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ŠIBA S.R.O.ŠIBA S.R.O.
POUZDRA A PŘÍSLUŠENSTVÍ
NA HUDEBNÍ NÁSTROJE,
PÓDIOVÉ SYSTÉMY, AUDIO,
VIDEO, FOTO, FILM, DIVADLO

Firma ŠIBA vznikla na sklonku roku 1989 jako malá soukromá dílna , z níž se postupem let stala
firma s několika desítkami zaměstnanců sídlící ve vlastním areálu o rozloze 3800 m2  a v současné
době  je to jedna z největších  firem  svého druhu v České republice.

Výrobní sortiment je zaměřen  jak na výrobu obalů a příslušenství na hudební nástroje , tak i na oblast
všech ostatních odvětví, kde jsou potřeba jakékoliv manipulační obaly. Sortiment šitých gig bagů,
pevných dřevěných a plastových pouzder , transportních flightcasů  je doplněn o 19“ rackové příslu-
šenství , kabelové bubny, držáky, studiový nábytek a mnoho dalších výrobků. V neposlední řadě i o lu-
xusní „ Custom collection“ pevných kožených pouzder na hudební nástroje.

V oblasti pódií, jevišť, tribun, studiové a divadelní technologie se specializujeme na veškeré mecha-
nické vybavení divadel, koncertních sálů, sportovních a kulturních prostor. V naší výrobní nabídce
naleznete jak pódia, hlediště, sedací nábytek, studiový nábytek, tak i ostatní vybavení zcela podle
individuálních požadavků.

Škála těchto výrobků není konečná a jsme schopni aktuálně reagovat na přání našich zákazníků
a to i v menších množstvích, či zakázkové výrobě.
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ŠIBA INC.ŠIBA INC.
CASES AND ACCESORIES
FOR MUSICAL INSTRUMENTS,
STAGE TECHNOLOGIES, AUDIO, VIDEO, PHOTO,
CINEMA, THEATRE

ŠIBA Inc. was established in late 1989 as a small private workshop, over the years it has 
developed into a company with dozens of employees and its own building with an area of 3 800 m2.
Today it is one of the major companies specialising in this field in the Czech Republic.

Our range of products include cases and equipment for musical instruments, as well as any other
situation where transport cases are required. We can offer sewn Gig bags, solid wooden or plastic
cases, transport flightcases, 19 Inch Rack equipment, cable drums, holders, studio furniture and
a variety of other products. Finally, we also offer a luxurious “Custom Series“ of solid leather instru-
ment cases.

In the area of stage, scene, stand, studio and theatre technologies we specialise in all sorts of me-
chanical equipment for theatres, concert halls, sporting and cultural facilities. We can supply stages,
platforms, seating and auditorium equipment as well as other accessories according to individual
requirements.

Our production range is not our limit and we are able to meet the specific needs and wishes of our
customers, also in small orders, or custom production.

ŠIBA GMBH.ŠIBA GMBH.
HERSTELLUNG VON MUSIKINSTRUMENTENHÜLLEN
UND ZUBEHÖR, BÜHNEN, STUDIO
UND THEATERVERFAHRENSTECHNIK

Die Firma ŠIBA entstand Ende 1989 als eine kleine Privatwerkstatt, aus welcher im Laufe der Zeit
ein Unternehmen mit einigen Dutzend Mitarbeitern und einem eigenen Firmengelände von 3.800 m2
geworden ist. Sie ist zum jetzigen Zeitpunkt eine der größten Firmen ihrer Art in der Tschechischen
Republik.

Das Produktionssortiment zielt sowohl auf die Herstellung von Musikinstrumentenhüllen und 
zubehör als auch auf den Bereich aller anderen Branchen, in denen Schutzverpackungen aller Art
notwendig sind. Das Sortiment von genähten Gigbags, festen Hüllen aus Holz und Kunststoff und
Transport-Flightcases wird mit 19“ Rack-Zubehör, Kabeltrommeln, Halterungen, Studiomöbeln und
vielen anderen Erzeugnissen ergänzt. Nicht zuletzt mit der Luxusreihe „Custom-Serie“ - festen
Lederetuis für Musikinstrumente.

Im Bereich von Klein und Großbühnen, Tribünen und der Studio- und Theatertechnologie spezia-
lisieren wir uns auf jedwede mechanische Ausstattung von Theatern, Konzertsälen und weiteren
Sport- und Kulturräumlichkeiten. In unserem Produktionsangebot finden Sie sowohl Kleinbühnen,
Zuschauerräume und Sitzmöbel als auch jede andere Art von sämtlicher übrigen Ausstattung,
die Ihren Individualwünschen voll und ganz angepasst wird.

