2431

Vassourinha aço retrátil

1608
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Banco p/bateria c/ pés duplos
regulável s/ rosca Dolphin
7502

Banco p/bateria c/ pés duplos
regulável c/ rosca Dolphin
7503

BANCOBOLSA

6935  Pequena

6936  Grande

Bolsa Náilon p/ baquetas
preta Dolphin

SUPORTES E EXTENSORES

Extensor p/ prato 
Dolphin

7473

Suporte estante
girafa special p/
prato Dolphin
7474

Suporte estante
girafa profissional  
p/ prato Dolphin
7475

Suporte estante
telescópica simples  
p/ prato Dolphin
7476

AUTOMÁTICOSUPORTES ESTANTE

Suporte estante spe-
cial p/ caixa Dolphin

7498

Suporte estante 
profissional p/ caixa 
Dolphin

7499

Automático special p/ 
caixa cromado Dolphin

7500

Automático profissional p/ 
caixa cromado Dolphin

7501
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CHAVECANOA

Canoa p/ tonton-bumbo 
bateria Dolphin

7485

Canoa p/ tonton bateria 
Dolphin
7487

Chave p/ afinação 
bateria Dolphin
7508

Chave p/ borboleta 
bateria Dolphin
7509

CLAMP

Clamp p/ extensor de percussão 
cromado Dolphin

7488

Clamp p/ extensor de 
prato cromado Dolphin

7489

Garra para aro de bumbo 
Dolphin

7468

PRESILHA

Presilha drop clutch  
p/ chimbal Dolphin

7478
Presilha deluxe  
p/ chimbal Dolphin

7481

Presilha simples  
p/ chimbal Dolphin

7480

GARRA
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METRÔNOMO
• Grande visor de LCD fácil de operar, interface amigável.
• Múltiplos sons do metrônomo.
• Uma gama de sons de bateria.
• Funções de mixagem, permitindo criação de estilos rítmicos originais
• Função loop, permite que defina os seus próprios estilos rítmicos e 
toque-os por um específico número de vezes.
• Simulador de amplificador.
• Função Memória, armazena as configurações do usuário.
• Use um pedal plugado na entrada START/STOP para controlar 
o LIGA/DESLIGA do metrônomo.
• Use um pedal plugado na entrada MEMORY UP/DOWN para 
selecionar memória.
• 30 grupos de presets.
• Saída de fone de ouvido P10 e P2.
• 160 (comprimento) x 120 (largura) x 36 (altura) mm.
• Peso 310g.

8414
Metrônomo
Drum Trainer 
Dolphin 

PARAFUSO

Parafuso p/ afinação pct c/6 Dolphin

7510  42 mm 7511  52 mm
7512  90 mm

CASTANHOLA AFOXÉ

5199 Pequena    5203 Grande

Castanhola em madeira 
escura Dolphin

Castanhola em madeira 
especial Dolphin

5197 Pequena    5204 Grande

Afoxé Madeira
8474 Médio    8475 Grande
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Bloco sonoro grave 
amarelo Dolphin

7409

Bloco sonoro agudo 
azul Dolphin

7408

COWBELL

7471 Cowbell 6,5” preto 

7472 Cowbell 7,5” preto

3307 Cowbell 8,5” preto 

BLOCO SONORO
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Sopro
Os instrumentos de sopro mais vendidos do Brasil estão cada vez melhores. A Dolphin oferece uma linha 
ampla de instrumentos de sopro, sejam eles metais ou madeira, com tecnologia de ponta,   
acabamento refinado, alto nível de tocabilidade, testados e aprovados por profissionais. 

SAXOFONE 

Sax alto Mib
envelhecido
8111

• Afinação Mib
• Chave de Fá# agudo
• 2 túdeis – curvo / reto
• Extensão Sib grave à Sol agudo
• Molas Blue Steel
• Parafusos em aço inox
• Acompanha palheta Vandoren
• (Tradicional)
• Estojo extra luxo

SAX ALTO

Sax alto Mib
laqueado
4354

Sax alto Mib
niquelado
6378
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Sopro / Saxofone / Alto

