
Equipamento inclusivo, possível de ser usado por utilizadores em cadeiras de rodas, e perfeito para estímulo sensorial, 
cognitivo e musicoterapia. O Alto Quartet é a escolha perfeita para proporcionar um espaço inclusivo e intergeracional 
de impacto retumbante, acessível a utilizadores em cadeiras de rodas. Este quarteto misto compreende os seguintes 
instrumentos: 
Um Duo Cupla, xilofone acessível de ambos os lados, com metade das notas em alumínio e metade das notas em GRP 
sobre ressonadores pretos. Cada um destes materiais emite um som distinto quando tocado. O alumínio vai produzir um 
tom brilhante, claro, enquanto o GRP é rápido e enérgico. Afinado na escala pentatónica, os lados esquerdo e direito são 
o espelho um do outro e a escala é de Dó maior abrangendo duas oitavas de C4-C5.
Um Congas Trio, compreendendo 3 pares de tambores para tocar com as mãos, com 3 tamanhos diferentes (pequeno, 
médio e grande), cada um produzindo diferentes tons, montados num poste central. 
Um Alto Diatonic Freechimes, composto por 2 postes e 2 traves com 8 elegantes carrilhões de alumínio, afinados à mão 
com a mais alta qualidade. Notas de Alto Diatónico: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5.
Um Emperor Chimes, composto por três tubos de alumínio extremamente resistentes contra a corrosão, para ser tocado 
com as mãos. O conjunto de 3 oferece as notas do acorde de Dó Maior (C3, E3, G3). Batendo no carrilhão em qualquer 
local do tubo, produz-se um tom profundo, ressonante e poderoso que se pode ouvir e sentir.

DESCRIÇÃO

Armações de aço inoxidável grau 316 para uma máxima durabilidade. Parafusos de segurança em aço inoxidável resistentes 
ao vandalismo e virtualmente impossíveis de remover, sem a chave de parafusos especial correspondente. Baquetas 
fabricadas como peça única de poliuretano com cabos inteiramente moldados, sem parafusos ou porcas que possam ser 
desapertadas, feitas para suportar as intempéries, conectadas ao instrumento por meio de cabos de aço revestidos a nylon. 
Estrutura das Congas em PVC, material extremamente durável e extremamente resistente a produtos químicos.

Fixação de superfície com buchas (não incluídas no preço).
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CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL
A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa 
autorização da Play Planet.
Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da Play Planet, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de 
exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do Código da Propriedade Industrial e do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.
A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da Play Planet pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.