Die Palette dieser Erzeugnisse ist durchaus erweiterbar, wir sind imstande, weitere Kundenwünsche
zu berücksichtigen, auch in kleineren Stückzahlen oder bei sozusagen maßgeschneiderter
Produktion.
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FC9001 – case na housle / 10 ks 
– case for violin / 10 pc

FC9002 – case na violu / 6 ks
– case for viola / 6 pc

FC9004 – case na čelo / 2 ks
– case for cello / 2 pc

FC9005 – case na kontrabas
– case for double bass

FC9008 – case na klarinet / 5 ks
– case for clarinet / 5 pc

FC9009 – case na fagot / 4 ks
– case for bassoon / 4 pc

FC9010A – case na francouzskou hornu / 3 ks
– case for french horn / 3 pc

FC9010B – case na francouzskou hornu / 2 ks
– case for french horn / 2 pc

FC9011 – case na trombon / 2 ks
– case for trombone / 2 pc

FC9016 – case na basový buben a gong
– case for bass drum and gong

FC9020 – case na vibrafon
– case for vibraphone 

FLIGHT CASES- ORCHESTRFLIGHT CASES - ORCHESTR
FLIGHT CASES - ORCHESTRA

FC9004

FC9020

FC9002

FC9008
FC9009

FC9001

FC9005

FC9010A

FC9010B

FC9011

FC9016
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FC9013 – case na kontrafagot
– case for contrabassoon

FC9022 – case na bicí nástroje a příslušenství
– case for percussion and accessories

FC9023C – case pro dirigenta
– case for conductor

FC9024M – case na 10 obleků
– case for 10 suits

FC9025 – case na boty / 30 párů
– case for shoes / 30 pairs

FC9026B – case na noty / dvojitý formát
– case for music folders / double format

FC9026S – case na noty / jednoduchý formát
– case for music folders / single format

FC9028 – case na reklamní materiál
– case for advertising material

FC9029 – case na notové stojany
– case for music stands

FLIGHT CASES- ORCHESTRFLIGHT CASES - ORCHESTR
FLIGHT CASES - ORCHESTRA

FC9013

FC9029

FC9026B

FC9026S

FC9023C

FC9024M

FC9025

FC9028

FC9022
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FAV01 – kufr na 70 LP
– case for 70 LP

FAV02 – kufr na 100 LP
– case for 100 LP

FAV03 – kufr na 100 CD
– case for 100 CD

FMX01 – kufr na mix
– case for mix

FMX03 – kufr na mx
– case for mix

FMB01 – transportní bedna na combo
– case for combo

FK202 – kufr na klávesy
– case for keyboards

FK204 – kufr na klávesy
– case for keyboards

FK204W – kufr na klávesy s kolečky
– case for keyboards with wheels

FMB100 – combo sound case
FC – kufry na foto a přístroje

– cases for photo and instruments
XX – kufr na plazmovou obrazovku

– case for plasma display 

FMX01
FMX03

FMB01

FMB100

FK204W

FAV01
FAV02
FAV03

FK202
FK204

FC

FLIGHT CASESFLIGHT CASES
FLIGHT CASES

XX
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PHOTO – obal na foto techniku
CASES – photo case

19” Rack – 19” rack
– 19” rack

SPECIAL – speciální case
CASE – special case

ACCESSORIES – obal na příslušenství
CASES – accessories case

LIGHTS – světla a příslušenství
ACCESSORIES – lights and accessories 

LIGHTS – světla, otočné hlavy
MOVING HEADS – lights, moving heads

ACCESORIES CASES

PHOTO CASES

FLIGHT CASESFLIGHT CASES
FLIGHT CASES

ACCESSORIES CASES
19’”RACK

LIGHTS
AND MOVING HEADS

LIGHTS
AND ACCESSORIES

SPECIAL CASE
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INDUSTRIAL – case na měřící techniku
CASE – case for measure technology

ARTEFACT    – case na umělecké předměty
CASE – case for art artefact

MODEL – case na modely
CASE – case for models

TOOLS – case na nářadí
CASE – case for tools

HOBBY – case na hobby modely
CASE – case for hobby models 

JOCKEY – case pro žokeje
CASE – case for jockey

SOUND – case pro DJ
CASE – case for DJ

SPECIAL – zakázkový case
CASE – custom case

FLIGHT CASESFLIGHT CASES
FLIGHT CASES

SPECIAL CASE

JOCKEY CASE

SOUND CASE

ARTEFACT CASE

MODEL CASE

TOOLS CASE

HOBBY CASE

HOBBY CASE

INDUSTRIAL CASE
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FR4022 – 19" rack 2U
FR4042 – 19" rack 4U
FR4062 – 19" rack 6U
FR4082 – 19" rack 8 U
FR4102 – 19" rack 10U

FR4083    - 19” rack 8U - třídvéřový
- 19” rack 8U - 3 doors

ECONOMY – 19” rack - 2U, 4U
LINE – 19” rack - 2U, 4U

ROAD – mobilní 19" rack
RACK – mobile 19" rack

MIX ROAD – mobilní mix 19" rack
RACK – mobile mix 19" rack

PA ROAD – mobilní PA 19" rack - třídvéřový
RACK – mobile PA 19" rack - třídvéřový

MIX RACK – mix 19” rack
– mix 19” rack

STANDARD – standard 19” rack
RACK – standard 19” rack

FR4022
FR4042
FR4062
FR4082
FR4102

ROAD RACK

FLIGHT CASES 19” RACKFLIGHT CASES 19”RACK
FLIGHT CASES 19”RACK

MIX ROAD RACK

ECONOMY LINE

FR4022U

MIX RACK

STANDARD RACK

PA ROAD RACK

FR4083
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FF001 – pracovní stůl
– work desk

FF002 – barový pult
– bar

FF003 – kuchyňský kout
– kitchen

FF004 – PC pracovní stůl
– PC work desk

FF005 – lednička
– refrigerator

FF006 – skládací pohovka
– folding sofa

FF007 – mobilní skříň
– mobile wardrobe

FF008 – křeslo
– chair

FF009 – konferenční stolek
– conference table

MOBILNÍ NÁBYTEKMOBILNÍ NÁBYTEK
MOBILE FURNITURE

FF006

FF009

FF003

FF004

FF005

FF002

FF008

FF001

Life in Case

FF007
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Sestava / Set

FF006 – skládací pohovka
– folding sofa

FF007 – mobilní skříň
– mobile wardrobe

MOBILNÍ NÁBYTEKMOBILNÍ NÁBYTEK
MOBILE FURNITURE

Life in Case

FF006 FF007
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FF005 – case na vinotéku
– case for wine deposit

