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Plastové kufry

K u f r  p r o  k l a r i n e t

•  si lné a kvalitní polstrování

•  tvarované komory

•  plyšová výstelka

•  chromový hardware

•  hliníkové lemování

obj. č. 25014525 ABS-CL

HDTSK.sk

49,18 €

https://www.hdt.cz/stagg-abs-cl/d-203623/
https://www.hdt.cz/stagg-abs-cl/d-203623/
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Plastové kufry

Pro trubku
obj. č. 25010797 obj. č. 25010794

obj. č. 25010798

Pro tenor saxofon

Pro pozoun

ABS-TP ABS-TS

ABS-TB

HDTSK.sk

68,22 € 95,11 €

92,14 €

https://www.hdt.cz/stagg-abs-tp-kufr-pro-trubku/d-200065/
https://www.hdt.cz/stagg-abs-ts-kufr-pro-tenor-saxofon/d-200066/
https://www.hdt.cz/stagg-abs-tb-kufr-pro-pozoun/d-200064/
https://www.hdt.cz/stagg-abs-tb-kufr-pro-pozoun/d-200064/
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Plastové kufry

Pro alt saxofon
obj. č. 25010793

obj. č. 25014526

Pro příčnou flétnu

ABS-AS

ABS-FL

HDTSK.sk

76,85 €

33,71 €

https://www.hdt.cz/stagg-abs-fl/d-203622/
https://www.hdt.cz/stagg-abs-as/d-200067/
https://www.hdt.cz/stagg-abs-fl/d-203622/
https://www.hdt.cz/stagg-abs-as/d-200067/
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Nylonová pouzdra

obj. č. 25016473

obj. č. 25016475

obj. č. 25017049

Pro alt saxofon

Pro příčnou flétnu

Pro tenor saxofon

SC-AS

SC-FL

SC-TS

HDTSK.sk

77,05 €

32,52 €

103,04 €

https://www.hdt.cz/stagg-sc-ts/d-216802/
https://www.hdt.cz/stagg-sc-as/d-208068/
https://www.hdt.cz/stagg-sc-fl/d-208066/
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Nylonová pouzdra

obj. č. 25014525

obj. č. 25016472

obj. č. 25020219

obj. č. 25016769

Pro klarinet

Pro fanfárovou trubku

Pro příčnou flétnu
SC-CL

SC-FTL

SC-FLX

HDTSK.sk

50,08 €

30,64 €

38,87 €

https://www.hdt.cz/stagg-sc-cl/d-208067/
https://www.hdt.cz/stagg-sc-flx/d-209013/
https://www.hdt.cz/stagg-sc-ftl/d-220159/
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Nylonová pouzdra

obj. č. 25018446

obj. č. 25020220

obj. č. 25016474

obj. č. 25020221

Pro lesní roh

Pro borlici

Pro trubku

Pro polnici

SC-FH

SC-PH

SC-TP

SC-BC

HDTSK.sk

101,05 €

18,54 €

77,84 €

30,14 €

https://www.hdt.cz/stagg-sc-fh/d-215341/
https://www.hdt.cz/stagg-sc-ph/d-220160/
https://www.hdt.cz/stagg-sc-tp/d-208069/
https://www.hdt.cz/stagg-sc-bc/d-220161/
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Nástrojové stojany

WIS-A30

WIS-A40

WIS-A35

SB701

WIS-A31

WIS-A45

obj. č. 25013270

obj. č. 25013271

obj. č. 25020836

obj. č. 25007505

obj. č. 25013350

obj. č. 25013978

Pro saxofon

Pro příčnou flétnu/klarinet

Pro zahnutý soprán saxofon

Pro trubku

Pro saxofon a flétnu/klarinet

Pro příčnou flétnu/klarinet

HDTSK.sk

13,28 €

10,40 €

13,18 €

20,62 €

14,77 €

7,22 €

https://www.hdt.cz/stagg-wis-a30-stojan-na-saxofon/d-200073/
https://www.hdt.cz/stagg-sb701-stojan-na-trubku/d-200076/
https://www.hdt.cz/stagg-wis-a40-stojan-na-klarinet-fletnu/d-200072/
https://www.hdt.cz/stagg-wis-a45-stojan-na-klarinet/d-200069/
https://www.hdt.cz/stagg-wis-a35-stojan-pro-zahnuty-sopran-saxofon/d-222404/
https://www.hdt.cz/stagg-wis-a31-stojan-na-saxofon-a-fletnu-klarinet/d-200070/
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Nástrojové stojany

