
Meble dla DJ-ów, producentów i miłośników winyli



TURNTABLE LOWBOARD
Glorious Turntable Lowboard to wysokiej jakości mebel w stylistyce retro lat 60., który idealnie na-
daje się do ustawienia w twoim salonie. Dzięki powierzchni przeznaczonej na gramofon i dużej ilości 
miejsca na kolekcję winyli Turntable Lowboard jest idealny jako stacja odsłuchowa.

Otwarta skrzynia na płyty zaprasza do przeglądania kolekcji i zapewnia bezpośredni dostęp do 130 
płyt 12‘‘. Zamykana od frontu szafka z mechanizmem naciskowym mieści wzmacniacz, płyty CD 
lub książki. W tylnym panelu znajduje się otwór, który przeznaczony jest do prowadzenia kabli, 
dzięki czemu łatwo można je ukryć. Turntable Lowboard charakteryzuje się ponadczasowym wzor-
nictwem, został wykonany z drewna i ma białe wykończenie na wysoki połysk. Solidna drewniana 
rama nośna z białego jesionu zapewnia stabilność i wygląda nie tylko elegancko, lecz także redukuje 
wibracje dzięki amortyzującym gumowym nóżkom.
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WŁAŚCIWOŚCI
• Wysokiej jakości szafka na gramofon w stylu retro z lat 60. do twojego salonu
• Stacja odsłuchowa: zapewnia miejsce na gramofon i mnóstwo miejsca na płyty
• Otwarta skrzynia na płyty do łatwego przeglądania kolekcji z dostępem do 130 płyt 12‘‘
• Zamykana od frontu szafka z mechanizmem naciskowym na wzmacniacz, płyty CD lub książki
• Otwór na tylnym panelu pozwala ukryć nieestetyczne przewody
• Ponadczasowe wzornictwo, wykonanie z drewna z białym wykończeniem na wysoki połysk
• Stabilna i elegancka podstawa wykonana z litego drewna jesionowego (biały jesion)
• Absorbujące wstrząsy gumowe nóżki dla tłumienia drgań

Półka na wzmacniacz, przedwzmacniacz gramofonowy, płyty CD lub książki Ukryte kable Zintegrowany pojemnik na płyty mieszczący do 130 winyli 

PARAMETRY TECHNICZNE
• Materiał korpusu: MDF z białą okleiną o wysokim połysku
• Materiał podstawy: Drewno jesionowe (jesion biały)
• Wymiary zewnętrzne korpusu: 862 x 240 x 420 mm
• Wysokość całkowita: 444 mm
• Waga: 17 kg
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MODULAR MIX RACK
Glorious Modular Mix Rack idealnie nadaje się do wykorzystania jako szafka na gramo-
fon, ponieważ jednocześnie oferuje możliwość przechowywania winyli. 3-częściowa 
konstrukcja składa się z dwóch dużych półek na płyty 12‘‘, jednej półki na płyty 7‘‘ oraz 
miejsca na gramofon lub mikser.

Modular Mix Rack może pomieścić łącznie do 280 płyt 12‘‘ i 300 płyt 7‘‘. Na górze 
można umieścić gramofon, odtwarzacz CD lub mikser. Dzięki różnym kanałom na gór-
nej półce, półkach wewnętrznych i na spodzie można łatwo ukryć nieestetyczne kable. 
Półka na płyty 7‘‘ nadaje się również do ustawienia wzmacniacza, a także zapewnia 
możliwość poprowadzenia kabli.