FG200 – kufr na lahev s oknem
– case for bottle with a window

FG300 – kufr na velkou lahev
– case for big bottle

FG100 – obal na lahev
– case for bottle

FF002 – mobilní bar
– mobile bar

FF003 – mobilní kuchyňský kout
– mobile kitchen

W1100 – kufřík na lahev
– case for bottle

W1010 – kufřík na 4 lahve
– case for 4 bottles

GASTRONOMIEGASTRONOMIE
GASTRONOMY

SPECIAL COLLECTION

FF003

FG300 

W1100 - W1010
FG100 - FG300

FF005

FG100

FG200 

FF002 
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W1020 – kufr na velkou lahev
– case for big bottle

W1010 – kufr na 4 lahve
– case for 4 bottles

W1030 – kufr na 6 lahví
– case for 6 bottles

W1100 – kufr na lahev
– case for bottle

WS100 – kazeta na lahev - kůže
– case for bottle - leather

GL11 – obal na lahev s oknem / polstr.
– gig bag for bottle with a window

GL20 – obal na 2 lahve / polstr.
– gig bag for 2 bottles

GL21 – obal na 2 lahve s oknem / polstr.
– gig bag for 2 bottles with a window

GL10 – obal na lahev / polstr.
– gig bag for bottle

GL30 – obal na 2 lahve s číslovkou / polstr.
– gig bag for 2 bottles with a numeral

GASTRONOMIEGASTRONOMIE
GASTRONOMY

SPECIAL COLLECTION

GL10 GL30 

GL20 

GL21 

WS100

W1100 

W1020

W1010

W1030
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AJE
ACE
AC

AC10 – akust. kytara classic polstrovaná »Superior«
– guitar classic with foam »Superior«

AJ10 – akust. kytara jumbo polstr. »Superior«
– guitar western with foam »Superior«

AL10 – akust. kytara 12-tistrunná polstr. »Superior«
– guitar 12-string with foam »Superior«

EG10 – elektr. kytara polstrovaná »Superior«
– guitar electric with foam »Superior«

BG10 – basová kytara polstrovaná »Superior«
– guitar bass with foam »Superior«

ACE – akust. kyt. classic economy nepolstr.
– guitar classic economy without foam

AJE – akust. kyt. jumbo economy nepolstr.
– guitar western economy without foam

AC – akust. kyt. classic nepolstr.
– guitar classic without foam

EG10 – elektr. kytara polstrovaná
– guitar electric with foam

BG10 – basová kytara polstrovaná
– guitar bass with foam

EG10 ALEX – elektr. kytara polstrovaná
– guitar electric with foam

BJ10 – banjo 5 str. polstrované
– banjo 5 string with foam

KB – klávesové nástroje
– bags for keyboards

BJ10

TS
TN
GSA
GSE

VL201S
VL204S

VL

EG10 ALEX

TS – obal na notový stojan nepolstr.
– cover for music stand without foam

TN – taška na noty
– bag for sheets

GSA – řemen na akust. kytaru
– strap for acoustic guitar

GSE – řemen na elektr. kytaru
– strap for electric guitar

VL – povlak na houslové pouzdro
– cover for violin case

VL201S – housle 4/4 polstrované
– violin bag 4/4 with foam

VL204S – housle 1/4 polstrované
– violin bag 1/4 with foam

ŠITÁ POUZDRAŠITÁ POUZDRA
GIG BAGS

KB570
KB520
KB210

AC10
AJ10
AL10
EG10
BG10
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ŠITÁ POUZDRAŠITÁ POUZDRA
GIG BAGS

CH 116–103 G
CH 116–103 B

SILVER LINE

CH 116–103 C – kytara classic polstrovaná
– guitar classic with foam

CH 116–103 W – kytara jumbo polstrovaná
– guitar western with foam

CH 116–103 G – elektr. kytara polstrovaná
– guitar electric with foam

CH 116–103 B – basová kytara polstrovaná
– guitar bass with foam

STANDARD – GREEN LINE

CH 116–46 A – kytara classic polstrovaná
– guitar classic with foam

CH 116–28 B – kytara jumbo polstrovaná
– guitar western with foam

CH 116–103 C
CH 116–103 W

CH 116–46 A
CH 116–28 B
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DRB20 – basový buben polstrovaný
– bass drum with foam

DRF16 – kotel polstrovaný
– floor tom with foam

DRT13 – tom polstrovaný
– tom with foam

DRT12 – tom polstrovaný
– tom with foam

DRS14/2 – malý bubínek polstrovaný
– snare drum with foam

CB10 – činely polstrované
– cymbal with foam

ST10 – paličky polstr.
– drumstick with foam

ST – paličky nepolstr.
– drumstick without foam

DPC – congo
– congos

DPD – djemben
– djembens

DPB – bonga
– bongas

DPCH – chimes
– chimes baar

DFP – dvojitý bass pedál
– double foot pedal

STM01-03 – zavinovací deka na stojany - 4ks / 5ks / 6ks
– bag for microphone stands - 4pcs / 5pcs / 6pcs

