
DESAFIE
SEUS 
SENTIDOS
com as Cordas para Guitarra 
com Revestimento OPTIWEB

Ao se desenvolver como músico, seu equipamento 
evolui com você. Agora, suas cordas também.

Muitos músicos que usam cordas não revestidas sacrifi cam 
seu timbre acreditando que cordas revestidas soam pouco 
naturais e brilhantes.

Os tempos mudaram.

As Cordas para Guitarra com Revestimento OPTIWEB™ 
desafi am tudo que você já pensou sobre cordas revestidas 
para guitarra. Agora, você tem o melhor dos dois mundos. 
Timbre vivo. Toque natural. E a vida longa do timbre das 
cordas Elixir®.

Comprove você mesmo. Ouça e compare em elixirstrings.
com/experience. elixirstrings.com/experience.

GORE, Elixir, NANOWEB, POLYWEB, OPTIWEB, great tone-long life, “e” icon and other designs are trademarks of W. L. Gore & Associates. © 1997-2016 W. L. Gore & Associates, Inc.



 NOSSA INOVAÇÃO EM REVESTIMENTO OPTIWEB

OTIMIZE  SEU PORTFÓLIO DE CORDAS PARA GUITARRA

REVESTIMENTO OPTIWEB  UMA NOVA ERA NA TECNOLOGIA DE CORDAS PARA GUITARRA  

NOSSA NOVA FAMÍLIA DE CORDAS PARA GUITARRA

TM

A B

Desde a tecnologia pioneira de cordas revestidas, no anos 90, as 
cordas Elixir têm evoluído continuamente seus produtos para 
atender às necessidades e expectativas de músicos em todo o 
mundo.

Não somente nos esforçamos para fornecer uma vida do timbre 
notavelmente durável, mas também focamos em fornecer essa 
longevidade líder da indústria, sem sacrificar o timbre e toque 
preferidos dos músicos. Essa missão nos tornou a marca de 
cordas para violão aço líder de mercado.

E agora estamos colocando nosso foco no mercado de 
cordas para guitarra.

Pesquisas demonstram que guitarristas que utilizam cordas não revestidas valorizam a durabilidade
do timbre e preferem que suas cordas tenham timbre vivo e toque natural.
Resultados de pesquisas também informam que a participação de mercado das cordas não revestidas 
premium está crescendo, enquanto as vendas das cordas não revestidas de baixo custo estão 
estagnadas, com tendência de queda. Guitarristas que utilizam cordas não revestidas desejam investir 
em um produto premium que tenha as características que eles procuram para melhorar o 
desempenho. 
Então, parece uma consequência natural que as cordas Elixir desenvolvam um produto que tire 
proveito de nossa tecnologia de revestimento proprietária somada às necessidades desejadas pelos 
guitarristas, para lançar a próxima geração de cordas para guitarra. 
Ao adicionar o revestimento OPTIWEB às cordas Elixir para guitarra à sua gama de produtos, 
você pode continuar a atrair um �uxo de clientela saudável, reforçar sua posição como ponto de 
venda preferido para músicos e maximizar os lucros.

Têm o toque igual ao de uma corda natural.
Durabilidade igual a das cordas Elixir®

Tanto músicos que utilizam cordas revestidas quanto os 
que usam não revestidas confirmaram que as cordas 
revestidas OPTIWEB possuem o mesmo timbre das 
cordas não revestidas. Faça você mesmo nosso teste e 
compare as cordas revestidas OPTIWEB com cordas não 
revestidas.    elixirstrings.com/experience

De quente e liso, passando por brilhante e suave, até 
vivo e natural, nossa família de cordas para guitarra 
inclui os revestimentos POLYWEB, NANOWEB e 
OPTIWEB, atendendo às demandas dos guitarristas e 
aproveitando o crescente mercado premium. Com as 
cordas Elixir para guitarra, existe um tipo de 
revestimento para cada um.
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BANDOLIM / MANDOLIN
As cordas Elixir® Strings 80/20 Bronze para Bandolim & Mandolin com Revestimento NANOWEB® e loop-end possuem o timbre vivo e brilhante,
mas com a vida útil do timbre estendida. 