Modular Mix Rack charakteryzuje się szczególnie mocną i wytrzymałą konstrukcją, 
dzięki czemu doskonale nadaje się do wykorzystania jako stacja odsłuchowa lub stół 
DJ-ski (po połączeniu trzech modułów). Poza tym Modular Mix Rack może być używany 
jako rozszerzenie dla Modular Mix Station. Dzięki łatwemu montażowi w zaledwie kilku 
krokach gramofonowa stacja odsłuchowa jest błyskawicznie gotowa do użycia. Modular 
Mix Station wykonana jest z solidnego MDF-u i dostępna w kolorze czarnym lub białym.
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WŁAŚCIWOŚCI
• Modułowa stacja miksująca dla DJ-ów o 6-częściowej konstrukcji
• Cztery półki na płyty 12‘‘ i dwie półki na płyty 7‘‘
• Miejsce na wzmacniacz i kable oraz duża przestrzeń do ustawienia setupu DJ-skiego z laptopem
• Wysokiej jakości nieprzezroczysty akrylowy panel przedni; może być wykorzystany do opcjonalnego oświetlenia pośredniego
• Pojemność do 200 płyt 12‘‘ i 120 płyt x 7‘‘
• Idealny jako stół DJ-ski z miejscem do przechowywania winyli
• Różne kanały do prowadzenia kabli na górze, wewnątrz i na spodzie
• Pojemna szafka otwierana za pomocą mechanizmu naciskowego, do przechowywania kabli, wzmacniacza itp.
• Wyjątkowo mocna i wytrzymała konstrukcja w porównaniu z konwencjonalnymi meblami
• Zwiększenie miejsca na płyty/sprzęt dla Modular Mix Rack 

PARAMETRY TECHNICZNE
• Materiał: Drewno MDF
• Wymiary zewnętrzne: 480 x 910 x 1350 mm
• Waga: 42,3 kg

Dostępny w kolorze czarnym i białym

Dwie półki na płyty 12“ Jedna półka na płyty 7“ Wiele otworów na kable
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MODULAR MIX STATION
Glorious Modular Mix Station idealnie nadaje się do wykorzystania jako stół DJ-ski, ponieważ jednocześnie oferuje 
możliwość przechowywania winyli. 6-częściowa konstrukcja składa się z czterech półek na płyty 12‘‘, dwóch półek na 
płyty 7‘‘, miejsca na wzmacniacz i kable oraz dużego blatu na setup DJ-ski z laptopem. Wysokiej jakości akrylowa płyta 
czołowa o wyglądzie nieprzezroczystego szkła może być podświetlana pośrednio za pomocą dostępnych opcjonalnie pas-
ków LED. 

Modular Mix Station może pomieścić łącznie do 200 płyt 12‘‘ i 120 płyt 7‘‘. Na powierzchni zmieszczą się dwa gramofony/
odtwarzacze CD i mikser lub kontroler z laptopem. Różne kanały na górnej powierzchni, przestrzeni wewnętrznej i na dole 
pozwalają ukryć nieestetyczne kable i wtyczki. Pojemna zamykana szafka z mechanizmem naciskowym oferuje dodat-
kowe miejsce do przechowywania różnych przedmiotów takich jak wzmacniacze i listwy zasilające czy zapasowy sprzęt.

Modular Mix Station jest wyjątkowo wytrzymały, dzięki czemu doskonale nadaje się do profesjonalnych zastosowań DJ-
skich. Dzięki łatwemu montażowi w zaledwie kilku krokach ten stół DJ-ski jest błyskawicznie gotowy do użycia. Modular 
Mix Station wykonany jest z solidnego MDF-u i dostępny w kolorze czarnym lub białym. Dzięki połączeniu stołu z Modular 
Mix Rack można dodatkowo powiększyć przestrzeń na płyty lub inne przedmioty.
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WŁAŚCIWOŚCI
• Modułowy stół dla DJ-ów o 6-częściowej konstrukcji
• Cztery półki na płyty 12‘‘ i dwie półki na płyty 7‘‘
• Miejsce na wzmacniacz i kable oraz duża przestrzeń do ustawienia setupu DJ-skiego z laptopem
• Wysokiej jakości nieprzezroczysty akrylowy panel przedni; może być wykorzystany do opcjonalnego oświetlenia pośredniego
• Pojemność do 200 płyt 12‘‘ i 120 płyt 7‘‘
• Idealny jako stół DJ-ski z miejscem do przechowywania winyli
• Różne kanały do prowadzenia kabli na górze, wewnątrz i na spodzie
• Pojemna szafka otwierana za pomocą mechanizmu naciskowego, do przechowywania kabli, wzmacniaczy itp.
• Szczególnie mocna i wytrzymała konstrukcja w porównaniu z konwencjonalnymi meblami
• Zwiększenie miejsca na płyty/sprzęt dla Modular Mix Rack 
• Dostępne z czarnym lub białym wykończeniem