XX – povlak na case
– cover for case

CB 102 – pouzdro na činely, polstr. s vnější kapsou
– bag for cimbals with foam with outside pocket

XX

DPC

DPB
DPCH

CB10
ST10
ST

DRB20
DRF16
DRT13
DRT12
DRS14/2

ŠITÁ POUZDRAŠITÁ POUZDRA
GIG BAGS

DPD

CB 102

STM01
STM02
STM03

DFP
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FT10
FA10
FS

HNT10
TB10
HN10

TX10
AX10
TP10

ŠITÁ POUZDRAŠITÁ POUZDRA
GIG BAGS

EG/AC/MA custom

EG custom

CE105

DB101

HNA

FT10 – flétna zobcová tenor. polstr.
– flute tenor with foam

FA10 – flétna zobcová alt. polstr.
– flute alt with foam

FS – zobcová flétna sopran nepolstr.
– flute sopran without foam

CE101 – cello polstrované
– cello with foam

DB101 – kontrabas polstrovaný
– doublebass with foam

HNT10 – horna tenor polstr.
– horn tenor with foam

HN10 – horna polstr.
– horn with foam

TB10 – trombon polstr.
– trombone with foam

TX10 – tenorsaxofon polstr.
– tenorsaxophone with foam

AX10 – altsaxofon polstr.
– altsaxophone with foam

TP10 – trubka polstr.
– trumpet with foam

HNA – alpská horna polstr.
– alphorn with foam

EG/AC/MA – multi obal polstr. na el. kytaru, 
custom        klasickou kytaru a mandolínu

– special custom bag for el. guitar, acoustic
guitar, mandoline

EG custom – obal na el. kytaru, polstr., na zakázku
– custom gigbag

DB 103 – kontrabas »Super«
– doublebass »Super«

CE 105 – violoncello »Super«
– cello »Super«

CE101

DB103
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KAMERA - TV

BATTERY BAG 

CEE10
DBE10

ŠITÁ POUZDRAŠITÁ POUZDRA
GIG BAGS

CAMERA 
BAG

CAMERA – batoh na fotopřístroje
BAG – bag for cameras

CEE10 – obal na elektrické violončelo
– bag for electric violoncello

DBE10 – obal na elektrický kontrabas

– bag for electric doublebass

BATTERY – obal na baterie

BAG – bag for accumulator

CEMBALO – obal na cembalo

– bag for cembalo

KAMERA – taška na TV kameru
TV – bag for TV camera

KAMERA – obal na kameru pro lední hokej
HOKEJ – bag for ice hockey camera

XX – obaly na foto a video přístroje
– bags for photo and video instruments

XX

CEMBALO

KAMERA - HOKEJ
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FLÉTNA – flétna extra pevný obal
SUPER – flute extra hard bag

SAFETY – univerzální ochranný obal
BAG – universal safety bag

FLÉTNA – flétna (individuální rozměr) 
– flute (individual size)

DECHOVÉ – klarinet, hoboj, flétna atd.
NÁSTROJE – clarinet, oboe, flute etc.

DISPLAY – obal na LCD monitor
– bag for LCD monitor

MISTRAL – taška na světla
– bag for lights

ŠITÁ POUZDRAŠITÁ POUZDRA
GIG BAGS

FLÉTNA SUPER

SAFETY BAG

MISTRAL
DISPLAY

FLÉTNA

DECHOVÉ NÁSTROJE
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149422 – obal na kamerové stativy, polstr. 
s pevnou kostrou

– hard bag for camera stands

MULTI – obal na kamerové příslušenství
MOUNT polstr. s pevnou kostrou

– hard bag for camera accessories

ROMY – obal na kamerová světla, polstr. 
s pevnou kostrou

– hard bag for camera lights

TAJFUN – obal na světla
– hard bag for lights

LIGHTS – obal na světla
– hard bag for lights

RXB4022 – 19" rack 2U
RXB4042 – 19" rack 4U
RXB4062 – 19" rack 6U

CAMERA – taška na kameru a příslušenství
HARD BAG – hard bag for camera

RXB4022
RXB4042
RXB4062

ŠITÁ POUZDRA - PEVNÁŠITÁ POUZDRA - PEVNÁ
HARD GIG BAGS

149422 

CAMERA
HARD BAG

MULTIMOUNT

ROMY LIGHT

LIGHTS

TAJFUN 
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CHAF–14 – housle 4/4 standard
– violin 4/4 standard

CHAF–14 A – housle 4/4 luxus
– violin 4/4 luxus

CHAF–15 – housle 4/4 basic
– violin 4/4 basic

CHAF–15,5 – viola ( 39cm ) luxus
– viola ( 15,5” ) luxus

CHAF–16,5 – viola ( 41cm ) luxus
– viola ( 16,5” ) luxus

CHAF–20 – altsaxofon - anatomický
– altsaxophone - anatomic

CHAF–20 B – altsaxofon
– altsaxophone

CHAF–204 – tenorsaxofon 
– tenorsaxophone

PDB 01 – plastové pouzdro na kontrabas
– plastic case for contrabass

CHAF-96 – pouzdro na čelo 4/4
– case for cello 4/4

CHAF–20

PEVNÁ POUZDRA TERMOPLASTPEVNÁ POUZDRA TERMOPLAST

HARD CASES - THERMOPLASTIC

CHAF–14
CHAF–14A
CHAF–15

PDB 01

CHAF96

CHAF–20 B
CHAF–204

CHAF–15,5
CHAF–16,5
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ACC 01 – harmonika
– accordeon