Sax alto Mib
niquelado preto
8107

Sax alto Mib
niquelado  
fosco c/ chaves 
douradas

8108

Sax alto Mib
bronze c/ chaves 
douradas
8109

Sax alto Mib dourado c/ 
chaves niqueladas
8106
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• Afinação Sib
• 2 túdeis – curvo / reto
• Extensão Sib grave à Sol agudo
• Molas Blue Steel
• Parafusos em aço inox
• Acabamento laqueado
• Estojo extra luxo

SAX SOPRANO

Sax soprano Sib
laqueado

5330

Sax soprano curvo
Sib laqueado
(sopranino)

6377

Sax tenor Sib 
dourado c/ chaves 

niqueladas

8113
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Sopro / Saxofone / Alto / Soprano

• Afinação Sib
• Chave de Fá# agudo
• 2 túdeis – curvo / reto
• Extensão Sib grave à Sol agudo
• Molas Blue Steel
• Parafusos em aço inox
• Acabamento laqueado
• Estojo extra luxo

SAX TENOR

Sax tenor Sib 
envelhecido c/
semi-case

8114

Sax tenor Sib 
laqueado

5331

• Afinação Mib
• Chave de Lá# grave
• 2 túdeis – curvo / reto
• Extensão Sib grave à Sol agudo
• Molas Blue Steel
• Parafusos em aço inox
• Acabamento laqueado
• Suporte para apoio
• Estojo extra luxo

SAX BARÍTONO

Sax barítono Mib 
laqueado c/ chave
Lá# grave F# agudo
6395
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TROMBONE

• Afinação Do
• Campana de 202 mm
• Calibre 12,68 mm
• Acabamento laqueado
• Estojo extra luxo

• Afinação Sib
• Campana de 202 mm
• Calibre 12,68 mm
• Acabamento laqueado
• Estojo extra luxo

TROMBONE PISTO

• Afinação Sib
• Campana de 200 mm
• Calibre 12,06 mm
• Acabamento laqueado
• Estojo extra luxo

TROMBONE VARA

• Afinação Sib e Fá
• Campana de 203 mm
• Calibre 12,06 mm (M)
• Acabamento laqueado
• Estojo extra luxo

TROMBONE TENOR

Trombone pisto Do laqueado c/ semi-case
8116

Trombone pisto Sib laqueado
4358

Trombone de vara Sib laqueado
5333

Trombone tenor Fa Sib 
]laqueado c/ case ABS
7394
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TROMPETE

• Afinação Sib
• Campana de 90 mm
• Calibre 11,72 mm
• Pistos em alpaca
• Acabamento laqueado
• Estojo extra luxo

TROMPETE POCKETTrompete pocket Sib laqueado
6375

• Afinação Do
• Campana de 124 mm
• Calibre “ML” 11,72 mm
• Pistos em alpaca
• Anel da 1ª e 3ª pompa
• Acabamento laqueado
• Estojo extra luxo

• Afinação Sib
• Campana de 124 mm
• Calibre “ML” 11,72 mm
• Pistos em alpaca
• Anel da 1ª e 3ª pompa
• Acabamento laqueado
• Estojo extra luxo

TROMPETE

Trompete Do laqueado
7571

Trompete Sib laqueado
4350
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• Afinação Sib
• Campana de 370 mm
• Calibre 17 mm
• Acabamento laqueado
• Estojo extra luxo

TUBA 3/4

Tuba 3 pistos Sib laqueada
5936

TUBA

• Afinação Sib
• Campana de 370 mm
• Calibre 17 mm
• Acabamento laqueado
• Estojo extra luxo

TUBA COMPACTA

Tuba compacta 4 pistos Sib laqueada
6374

Flugel horn laqueado c/ cano de embocadura e trigger
7395

• Afinação Sib
• Campana de 150 mm
• Calibre 11,10 mm
• Pistos em alpaca
• Gatilho na 3ª pompa
• Cano de embocadura em latão  
 vermelho
• Acabamento laqueado
• Estojo extra luxo

FLUGEL HORN

FLUGEL HORN
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BOMBARDINO

• Afinação Sib
• Campana de 278 mm
• Calibre 14,7 mm
• Acabamento laqueado
• Estojo extra luxo

BOMBARDINO  
3+1 PISTOSBombardino 3+1 

pistos Sib laqueado

5827

TROMPA

• Afinação Sib
• Campana de 278 mm
• Calibre 14,7 mm
• Acabamento laqueado
• Estojo extra luxo