PARAMETRY TECHNICZNE
• Materiał: Drewno MDF
• Wymiary zewnętrzne: 480 x 910 x 1350 mm
• Waga: 42,3 kg

Różne kanały do prowadzenia kabli Półki na płyty 12“ i 7“ Ukryty schowek z drzwiczkami z mechanizmem naciskowym

Dostępny w kolorze czarnym i białym
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GIG BAR
Glorious Gig Bar to stylowy i nowoczesny mebel DJ-ski o bardzo gustownym wyglądzie. Przemyślane 
połączenie wyszukanych materiałów podkreśla ambicje Gig Baru, by być czymś więcej niż tylko meblem 
użytkowym dla sprzętu DJ-skiego. Co więcej, to stanowisko pracy dla DJ-ów jest dostępne w czarnym lub 
białym wykończeniu, ale nie tylko jego podstawowe elementy zostały spójnie zaprojektowane.

Aluminiowy wspornik stabilizuje stół, nadając jednocześnie Gig Barowi specyficzny charakter.  
Akrylowa płyta przednia dodatkowo poprawia konstrukcję Glorious Gig Bar i sprawia, że przyciąga on 
wzrok. Dostępny opcjonalnie zestaw LED stawia ten stół w centrum uwagi, ponieważ wielobarwna taśma 
LED delikatnie oświetla go w różnych odcieniach. Zintegrowane otwory na kable, jak również fabrycznie 
zamontowana listwa przyłączeniowa pozwalają uniknąć plątania się kabli.
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WŁAŚCIWOŚCI
• Dla 2 gramofonów lub odtwarzaczy CD lub kontrolera i 1 miksera (do 14‘‘)
• Wysokiej jakości akrylowa płyta przednia
• Masywny wspornik aluminiowy
• Dostępny w kolorze czarnym lub białym
• Opcjonalny zestaw podświetlenia LED 

Wewnętrzne prowadzenie kabli Zestaw podświetlenia LED dostępny opcjonalnie Przód z półprzezroczystego akrylu

PARAMETRY TECHNICZNE
• Materiał: Drewno MDF
• Wymiary: 1094 x 1000 x 490 mm
• Waga: 31 kg

Dostępny w kolorze czarnym i białym
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SESSION CUBE XL
Glorious Session Cube XL to stylowe, a zarazem solidne stanowisko pracy dla DJ-ów, przeznaczone do użytku w domu lub  
w środowisku barowym. Stabilna konstrukcja oferuje więcej niż wystarczającą przestrzeń i idealną wysokość roboczą dla kla-
sycznego setupu DJ-skiego lub nowoczesnego zestawu z kontrolerem. Dzięki prostej konstrukcji jest on nadzwyczajnie dobrze 
przystosowany do transportu. 

Session Cube XL nie tylko świetnie wygląda, lecz także jest też praktyczny. Wbudowany system prowadzenia kabli ze zintegro-
wanym kanałem pozwala na utrzymanie porządku w miejscu pracy. Kanał maskuje również schowek, który z łatwością pomieści 
listwę zasilającą bezpośrednio pod powierzchnią stołu. Wysokiej jakości lakier fortepianowy, którym pokryto Session Cube XL, 
uzupełnia minimalistyczne wzornictwo o efektowne i stylowe wykończenie pasujące do każdego wnętrza. Dostępny opcjonalnie 
zestaw oświetlenia LED RGB jest dostarczany z pilotem i może być zainstalowany dyskretnie w konstrukcji, dzięki czemu Session 
Cube XL wyróżnia się bardziej od każdego innego stołu DJ-skiego.

