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GITARY AKUSTYCZNE

 

Seria ARTIST
 

999,00 złAD 410 (N)
Gitara akustyczna typu Dreadnought. Boki i tył wykonane z mahoniu. Płyta 
rezonansowa z litego świerku, podstrunnica i mostek wykonane z palisandru. 
Ożyłkowanie białe, wielowarstwowe. Niklowane klucze Die-Cast. 
Wykończenie na wysoki połysk.

P

999,00 złAF 60 S (N)
Gitara akustyczna typu Grand Concert Folk. Boki i tylna płyta wykonane z 
mahoniu, płyta rezonanasowa z litego świerku, podstrunnica z palisandru. 
Wykończenie na wysoki połysk, zamknięte klucze olejowe (Die-cast), mostek 
z palisandru.

P

1 599,00 złAJ 60 S 12 (N)
Gitara akustyczna typu Jumbo 12-sto strunowa. Boki i tył wykonane z klonu 
płomienistego. Płyta rezonansowa z litego świerku Engelmanna, mostek i 
podstrunnica z palisandru. Pełne ożyłkowanie (binding) korpusu, 
podstrunnicy i główki. Rozeta z masy perłowej. Zamknięte klucze olejowe 
Die-Cast.

P

Seria REGENT
 

599,00 złRD 110 (N)
Gitara akustyczna typu Dreadnought. Boki i tył wykonane z mahoniu. Płyta 
rezonansowa z selekcjonowanego świerku, podstrunnica i mostek wykonane 
z palisandru. Ożyłkowanie czarne, pojedyncze. Klucze chromowane Die-cast. 
Wykończenie wysoki połysk.

P

775,00 złRD 12 (N)
Gitara akustyczna typu Dreadnought. Boki i tył wykonane z mahoniu. Płyta 
rezonansowa ze świerku, mostek i podstrunnica z palisandru. Siodełko i próg 
mostka wykonane z tworzywa PPS (termoplastyczne tworzywo z dodatkiem 
włókien szklanych odznaczające się dużą wytrzymałością). Łączenie gryfu 
typu Dovetail. Zamknięte, chromowane klucze olejowe Die-Cast. 
Wykończenie: Natural Satin. Dołączony twardy futerał Alvarez.

N

670,00 złRD 16 (BK)
Gitara akustyczna typu Dreadnought. Boki i tył wykonane z mahoniu. Płyta 
rezonansowa ze świerku, mostek i podstrunnica z palisandru. Siodełko i próg 
mostka wykonane z tworzywa PPS (termoplastyczne tworzywo z dodatkiem 
włókien szklanych odznaczające się dużą wytrzymałością). Łączenie gryfu 
typu Dovetail. Perłowa rozeta wokół otworu rezonansowego. Ożyłkowanie 
(binding) korpusu. Zamknięte, chromowane klucze olejowe Die-Cast. 
Wykończenie: Wysoki połysk. Kolor: Black.

N

635,00 złRD 16 (N)
Gitara akustyczna typu Dreadnought. Boki i tył wykonane z mahoniu. Płyta 
rezonansowa ze świerku, mostek i podstrunnica z palisandru. Siodełko i próg 
mostka wykonane z tworzywa PPS (termoplastyczne tworzywo z dodatkiem 
włókien szklanych odznaczające się dużą wytrzymałością). Łączenie gryfu 
typu Dovetail. Perłowa rozeta wokół otworu rezonansowego. Ożyłkowanie 
(binding) korpusu. Zamknięte, chromowane klucze olejowe Die-Cast. 
Wykończenie: Wysoki połysk. Kolor: Natural.

N

670,00 złRD 16 (SB)
Gitara akustyczna typu Dreadnought. Boki i tył wykonane z mahoniu. Płyta 
rezonansowa ze świerku, mostek i podstrunnica z palisandru. Siodełko i próg 
mostka wykonane z tworzywa PPS (termoplastyczne tworzywo z dodatkiem 
włókien szklanych odznaczające się dużą wytrzymałością). Łączenie gryfu 
typu Dovetail. Perłowa rozeta wokół otworu rezonansowego. Ożyłkowanie 
(binding) korpusu. Zamknięte, chromowane klucze olejowe Die-Cast. 
Wykończenie: Wysoki połysk. Kolor: Sunburst.