Pro zahnutý soprán saxofon

Pro trubku WIS-A25BK

75 - 119 cm 

WIS-A10 BK

36 - 53 cm

obj. č. 25015195

obj. č. 25014773

Pro trombon/pozoun

Pro trubku

HDTSK.sk

29,75 €

11,69 €

https://www.hdt.cz/stagg-wis-a10-bk/d-204041/
https://www.hdt.cz/stagg-wis-a25bk-stojan-na-trombon-pozoun/d-206004/
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Dechová dusítka
•  hl iník ,  měď a mosaz

•  korkové těsnění

•  více provedení pro různé zvuky

•  výjmečné zvukové kvality

•  perfektní intonace v celé šíři

D u s í t k o  p r o  t r u b k u
MTR-S3A

základní

MTR-S3B

mosazné dno

MTR-S3C

měděné dno

obj. č. 25023911 obj. č. 25023912 obj. č. 25023914

HDTSK.sk

17,94 €

35,40 €32,92 €

https://www.hdt.cz/stagg-mtr-s3a-dusitko-pro-trumpetu/d-228945/
https://www.hdt.cz/stagg-mtr-s3b-dusitko-pro-trumpetu/d-228946/
https://www.hdt.cz/stagg-mtr-s3c-dusitko-pro-trumpetu/d-228947/
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Dechová dusítka

obj. č. 25020220
obj. č. 25020221MTR-S3C

Pro trubku
MTR-W3A

 Wah-Wah

MTR-C3A

tlumící efekt

MTR-P3A

kompaktní provedení

obj. č. 25023915

obj. č. 25023909

obj. č. 25023910

Pro trubku

Pro trubku, malé

Pro pozoun
MTB-S3A

základní

MTB-P3A

kompaktní provedení

obj. č. 25023908 obj. č. 25023907

Pro pozoun, malé

HDTSK.sk

30,34 €

35,59 €

25,08 €

31,43 € 38,96 €

https://www.hdt.cz/stagg-mtr-c3a-dusitko-pro-trumpetu/d-228943/
https://www.hdt.cz/stagg-mtr-w3a-dusitko-pro-trumpetu/d-228948/
https://www.hdt.cz/stagg-mtr-p3a-dusitko-pro-trumpetu/d-228944/
https://www.hdt.cz/stagg-mtb-s3a-dusitko-pro-trombon/d-228950/
https://www.hdt.cz/stagg-mtb-p3a-dusitko-pro-trombon/d-228949/
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Sady na čištěníSady na čištění

Vytěrák, kartáček na hubičku, hadřík na 
čištění povrchu, pasta na korek a bloček 
čistících papírků.

Vytěrák, čistící hůlka, hadřík na cídění 
stříbrných povrchů, plát čistícího korku  
a bloček čistících papírků.

Vytěrák, kartáček na hubičku, hadřík na 
čištění povrchu, pastu na korek a bloček 
čistících papírků.

obj. č. 25017054

obj. č. 25017053

obj. č. 25017052

Pro údržbu saxofonů

Pro údržbu klarinetů

Pro údržbu fléten

SCK-SX

SCK-FL

SCK-CL

HDTSK.sk

16,06 €

16,06 €

16,06 €

https://www.hdt.cz/stagg-sck-fl-sada-pro-udrzbu-fleten/d-212498/
https://www.hdt.cz/stagg-sck-sx-sada-pro-udrzbu-saxofonu/d-212499/
https://www.hdt.cz/stagg-sck-cl-sada-pro-udrzbu-klarinetu/d-212497/
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Sady na čištění

