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Set bobnov GALACTIC vsebuje vse kar potrebujemo za začetek in še precej let potem: standardno število
bobnov (5), 2! stojali za činele, vsa pedala, stol in palice (činele se najamejo posebej). Vsi najvažnejši
mehanični deli so enaki kot v profesionalnih serijah ostalih bobnov Taye. Prav tako so v nasprotju s
cenenimi bobni nameščene profesionalne opne, ki jih ni potrebno menjati po nekaj mesecih (strošek
100EUR). Današnji trendi se nagibajo k manjšim bobnom, kar ustreza tudi mlajšim glasbenikom. Set
Galactic ima tako manjši bas boben (20'') in tom tome, kar pomeni tudi, da je lažji za prenašanje in
zavzame manj prostora. Še bolj praktičen je v izvedbi GoKit, ki ima 18'' bas boben in ožje dimenzije tom
tomov, kar ne vpliva veliko na kvaliteto zvoka, je pa tišji in primeren za domačo vadbo.

GALACTIC + dodatno stojalo za činelo

Set činel BSX

Znesek izposoje se po 10 mesecih (najkrajše obdobje najema) všteje v ceno glasbila, če se odločite glasbilo odkupiti. Najem se plača v
enem znesku za celotno obdobje najema. Prednosti najema: garantirana cena v primeru odkupa po izteku prvega obdobja najema, redna
vadba na domu in hitrejši napredek, ni izgube časa z vsakodnevnim prevažanjem na vadbo v glasbeno šolo. Bobne lahko preizkusite v
našem studiu po predhodni najavi.
Set Galactic vsebuje bas boben 20'', tom tomi 10'',12 '',14'', mali boben 14x5'', bas pedal, hi hat pedal, stojalo za mali boben, 2 x stojalo za
činelo (1 x boom), stol, palice. 450EUR (brez činel)
Set Galactic GoKit vsebuje: 18x7 bas boben, 8,10,12'' tom tome, 13x5''mali boben, vsa stojala, pedale, stol, palice Cena: 450EUR

Cena izposoje: 25EUR mesečno (znesek se v primeru odkupa po 10 mesecih upošteva v ceni)
Priporočeni set činel BSX vsebuje hi hat, crash in ride činelo in je primeren za vadbo in nastope v šolskem obdobju.

Cena izposoje: 10EUR mesečno (znesek se v primeru odkupa po 10 mesecih upošteva v ceni)
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