N

775,00 złRD 17 (N)
Gitara akustyczna typu Dreadnought. Boki i tył wykonane z palisandru. Płyta 
rezonansowa ze świerku, mostek i podstrunnica z palisandru. Siodełko i próg 
mostka wykonane z tworzywa PPS (termoplastyczne tworzywo z dodatkiem 
włókien szklanych odznaczające się dużą wytrzymałością). Łączenie gryfu 
typu Dovetail. Perłowa rozeta wokół otworu rezonansowego. Ożyłkowanie 
(binding) korpusu. Zamknięte, chromowane klucze olejowe Die-Cast. 
Wykończenie: Wysoki połysk. Kolor: Natural.

N

1 299,00 złRD 20 S (N)
Gitara akustyczna typu Dreadnaught. Boki i tylna płyta wykonane z mahoniu, 
płyta rezonanasowa z litego świerku, podstrunnica z palisandru. Wykończenie 
na wysoki połysk, zamknięte klucze olejowe (Die-cast), mostek z palisandru.

P

799,00 złRD 210 (N)
Gitara akustyczna typu Dreadnought. Boki i tył wykonane z mahoniu. Płyta 
rezonansowa z selekcjonowanego świerku, podstrunnica i mostek wykonane 
z palisandru. Ożyłkowanie czarne, pojedyncze. Perłowe wykończenie otworu 
rezonansowego. Klucze chromowane Die-cast. Wykończenie wysoki połysk.

P

999,00 złRD 8 (N)
Gitara akustyczna typu Dreadnaught. Boki i tylna płyta wykonane z mahoniu, 
płyta rezonanasowa z selekcjonowanego świerku, podstrunnica z palisandru. 
Wykończenie na wysoki połysk, zamknięte klucze olejowe (Die-cast), mostek 
z palisandru.

P

799,00 złRD 8 (SB)
Gitara akustyczna typu Dreadnaught. Boki i tylna płyta wykonane z mahoniu, 
płyta rezonanasowa z selekcjonowanego świerku, podstrunnica z palisandru. 
Wykończenie na wysoki połysk, zamknięte klucze olejowe (Die-cast), mostek 
z palisandru. Twardy futerał. Kolor Sunburst

P

775,00 złRF 12 (N)
Gitara akustyczna typu Folk. Boki i tył wykonane z mahoniu. Płyta 
rezonansowa ze świerku, mostek i podstrunnica z palisandru. Siodełko i próg 
mostka wykonane z tworzywa PPS (termoplastyczne tworzywo z dodatkiem 
włókien szklanych odznaczające się dużą wytrzymałością). Łączenie gryfu 
typu Dovetail. Zamknięte, chromowane klucze olejowe Die-Cast. 
Wykończenie: Natural Satin. Dołączony twardy futerał Alvarez.

N

635,00 złRF 16 (N)
Gitara akustyczna typu Folk. Boki i tył wykonane z mahoniu. Płyta 
rezonansowa ze świerku, mostek i podstrunnica z palisandru. Siodełko i próg 
mostka wykonane z tworzywa PPS (termoplastyczne tworzywo z dodatkiem 
włókien szklanych odznaczające się dużą wytrzymałością). Łączenie gryfu 
typu Dovetail. Perłowa rozeta wokół otworu rezonansowego. Ożyłkowanie 
(binding) korpusu. Zamknięte, chromowane klucze olejowe Die-Cast. 
Wykończenie: Wysoki połysk. Kolor: Natural.

N

GITARY ELEKTROAKUSTYCZNE

 

Seria ARTIST
 

2 649,00 złAD 62 SC (N)
Gitara elektro-akustyczna typu Dreadnought z przystawką piezo-elektyczną i 
aktywnym przedwzmacniaczem System 600 MkII oraz podcięciem w pudle 
rezonansowym (cutaway). Boki i tylna płyta wykonane z mahoniu, płyta 
rezonanasowa z litego świerku, podstrunnica z palisandru. Wykończenie 
matowe, zamknięte klucze olejowe (Die-cast), mostek z palisandru.

