
Studio nagrań / 
sale prób

STUDIO NAGRAŃ - CENNIK 
 

nagrywanie - 50zł/h

Dla wykonawców posiadających stałe terminy, nagranie próby GRATIS

miks, edycja, mastering - 50zł/h 

Dowolnie wybrana metoda - nakładkami na ślady lub na „setkę” (każdy instrument na oddzielną ścieżkę)

Stawka ryczałtowa za nagranie, miks, mastering do ustalenia indywidualnie (zależna od ilości 
utworów, czasu trwania, skomplikowania materiału).

miks + mastering - 150zł/utwór 

miks wokalu z podkładem (+ edycja i mastering) - 80zł/utwór

miks online- od 150zł/utwór 

Wyślij nam gotowe nagrane ścieżki lub dostarcz osobiście.  
Zrobimy ich edycję, miks oraz mastering co sprawi, że staną się razem wspaniałym utworem.

programowanie perkusji - cena do uzgodnienia

Tworzenie perkusji za pomocą odpowiednich programów perkusyjnych (samplerów) sprawi, że 
perkusja w Twoich utworach będzie brzmiała naturalnie jak prawdziwa perkusja akustyczna (opcja przydatna dla 

osób nie posiadających perkusistów).



SALE PRÓB - CENNIK 
 

Sala prób "A" 60m² Sala prób "B" 30m²

30zł/h 25zł/h

po 2 godzinie, każda kolejna 25zł po 2 godzinie, każda kolejna 20zł

przy stałych terminach (min. 16h mies.)  
opłata wynosi 27zł/h

przy stałych terminach (min. 16h mies.)  
opłata wynosi 23zł/h

próby dla perkusistów

20zł/h 17zł/h

próby nocne (23:00-6:00)

7h do wykorzystania w całości

160zł/h 140zł/h

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej



SPRZĘT 
 

Sala prób "A" 60m² Sala prób "B" 30m²

Gitara 
Marshall JCM 900 + kolumna Marshall 1922 
Bash Selene + Kolumna Peavey 
Bas 
Ampeg SVT3 PRO + kolumna 600W 
Perkusja 
Sonor Force 3007 + podwójna stopa DW 3002 
Wokal 
Nagłośnienie Omnitronic: 2 KOLUMNY 
BASOWE BX-1550 
+ 2 KOLUMNY 3 DROŻNE DX-1522 oraz 
WZMACNIACZ P-1500 
Mikser Estradowy Alphard DFX 8 
Mikrofony SHURE SM 58 
Klawisze 
Technics KN 1000

Gitara 
Marshall Valvestate VS102 R Combo + kolumna 
Marshall 1922 
Randall RH 100 + kolumna Randall RA412 XC 
Bas 
Ashdown MAG 300H + kolumna basowa 
Ashdown MAG 410 
Perkusja 
Pearl Export Series + stopa DW 3002 
Wokal 
Behringer PMX 5000 + kolumny 2 x 600W 
oraz kolumna aktywna 450W 
Mikrofony SHURE SM 58 
Klawisze 
Technics KN 1000



REGULAMIN 
 

- Próby zaczynamy i kończymy o umówionej godzinie, tak by następny zespół mógł 
rozpocząć próbę o czasie. 
- Ewentualne przedłużenie próby należy konsultować z obsługą. 
- Próby odwołane od 48 do 24 godzin przed wyznaczoną godziną rezerwacji są płatne 50% 
wartości rezerwowanej próby. 
- Próby odwoływane do 24 godzin przed wyznaczoną godziną rezerwacji są płatne 100% wartości 
rezerwowanej próby. 
- Niezależnie od skrócenia próby płatne jest 100% wartości czasu rezerwacji. 
- Nie stawiamy napojów na sprzętach. 
- O jakimkolwiek uszkodzeniu sprzętu zgłaszamy od razu, a nie po próbie. 
- Użytkownicy sali prób zobowiązani są do pokrycia wszelkich strat będących następstwem 
nieprawidłowego korzystania z sali oraz jej wyposażenia. 
- W pomieszczeniu przeznaczonym do grania obowiązuje całkowity zakaz palenia. 
- W razie łamania regulaminu przez osoby korzystajπce z sali prób, obsługa ma prawo wykreślić te 
osoby z harmonogramu na czas nieokreślony. 
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