CHAF–208 – trumpeta 2ks
– trumpet 2 pcs

CHAF–22 – trombon 
– trombone

CHAF–25 – trumpeta
– trumpet

CHAF–54A – klarinet 
– clarinet

CHAF–65A – soprán saxofon
– soprano saxophone

HOBOJ – obal na hoboj
– case for oboe

PEVNÁ POUZDRA TERMOPLASTPEVNÁ POUZDRA TERMOPLAST

HARD CASES - THERMOPLASTIC

HOBOJ

CHAF–208

CHAF–54A

CHAF–65A

CHAF–22

ACC 01

CHAF–25
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PEVNÁ POUZDRAPEVNÁ POUZDRA
HARD CASES

W100
W200
W300

W100 – elektrická kytara universal
– guitar electric universal

W200 – basová kytara universal
– guitar bass universal

W300 – mandolina »A«, »F«
– mandoline »A«, »F«

ALTSAXOFON  – pouzdro na altsaxofon
– hard case for altsaxophone

W700 – basový smyčec
– bass bow

W701 – basový smyčec 2 ks
– bass bow 2 pcs

W710 – houslový smyčec 6 ks
– violin bow 6 pcs

W711 – houslový smyčec 12 ks
– violin bow 12 pcs

W600 – klarinet
– clarinet

W800 – harmonika
– accordeon

XY – pouzdro na dvě elektrické kytary
– double case for 2 electric guitars

W940 – kytarový stojan na 3 kytary
– guitar stand for 3 guitars

W700
W701
W710
W711

W400
W901

W600
W800

ALTSAXOFON

W940

XY
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PEVNÁ POUZDRAPEVNÁ POUZDRA
HARD CASES

W100
W200
W300

W100 – elektrická kytara universal
– guitar electric universal

W200 – basová kytara universal
– guitar bass universal

W300 – mandolina »A«, »F«
– mandoline »A«, »F«

ALTSAXOFON  – pouzdro na altsaxofon
– hard case for altsaxophone

W700 – basový smyčec
– bass bow

W701 – basový smyčec 2 ks
– bass bow 2 pcs

W710 – houslový smyčec 6 ks
– violin bow 6 pcs

W711 – houslový smyčec 12 ks
– violin bow 12 pcs

W600 – klarinet
– clarinet

W800 – harmonika
– accordeon

XY – pouzdro na dvě elektrické kytary
– double case for 2 electric guitars

W940 – kytarový stojan na 3 kytary
– guitar stand for 3 guitars

W700
W701
W710
W711

W400
W901

W600
W800

ALTSAXOFON

W940

XY
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KOŽENÁ POUZDRAKOŽENÁ POUZDRA
LEATHER HARD CASES

CUSTOM COLLECTION

BANJO – banjo
– banjo

EL KYTARA – elektrická kytara Fender
FENDER – electric guitar Fender

HARMONIKY – kufřík na foukací harmoniky
– case for mouth organ

ŘEMENY – kožené řemeny classic
– leather straps classic
– kožené řemeny anatomické
– leather straps anatomical

JUMBO – akust. kytara jumbo 12 str.
– guitar western 12 string

MANDOLÍNA – mandolína
– mandoline

RŮZNÉ ZDOBENÍ I DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA
DIFFERENT FASHION OF DECORATION EVEN  
BY CUSTOMERS WISHES

ELEKTRICKÁ KYTARA FENDER

JUMBO

JUMBO
EL KYTARA
MANDOLÍNA
HARMONIKY

BANJO

ŘEMENY

hand
made

JUMBO
EL KYTARA
BANJO

KUFŘÍK NA HARMONIKY
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K10062 – notový stojan “Robby Exclusiv”
– music stand “Robby Exclusiv”

K118 / 3 – orchestrální notový stojan
– orchestra music stand

K11870 – orchestrální notový stojan
– orchestra music stand

K11900 – zvukový štít
– sound insulation stand

K122e – lampička na stojan
– music stand light

K12218 – polička na stojan
– tray

K131 – skládací držák na stojan
– music holder

K14300 – stojan na saxofon
– saxophone stand

K15225 – držák na klarinet
– clarinet holder

K15290 – stojan na soprán saxofon
– soprano saxophone stand

K15530 – stojan na housle
– violin stand

K160 / 2 – držák na nápoje
– drink holder

K85620 – lampička “Extra Flex”
– mighty bright “Extra Flex”

K85670 – orchestrální osvětlení
– orchestra light 

STOJANY A DRŽÁKYSTOJANY A DRŽÁKY
STANDS AND HOLDERS

K118 / 3

Veškeré zboží K+M
naleznete v přiloženém katalogu

K11900

K10062

K11870

K131

K160 / 2

K15225

K12218

K85670

K122e

K85620

K15530

K15290

K14300
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K18860 – stojan na klávesy “Spider Pro”
– keyboard stand “Spider Pro”

K18963 – stojan na klávesy
– keyboard stand

K18950 – stolový stojan na klávesy
– table - style keyboard

K210 / 2 – mikrofonní stojan
– microphone stand

K21080 – mikrofonní stojan ”Soft - Touch”
– microphone stand “Soft - Touch”

K21430 – mikrofonní stojan - overhead
– microphone stand - overhead

K21437 – reproduktorový stojan
– speaker stand

K23966 – mikrofonní clona
– popkiller

K24120 – stěnový držák na reproduktor
– speaker wall mount

K24635 – stojan na světla
– lighting stand

K25950 – mikrofonní stojan “Rien”
– microphone stand “Rien”

