
 

Rozmiary

Cena:

Rozmiary

Cena:

Rozmiary

Cena:

Wierzchnia płyta świerkowa, tylna płyta i boczki jaworowe, osprzęt 

hebanowy  (podstrunnica, kołki, guzik, podbródek), strunociąg z 

mikrostroikami.

Lakier matowy.

W zestawie: (futerał , smyczek  z drewna brazylijskiego).

879,00 zł

Skrzypce Franz Sandner Student  SV-300  

Skrzypce

 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/10, 1/16                    

Opis

  Tel.:+48 12 6331164    Fax: +48 12 6332184                                                         

  email:  info@amst.pl

  AMST S.C.                                                                                                                                                                                           

Sugerowane ceny detaliczne brutto w PLN

  ul. Pod Fortem 2E, 31-302 Kraków

 Cennik z 2022-11-30

 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/10, 1/16                  

Opis

Wierzchnia płyta świerkowa, tylna płyta i boczki jaworowe, 

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

guzik), metalowy strunociąg z mikrostroikami.

Lakier: połysk.

W zestawie: (futerał, smyczek z drewna brazylijskiego).

569,00 zł

 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/10, 1/16, 1/32          

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, kalafonia, smyczek z drewna brazylijskiego).

Skrzypce J. Hessler V-5

Skrzypce Richard Sandner RV-1 

479,00 zł

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



Rozmiary

Cena:

Rozmiary

Cena:

Rozmiary

Cena:

Rozmiary

Cena:

 1/4, 

Opis

799,00 zł

 4/4, 3/4, 1/2, 1/4          

Opis

Wierzchnia płyta świerkowa, tylna płyta i boczki jaworowe z wyraźnym 

rysunkiem drewna, osprzęt hebanowy (podstrunnica, kołki, guzik, 

podbródek), strunociąg z mikrostroikami. 

Podstawek Despiau.  Ręcznie położony lakier matowy.

W zestawie: (futerał, smyczek z drewna brazylijskiego z hebanową 

żabką).

999,00 zł

Skrzypce A. Salvatini ASV-710

Skrzypce A. Salvatini ASV-110 OY

Skrzypce A. Salvatini ASV-100

Wierzchnia płyta świerkowa, tylna płyta i boczki jaworowe z drobnym 

rysunkiem drewna, osprzęt hebanowy (podstrunnica, kołki, guzik, 

podbródek), strunociąg z mikrostroikami. 

Podstawek Despiau.  Lakier: półmat

W zestawie: (futerał, smyczek z drewna brazylijskiego z hebanową 

żabką).

Skrzypce A. Salvatini ASV-725
 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8

Opis

Wierzchnia płyta z wyselekcjonowanego świerku, tylna płyta i boczki 

jaworowe z wyraźnym rysunkiem drewna, ręcznie położony lakier 

spirytusowy, osprzęt hebanowy (podstrunnica, kołki, guzik, 

podbródek), podstawek Despiau, hebanowy strunociąg z 

mikrostroikami .

W zestawie: futerał, smyczek z drewna brazylijskiego z hebanową 

żabką, kołderka na skrzypce.

1 399,00 zł

 4/4, 3/4, 1/2, 1/4          

Opis

Wierzchnia płyta z wyselekcjonowanego świerku, tylna płyta i boczki 

jaworowe z wyraźnym rysunkiem drewna, ręcznie położony lakier 

spirytusowy, osprzęt hebanowy (podstrunnica, kołki, guzik, 

podbródek), podstawek Despiau, hebanowy strunociąg z 

mikrostroikami .

W zestawie: futerał , smyczek z drewna brazylijskiego hebanową 

żabką, kołderka na skrzypce.

