AMST S.C.
ul. Pod Fortem 2E, 31-302 Kraków
Tel.:+48 12 6331164

Fax: +48 12 6332184

Cennik z 2015-08-07

email: info@amst.pl

Sugerowane ceny detaliczne brutto w PLN
Futerały skrzypcowe
Futerał na skrzypce Blackstone BS-02

Opis

Lekki Futerał skrzypcowy:
• wodoodporny
• solidna ergonomiczna rączka
• kieszeń na nuty
• kołderka na skrzypce
• schowek na akcesoria
• miejsce na dwa smyczki
• paski do noszenia na plecach
• waga: 1,2 kg
• rozmiary: 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8
Kolory:
• czarny z bordowym wnętrzem
• czarny z granatowym wnętrzem

Cena:

99,00 zł

Futerał na skrzypce Blackstone BS-03

Opis

Cena:

• wodoodporny z dużą kieszenią na nuty
• trzy schowki na akcesoria
• miejsce na dwa smyczki
• kołderka na skrzypce
• rurka do przechowywania strun
• paski do noszenia na plecach
• zamykany zamkiem blyskawicznym
• waga: 1,6 kg
• rozmiar 4/4 dostępny w dwóch kolorach: czarny z bordowym lub
granatowym wnętrzem
• rozmiar 3/4, 1/2, 1/4 w kolorze: czarny z granatowym wnętrzem

159,00 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par 1 Kodeksu cywilnego
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Futerał na skrzypce Blackstone BS-04

Opis

Cena:

• estetyczne i profesjonalnie wykonany
• wodoodporny z dużą kieszenią na nuty
• higrometr do kontroli wilgotności
• schowek na akcesoria
• miejsce na dwa smyczki
• kołderka na skrzypce
• paski do noszenia na plecach lub na ramieniu
• zapinany na zamek błyskawiczny oraz dwoma zatrzaskami
• waga: 1,5 kg
• rozmiar: 4/4
• kolor: oliwkowy

249,00 zł

Futerał na skrzypce Blackstone BS-06

Opis

Cena:

• estetyczne i profesjonalnie wykonany
• wodoodporny z dużą kieszenią na nuty
• higrometr do kontroli wilgotności
• schowek na akcesoria
• miejsce na dwa smyczki
• kołderka na skrzypce
• rurka do przechowywania strun
• paski do noszenia na plecach
• zapinany na zamek błyskawiczny oraz metalową klamrę
• waga: 1,7 kg
• rozmiar: 4/4
• dostepny w dwóch kolorach: czarny z granatowym lub bordowym
wnętrzem

299,00 zł

Futerał na skrzypce Blackstone BS-06A

Opis

Cena:

Specyfikacja futerału:
• estetyczne i profesjonalnie wykonany
• wodoodporny z kieszenią na nuty
• higrometr do kontroli wilgotności
• schowek na akcesoria
• miejsce na dwa smyczki
• kołderka na skrzypce
• rurka do przechowywania strun
• pasek do noszenia na ramieniu
• zapinany na zamek błyskawiczny oraz metalową klamrę
• waga: 1,4 kg
• rozmiar: 4/4

299,00 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par 1 Kodeksu cywilnego
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Drewniany futerał na skrzypce Blackstone BA-08

Opis

Cena:

• estetyczne i profesjonalnie wykonany
• wodoodporny z dużą kieszenią na nuty
• higrometr do kontroli wilgotności
• zamki YKK
• trzy schowki na akcesoria
• miejsce na cztery smyczki
• kołderka na skrzypce
• rurka do przechowywania strun
• paski do noszenia na plecach
• zapinany na zamek błyskawiczny oraz metalową klamrę
• waga: 2,9 kg
• rozmiar: 4/4
• dostępny w trzech kolorach: beżowy z ozdobnym wzorem, czarny z
brazową obszywką, niebieski

379,00 zł

Futerał na skrzypce Cube Case Fiberglass F3V

Opis

Cena:

Specyfikacja futerału:
• wykonany z włókna szklanego
• wnętrze wyłożone pianką i miękkim welurowym materiałem
• odpinana kieszeń na nuty
• kołderka na skrzypce
• schowek na akcesoria
• uchwyt na żeberko
• miejsce na dwa smyczki
• paski do noszenia na plecach
• zamykany metalowymi klamrami z kluczykiem
• waga: 2,0 kg
• rozmiar: 4/4
• kolory: czerowny, czarny, granatowy, ciemny pomarańcz

599,00 zł

Futerał na skrzypce Cube Case Carbon N7V

Opis

Cena:

Specyfikacja futerału:
• carbon (włókno węglowe) - jest jednym z najbardziej
wszechstronnych i wytrzymałych materiałów. Znajduje zastosowanie
wszędzie tam gdzie potrzebny jest materiał który wytrzymuje duże
obciążenia mechaniczne.
• mozliwość regulacji rozmiaru
• wnętrze wyłożone pianką i miękkim welurowym materiałem
• odpinana kieszeń na nuty
• schowek na akcesoria
• uchwyt na żeberko
• miejsce na cztery smyczki
• kołderka na skrzypce
• dwa solidne uchwyty transportowe
• zamykany metalowymi klamrami
• waga: 1,9 kg
• rozmiar: 4/4

1 299,00 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par 1 Kodeksu cywilnego
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Futerały altówkowe
Futerał na altówkę BS-13

Opis

• wodoodporny z kieszenią na nuty
• schowek na akcesoria
• miejsce na dwa smyczki
• pasek do noszenia na plecach
• waga: 1,6 kg
• rozmiary (dł. korpusu): 16,5", 16", 15"

Cena:

149,00 zł

Futerał na altówkę Sandner SA-166

Opis

• wodoodporny z kieszenią na nuty
• dwa schowki na akcesoria
• miejsce na cztery smyczki
• kołderka na altowkę
• paski do noszenia na plecach
• zamykany zamkiem błyskawicznym
• waga: 2,3 kg
• rozmiary (dł. korpusu): 16", 15"

239,00 zł

Cena:

Futerały wiolonczelowe
Pokrowiec na wiolonczele GLM SAB-CL

Opis

Specyfikacja pokrowca:
• pianka 25 mm
• wodoodporny
• kieszeń na nuty
• schowek na smyczek
• dwa uchwyty do noszenia w ręce
• dwa zaczepy transportowe
• paski do noszenia na plecach
• waga: 1,9 kg
• rozmiar: 4/4

Cena:

249,00 zł

Futerał na wiolonczele BS-550

Opis

Specyfikacje futerału:
• wykonany ze styroduru - wodoodporny
• wyłożony materiałem welurowym
• kółka
•kieszeń na nuty
• schowek na akcesoria
• miejsce na dwa smyczki
• uchwyt do noszenia w ręce
• paski do noszenia na plecach
• waga: 3,4 kg
• rozmiar: 4/4

Cena:

549,00 zł

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