K26085 – mikrofonní stojan “One Hand”
– microphone stand “One Hand”

K26740 – stojan na monitor
– monitor stand

STOJANY A DRŽÁKYSTOJANY A DRŽÁKY
STANDS AND HOLDERS

K21430

K210 / 2

K21080

K23966

K26085

K25950

K25740

K24635

K18950

K18963

K18860

K24120

K21437

Veškeré zboží K+M naleznete v přiloženém katalogu
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K12342 – dirigentský pult pro orchestry
– orchestra conductor stand

S0200 – stacionární dirigentský pult
se stupínkem a osvětlením

– fixed orchestra conductor stand
with step and light

S0210 – hydraulický dirigentský pult
se zdvihem a osvětlením

– hydraulic orchestra conductor stand
with lift and light

DIRIGENTSKÉ PULTYDIRIGENTSKÉ PULTY
CONDUCTOR UNIT

K12342

S0210

S0200

hydraulika
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MULTI FUNKČNÍ OPONA
– elektrický pojezd
– boční pódiové šály
– zakázková výroba
– kulturní domy, divadla, orchestry, kino,

výstavy atd.
MULTI FUNCTION CURTAIN

– electric travel
– stage scarf
– custom production
– culture house, theatre, orchestra,

cinema, exhibition etc.

BUBENICKÁ KÓJE
– mobilní zvuková clona

pro bicí nástroje
DRUMMER SOUND SCREEN

– mobile sound screen
for drums

ZVUKOVÁ KABINA 
– zvuková izolace vnějšího hluku
– rozhlas, TV,

komentátorské stanoviště,
mobilní nahrávací studio

SOUND ROOM
– sound izolation external noise
– radio, TV,

commentator post,
mobile recording studio

OPONY, KÓJE, KABINYOPONY, KÓJE, KABINY
CURTAINS & BOOTHS

MULTIFUNKČNÍ OPONA

BUBENICKÁ KÓJE

MULTIFUNKČNÍ OPONA

ZVUKOVÁ KABINA
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STUDIO STŮL
– zakázka
– custom made

STUDIO STOJAN
– 19" rack - pojezd - zakázka
– 19" rack - travel - custom made

RXS101 – 19” rack - 8U stolní
– 19” rack - 8U desk

RXS105 – 19” rack - 29U vozík
– 19” rack - 29U cart

RXS106    - 19” rack vozík
- 19” rack cart

RX4500 – studiový 19" rack 23U
– studio 19" rack 23U

RX1 – studiový 19" rack 23U - dveře
– studio 19" rack 23U - door

RX2 – 19” rack - klimatizace
– 19” rack - air-conditioner

RX3 – studiový 19” rack
– studio 19" rack

RX4500

RX - 1

STUDIOVÝ NÁBYTEKSTUDIOVÝ NÁBYTEK
STUDIO FORNITURE

RX - 3
RX - 2

RXS101

RXS106

RXS105

STUDIO STŮL

STUDIO STŮL

STUDIO STŮL

STUDIO STOJAN
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S0700 – štendr na kostýmy
– suit hanger

S0701 – štendr na kostýmy
– suit hanger

S0702 – mobilní skříň na kostýmy
– mobile wardrobe

S0710 – sběrný vozík na kostýmy
– gathering cart for suits

– stojan na scénické stavby
– stand for scene construction

– stojan na plexi a sklo
– stand for plexi and glass

– stojan na “baletizol”
– stand for “baletizol”

– pouzdro na kostým
– bag for suit

STOJANY, VOZÍKYSTOJANY, VOZÍKY
STANDS & CARTS

STOJAN NA BALETIZOL

S0702

STOJAN NA PLEXI A SKLO

STOJAN NA SCÉNICKÉ STAVBY

POUZDRO NA KOSTÝM

S0700

S0710

S0701
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KABELOVÉ BUBNY
CABLE DRUMS

S0608
S0606
S0611

Průměr kabelu v mm

Typ 12 15 18 20 22 24 26 28 30 32

S0601 (návin v m) 171 109 76 62 51 43 36 31 27 24

S0602 (návin v m) 231 148 102 83 69 58 49 42 37 32

S0603 (návin v m) 211 146 119 98 82 70 60 53 46

S0606 (návin v m) 124 81 55 36 32 30 16

S0608 (návin v m) 145 92 85 63 57 37 33 30 22

Průměr kabelu v mm

Typ 6,5 8 10 12 14

S0611 (návin v m) 100 80 60 40 30

KABELOVÉ BUBNY
S0601
S0602
S0603

S0616

STOJANY, DRŽÁKYSTOJANY, DRŽÁKY
STANDS, HOLDERS

STOJAN        – stojan na klávesy - zakázka
NA KLÁVESY  – keyboard stand - custom made
SO310 – mikrofon. stojan stolní

– table microphone stand
SO450 – stojan na plazmovou obrazovku

– plasma screen stand
SO502 – držák na cello

– cello holder
S0750 – stojan na opravu cella a kontrabasu

– stand for repair - cello and double-bass
S0800 – stojan na kontrabas - 4 kusy

– stand for double-bass - 4 pc

STOJAN
NA KLÁVESY

S0502

S0310

S0750

S0800

S0450
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7101201 – orchestrální židle / stohovatelná
– chair orchestra / easy to store

7101212 – orchestrální židle / polohovatelná
– chair orchestra / multi position

7101207 – židle pro kontrabas
– chair for double-bass 

7101206/1 – židle pro dirigenta
– chair for conductor

Veškeré židle v provedení pro orchestr a diváky
včetně skladovacích a přepravních vozíků.

