
 

Rozmiary

Cena:

Rozmiary

Cena:

Rozmiary

Cena:

Wierzchnia płyta świerkowa, tylna płyta i boczki jaworowe, osprzęt 

hebanowy (podstrunnica, kołki, guzik),  podbródek: drewno Jujube, 

strunociąg z mikrostroikami. Ręcznie położony lakier matowy

W zestawie: (futerał, smyczek z drewna brazylijskiego)

 16,5", 16", 15,5", 15", 14"                 

Opis

Wierzchnia płyta świerkowa, tylna płyta i boczki jaworowe, osprzęt 

hebanowy (podstrunnica, kołki, guzik), podbródek: drewno Jujube,  

metalowy strunociąg z mikrostroikami. 

Lakier matowy.

W zestawie: (futerał, smyczek z drewna brazylijskiego)

1 199,00 zł

Altówki 

16,5", 16", 15,5", 15"             

Altówka Franz Sandner Student SA-2 

Opis

1 599,00 zł

Altówka Franz Sandner Student SA-400
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Altówka J. Hessler JH-A5

 16,5", 16", 15,5", 15", 14"           

Opis

Wierzchnia płyta świerkowa, tylna płyta i boczki jaworowe, 

podstrunnica klonowa,  osprzęt z drewna Jujube (kołki, podbródek, 

guzik), metalowy strunociąg z mikrostroikami.

Lakier: mat

W zestawie: (futerał, smyczek z drewna brazylijskiego)

899,00 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par 1 Kodeksu cywilnego 1



Rozmiar

Cena:

Rozmiary

Cena:

Rozmiar

Cena:

 16,5", 16", 15,5, 15", 14"                    

Altówka Sandner Master MA-2

2 799,00 zł

1 999,00 zł

Altówka Franz Sandner Concert CA-4 

Opis

German design. Wierzchnia płyta świerkowa, tylna płyta i boczki 

jaworowe z ładnym rysunkiem drewna, osprzęt hebanowy 

(podstrunnica, kołki, guzik),  podbródek: drewno Jujube strunociąg z 

mikrostroikami.

W zestawie: (futerał, smyczek z drewna brazylijskiego)

Altówka Franz Sandner Concert CA-2

Opis

 16,5", 16", 15,5", 15"                     

Opis

3 399,00 zł

Instrument ręcznie robiony, wierzchnia płyta z wyselekcjonowanego 

świerku , tylna płyta i boczki jaworowe z wyraźnym rysunkiem drewna, 

ręcznie położony lakier spirytusowy, osprzęt hebanowy (podstrunnica, 

kołki, guzik, podbródek, strunociąg). W zestawie: (futerał, smyczek z 

drewna brazylijskiego)

Instrument ręcznie robiony, wierzchnia płyta z wyselekcjonowanego 

świerku , tylna płyta i boczki jaworowe z ładnym rysunkiem 

drewna,ręcznie położony lakier spirytusowy, osprzęt hebanowy z 

paryskim oczkiem (podstrunnica, kołki, guzik, podbródek, strunociąg) 

W zestawie: (futerał, smyczek z drewna brazylijskiego)

 16,5", 16", 15,5", 15"                     

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par 1 Kodeksu cywilnego 2


