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049318 NORMAN B18 Parlor Cherry Burst GT Q-Discrete 941,0000

A B18 Parlor Cherry Burst GT Q-Discrete, também conhecida como a "Cherry Bomb", é uma acústica de pequeno tamanho
com um som enorme - dedilhe o seu compactoanadian Wild Cherry Body e ficará surpreendido! O corpo é construído com
um topo sólido de brilho Sitka com um pescoço de ácer e um braço de rosewood. O B18 Parlor Cherry Burst vem equipado
com o sistema Q-Discrete, para que se possa encontrar o seu som na multidão - destina-se a ultrapassar os limites do som!

048571 NORMAN B18 CW MJ Cherry Burst A/E 899,0000

À procura de uma guitarra de tamanho Mini Jumbo e de alta qualidade a um óptimo preço? A sua procura termina aqui com
a Norman B18 CW MJ Cherry Burst A/E! A partir do momento em que põe as mãos na B18 CW MJ, vai notar e sentir
imediatamente a sua qualidade. O corpo é de cerejeira selvagem canadiana, com um sólido topo de abeto Sitka. O braço é
feito de ácer com um braço de rosewood. A guitarra fornece tons de fundo ricos através da sua escala de 25,5" e uma
pestana de 1,72" para um tocar confortável. Ponte de rosewood, pestana e sela Graphtech, acabamento semi-branco
Cherry Burst. Preparada para actuações ao vivo com uma electrónica Fishman Sonitone . A B18 CW MJ Cherry Burst A/E é
uma guitarra feita por e para guitarristas.

048557 NORMAN ST30 MJ Havana Burst Element 1.275,0000

Ponha a funcionar as suas Jams com a Norman ST30 MJ Havana Burst Element!! Ser inspirado pelos sons do corpo sólido
de mogno e do topo sólido de cedro, e tocar com facilidade e conforto no braço de mogno e no braço de rosewood do ST30.
O acabamento de Havana Burst Semi-Gloss não só parece óptimo, como soa igualmente óptimo! O ST30 vem com
incrustações e guarda-costas normalizadas, e a exclusiva escora cónica composta da Godin Atelier para maior rigidez,
deformação optimizada e estabilidade estrutural. A guitarra está pronta para tocar ao vivo com o seu próprio Gig Bag,
juntamente com o sistema LR Baggs incorporado para projectar som em toda a sala. Tocar, tocar alto: Norman ST30
Havana Burst Element!

050505 NORMAN ST40 Solid Spruce Element 1.411,0000

Esta guitarra acústica soa tão bem quando se está a dedilhar acordes como quando se solta no freatboard com algumas
linhas a solo. A ST40 CW Natural proporciona fácil acesso aos trastes na parte superior do braço com o seu cutaway
arredondado, bem como fácil brincar a toda a volta com o seu braço liso de mogno e da marca Richlite. Podes esperar os
tons quentes do corpo sólido de mogno e a clareza do seu topo de abeto sólido de alto brilho Sitka spruce. As incrustações
Norman Custom e o pickguard encaixam perfeitamente, enquanto as cordas passam por cima de uma ponte de ébano
cuidadosamente trabalhada. Para não mencionar que o ST40 CW contém a escora cónica composta exclusiva da Godin
Atelier para optimizar a rigidez superior, deformação e estabilidade estrutural. Finalmente, nenhum Norman estaria completo
sem a adição do sistema LR Bags Element e e bolsa de transporte incluída. A ST40 CW Natural HG Element é a derradeira
guitarra para o músico ao vivo.

050512 NORMAN ST50 Solid Spruce Anthem 1.879,0000

Esta guitarra acústica soa tão bem quando se está a dedilhar acordes como quando se solta no freatboard com algumas
linhas a solo. A ST40 CW Natural proporciona fácil acesso aos trastes na parte superior do braço com o seu cutaway
arredondado, bem como fácil brincar a toda a volta com o seu braço liso de mogno e da marca Richlite. Podes esperar os
tons quentes do corpo sólido de mogno e a clareza do seu topo de abeto sólido de alto brilho Sitka spruce. As incrustações
Norman Custom e o pickguard encaixam perfeitamente, enquanto as cordas passam por cima de uma ponte de ébano
cuidadosamente trabalhada. Para não mencionar que o ST40 CW contém a escora cónica composta exclusiva da Godin
Atelier para optimizar a rigidez superior, deformação e estabilidade estrutural. Finalmente, nenhum Norman estaria completo
sem a adição do sistema LR Bags Element e bolsa de transporte incluída. A ST40 CW Natural HG Element é a derradeira
guitarra para o músico ao vivo.
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050529 NORMAN ST68 Solid Spruce Anthem 1.879,0000

A clássica forma Norman Mini Jumbo está de volta em grande estilo com a ST68 MJ Natural HG Anthem! Com o seu som
potente mas com uma forma corporal confortável, a ST 68 MJ destaca-se dentro da marca. A guitarra é feita com lados e
costas em rosewood e um topo Sitka sólido. Vem com um pescoço de mogno que traz um som quente, com uma confortável
braço de mogno Richlite e incrustações personalizadas Norman. Além disso, esta guitarra tem um guarda-picket Norman
Custom, ponte de ébano, a escora cónica composta exclusiva da Godin Atelier para optimizar a rigidez superior, deflexão e
estabilidade estrutural, juntamente com a electrónica LR Bagss. A ST68 MJ Natural HG Anthem é uma guitarra que se
destaca em todas as frentes estéticas, ao mesmo tempo que traz uma nova paleta tonal ao seu tocar.

050499 NORMAN B50 12 Solid  Spruce Element 1.494,0000

Quando se trata de guitarras de 12 cordas, a Norman B50 12 Natural SG Element tem muito a oferecer. Especialmente
criado para o grande Serge Fiori da lendária banda Harmonium do Québec, a B50 12 é certo de agradar a todos os fãs de
12 cordas, graças à sua inegável qualidade e características estéticas. Corpo sólido de ácer e topo sólido de Sitka, pescoço
de ácer flamejante e braço de Richlite com incrustações personalizadas Norman. O sistema LR Baggs Element LR produz
um som claro e definido. A guitarra também apresenta a exclusiva escora de cone composto da Godin Atelier para optimizar
a rigidez superior, a deflexão e a estabilidade estrutural. A B50 12 Natural SG Element é uma verdadeira maravilha de luta
pela expressão musical.
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