BOMBARDINO  
3 PISTOS

• Afinação Sib
• Campana de 278 mm
• Calibre 14,7 mm
• Acabamento laqueado
• Estojo extra luxo

BOMBARDINO  
4 PISTOS

Bombardino 3 pistos 
Sib laqueado

5826

Bombardino 4 pistos 
Sib laqueado c/ case
8117

• Afinação Sib e Fá
• Campana rosqueável  
 de 311 mm
• Calibre 12 mm
• 4 rotores
• Acabamento laqueado
• Estojo extra luxo

TROMPA

Trompa dupla FA/Sib laqueada
5828
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• Afinação Sib
• Campana de 645 mm
• Calibre 18,40 mm
• Acabamento laqueado
• Estojo extra luxo

SOUSAFONE

SOUSAFONE

Sousafone Sib
laqueado
5829

CORNETA

Corneta Sib laqueada

6376
• Afinação Sib
• Campana de 124 mm
• Calibre 11,7 mm
• Acabamento laqueado
• Estojo extra luxo

CORNETA
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CLARONE

OBOÉ

• Afinação Si
• Mecanismo 20 chaves 
niqueladas
• Acabamento resina ABS preto
• Campana e tudel em 
 revestimento niquelado
• Estojo extra luxo

CLARONE

Clarone baixo (Bb) Sib 
Baquelite c/ case

8110

Oboé Dó C/Chave “Si” na 
Campana

6373

• Afinação Dó com chave Si na 
campana
• Mecanismo 18 chaves 
 niqueladas
• Acabamento  resina ABS preto
• Estojo extra luxo rigido e bag 
almofadado

OBOÉ
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• Afinação Sib
• 17 chaves
• Corpo em ABS fosco
• Parafusos em aço inox
• Acompanha palheta Vandoren  
 (tradicional)
• Estojo extra luxo

CLARINETE

CLARINETE

REQUINTA

FLAUTA TRANSVERSAL

FLAUTIM

• Afinação Sib
• 17 chaves
• Corpo em ABS fosco
• Parafusos em aço inox
• Acompanha palheta Vandoren  
 (tradicional)
• Estojo extra luxo

REQUINTA

• Sistema boehm
• Recurso de Mi na mecânica
• Acabamento prateado ou   
 niquelado

FLAUTA  
TRANSVERSAL

• Afinação Dó
• Registro Si
• Acabamento ABS preto   
 e  chaves em alpaca chapeada  
 prata
• Estojo extra luxo

FLAUTIM

Clarinete ebonite Sib 17 chaves c/ estojo Dolphin

4352

Requinta Mib fôsca 17 chaves c/ estojo Dolphin

6720

Flauta transversal Do prateada Dolphin

5332

Flauta transversal Do níquel Dolphin

5373

Flautim Dó ABS c/case Dolphin

8105
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FLAUTA DOCE BARROCA CONTRALTO

• Flauta doce vertical barroca contralto
• Alta durabilidade
• Entonação uniforme
• Precisão
• Fácil tocabilidade 
• indicada para músicos de todos os níveis 
• Acompanha capa

• Flauta doce vertical barroca soprano
• Alta durabilidade
• Entonação uniforme
• Precisão
• Fácil tocabilidade 
• indicada para músicos de todos os níveis 
• Acompanha capa

Flauta doce barroca contralto Do ABS madeira/marfim Dolphin

7654

Construção em 3 peças em plástico ABS durável com 
acabamento em marfim e imitação de madeira

Construção em 3 peças em plástico ABS durável

Flauta doce barroca contralto Do ABS marfim Dolphin

7650

FLAUTA DOCE BARROCA SOPRANO

Flauta doce barroca soprano Do ABS Dolphin

7745

Construção em 3 peças em plástico ABS

Flauta doce barroca soprano Do ABS madeira/marfim Dolphin

7655

Construção em 3 peças em plástico ABS durável com 
acabamento em marfim e imitação de madeira

FLAUTA DOCE  
BARROCA
CONTRALTO

FLAUTA DOCE  
BARROCA
SOPRANO
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FLAUTA DOCE BARROCA TENOR

• Flauta doce vertical barroca tenor
• Alta durabilidade
• Entonação uniforme
• Precisão
• Fácil tocabilidade 
• indicada para músicos 
 de todos os níveis 
• Acompanha capa