6149 ENC. 010 LIGHT P/BANDOLIM .010 .014 .024 .034

6150 ENC. 011 MEDIUM BANDOLIM .011 .015 .026 .040

 E1 A2 D3 G4

GUITARRA
As cordas Elixir® Strings para Guitarra com Revestimento NANOWEB® possuem timbre brilhante e toque suave, mas com a vida útil do timbre estendida. 
Além disso, proporcionam desempenho consistente, toque mais natural e menos ruídos indesejáveis.

3214 ENC. 009 SUPER LIGHT P/GUITARRA .009 .011 .016 .024 .032 .042 • 

3215 ENC. 009 CUSTOM LIGHT P/GUITARRA .009 .011 .016 .026 .036 .046 • 

3216 ENC. 010 LIGHT P/GUITARRA .010 .013 .017 .026 .036 .046 •

9467 ENC. 010 LIGHT P/GUITARRA 7 CORDAS .010 .013 .017 .026 .036 .046 .056

8094 ENC. 010 LIGHT P/GUITARRA 12 CORDAS .010/.010 .013/.013 .017/.009 .026/.012 .036/.018 .046/.026 •

5722 ENC. 010 LIGHT HEAVY P/GUITARRA .010 .013 .017 .032 .042 .052 • 

3217 ENC. 011 MEDIUM P/GUITARRA .011 .014 .018 .025 .038 .049 •

5723 ENC. 012 HEAVY P/GUITARRA .012 .016 .024w .032 .042 .052 •

 E1 B2 G3 D4 A5 E6 B7
NANOWEB

GUITARRA
As cordas Elixir® Strings para Guitarra com Revestimento OPTIWEB® timbre vivo e toque natural, além de manter a tradicional vida útil de uma corda Elixir.
Com essa inovação, os músicos que usam cordas não revestidas têm todos os benefícios premium das cordas Elixir revestidas, sem sacrificar o timbre
e toque que tanto amam. 

12090  ENC. 009 SUPER LIGHT P/GUITARRA .009 .011 .016 .024 .032 .042 • 

12091 ENC. 009 CUSTOM LIGHT P/GUITARRA .009 .011 .016 .026 .036 .046 • 

12092 ENC. 010 LIGHT P/GUITARRA .010 .013 .017 .026 .036 .046 •

12093 ENC. 010 LIGHT HEAVY P/GUITARRA .010 .013 .017 .032 .042 .052 •

12094 ENC. 011 MEDIUM P/GUITARRA .011 .014 .018 .028 .038 .049 •

 E1 B2 G3 D4 A5 E6 B7OPTIWEB
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3218 ENC. 040 SUPER LIGHT LS P/BAIXO 4C .040 .060 .075 .095   
3219 ENC. 045 LIGHT LS P/BAIXO 4C .045 .065 .080 .100  
3220 ENC. 045 MEDIUM XLS P/BAIXO 4C .045 .065 .080 .105 
5724 ENC. 050 HEAVY LS P/BAIXO 4C .050 .070 .085 .105

BAIXO NÍQUEL

 G1 D2 A3 E4 
4 CORDAS

As cordas Elixir® Strings Níquel para Baixo com Revestimento NANOWEB® foram lançadas após mais de um ano de pesquisa e desenvolvimento em conjunto 
com mais de 1.000 baixistas. Com o revestimento NANOWEB® desenvolvido exclusivamente para cordas de Baixo, essas cordas de níquel oferecem timbre 
rico e encorpado, com a vida útil do timbre estendida.