SCK-SX

Kartáček na nátrubek, kartáček na  
ventily, pružinový kartáč, čistící hadřík.

obj. č. 25023919

Pro údržbu barytonů
SCK-PRO-EP

SCK-FL

SCK-CL

Kartáček na nátrubek, pružinový kartáč, 
čistící hadřík.

obj. č. 25023918

Pro údržbu pozounů
SCK-PRO-TB

Kartáček na nátrubek, kartáček na  
ventily, pružinový kartáč, čistící hadřík.

obj. č. 25023917

Pro údržbu trubek
SCK-PRO-TR

HDTSK.sk

11,59 €

11,59 €

11,59 €

https://www.hdt.cz/stagg-sck-pro-ep/d-228961/
https://www.hdt.cz/stagg-sck-pro-tb/d-228962/
https://www.hdt.cz/stagg-sck-pro-tr/d-228963/
https://www.hdt.cz/stagg-sck-pro-tb/d-228962/
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Sady na čištění

Olej na ventily, olej na snížce, kartáček  
na nátrubek, ohebný čistící kartáček,  
kartáček na čištění pouzder ventilů  
a čistící hadřík.

Čistící hadřík, kartáček na hubičku, uni-
verzální kartáček, ochranný plastový kryt 
plátku, měkký návlek na palcovou opěru.

Dva čistící hadříky, kartáček na hubičku, 
univerzální kartáček, ochranný plastový 
kryt plátku, měkký návlek na palcovou 
opěru.

obj. č. 25017055

obj. č. 25023921

obj. č. 25023920

Pro údržbu trubek

Pro údržbu saxofonů

Pro údržbu klarinetů

SCK-TP

SCK-PRO-CL

SCK-PRO-AS

HDTSK.sk

16,06 €

11,59 €

11,59 €

https://www.hdt.cz/stagg-sck-tp-sada-pro-udrzbu-trubek/d-212500/
https://www.hdt.cz/stagg-sck-pro-cl/d-228960/
https://www.hdt.cz/stagg-sck-pro-as/d-228959/
https://www.hdt.cz/stagg-sck-pro-cl/d-228960/
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Kartáče na čištění

SCB-SEP
Tenor/baryton, 120 cm 

SCB-STB
Pozoun, 90 cm 

SCB-STR
Trubka, 120 cm 

obj. č. 25023927

obj. č. 25023928

obj. č. 25023929

Čistící kartáče pro žesťě

SCB-CLH

SCB-CLS

SCB-FLH

měkký bílý
čistící konec

měkký bílý

měkký tříbarevný

SCB-MWW SCB-MBR
2 ks2 ks

obj. č. 25023922

obj. č. 25023923

obj. č. 25023924

obj. č. 25023925 obj. č. 25023926

Pro klarinet

Pro klarinet

Pro příčnou flétnu

Na nátrubek Na hubičku

SCK-TP

SCK-PRO-CL

SCK-PRO-AS

HDTSK.sk

4,36 €

4,36 €

8,22 €

4,45 € 3,26 €

8,32 €

https://www.hdt.cz/stagg-scb-mbr/d-228954/
https://www.hdt.cz/stagg-scb-clh/d-228951/
https://www.hdt.cz/stagg-scb-mww/d-228955/
https://www.hdt.cz/stagg-scb-flh/d-228953/
https://www.hdt.cz/exec/search.asp?EXPS=Stagg+SCB-S
https://www.hdt.cz/stagg-scb-cls/d-228952/


Uvedené ceny jsou vč. DPH a poplatku do recyklačního fondu za likvidaci elektroodpadu. 
Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny, obrázky jsou pouze ilustrativní. 

Více informací na www.HDTSK.sk

HDT SK, s.r.o.        Borekova 37, 821 06 Bratislava        T: 0245 640 387        M: 0910 870 000        info@HDTSK.sk        www.HDTSK.sk 


