KLIKNIJ W BANNER POWYŻEJ ABY WEJŚĆ NA NASZĄ STRONĘ!
Budowa i Konserwacja Instrumentów Muzycznych
Pośrednictwo Kupna i Sprzedaży „da capo”
ulica Strzelców 14, 31-422 Kraków

CENNIK INSTRUMENTÓW BUDOWANYCH NA ZAMÓWIENIE
SZPINETY:
* długość 160 cm, jedna klawiatura (44 dźwięki), jeden system strun, skala:
A-e''',
CENA: 15.860 zł;
* długość 180 cm, jedna klawiatura (58 dźwięków), jeden system strun,
skala: G-e''', CENA: 19.520 zł;
* długość 200 cm, jedna klawiatura (61 dźwięków), jeden system strun,
skala: G-g''', CENA: 21.960 zł;
KLAWESYNY:
* długość 180 cm, jedna klawiatura (58 dźwięków), jeden system strun,
skala: G-e''', CENA: 19.520 zł;
* długość 180 cm, jedna klawiatura (61 dźwięków), jeden system strun,
skala: F-f''', CENA: 20.740 zł;
* długość 220 cm, dwie klawiatury (122 dźwięki, dwa systemy strun 8',
skala: F-f''', CENA: 36.600 zł;
* Długość 220 cm, dwie klawiatury (183 dźwięki), trzy systemy strun 8' 8' 4'
skala: F-f'''', CENA: 42.700 zł;
Przeciętny czas budowy instrumentów jednoklawiaturowych około 12 m-cy.
Instrumenty dwuklawiaturowe budujemy przeciętnie 18 m-cy.
Wyżej wymienione modele instrumentów podajemy przykładowo. Zamawiający zazwyczaj
przedstawia nam wszelkie parametry (długość, ilość dźwięków, skala, sposób wykończenia,
rodzaj pokrycia klawiatury itd). Wówczas możemy podać dokładną kalkulację ceny i przybliżyć
termin wykonania zamawianego instrumentu.
Wszystkie instrumenty budujemy z pełnego drewna i ozdabiamy polichromią. Wykonujemy je
całkowicie ręcznie, według samodzielnie sporządzonych planów.
W załączeniu przedstawiamy fotografie gotowych instrumentów, które aktualnie posiadamy do
sprzedania. Zapraszamy do współpracy.
Ilona Malinowska-Skocz, Witold Skocz

Szpinet model IZOLDA: Długość 196 cm., Szerokość 76 cm., dno zamknięte
Skala Fis – g''', Klawiatura balkonowa G - g''' z transpozycją półtonową. Struny stalowe powlekane
cyną, sito drewniane podwójne, pokrycie klawiatury drewniane (orzech/heban). Moderator dźwięku –
lutnia. Nogi wkręcane do korpusu. W wyposażeniu klucz stroicielski.
CENA PROMOCYJNA – 20.000 zł; PIĘĆ LAT GWARANCJI!

Klawesyn model TRISTAN Długość 92 cm., Szerokość 44 cm.,
Skala c' – c''' (a' = 440 Hz). Instrument przenośny, zainspirowany popularnymi w XVI-to i XVII-to
wiecznej Polsce w środowisku dworskim „INSTRUMENTAMI PODRÓZNYMI”. Może być
wykorzystywany do samodzielnej gry lub w niewielkich kapelach.
CENA PROMOCYJNA - 4.000 zł; TRZY LATA GWARANCJI!

Klawikord model LEONARDO Długość 84,5 cm., Szerokość 44 cm.,
Skala F – c'''. Klawikord „wolny” z pojedynczymi strunami. Zbudowany z drewna dębowego. Pokrycie
klawiatury naturalne – palisander/kość.
W komplecie klucz stroicielski, taboret, kaganek oraz kasetka z częściami zapasowymi.
CENA PROMOCYJNA – 5500 zl; TRZY LATA GWARANCJI!

Fortepian Andreas Kulhay in Wien Długość 231 cm., Szerokość 139,5 cm., Instrument
zabytkowy z pierwszej połowy XIX wieku (zbudowany około 1830 roku). Instrument do sprzedania w
cenie konserwacji!
CENA PROMOCYJNA! - 25.000 zł;