Session Cube XL może być również rozbudowany o osobny statyw pod laptopa (sprzedawany oddzielnie) dla nowoczesnych cyfro-
wych DJ-ów, którzy lubią, gdy ich laptop znajduje się nad setupem DJ-skim. Podstawka pod laptopa wykonana jest z solidnej płyty 
szklanej, którą można bezproblemowo zamontować na stole za pomocą dwóch aluminiowych uchwytów.

Glorious Session Cube XL: Elegancki, designerski stół dla DJ-ów.
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WŁAŚCIWOŚCI
• Designerskie stanowisko pracy dla DJ-ów
• Łatwy montaż dzięki trzyczęściowej konstrukcji składającej się z części górnej i dwóch wsporników
• Zintegrowany system prowadzenia kabli z wystarczającą ilością miejsca na kable i gniazdka
• Stabilna, bezpieczna podstawa dzięki szerokiej konstrukcji
• Pośrednie oświetlenie LED RGB z pilotem do zmiany kolorów (dostępne opcjonalnie)
• Opcjonalnie dostępna podstawa pod laptopa wykonana ze szkła, z aluminiowymi kątownikami do bezpośredniego montażu

Miejsce na kable i gniazdka Zintegrowany system prowadzenia kabli

Podstawka pod laptopa ze szkła 
hartowanego dostępna opcjonalnie

Opcjonalnie dostępny zestaw oświetlenia LED zmieniający kolor

PARAMETRY TECHNICZNE
• Materiał: Konstrukcja MDF wykończona lakierem fortepianowym
• Wymiary: 1500 x 450 x 900 mm
• Waga: 32 kg
• Zestaw podświetlenia LED dostępny opcjonalnie

11DJ Stations



MIX STATION
Profesjonalny stół Glorious Mix Station zamieni każdy salon w kokpit DJ-a. Wy-
godna konstrukcja blatu roboczego oferuje miejsce na dwa gramofony (lub  
odtwarzacze CD), mikser o szerokości do 14“ lub kontroler z laptopem.

Mix Station jest szczególnie wytrzymały, dzięki czemu doskonale nadaje się do 
profesjonalnych zastosowań DJ-skich. Łatwy montaż w zaledwie kilku krokach 
sprawia, że ten stół DJ-ski jest błyskawicznie gotowy do użycia. Stół Mix Station 
wykonany jest z solidnego MDF-u w kolorze czarnym.

12



WŁAŚCIWOŚCI
• Dla 2 gramofonów lub odtwarzaczy CD lub i 1 miksera (do 14‘‘)
• Gramofony mogą być ustawione w pionie i poziomie 
• Konstrukcja antywibracyjna
• Kanały kablowe na płycie czołowej i płytach bocznych
• Optyczne dopasowanie do półek na płyty i CD firmy Glorious
• Wykończenie z czarnej folii termokurczliwej

PARAMETRY TECHNICZNE
• Materiał: Drewno MDF 
• Wymiary: 1280 x 898 x 430 mm 
• Waga: 27,3 kg
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SOUND DESK PRO
Glorious Sound Desk Pro to profesjonalne studyjne stanowisko pracy, które nadaje się do wielu kreatywnych zastosowań i jest przemyślane specjalnie 
jako centrum twojego procesu produkcyjnego. Stół studyjny oferuje wystarczająco dużo miejsca, aby ustawić laptop/komputer, ekran, monitory studyjne, 
interfejs audio, sprzęt montowany w racku 19“, kontrolery MIDI, syntezatory i klawiaturę serującą.

Konstrukcja Sound Desk Pro pozwala na produkcję na 3 płaszczyznach jednocześnie. Dzięki zwiększonej szerokości i głębokości przestrzeni roboczej jest 
dużo miejsca na twój sprzęt. Znajdujące się za nią dwie szafki rack 3U pozwalają również na montaż urządzeń 19‘‘ takich jak kompresory, korektory czy 
efekty. Przestrzeń pośrodku nadaje się do schowania laptopa lub interfejsu audio. Wysuwana półka może pomieścić klawiatury do 88 klawiszy. Można ją 
zamontować w Sound Desk Pro na 4 różnych wysokościach.