P

Seria REGENT
 

965,00 złRD 12 CE (N)
Gitara elektro-akustyczna typu Dreadnought z wycięciem (cutaway). Boki i 
tył wykonane z mahoniu. Płyta rezonansowa ze świerku, mostek i 
podstrunnica z palisandru. Siodełko i próg mostka wykonane z tworzywa PPS 
(termoplastyczne tworzywo z dodatkiem włókien szklanych odznaczające się 
dużą wytrzymałością). Łączenie gryfu typu Dovetail. Zamknięte, chromowane 
klucze olejowe Die-Cast. Elektronika SYS250EQ z tunerem. Wykończenie: 
Natural Satin. Dołączony twardy futerał Alvarez.

N

960,00 złRD 17 CE (N)
Gitara elektro-akustyczna typu Dreadnought. Boki i tył wykonane z 
palisandru. Płyta rezonansowa ze świerku, mostek i podstrunnica z 
palisandru. Siodełko i próg mostka wykonane z tworzywa PPS 
(termoplastyczne tworzywo z dodatkiem włókien szklanych odznaczające się 
dużą wytrzymałością). Łączenie gryfu typu Dovetail. Perłowa rozeta wokół 
otworu rezonansowego. Ożyłkowanie (binding) korpusu. Zamknięte, 
chromowane klucze olejowe Die-Cast. Elektronika SYS250EQ z tunerem. 
Wykończenie: Wysoki połysk. Kolor: Natural.

N

1 599,00 złRD 20 SC (N)
Gitara elektro-akustyczna typu Dreadnought z przystawką piezo-elektyczną i 
aktywnym przedwzmacniaczem System 200T oraz podcięciem w pudle 
rezonansowym (cutaway). Boki i tylna płyta wykonane z mahoniu, płyta 
rezonanasowa z litego świerku, podstrunnica z palisandru. Wykończenie na 
wysoki połysk, zamknięte klucze olejowe (Die-cast), mostek z palisandru.

P

1 299,00 złRD 20 SC (SB)
Gitara elektro-akustyczna typu Dreadnought z przystawką piezo-elektyczną i 
aktywnym przedwzmacniaczem System 200T oraz podcięciem w pudle 
rezonansowym (cutaway). Boki i tylna płyta wykonane z mahoniu, płyta 
rezonanasowa z litego świerku, podstrunnica z palisandru. Wykończenie na 
wysoki połysk, zamknięte klucze olejowe (Die-cast), mostek z palisandru. 
Kolor Sunburst

P

1 149,00 złRD 210 C (N)
Gitara elektro-akustyczna typu Dreadnought z podcięciem w pudle 
rezonansowym (cutaway). Boki i tył wykonane z mahoniu. Płyta rezonansowa 
z selekcjonowanego świerku, podstrunnica i mostek wykonane z palisandru. 
Ożyłkowanie czarne, pojedyncze. Perłowe wykończenie otworu 
rezonansowego. Klucze chromowane Die-cast. Wykończenie wysoki połysk, 
elektronika 2-Band EQ. Futerał twardy.

P
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1 199,00 złRD 4102 C (N)
Gitara elektro-akustyczna typu Dreadnought z podcięciem w pudle 
rezonansowym (cutaway). Boki i tył wykonane z mahoniu. Płyta rezonansowa 
zlitego świerku, podstrunnica i mostek wykonane z palisandru. Ożyłkowanie 
wielowarstwowe. Perłowe wykończenie otworu rezonansowego. Klucze 
chromowane Die-cast. Wykończenie wysoki połysk, elektronika Fishman 
AERO.