ŽIDLE A KŘESLA -ŽIDLE A KŘESLA -

CHAIRS - ORCHESTRA

7101201

JEVIŠTĚ
HLEDIŠTĚ

JEVIŠTĚ
HLEDIŠTĚ

7101212

7101207

7101206 / 1
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ŽIDLE A KŘESLA - JEVIŠTĚŽIDLE A KŘESLA - JEVIŠTĚ

CHAIRS - ORCHESTRA

7101200 - Orchestrální židle
Standardní orchestrální židle stohovatelná ( max. 6 ks).
Konstrukce - ocel.trubky 18 x 2mm; povrch černý, chrom.
Sedadlo a opěrka - vícevrtsvá lepená překližka přír.barvy,
povrchově upravená speciálním DD-lakem(s polstrováním).
Sedadlo vybaveno ventilačními otvory ve stand. provedení.
Opěrka na zadní straně vybavena plast. zakrytím černé barvy.

váha kg 6,5 kg
výška sedadla cm 45
židle šířka/hloubka 45/40
celková výška cm 83 

7101201 - Orchestrální židle
Standardní orchestrální židle stohovatelná ( max. 6 ks).
Konstrukce - ocel.trubky 18 x 2mm; povrch černý, chrom.
Sedadlo a opěrka - vícevrtsvá lepená překližka přír.barvy,
povrchově upravená speciálním DD-lakem(s polstrováním).
Sedadlo vybaveno ventilačními otvory ve stand. provedení.
Opěrka na zadní straně vybavena plast. zakrytím černé barvy.
Sedadlo polohovatelné.

váha kg 6,5 kg
výška sedadla cm 48
židle šířka/hloubka 45/40
celková výška cm 83 

7101202 - Orchestrální židle
Standardní orchestrální židle stohovatelná ( max. 5 ks).
Konstrukce - ocel.trubky 18 x 2mm; povrch černý , chrom.
Sedadlo a opěrka - vícevrtsvá lepená překližka přír.barvy,
povrchově upravená speciálním DD-lakem(s polstrováním).
Sedadlo vybaveno ventilačními otvory ve stand. provedení.
Opěrka na zadní straně vybavena plast. zakrytím černé barvy.
Nastavitelná výška a úhel opěrky.

váha kg 8 kg
výška sedadla cm 48
židle šířka/hloubka 45/40
celková výška cm 83 

7101211  - Orchestrální židle
Specialní orchestrální židle stohovatelná ( max. 6 ks).
Konstrukce - ocel.trubky 18 x 2mm; povrch černý , chrom.
Sedadlo a opěrka - vícevrtsvá lepená překližka přír.barvy,
povrchově upravená speciálním DD-lakem(s polstrováním).
Sedadlo vybaveno ventilačními otvory ve stand. provedení.
Opěrka na zadní straně vybavena plast. zakrytím černé barvy.
Sedadlo polohovatelné výškově i úhel naklonění.

váha kg 10 kg
výška sedadla cm 48 - 53
židle šířka/hloubka 45/40
celková výška cm 83 - 88 
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ŽIDLE A KŘESLA - JEVIŠTĚŽIDLE A KŘESLA - JEVIŠTĚ

CHAIRS - ORCHESTRA

7101212 - Orchestrální židle
Specialní orchestrální židle stohovatelná ( max. 6 ks).
Konstrukce - ocel.trubky 18 x 2mm; povrch černý, chrom.
Sedadlo a opěrka - vícevrtsvá lepená překližka přír.barvy,
povrchově upravená speciálním DD-lakem(s polstrováním).
Sedadlo vybaveno ventilačními otvory ve stand. provedení.
Opěrka na zadní straně vybavena plast. zakrytím černé barvy.
Sedadlo i opěrka polohovatelné výškově i úhel naklonění.

váha kg 11,5 kg
výška sedadla cm 48 - 53
židle šířka/hloubka 45/40
celková výška cm 83 - 88 

7101204 - Židle pro pianistu
Židle s hvězdicovitým rámem s 5 nohami, povrch černý nebo chrom.
Mechanika pro výškové nastavení sedadla.
Sedadlo anatomicky tvarované a polstrované - netočivé provedení.

váha kg 11 kg
výška sedadla cm 44 - 52
židle šířka/hloubka 50/38

7101205 - Židle pro bicí, cello a harfu
Židle s hvězdicovitým rámem s 5 nohami, povrch černý, nebo chrom.
Mechnika pro nastavení výšky i úhlu sedadla.
Sedadlo a opěrka - vícevrtsvá lepená překližka přír.barvy,
povrchově upravená speciálním DD-lakem(s polstrováním).
Sedadlo vybaveno ventilačními otvory ve stand. provedení.
Opěrka na zadní straně vybavena plast. zakrytím černé barvy.
Nastavitelná výška a úhel opěrky. Židle je otočná, nebo neotočná.