Konstrukcja oferuje wiele przemyślanych detali, a także mnóstwo kanałów do prowadzenia kabli na górze, wewnątrz i na dole Sound Desk Pro. Wewnętrzny 
kanał kablowy nadaje się również do prowadzenia zasilania z wykorzystaniem wielu gniazdek i jest dostępny zarówno z przodu, jak i z tyłu. Wgłębienie na 
kable na wysokości ekranu ułatwia umieszczenie Sound Desk Pro bezpośrednio pod ścianą.

Biurko Sound Desk Pro jest niezwykle stabilne dzięki swojej konstrukcji w kształcie litery X. Dodatkowe wsporniki sprawiają, że biurko się nie chwieje  
i nie ugina, a wszystkie urządzenia pozostają bezpiecznie. Montaż jest łatwy i można go wykonać w kilku krokach. Biurko Sound Desk Pro jest wykonane 
z solidnego MDF-u i dostępne z wysokiej jakości wykończeniem w kolorze czarnym, białym lub orzechowym.

14



WŁAŚCIWOŚCI
• Profesjonalne studyjne stanowisko pracy
• Przemyślana konstrukcja o wielu możliwościach zastosowania
• Praca na 3 poziomach jednocześnie, duża przestrzeń robocza o zwiększonej szerokości i głębokości
• Dwie zintegrowane szafki rack 3U na sprzęt 19“, pośrodku miejsce na laptopa, interfejs audio itp.
• Wysuwana półka na klawiaturę (do 88 klawiszy)
• Różne kanały do prowadzenia kabli na górze, wewnątrz i na spodzie
• Wewnętrzny kanał kablowy dla wielu gniazdek, dostępny z przodu i z tyłu
• Niezwykle stabilna konstrukcja z dodatkowymi wspornikami
• Wysoka sztywność skrętna dzięki konstrukcji w kształcie litery X
• Dostępne z wysokiej jakości wykończeniem w kolorze czarnym, białym lub orzechowym

Wysuwana półka na klawiaturę Kanały do prowadzenia kabli Schowek na wiele gniazdek

PARAMETRY TECHNICZNE
• Materiał: Drewno MDF
• Wymiary zewnętrzne: 1550 mm x 932 mm x 650 mm
• Waga: 39,7 kg (dostarczane w 2 kartonach zajmujących mało miejsca)
• Wysuwana półka na klawiaturę z maksymalnym obciążeniem 12,5 kg

Dostępne w kolorze czarnym, białym lub orzechowym
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WORKBENCH
Konsola robocza do projektów domowych i studyjnych autorstwa kreatywnej firmy Glorious 
charakteryzuje się przejrzystym wzornictwem i jest dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych. 
Twórcy firmy Glorious pracowali na pełnych obrotach, by stworzyć stanowisko pracy przeznaczone 
zarówno dla producentów, realizatorów studyjnych jak i muzyków hobbystów. Konstrukcja 
jest niezwykle solidna, montaż można przeprowadzić błyskawicznie i ten mebel z klasą oferuje 
miejsce na wszelkie ważne przedmioty z produkcyjnej codzienności. Zarówno wzmacniacz, jak  
i mikser studyjny, mikrofon, klawiaturę, słuchawki czy inny sprzęt – to wszystko można ustawić 
ergonomicznie i mieć w zasięgu ręki.

