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Przykładowe zestawy
Przykładowe zestawy

Właśnie dotarł z USA !
Zestaw z najnowszej serii Atomic Bomb ( zamiesznony w ostatniej
reklamie w TOP Drummer ( oferowany bez modelki )
Kolor zielony flourescencyjny , laserowo wycięte na każdym
elemencie logo Atomic Bomb
Rozmiary centrala 22 x 16 10 x 9 12 x 10 i 16 x 16
werbel z tej samej serii 14 x 7
Okucia czarny chrom, lagi w kształcie bomb atomowych !
Niesamowity dźwięk i wygląd na scenie.
Cena .................... ? ale warto ! zadzwoń lub napisz
może się dogadamy !
Zestaw dla indywidualisty z klasą i kasą !
Kultowy zestaw wymaga nieprawdopodobnej drobiazgowości
w trakcie wykonania "Spirit of America" na pewno zwróci uwagę
na każdym koncercie. Ten zstaw zbudowany jest na
formacie stosowanym przez najlepszego promotora
zestawów akrylowych Johna Bonhama z Led Zeppelin
centrala 26" x 14" tom montowany na centrali
na specjalnym stelarzu 14" x 10" dwa tomy boczne studnie o super wielkich rozmiarach 18" x 16" i 20" x 16" .
oraz specjalnie do tego zestawu wykonany werbel 14" x 6,5"
Ten zestaw wykonywany jest tylko na specjalne zamówienie Cena netto za zestaw $7999.00 ( na
zamowienie )
Zestaw w kolorze bursztynowym (Amber )oparty na zestawie
Johna Bonhama.
Centrala 26" x 14" tom 14" x 10" dwa tomy boczne studnie 16' x 16" i 18" x 16" oraz werbel 14" x 6,5" bez
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dodatkowego osprzętu widocznego na zdjęciu.
Cena netto elementów $7008.00
upust za set ponad 20% $5299.00
WYBÓR DOSTĘPNYCH KOLORÓW RCI:

Rózne możliwe konfiguracje zestwów z cenami detalicznymi
sugerowanymi przez producenta RCI Starlite International.
CLUB SET
Minimalna ilość elementów traktowana jako zestaw.
Kolor RCI Starlite Blue, Logo Rally Ten przykladowy zestaw
zbudowany jest na bazie centrali o średnicy 22" i głębokości
16" do tego głęboki werbel 14" x 7" oraz boczny tom 14" x 14"
srebrne okucia RCI.
Cena netto elementów : $4077 .00
upust za zestaw ponad 10% $3599.00 (Zestaw dostępny )
JAZZ SET
Kolor RCI Starlite Blue, Logo Rally Ten przykladowy zestaw
zbudowany jest na bazie centrali o średnicy 22" i głebokości
16" do tego głeboki werbel 14" x 7" Tom tenorowy na
zdjęciu to 10" x 8" oraz boczny tom 14" x 14"
srebrne okucia. Cena netto za elementy : $4767.00 upust za set ponad 15% - $ 3999.00
ROCK SET ( fusion size )
Kolor RCI Starlite Blue Logo Rally Ten przykladowy zestaw
zbudowany jest na bazie centrali o średnicy 22" i głebokości
16" do tego głęboki werbel 14" x 7", tomy tenorowe 10" x 8"
i 12" x 10" oraz boczny tom z nogami 14" x 14"
srebrne okucia RCI.
Cena netto elementów : $5506.00
upust za set ponad 20% $ 4399.00
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ROCK PLUS SET ( fusion size )
Kolor RCI Starlite Blue Logo Rally Ten przykladowy zestaw zbudowany jest na bazie centrali o średnicy
22" i głebokości 16" do tego głeboki werbel 14" x 7", tomy tenorowe 10" x 8" i 12" x 10" oraz boczne
tom z nogami 14" x 14" i 16" x 16" srebrne okucia.
Cena netto elementów : $6851.00
upust za zestaw ponad 20%
SUPER CENA.

$5399.00

Zestaw RCI Starlite Blue ROCK FRONT - 3
centrala 22" x 16"
tomy : 10" x 8" ,

12" x 10" i

13" x 11"

studnia 14" x 14"
Werbel 14" x 7"
Cena elementów: $6381
Cena zestawu : $5099 (upust ponad 20%)* cena nie uwzglednia mocowań iwidodznych na zdjęciu
Zestaw RCI Starlite AMBER Fusion
Centrala 20" x 16"
Tomy 10" x 8" i 12" x 9"
Studnia 14" x 12"
Werbel 14" x 5,5"
Cena elementów : $5466
Cena zestawu : $4369

( upust ponad 20% )

Zestaw RCI Starlite Amber Rock
Centrala 22 x 18 głęboka
tomy 12 x 9 i 13 x 10 oraz 16 x 16 czarne bombowe okucia
werbel 14 x 5 czrny chrom - obręcze i tube lugs .
bez grawerowanego loga RCI
Moc będzie z tobą przy tym zestawie !
Cena .......... zadzwoń lub napisz ( demo )

Clear mix set
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Centrala 22 x 18
tomy 10 x 9 , 12 x 9 oraz także wiszący 14 x 14 ( na zdjęciu stojący 16 x 16 )
Okucia classic RCI Silver chrom .
Super wszechstronny zestw obecnie bardzo modna konfiguracja
Już w Polsce na stanie do odbioru od ręki !
Cena .............. zadzwoń lub napisz !

http://vistalite.eu

Powered by Joomla!

Generated: 17 August, 2022, 06:14