váha kg 10,5 kg
výška sedadla cm 44 - 57
židle šířka/hloubka 45/40

7101207  - Židle pro kontrabas
Židle s pevným rámem z ocel. trubek 25 x 2mm; povrch černý, chrom,
vybavená spec.pojistkou. Nastavitelné podnožky (PUR).
Nastavitelná výška i úhel sedadla a opěrky.
Sedadlo a opěrka - vícevrtsvá lepená překližka přír.barvy,
povrchově upravená speciálním DD-lakem(s polstrováním).
Sedadlo vybaveno ventilačními otvory ve stand. provedení.
Opěrka na zadní straně vybavena plast. zakrytím černé barvy.
Židle je v netočivém provedení s "vybráním" pro pravou nohu.

váha kg 16 kg
výška sedadla cm 76 - 91
židle šířka/hloubka 45/40 
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ŽIDLE A KŘESLA - JEVIŠTĚŽIDLE A KŘESLA - JEVIŠTĚ

CHAIRS ORCHESTRA

7101208 - Židle pro kontrabas
Zájezdová stohovatelná židle s pevným rámen z al. trubek 25x2,5mm
v černé barvě; nastavitelná podnožka (PUR).
Nastavitelná výška sedadla. Sedadlo a opěrka - vícevrtsvá lepená,
překližka přír.barvy povrchově upravená speciálním DD-lakem
(s polstrováním).
Sedadlo vybaveno ventilačními otvory ve stand. provedení.
Židle je v netočivém provedení s "vybráním". pro pravou nohu.

váha kg 8 kg
výška sedadla cm 67 - 77
židle šířka/hloubka 38

7101206/1 - Židle pro tympánistu a dirigenta
Židle s hvězdicovitým rámem s 5 nohami, povrch černý, chrom.
Speciální čtyřpolohová mechanika, upevněná k noze židle pro nastavení
výšky i úhlu sedadla(chrom).
Sedadlo a opěrka - vícevrtsvá lepená překližka přír.barvy, povrchově
upravená speciálním DD-lakem(s polstrováním).
Sedadlo vybaveno ventilačními otvory ve stand. provedení. Opěrka na
zadní straně vybavena plast. zakrytím černé barvy.
Nastavitelná výška a úhel opěrky. Židle je v otočném provedení .

váha kg 15 kg
výška sedadla cm 62 - 80
židle šířka/hloubka 40/40

7101203 - Židle pro dirigenta
Židle s pevným rámem z ocel. trubek 18 x 2mm; povrch černý, chrom.
Součástí rámu jsou příčné opěrky pro nohy.
Sedadlo a opěrka - vícevrtsvá lepená překližka přír.barvy , povrchově
upravená speciálním DD-lakem(s polstrováním).
Sedadlo vybaveno ventilačními otvory ve stand. provedení.
Opěrka na zadní straně vybavena plast. zakrytím černé barvy.

váha kg 9,5 kg
výška sedadla cm 65
židle šířka/hloubka 45/40
celková výška cm 100

7101243  - Židle pro pianistu
Židle se 4 nohami z ocel. trubek 18 x 2mm; povrch černý, chrom,
vybavená adjustací. Nastavitelné podnožky (PUR).
Nastavitelná výška sedadla.
Sedadlo polstrované.
Zdvih židle v pístovém provedení.

váha kg 7 kg
výška sedadla cm 43 - 54
židle šířka/hloubka 35/35 
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ŽIDLE A KŘESLA - HLEDIŠTĚŽIDLE A KŘESLA - HLEDIŠTĚ

CHAIRS - AUDITORIUM

971 POLYFOD

kovová trubka
plastový sedák a záda

971 GALV

kovová trubka
galvanizováno
plastový sedák a záda
venkovní použití

701 G

kovová trubka
kovový sedák a záda
bronzový a stříbrný rám

704 G

kovová trubka
galvanizováno
částečně čalouněný
sedák a záda
bronzový a stříbrný rám

704 G PLUS

kovová trubka
celočalouněný
sedák a záda
bronzový a stříbrný rám

801 G

kovová trubka
kovový sedák a záda
bronzový a stříbrný rám

804 G PLUS

kovová trubka
celočalouněný
sedák a záda
bronzový a stříbrný rám

904 G2 LAK

kovová trubka
celočalouněný
sedák a záda
lakovaný rám
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ŽIDLE A KŘESLA - HLEDIŠTĚŽIDLE A KŘESLA - HLEDIŠTĚ

CHAIRS - AUDITORIUM

904 G2 LAK

kovová trubka
celoučalouněný
sedák a záda
lakovaný rám

904 G2 CHR

kovová trubka
celoučalouněný
sedák a záda
částečně chromovaný rám

FANBACK POP

kovová trubka
plastový sedák a záda

FANBACK KOV

kovová trubka
plastová záda
kovový sedák

FANBACK TEX

kovová trubka
plastová záda
čalouněný sedák

2000 S

robustní rám
kovový sedák a záda

VERTIGO

italský design
kovová trubka / Alu lak
plastový sedák a záda
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ŽIDLE A KŘESLA - HLEDIŠTĚŽIDLE A KŘESLA - HLEDIŠTĚ

CHAIRS - AUDITORIUM

2318 WS

robustní rám
dřevěný sedák
kovová záda

2318 US

robustní rám
čalouněný sedák
kovová záda

2418 USB

robustní rám
čalouněný sedák a záda

3400 FSNF

robustní rám
komfortní čalounění

2444 USB / TIP UP

robustní rám
čalouněný sedák a záda
samočinně sklápěný sedák

3400 CONT B

robustní rám
komfortní
ergonomické čalounění

3402 FSAF

robustní rám
komfortní čalounění
integrované sklopné
područky
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