Wysuwana półka jest bardzo wygodna do umieszczenia na niej klawiatury sterującej. Gdy nie jest 
już potrzebna, półkę można łatwo i wygodnie wsunąć, co ułatwia wygodną pracę z klawiaturą  
i sprzętem komputerowym. Sprawą oczywistą są dobrze przemyślane wnęki do prowadzenia kabli, 
ale jest też wystarczająco dużo miejsca na płyty DVD, książki czy akcesoria. Na podwyższonym 
drugim poziomie możliwe jest bezproblemowe umieszczenie dużych monitorów TFT. Po lewej 
i prawej stronie tej przestrzeni monitorowej znajdziemy dwie tacki przeznaczone specjalnie 
na monitory studyjne. Główną atrakcję stanowi fakt, że podstawki te są obrotowe. Dzięki temu 
możliwe jest znalezienie idealnej pozycji dla głośników.

Glorious Workbench: biurko łatwe w montażu, wygodne do przechowywania, dobrze wykonane.
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WŁAŚCIWOŚCI
• Wygodne stanowisko pracy do produkcji w studiu domowym lub projektowym
• Niezwykle wytrzymała i ergonomiczna konstrukcja
• Wysuwana półka na klawiaturę
• 2x rack 4U 19‘‘ 
• Miejsce na płyty CD, DVD, książki itp., otwory do prowadzenia kabli
• Wystarczająca ilość miejsca na klawiaturę PC, mysz, mikser studyjny i inne wyposażenie
• Drugi poziom dla dużych ekranów
• Wygodne, obrotowe podstawki na monitory studyjne

PARAMETRY TECHNICZNE
• Materiał: Masywny MDF
• Wymiary z obrotowymi podstawkami: 1560 x 980 x 580 mm
• Waga: 39,5 kg  
 
Maksymalne obciążenie: 
• Środkowy obszar na monitory: 50 kg
• Pojedyncza podstawka głośnikowa: 10 kg
• Półka na klawiaturę: 10 kg
• Powierzchnia blatu głównego: 107 kg

Dostępne w kolorze czarnym i białym
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SERIA RECORD BOX
Seria Record & CD Box składa się z prostych i solidnych systemów przechowywania 
płyt 12“ lub CD. Są one wykonane z wysokiej jakości MDF-u, dostępne z czarnym lub 
białym wykończeniem. Dzięki łatwemu montażowi w zaledwie kilku krokach te półki 
na płyty są błyskawicznie gotowe do użycia. Poprzez połączenie kolejnych modułów 
serii Record & CD Box można dodatkowo powiększyć przestrzeń na płyty.
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RECORD RACK 330
• Zaawansowana półka na płyty winylowe o 2-częściowym układzie 
• Połączenie Record Box Advanced 110 i Record Box 230
• Mieści do 330 płyt 12‘‘
• Materiał: Drewno MDF
• Wymiary zewnętrzne: 356 x 956 x 342 mm
• Waga: 12,7 kg

RECORD BOX DISPLAY DOOR
• Dodatek do serii Record Box
• Drzwiczki do zamykania półki na płyty
• Zintegrowany uchwyt na płyty 12” wykonany z metalu
• Materiał: Drewno MDF
• Wymiary zewnętrzne: 340 x 33 x 354 mm
• Waga: 1,55 kg
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RECORD BOX 55
• Mieści do 55 płyt 12‘‘
• Materiał: Drewno MDF 
• Wymiary: 355 x 340 x 210 mm 
• Waga: 5 kg

RECORD BOX ADVANCED 110
• Mieści do 110 płyt 12‘‘
• Ukośne boki dla łatwego dostępu
• Materiał: Drewno MDF 
• Wymiary: 355 x 265 x 340 mm
• Waga: 4,4 kg

RECORD BOX 110
•  Mieści do 110 płyt 12‘‘
• Materiał: Drewno MDF 
• Wymiary: 355 x 355 x 340 mm 
• Waga: 6,3 kg

RECORD BOX 230
• Mieści do 230 płyt 12‘‘
• Materiał: Drewno MDF 
• Wymiary: 705 x 355 x 340 mm 
• Waga: 11,7 kg
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CD BOX 180
• Mieści do 180 płyt kompaktowych
• Z przegrodą (90 płyt CD na przegródkę)
• Łatwy montaż w kilku prostych krokach
• Możliwość montażu na ścianie
• Materiał: Drewno MDF
• Wymiary zewnętrzne: 705 x 325 x 155 mm
• Waga: 5,6 kg

