Vistalite - Zestawy perkusyjne - Ludwig drumms co, D W, X-ray, tama, pearl, mapex, John Bonham, LED Zeppelin

Mini Amber Bonham set

LUDWIG VISTALITE Amber M i n i John Bonham set

Ikona całej linii rozsławiona przez perkusistę Led Zeppelin Johna Bonhama. Zestaw dokładnie taki sam
(tylko mniejszy) jak na słynnym filmie - koncercie "Song remains the same".
Rok produkcji 2004 lub 2005.

Centrala bez możliwości mocowania na niej statywu do
tomów - zwana virgin - w rozmiarze 22" zamiast 26".
Tom z przodu ma rozmiar 13" lub 12" zamiast 14". Można go
montować do statywu lub - jak to robił John i obecnie
czyni większość perkusistów - postawić na wysokim sto-jaku od werbla.
Tomy stojące - studnie odpowiednio 14x14 i 16x16, zamiast jak w zestawie Bonham 16x16 i 18x16.
Te zestawy oferowane są fabrycznie bez werbla lub
z werblem, który jest sam w sobie legendą LUDWIG
LM402 SUPRA-PHONIC 6.5x14 czyli głęboki.
W przypadku tego zestawu polecamy werbel stalowy
14x5, żeby zachować lepiej proporcje, ale sam zestaw
oferujemy bez werbla.
To naprawdę fajne rozwiązanie wygląda dokładnie
jak zestaw Bonhama, ale jest znacznie lżejszy
w transporcie, łatwiej można do niego dobrać naciągi (szczególnie na centralkę). Polecam dla perkusistów
o drobnej budowie - za oryginalną 26" centralą po prostu "schowają się".
Kociołek w rozmiarze 14"x14 w tym kolorze jest niesamowitą rzadkością co dodaje smaczku całemu
zestawowi, ponieważ wspaniale zachowane są proporcje z oryginalnym zestawem Jona Bonhama.

W jego skład oferowanego zestawu wchodzą:
- Centrala basowa 22"x16 w stanie niemal idealnym
- tom 13"x 8 - stan idealny
- tom - studnia 14"x14 - stan idealny
- tom - studnia 16"x16 - stan idealny
W zestawie oferowany jest standardowo następujący
hardware:
http://vistalite.eu
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Nogi do tomów - studni 6 sztuk.
Możliwe jest dokupienie werbla jak w opisie lub głębokiego (stalowego), ale także może być dokupiony
werbel w kolorze amber (pomarańczowy - bursztynowy) oraz zestawu pozostałych elementów (np.
statywów) wedle potrzeb i upodobań klienta.
Zestaw dla konesera, oczywiście jest to znakomity instrument dla muzyka, wspaniała
ozdoba pomieszczenia, w którym się znajduje.

Obecna wycena to Sprzedany !
Werbel dobierany indywidualnie dla klienta
LM 402 14"X6,5

2220zł

($600)

Supra-phonic 14"X5 2030zl ( $550 )
Amber 14"x5 2590zł ($700)
kurs 3,7
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