• Flauta doce vertical Germânica  
 soprano
• Alta durabilidade
• Entonação uniforme
• Precisão
• Fácil tocabilidade 
• indicada para músicos  
 de todos os níveis 
• Acompanha capa

FLAUTA DOCE Germânica

Flauta doce barroca tenor Do ABS marfim

7649

Construção em 3 peças em plástico ABS durável

Construção em 3 peças 
em plástico ABS durável

Flauta doce Germânica soprano Do ABS Dolphin

7749

Flauta doce Germânica soprano Do transparente

Flauta doce barroca soprano do azul transparente

7652  Azul

10248  

10249

7551  Rosa

7553  Verde

FLAUTA DOCE  
BARROCA TENOR

FLAUTA DOCE  
Germânica

Apoio de polegar ajustavel p/ 
flauta doce soprano pct c/5
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ESCALETA 32 TECLAS

• Ótimo custo-benefício 
• Equipada com placa de    
 palhetas com ótima resposta sonora
• Palhetas: 32
• Alcance: F a C
• Estojo
• Comprimento: 40,5 cm

ESCALETA 37 TECLAS

• Ótimo custo-benefício 
• Equipada com placa de palhetas 
   com ótima resposta sonora
• Palhetas: 37
• Alcance: F a F

Escaleta 32 teclas c/ estojo preto
6408

Escaleta 32 teclas c/ estojo azul

6409

Escaleta 37 teclas c/ semi case azul Dolphin
6721

Escaleta 37 teclas c/case azul
10715

Escaleta 37 teclas c/case preta
10716

ESCALETA 32 TECLAS

ESCALETA 37 TECLAS     

Escaleta 32 teclas c/ estojo amarelaEscaleta 32 teclas c/ estojo rosa

96999698
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GAITA DIATÔNICA

GAITA CROMÁTICA

• Acabamento em plástico acrílico 
• Ótima relação custo-benefício 
• 20 palhetas
• Placa de alumínio 0,9 mm 
• Corpo de plástico ABS 
• Comprimento 10 cm

GAITA BLUES
20 VOZES

• Acabamento cromado
• Ótima relação custo-benefício 
• 20 palhetas
• Placa de alumínio 0,9 mm 
• Corpo de plástico ABS 
• Comprimento 10 cm
• Acompanha estojo

GAITA POCKET 
BLUES 20 VOZES

Gaita Blues 20 vozes Dó 
ABS Dolphin - Cores diversas

6407

Gaita Pocket Blues 
20 vozes Dó ABS Dolphin

6406

• 4 oitavas afinada em Dó
• Indicada para profissionais   
 e semi-profissionais
• Ótima relação custo-benefício
• 64 palhetas 
• Corpo de plástico ABS 
• Comprimento 18 cm
• Acompanha estojo

GAITA CROMÁTICA
64 VOZES

• 3 oitavas afinada em Dó
• Indicada para profissionais   
 e semi-profissionais
• Ótima relação custo-benefício
• 48 palhetas 
• Corpo de plástico ABS 
• Comprimento 14 cm
• Acompanha estojo

GAITA CROMÁTICA
48 VOZES

Gaita cromática  
64 vozes Dó ABS Dolphin

6404

Gaita cromática  
48 vozes Dó ABS Dolphin

6405
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ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO - BOCAL

7643

Bocal com cálice médio e borda meio larga.
Produz som brilhante preferido por músicos
profissionais e estudantes.

Bocal 7C p/ trompete Dolphin

7644

Bocal com cálice médio e borda meio 
larga. Indicado para musicos, oferece 
conforto com boa projeção sonora.

Bocal 11 p/ trompa Dolphin

7645

Bocal com cálice médio e borda meio 
larga. Produz som brilhante preferido 
por músicos profissionais e estudantes.

Bocal 12C p/ trombone Dolphin

7646

Bocal com cálice fundo e borda meio larga, 
similar ao 6-1/2 A. Ideal para trombonistas 
que buscam uma sonoridade com qualidade 
sinfônica. Indicado também para uso em 
bombardinos, para um som balanceado, suave 
e ótima amplitude.