3210 ENC. 010 EXTRA LIGHT 80/20 BRONZE P/VIOLÃO AÇO .010 .014 .023 .030 .039 .047 

3213 ENC. 010 LIGHT 80/20 BRONZE P/VIOLÃO AÇO 12C .010/.010 .014/.014 .024/.009 .030/.012 .039/.018 .047/.027

3211 ENC. 011 CUSTOM LIGHT 80/20 BRONZE P/VIOLÃO AÇO .011 .015 .022 .032 .042 .052

3212 ENC. 012 LIGHT P/VIOLÃO AÇO .012 .016 .024 .032 .042 .053 

6660 ENC. 013 MEDIUM 80/20 BRONZE P/VIOLÃO .013 .017 .026 .035 .045 .056

9727 ENC. 013 HD LIGHT 80/20 BRONZE P/VIOLÃO AÇO  .013 .017 .025 .032 .042 .053

5337 ENC. 010 EXTRA LIGHT PHOSPHOR BRONZE P/VIOLÃO AÇO .010 .014 .023 .030 .039 .047

5338 ENC. 011 CUSTOM LIGHT PHOSPHOR BRONZE P/VIOLÃO AÇO .011 .015 .022 .032 .042 .052 

8090 ENC. 012 LIGHT PHOSPHOR BRONZE P/VIOLÃO AÇO .012 .016 .024 .032 .042 .053

9726 ENC. 013 HD LIGHT PHOSPHOR BRONZE P/VIOLÃO AÇO .013 .017 .025 .032 .042 .053

ELIXIR STRINGS

 E1 B2 G3 D4 A5 E6

 E1 B2 G3 D4 A5 E6

VIOLÃO AÇO 80/20 BRONZE

VIOLÃO AÇO PHOSPHOR BRONZE

Enquanto outras cordas perdem suas características rapidamente, devido à sujeira e aos detritos acumulados, Elixir® Strings é a 
única marca que protege completamente as cordas com revestimentos exclusivos, mantendo tudo que prejudica o timbre fora 
dos espaços entre os enrolamentos. O tratamento Anti-Rust nas cordas lisas também é resistente à corrosão, garantindo maior 
vida útil do timbre para o jogo completo. Não é à toa que músicos que utilizam as cordas Elixir® Strings, tanto no palco quanto 
em estúdio, dizem que elas duram mais do que qualquer outra corda, revestida ou não.

Os encordoamentos Elixir® Strings 80/20 Bronze para Violão Aço com Revestimento NANOWEB® possuem o 
timbre vivo e cristalino das cordas 80/20 Bronze tradicionais, mas com a vida útil do timbre estendida. Além disso, 
proporcionam desempenho consistente, toque mais natural e menos ruídos indesejáveis.

Os encordoamentos Elixir® Strings 80/20 Bronze para Violão Aço com Revestimento NANOWEB® possuem o timbre 
quente e brilhante das cordas 80/20 Bronze tradicionais, mas com a vida útil do timbre estendida. Além disso, 
proporcionam desempenho consistente, toque mais natural e menos ruídos indesejáveis.
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3221 ENC. 045 LIGHT LS P/BAIXO 5C .045 .065 .085 .105 .130

15300 ENC. 045 LIGHT MEDIUM/L.S. P/BAIXO 5C .045 .065  .085  .105 .135

8095 ENC. 045 LIGHT P/BAIXOLÃO .045 .065 .080 .100

BAIXO NÍQUEL

BAIXOLÃO 80/20 BRONZE

 G1 D2 A3 E4 B5

 G1 D2 A3 E4  

5 CORDAS

5ª CORDA AVULSA PARA BAIXO  
6125 CORDA 5ª SI P/BAIXO SUPER LIGHT LS  .125
8096 CORDA 5ª SI P/BAIXO LIGHT .130 LS  
7866 CORDA 5ª SI P/BAIXO MEDIUM  .130TW LS  
6126 CORDA 5ª SI P/BAIXO MEDIUM  .130TW XLS

6ª CORDA AVULSA PARA BAIXO

6127   CORDA 6ª DO P/BAIXO MEDIUM  .032 

BAIXO AÇO INOXIDÁVEL
As cordas Elixir® Strings Aço Inoxidável para Baixo com Revestimento NANOWEB® foram lançadas após mais de um ano de pesquisa e desenvolvimento em 
conjunto com mais de 1.000 baixistas. Com o revestimento NANOWEB desenvolvido exclusivamente para cordas de Baixo, essas cordas de aço inoxidável 
possuem timbre expressivo e marcante, além de maior durabilidade, até para os estilos mais agressivos.

8498 ENC. 045 AÇO INOXIDÁVEL  NANOWEB MEDIUM LS P/BAIXO 5C  .045 .065 .080        .105   .130

15302 ENC. 045 AÇO NANOWEB INOXIDÁVEL LIGHT MEDIUM/L.S. P/BAIXO 5C   .045 .065 .085        .105   .135

8497 ENC. 045 NANOWEB AÇO INOXIDÁVEL LIGHT LS P/BAIXO 4C                   .045               .065              .080      .100

15301 ENC. 050 NANOWEB AÇO INOXIDÁVEL MEDIUM/L.S. P/BAIXO 4C                 .050              .070              .085      .105

 G1 D2 A3 E4  

5 CORDAS

4 CORDAS

 G1 D2 A3 E4 B5