CD BOX 90
• Mieści do 90 płyt kompaktowych
• Z przegrodą (45 płyt CD na przegródkę)
• Łatwy montaż w kilku prostych krokach
• Możliwość montażu na ścianie
• Materiał: solidny MDF 
• Wymiary: 705 x 155 x 170 mm 
• Waga: 12,6 kg
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ZESTAW RAMEK NA PŁYTY WINYLOWE  
(12“)
• 3x ramka na okładki płyt winylowych 12‘‘
• Stylowy wystrój wnętrza dzięki okładkom ulubionych płyt
• Łatwy montaż i wymiana okładek
• Szeroka ramka dostępna w wersji czarnej i białej
• Regulowane mocowanie uchwytu
• Wytrzymała rama z tworzywa sztucznego i szklana osłona

ZESTAW RAMEK NA PŁYTY 
WINYLOWE (7“)
• 3x ramki do okładki płyt winylowych 7‘‘
• Prezentuj swoje ulubione płyty w dobrym stylu
• Łatwy montaż i wymiana okładek płyt
• Wytrzymała konstrukcja z tworzywa sztucznego z bardzo szerokim  
 obramowaniem
• Regulowany uchwyt do montażu na ścianie
• Dodatkowy stojak do postawienia w pozycji pionowej

RECORD STAND 75
• Klasyczne rozwiązanie do wystawiania i przechowywania płyt winylowych
• Zapewnia miejsce dla maksymalnie 75 płyt
• Stylowy stojak na płyty o ponadczasowym wzornictwie, składający się  
 z elementów drewnianych i wytrzymałego szkła akrylowego
•  Odpowiedni dla wszystkich formatów płyt winylowych (7‘‘, 10‘‘, 12‘‘)
• Komfortowe przeglądanie kolekcji płyt, bez podnoszenia płyt z podłoża dzięki  
 żłobionemu drewnu
• Odpowiedni kąt nachylenia po obu stronach zapobiega przewracaniu się płyt
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CABLE ZIP
• Spina kable i wprowadza porządek
• Łatwy do cięcia za pomocą nożyczek
• Materiał: polietylen
• Średnica: 22 mm
• Długość: 1800 mm

HEADPHONES STAND
• Wysokiej jakości stojak na słuchawki wykonany z drewna z wykończeniem  
 w kolorze orzecha włoskiego
• Ponadczasowe i eleganckie wzornictwo, odpowiednie dla różnych   
 słuchawek
• Zaprezentuj swoje słuchawki w dobrym stylu
• Zakrzywiony kształt dla starannego i ergonomicznego przechowywania  
 słuchawek
• Płaska strona do prostego prowadzenia kabla
• Idealne rozwiązanie dla high-endowych słuchawek w profesjonalnych  
 studiach, hi-fi lub w domu
• Materiał: Sklejka z okleiną z prawdziwego drewna
• Wymiary: 259 x 146 x 100 mm
• Waga: 480 g

VINYL HOLDER SMART 7“
• Mieści do 25 płyt winylowych w formacie 7‘‘
• Wyjątkowo lekka i stabilna konstrukcja z metalu
• Łatwy montaż na ścianie, w zestawie akcesoria do mocowania

VINYL HOLDER SMART 12“
• Mieści do 25 płyt winylowych 
• Wyjątkowo lekka i stabilna konstrukcja z metalu
• Łatwy montaż na ścianie, w zestawie akcesoria do mocowania

VINYL HOLDER SUPERIOR
• Mieści do 25 płyt
• Stabilna konstrukcja wykonana z solidnego metalu 
• Łatwy montaż na ścianie, w zestawie akcesoria do mocowania
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PROTECTIVE COVERS  12.5“
• Służą do ochrony okładek płyt i do przechowywania płyt
• Przezroczyste koszulki z PVC
• Liczba sztuk w opakowaniu: 100 szt.