Bocal 6-1/2AL p/ bombardino Dolphin

7647

Bocal com cálice médio e borda meio
larga. Oferece ótima performance
em todos os registros com excelente
volume.

Bocal 18 p/ tuba/sousafone Dolphin

8053

Bocal com cálice médio e borda meio
larga. Oferece ótima performance
em todos os registros com excelente
volume.

Bocal 6-1/2All p/ bombardino/
trombone tenor Dolphin

96579656
Bocal p/ escaleta 37 teclasBocal p/ escaleta 32 teclas
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Acordeon

• Preto
• 7 registros (mão direita/ Teclas) e 2 registros 
  (mão esquerda/Baixos)
• Ferragens cromadas 
• Acabamento com revestimento de fórmica 
• Acompanha soft bag

6414

120
41

7/2

BAIXOS
TECLAS
REGISTROS

Acordeon, gaita ou sanfona - para ritmos tradicionais ou modernos, você tem seu estilo e a Dolphin  
é seu instrumento. Desenvolvido por profissionais, a linha de Acordeon Dolphin possui a segurança,  
beleza, durabilidade e o desempenho musical que sua música merece.



Instrumentos de teclas e acessórios

135

Teclas / Acordeão / 120 baixos

• Vermelho Perolizado
• 7 registros (mão direita/ Teclas) e 
2 registros (mão esquerda/Baixos)
• Ferragens cromadas 
• Acabamento com revestimento 
de fórmica 
• Acompanha soft bag

6810

120
41

7/2

BAIXOS
TECLAS
REGISTROS

• Branco Perolizado
• 7 registros (mão direita/Teclas) e 
2 registros (mão esquerda/Baixos)
• Ferragens cromadas 
• Acabamento com revestimento 
de fórmica 
• Acompanha soft bag

7941

120
41

7/2

BAIXOS
TECLAS
REGISTROS

• Preto
• 11 registros (mão direita) e 2 
registros (mão esquerda)
• Ferragens cromadas 
• Acabamento com revestimento 
de fórmica 
• Acompanha soft bag

6929

120
41
11

BAIXOS
TECLAS
REGISTROS
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• Vermelho Perolizado
• 7 registros (mão direita) e 2 
registros (mão esquerda) 
• Ferragens cromadas 
• Acabamentos com revestimento 
de fórmica 
• Acompanha soft bag

6811

80
37

7

BAIXOS
TECLAS
REGISTROS

• Branco Perolizado
• 7 registros (mão direita) e 2 
registros (mão esquerda) 
• Ferragens cromadas 
• Acabamentos com revestimento 
de fórmica 
• Acompanha soft bag

7067

80
37

7

BAIXOS
TECLAS
REGISTROS

• Preto
• 7 registros (mão direita) e 2 
registros (mão esquerda) 
• Ferragens cromadas 
• Acabamentos com revestimento 
de fórmica 
• Acompanha soft bag

6415

80
37

7

BAIXOS
TECLAS
REGISTROS
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Teclas / Acordeão / 80 / 60 / 48 baixos

• Preto
• 5 registros (mão direita) 
• Ferragens cromadas 
• Acabamento com revestimento 
de fórmica
• Acompanha soft bag

6416

60
34

5

BAIXOS
TECLAS
REGISTROS

• Vermelho Perolizado
• 5 registros (mão direita) 
• Ferragens cromadas 
• Acabamento com revestimento 
de fórmica
• Acompanha soft bag

6932

60
34

5

BAIXOS
TECLAS
REGISTROS

• Preto
• 5 registros (mão direita) 
• Ferragens cromadas 
• Acabamento com revestimento 
de fórmica
• Acompanha soft bag

6417

48
34

5

BAIXOS
TECLAS
REGISTROS
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• Vermelho Perolizado
• 5 registros (mão direita) 
• Ferragens cromadas 
• Acabamento com revestimento 
de fórmica
• Acompanha soft bag

6931

48
34

5

BAIXOS
TECLAS
REGISTROS

• Verde Perolizado
• Acordeão infantil 
• 8 baixos
• 22 teclas 
• Ferragens cromadas 
• Acabamento com revestimento 
de fórmica

6413

8
22

BAIXOS
TECLAS

Soft bag
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Teclas / Acordeão / 48 / 8 baixos

