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Amber set mini lub maxi

LUDWIG VISTALITE Amber set
Ikona całej linii rozsławiona przez perkusistę Led Zeppelin
Johna Bonhama. Zestaw dokładnie w takim samym kolorze
jak na slynnym filmie - koncercie "Song remains the same"
Rok produkcji 1976-1977.

Centrala z możliwością mocowania na niej statywu do
tomów, w rozmairze 24' zamiast 26' jak w zetawie Bonham
Tom z przodu ma rozmiar 13' ale jest także
dostępny w rozmiarze 12 do tego zestawu. Można go
montować do statywu lub jak to tobił John i obecnie
większość perkusistów, postawić na wysokim stojaku
od werbla. lub zamocować na centrali jako pojedynczy tom
lub jako para 12" i 13"
Tomy stojące - studnie odpowiednio 16"X16 i 18"x16
ale jak widać na zdjęciu mamy także możliwość konfiguracji
zawieszonego tomu 15"x11 i studni 16"x16, co jest
ciekawym rozwiązaniem dla perkusistów, którzy
nie wymagają, aż tak nisko brzmiącego kotła jak 18x16
Te zestawy oferowane są fabrycznie bez warbla lub
z werblem, który jest sam w sobie legendą LUDWIG LM402
SUPRA-PHONIC 14"X6,5 czyli głęboki . W przypadku tego
zestawu polecamy werbel stalowy 14"x5 ale sam zestaw
oferujemy bez werbla.
To naprawdę fajne rozwiązanie może wyglądać dokładnie jak
zestaw Bonhama, jedynie ma mniejszą centralę I tom z
przodu żeby zachować proporcje.
Ten zestaw jest w takim sobie stanie. Wspaniały do grania,
ale zdecydowanie nie kolekcjonerski.
http://vistalite.eu
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W jego skład oferowanego zestawu wchodzą:
- Centrala basowa 24"x14 w stanie jak bym to nazwał teatralnym czyli wspaniale prezentuje się na
scenie, ale z bliska widać porysowania tu i uwdzie obecnie
zało- żone nogi są całkowicie pozbawione
chromu, zminiony został system mocowania centrali co pozostawiło cztery zbędne zaślepione otwory.
obręcze są sprawne, ale też nie w stanie idealnym. Naciągi są OK
- tom 13"x11 stan dobry wykonano w nim extra otwór na coś elekrycznego
- tom -studnia 16"x16 stan dobry tłumik nie oryginalny
- tom - studnia 18"x16 stan OK ma pękniecie przez calą wysokość wprawdzie naprawione ale cóż jest I
tyle nie ma to wpływu na granie ale ma na cenę i wartość kolekcjonerską.
- Tom 15"x11 stan dobry obręcze i sam korpus OK posiada ślady używania ale jest to nie często
spotykany bęben.
W zestawie oferowany jest standartowo następujący
hardware:
Nogi do wybranych tomów - studni 3 lub 6 sztuk.
Uchwyt do mocowania tomów na centrali.
Możliwe jest dokupienie werbla jak w opise lub głębokiego
( stalowe ) ale także może być dokupiony werbel w kolorze
amber ( pomarańczowy - bursztynowy ) oraz zestawu
pozostałych elementów jak statywów wedle potrzeb
i upodobań klienta.
Zestaw do własnej konfiguracji dla grającego bębniarza.
Maksymalnie z tych elementow można ustawić z przodu
12 , 13 i 15 oraz dwie studnie 16 i 18 z boku.
W ten oto sposób mamy mega set lub wybrać na
początek centralę i dwa inne elementy a następnie w miarę
pozyskiwania środków i dostępności tomow w tym kolorze
zebrać resztę.
Obecna wycena za mini czyli centrala 24, tom 13 i studnia 16
to 6300 zł ($ 2100 )
Werbel dobierany indywidualnie dla klienta
LM 402 6,5x14
Suprasonic 5x14

1800zł

($600)

1650zl ( $550 )

Amber 5x14 2100zł ($700)
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