1 399,00 zł

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



Rozmiary

Cena:

Rozmiar

Cena:

Rozmiar

Cena:

Rozmiar

Cena:

Skrzypce A. Salvatini ASV-860
 4/4                      

2 399,00 zł

Instrument ręcznie robiony, wierzchnia płyta z wyselekcjonowanego 

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

ręcznie położony lakier olejny, osprzęt hebanowy (podstrunnica, kołki, 

guzik, podbródek, strunociąg).

W zestawie: (futerał, smyczek  z drewna brazylijskiego, kołderka na 

skrzypce).

Instrument ręcznie robiony, German design, 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), 

podstawek Teller.

W zestawie: (futerał, smyczek  z drewna brazylijskiego, kołderka na 

skrzypce).

Skrzypce Franz Sandner Concert CV-4    

2 699,00 zł

 4/4, 3/4, 1/2, 1/4

Wierzchnia płyta z wyselekcjonowanego świerku, tylna płyta i boczki 

jaworowe z drobnym rysunkiem drewna, osprzęt hebanowy 

(podstrunnica, kołki, guzik, podbródek), strunociąg z mikrostroikami, 

podstawek Teller.

 Ręcznie położony lakier matowy.

W zestawie: (futerał, smyczek  z drewna brazylijskiego, kołderka na 

skrzypce).Opis

Opis

Opis

1 249,00 zł

Skrzypce Franz Sandner Student SV-6

 4/4                  

Skrzypce Franz Sandner Student SV-2
 4/4, 3/4, 1/2,                  

Opis

Wierzchnia płyta świerkowa, tylna płyta i boczki jaworowe, osprzęt 

hebanowy (podstrunnica, kołki, guzik, podbródek), strunociąg z 

mikrostroikami. Ręcznie położony lakier matowy.

W zestawie: (futerał, smyczek  z drewna brazylijskiego, kołderka na 

skrzypce).

979,00 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par 1 Kodeksu cywilnego 3



Rozmiar

Cena:

Rozmiar

Cena:

Rozmiar

Cena:

3 199,00 zł

Skrzypce Franz Sandner Concert CV-6

Opis

 4/4                      

 4/4                    

Instrument ręcznie robiony z bardzo ładnym i symetrycznym rysunkiem 

drewna. German design. Drewno wykorzystane w tym modelu zostało 

starannie wyselekcjonowane oraz suszone w naturalnych warunkach 

przez co najmniej 5 lat. 

Wierzchnia płyta wykonana z najlepiej wyselekcjonowanego świerku, 

tylna płyta i boczki jaworowe, ręcznie położony lakier spirytusowy, 

osprzęt hebanowy z paryskim 

W zestawie: (futerał SA-260, smyczek ośmiokątny z drewna 

brazylijskiego, kołderka na skrzypce).

3 899,00 zł

Opis

Skrzypce Franz Sandner Concert MV-2

Instrument ręcznie robiony, German design, robione na staro, 

wierzchnia płyta z wyselekcjonowanego świerku, tylna płyta i boczki 

jaworowe z ładnym rysunkiem drewna, ręcznie położony lakier 

spirytusowy, osprzęt hebanowy (podstrunnica, kołki, guzik, podbródek, 

strunociąg), podstawek Teller.

W zestawie: (futerał, smyczek  z drewna brazylijskiego, kołderka na 

skrzypce).

Skrzypce Franz Sandner Concert MV-4  1718
 4/4                    

Opis

Instrument ręcznie robiony, wzorowany na modelu Antonio Stradivari 

roku 1718, wykonany z mistrzowską dbałością o szczegóły do 

oryginału, wierzchnia płyta wykonana z najlepiej wyselekcjonowanego 

świerku, tylna płyta i boczki jaworowe, ręcznie położony lakier 

spirytusowy, osprzęt hebanowy z paryskim oczkiem (podstrunnica, 

kołki, guzik, podbródek, strunociąg)

W zestawie: (futerał SA-260, smyczek ośmiokątny z drewna 

brazylijskiego, kołderka na skrzypce).

4 699,00 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par 1 Kodeksu cywilnego 4