• Azul Perolizado
• Acordeão infantil 
• 8 baixos
• 22 teclas 
• Ferragens cromadas 
• Acabamento com   
revestimento de fórmica

7028

8
22

BAIXOS
TECLAS

• Branco Perolizado
• Acordeão infantil 
• 8 baixos
• 22 teclas 
• Ferragens cromadas 
• Acabamento com   
revestimento de fórmica

7069

8
22

BAIXOS
TECLAS

• Vermelho Perolizado
• Acordeão infantil 
• 8 baixos
• 22 teclas 
• Ferragens cromadas 
• Acabamento com revestimento 
de fórmica

6809

8
22

BAIXOS
TECLAS
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Kids Uma linha que estimula a musicalidade e a criatividade das crianças.  
Os pequenos cada vez mais perto do sucesso.

• Bumbo 14”x10”
• Caixa 10” x 4”
• Ton-ton 08”x 06”
• Ferragem preta
• Estante de caixa

• Suporte combinado para prato e ton-ton 
• Pedal de bumbo
• Prato de 10”
• Par de baquetas
• Banco

Bateria Baby 3 peças Ferragem preta

5800

Azul

3800

Vinho

4800

Preta

6801

Prata

• Bumbo 16” x 10”
• Surdo 13” x 09”
• Caixa 12” x 5” 
• Tons 10” x 07” e 08” x 06”
• Máquina de chimbal
• Estantes de prato e caixa

• Ferragem preta
• Pedal de bumbo
• Prato de 10” para condução/ataque
• Par de pratos de chimbal 10” 
• Par de baquetas
• Banco

Bateria Baby 5 peças ferragem preta

6769

Azul

7648

Amarela

6770

Prata

6768

Preta

7656

Rosa

7657

Verde

6767

Vinho

10256
Vermelha

• Bumbo 14”x10”
• Caixa 10” x 4”
• Ton-ton 08”x 06”
• Estante de caixa
• Suporte combinado para prato e ton-ton 
• Pedal de bumbo
• Prato de 10”
• Par de baquetas
• Banco
• Ferragem cinza 

Bateria Little 3 peças ferragem Cinza

10258

Prata

10257

Azul

10255

Preta
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Kids / Baterias 

Pandeiro infantil de madeira
c/ pele animal  

Pele animal p/bumbo

8459  8”      8460  6” 
8785  8”      8786  10” 

Bumbo infantil de 
madeira c/ pele animal
8461  10”       8462  8” 8463  10”

Maraca infantil de  
madeira par

8464

Domroo infantil de 
madeira c/ pele animal

Pandeiro infantil madeira 8 
pol tarraxas fixas

8889 8895 1unid

8898 pote com 40

Maraca infantil plástico 
ovo 5,5x4cm

Tambor oceano infantil

8888 20cm     8887 25cm        

8886 30cm     9413 35cm  

Claves de madeira

8469 18x1.2cm      

8893 20x2.2cm

Guizos c/ haste madeira
84668465

Guizos c/alca madeira Chocalho de tornozelo 
infantil 5 guizos

8891

Guizos c/alca elastica

8467

8891

Chocalho c/ haste de madeira 
infantil 21 guizos

Reco-reco infantil de madeira

8468
Bongo infantil 

madeira 6,5x7,5
8890
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Xilofone infantil
8472 12 notas        8473 8 notas

Bandinha c/ 10 instrumentos infantis c/ bolsa
8458

Xilofone infantil colorido 
9735 12 notas        9734 8 notas

Metalofone infantil c/12 notas
8878

10245 Plástico cores variadas

10282 Dourado      10283 Prateado   

Kazoo pote c/ 40pcs

• Domroo em madeira e pele natural 
• Chocalho 21 guizos em madeira, metal e forro de veludo 
• 2 tornozeleiras 4 guizos em nylon e metal 
• 2 chocalhos de 5 guizos em madeira, couro e metal 
• Pandeiro sem tarraxas em madeira 
• Par de maracas em madeira
• Par de mini clavas em madeira
• Par de pratos em metal 
• Reco-reco em madeira 
• Triângulo em metal

Prato marcha infantil c/ alça
8470 15cm          8894 25cm

Triângulo
8471 16cm        8896 25cm

Apito de êmbolo plástico
10247

Apito de trem madeira
10246




