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SUPORTES PARA INSTRUMENTOS DE CORDAS

10701 SUPORTE P/GUITARRA 
 BAIXO - VIOLÃO C/BASE 
 DOBRÁVEL
 Suporte para guitarra, 
 baixo ou violão com trava 
 de segurança. Toda construída 
 em metal com partes de 
 borracha que não danificam 
 o acabamento do instrumento. 
 Base ampla com maior   
 estabilidade.
 
 • Altura ajustável: 68 a 82 cm

10702 SUPORTE TRIPLO P/                                                                                                                                               
                  GUITARRA - BAIXO -VIOLÃO
                  C/REGULAGEM DE ALTURA
              Suporte triplo, de excelente                                                                                                                                        
              qualidade, com espumas                                                                                                                                          
              para proteção dos                                                                                                                                              
              instrumentos. Adequado                                                                                                                                         
              para violão, guitarra e baixo.                                                                                                                                           
              Perfeita para estúdios e 
              palcos. Base tripla dobrável.                                                                                                                                        
              Construída em metal. 
              Encosto para o corpo do                                                                                                                                               
              instrumento.

                •  Altura ajustável: 84 a 118 cm

10703 SUPORTE DUPLO P/
                  GUITARRA - BAIXO - VIOLÃO
                  C/ REGULAGEM DE ALTURA 
              Suporte duplo, de excelente                                                                                                                                        
              qualidade, com espumas                                                                                                                                          
              para proteção dos                                                                                                                                              
              instrumentos. Adequado                                                                                                                                         
              para violão, guitarra e baixo.                                                                                                                                           
              Perfeita para estúdios                                                                                                                                         
              e palcos. Base tripla dobrável. 
              Construída em metal. 
              Encosto para o corpo do                                                                                                                                               
              instrumento.

•  Altura ajustável: 84 a 118 cm

10704 SUPORTE P/GUITARRA - 
 BAIXO - VIOLÃO
 Suporte para guitarra,
 baixo ou violão. Base
 tripla com grande estabilidade.  
 Totalmente dobrável. Pernas 
 com revestimento de espuma 
 para não danificar o instrumento.
 
 •  Altura ajustável: 64 a 111 cm

10705 PEDESTAL GIRAFA P/ MICROFONE C/    
     BASE TRIPE  
 Suporte girafa para microfone. Base tripla com  
 excelente estabilidade.

 • Altura: 94 a 166 cm

 • Comprimento do boom: 78 cm

10711 APOIO DE PE P/VIOLONISTA
 Apoio de pé para violonistas. 
 Possui cinco posições, com 
 opções de encaixe na parte 
 inferior da base.

 •  Altura: 13,5 a 27 cm
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10708 SUPORTE COMPACTO 
 P/FLAUTA - CLARINETE
 Suporte para clarinete ou flauta.   
 Design com perfil baixo, excelente 
 para palco. Superfície antiderrapante 
 para não arranhar o instrumento. 
 Design dobrável para fácil transporte.

 • Altura: 21 cm

10709 SUPORTE COMPACTO P/SAX SOPRANO
 Suporte para sax soprano. Design com perfil  baixo,  
 excelente para palco. Superfície antiderrapante para  
 não arranhar o instrumento.
 Design dobrável para fácil transporte.

 • Altura: 23 cm

10707 SUPORTE COMPACTO 
 P/TROMPETE
 Suporte para trompete. Design 
 com perfil baixo, excelente para 
 palco. Superfície antiderrapante 
 para não arranhar o instrumento. 
 Design dobrável para fácil   
 transporte.

 • Altura: 18 cm

10710 ESTANTE DOBRAVEL   
 COMPACTA P/PARTITURA
 C/2 ESTAGIOS
 Estante para partitura. 
 Compacta, dobrável e 
 fácil de carregar. 
 Acabamento preto fosco. 
 Duas seções.

 • Altura: 65 a 108 cm

 • Acompanha bag: 60 x 15 cm,  

 com tiracolo

10712 SUPORTE P/AMPLIFICADOR
 C/REGULAGEM DE ALTURA 
 Suporte para amplificador. 
 Ajuste de altura, com design 
 dobrável. Fácil de desmontar 
 e de transportar. Ideal para 
 estúdios. Suporta todos os 
 tipos de combo. 

 • Capacidade de carga: 50kg

 • Altura: 46 a 65 cm

SUPORTES PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO

10706 SUPORTE COMBINADO P/FLAUTA - CLARINETE 
                 E  SAX ALTO - TENOR
 Suporte ajustável, para sax tenor ou
            alto e flauta ou clarinete. 
            Pernas retráteis e base firme.
 
 •  Altura: 46 cm