PROTECTIVE COVERS  7“
• Służą do ochrony okładek płyt i do przechowywania płyt
• Przezroczyste koszulki z PVC
• Liczba sztuk w opakowaniu: 100 szt.

ANTI-STATIC
RECORD SLEEVES
• Antyelektrostatyczne okładki wewnętrzne na płyty 12‘‘
• Zapobiegają ładowaniu statycznemu i chronią twoje winyle
• Liczba sztuk w opakowaniu: 50 szt.

DUŻY POKROWIEC NA  
KONTROLER
• Materiał: Polipropylen powlekany PVC
• Maks. wymiary: 525 x 350 x 65 mm

POKROWIEC NA KOMPAKTOWY  
MIKSER
• Materiał: Polipropylen powlekany PVC
• Maks. wymiary: 255 x 105 x 355 mm

POKROWIEC NA KONTROLER
• Materiał: Polipropylen powlekany PVC
• Maks. wymiary: 410 x 305 x 70 mm

VINYL DIVIDER
• Pomoc w porządkowaniu kolekcji płyt
• Wyposażony w miejsce na etykiety lub naklejki 
• Dostępny w kolorze czarnym i białym
• Jednostka dostawy: 1 szt.
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SZCZOTKA DO PŁYT WINYLOWYCH
• Klasyczna szczotka do czyszczenia
• Pomoc w czyszczeniu płyt winylowych
• Usuwa ładunki elektrostatyczne i kurz
• Ponad milion włókien

STYLUS CLEANER
• Preparat do czyszczenia igieł
• Delikatnie usuwa wszystkie pozostałości
• Poprawia jakość dźwięku

STYLUS CLEANER
•  Zestaw składa się z: 1x ściereczka antystatyczna Reloop MK2, 1x 

płyn do czyszczenia winyli/CD Reloop, 250 ml.
• Płyn czyszczący do nośników dźwięku
• Usuwa kurz, brud i ładunki elektrostatyczne 

PROFESJONALNY ZESTAW 
DO CZYSZCZENIA WINYLI 
I IGIEŁ
•  Zestaw składa się z: 1x karbonowa szczotka do winyli 

Reloop, 1x ściereczka antystatyczna Reloop, 1 x płyn do 
czyszczenia winyli Reloop 20 ml, 1x płyn do czyszczenia 
igieł Reloop 20 ml.

• Kompletny zestaw czyszczący dla płyt LP i CD

60 RECORD CASE
• Mieści około 60 płyt
• Niezwykle solidna konstrukcja wykonana z drewna pokrytego aluminium
• Zdejmowana góra
• 2 zapięcia zamykane na kluczyk 

80 RECORD CASE
• Mieści około 80 płyt
• Solidna konstrukcja wykonana z drewna pokrytego aluminium
• Skrzynia ścięta z podziałem 50/50
• Płaski zamek motylkowy
• Dostępna w kolorze czarnym i srebrnym

GLORIOUS POLECA
www.reloop.com

26



100 CD CASE
• Mieści się w nim ok. 100 płyt CD
• Niezwykle solidna konstrukcja wykonana z drewna 
pokrytego aluminium
• 4 przegródki
• 2 zamki zamykane na kluczyk

200 TROLLEY CD CASE
• Mieści się w nim ok. 100 płyt CD
• Transport na dwóch kołach
• Teleskopowy uchwyt
• 4 przegródki
• 2 zamki zamykane na kluczyk

100 CD CASE PRO
• Mieści się w nim ok. 100 płyt CD
• 3 przegródki
• Niezwykle solidna konstrukcja   
 wykonana z drewna pokrytego aluminium
• Zatrzaski zamykane na kluczyk
• Zdejmowana pokrywa

120 TROLLEY RECORD CASE
• Mieści się w niej ok. 100 płyt CD
• Klasyczna walizka na płyty z ramą na kółkach
• Zdejmowana rama wózka
• Transport na dwóch kołach
• Teleskopowy uchwyt
• Podział 50/50
• Płaskie zamki motylkowe
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