P

1 249,00 złRD 4102 C (N) Left
Gitara elektro-akustyczna typu Dreadnought z podcięciem w pudle 
rezonansowym (cutaway). Boki i tył wykonane z mahoniu. Płyta rezonansowa 
zlitego świerku, podstrunnica i mostek wykonane z palisandru. Ożyłkowanie 
wielowarstwowe. Perłowe wykończenie otworu rezonansowego. Klucze 
chromowane Die-cast. Wykończenie wysoki połysk, elektronika Fishman 
AERO. Model leworęczny.

P

970,00 złRF 12 CE (N)
Gitara elektro-akustyczna typu Folk z podcięciem (cutaway). Boki i tył 
wykonane z mahoniu. Płyta rezonansowa ze świerku, mostek i podstrunnica z 
palisandru. Siodełko i próg mostka wykonane z tworzywa PPS 
(termoplastyczne tworzywo z dodatkiem włókien szklanych odznaczające się 
dużą wytrzymałością). Łączenie gryfu typu Dovetail. Zamknięte, chromowane 
klucze olejowe Die-Cast. Elektronika SYS250EQ z tunerem. Wykończenie: 
Natural Satin. Dołączony twardy futerał Alvarez.

N

GITARY KLASYCZNE

 

Seria ARTIST
 

999,00 złAC 460 (N)
Gitara klasyczna. Boki i tył wykonane z mahoniu, płyta rezonansowa z litego 
cedru. Podstrunnica i mostek z palisandru. Ożyłkowanie wielowarstwowe. 
Wykończenie na wysoki połysk. Otwarte maszynki w kolorze złotym..

P

1 099,00 złAC 60 S (N)
Gitara klasyczna. Boki i tylna płyta wykonane z mahoniu, płyta rezonansowa 
z litego cedru, podstrunnica z palisandru. Wykończenie na wysoki połysk, 
otwarte maszynki w kolorze złotym, mostek palisandrowy.

P

Seria REGENT
 

750,00 złRC 12 (N)
Gitara klasyczna. Boki i tył wykonane z mahoniu. Płyta rezonansowa ze 
świerku, mostek i podstrunnica z palisandru. Siodełko i próg mostka 
wykonane z tworzywa PPS (termoplastyczne tworzywo z dodatkiem włókien 
szklanych odznaczające się dużą wytrzymałością). Łączenie gryfu typu 
Dovetail. Otwarte, chromowane klucze olejowe. Wykończenie: Natural Satin. 
Dołączony twardy futerał Alvarez.

N

585,00 złRC 16 (N)
Gitara klasyczna Boki i tył wykonane z mahoniu. Płyta rezonansowa ze 
świerku, mostek i podstrunnica z palisandru. Siodełko i próg mostka 
wykonane z tworzywa PPS (termoplastyczne tworzywo z dodatkiem włókien 
szklanych odznaczające się dużą wytrzymałością). Łączenie gryfu typu 
Dovetail. Perłowa rozeta wokół otworu rezonansowego. Ożyłkowanie 
(binding) korpusu. Otwarte, chromowane klucze olejowe. Wykończenie: 
Wysoki połysk. Kolor: Natural.

N

GITARY ELEKTROKLASYCZNE

 

Seria REGENT
 

770,00 złRC 16 HCE (N)
Gitara elektro-klasyczno-akustyczna (specjalny hybrydowy model z węższym 
gryfem) Boki i tył wykonane z mahoniu. Płyta rezonansowa ze świerku, 
mostek i podstrunnica z palisandru. Siodełko i próg mostka wykonane z 
tworzywa PPS (termoplastyczne tworzywo z dodatkiem włókien szklanych 
odznaczające się dużą wytrzymałością). Łączenie gryfu typu Dovetail. 
Perłowa rozeta wokół otworu rezonansowego. Ożyłkowanie (binding) 
korpusu. Otwarte, chromowane klucze olejowe. Elektronika SYS250EQ z 
tunerem. Wykończenie: Wysoki połysk. Kolor: Natural.

N

FUTERAŁY

 

199,00 złDC 2 CASE
Twardy futerał z serii Light do gitar akustycznych typu dread. Wykończenie 
materiałowe w kolorze kremowaym.

P


