DRUMS@PMC
NOVINKY V OBLASTI BICÍCH A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Legendární
MASTERS v novém
Masters MAPLE RESERVE
Zbrusu nová profesionální řada Masters Maple Reserve
přímo nahrazuje legendární Masters Premium MMP.
Řadu Master proslavili takové hráči jako
Dennis Chambers, Omar Hakim
nebo Ian Paice.

• Javorové korpusy mají 4 vrstvy (5mm) + 4vrstvý zpevňující prstenec na okrajích.
• Odlehčené uchycení tomtomů OptiMount aluminium pro lepší projekci bubnu.
• Odlehčené lité ráfky FatTone.
• V nabídce jako shellset - bez hardwaru a snaru.
• Čtyři skvělé lakované finishe: Bombay Gold Sparkle,
Matte White, Saphir Bordeaux Sparkle, Twilight Burst.
			
			
			
			

Konfigurace:
MRV904XEP/C (2014B/1007T/1208T/1412F)
MRV924XEP/C (2218B/1007T/1208T/1614F)
MRV943XEP/C (2414B/1309T/1614F)
MRV924XEFP/C (2218B/1007T/1208T/1412F)

Masters MAPLE COMPLETE
Masters Maple Complete jsou složením korpusů přímými následovníky
Masters Premium Legend MPL. Profesionální set vhodný jak do studia,
tak na živé hraní.
• Korpusy z javoru, 6 vrstev 5,4mm.
• Ráfky SuperHoop II
• Uchycení tomtomů OptiMount.
• Čtyři lakované finishe s vysokým leskem: Inferno Red Sparkle, Burnished
Bronze Sparkle, Matte Caviar Black, Satin Natural Burst.

Čtyři základní konfigurace:
MCT904XEP/C (2014B/1007T/1208T/1412F)
MCT924XENP/C (2218B/1007T/1208T/1614F)
MCT924XEFP/C (2218B/1007T/1208T/1412F)
MCT943XEP/C (2414B/1309T/1614F)

Vstupte do světa bubeníků
s ROADSHOW
Série ROADSHOW
Zbrusu nová řada Roadshow je určena
především začátečníkům. Set obsahuje
kvalitní 5místnou soupravu včetně hardwaru,
činelů (14“ hihat a 16“ Crash/ride), výškově
nastavitelnou židličku, dva páry paliček
typu 5A a stylový obal na paličky.
Nekupujte hračky, ale kvalitní
nástroj za nízkou cenu od jedné
z nejpopulárnějších značek historie
bicích, značky Pearl.

V nabídce jsou tři finshe s chromovaným
hardwarem: Jet Black, Red Wine
a Bronze Metallic .

Dostupné ve třech konfiguracích:
RS585C (18x12” bass, 10x7” a 12x8” Tom, 14x10” Floor Tom, 13x5”SD)
RS505C (20x16” bass, 10x7” a 12x8” Tom, 14x14” Floor Tom, 14x5”SD)
RS525C (22x16” bass, 10x8” a 12x9” Tom, 16x16” Floor Tom, 14x5.5”SD)

Nová řada
DECADE MALPE
Série DECADE MAPLE
Nová řad Decade Maple přímo nahrazuje
oblíbenou sérii Vision.
• Javorové 6vrstvé korpusy o síle 5,4mm.
• Nevrtané tomtomy jsou uchyceny novým
systémem OptiLoc.
• Set obsahuje sadu hardwaru řady 830
(hh stojan, stojan na snare, 2x stojan na činel)
a pedál řady 930 - Demonator.

Pět lakovaných finishů:
Satin Slate Black, White Satin Pearl,
Satin Brown Burst, Gloss Deem Red Burst,
Satin Black Burst.
Konfigurace:
DMP905P/C (20”x16“ bass, 10“x7“, 12x8“ Toms, 14“x14“ Floor, 14“x5,5“ snare)
DMP925SP/C (22”x18“ bass, 10“x7“, 12x8“ Toms, 16“x16“ Floor, 14“x5,5“ snare)
DMP925FP/C (22”x18“ bass, 10“x7“, 12x8“ Toms, 14“x14“ Floor, 14“x5,5“ snare)

Evropský comeback je tady:
SESSION STUDIO CLASSICS
Série STUDIO CLASSICS
Staronová řada Session Studio se vrací na evropský trh! Cca 10 let byla tato řada
k dostání pouze na trhu americkém, kde je velmi populární.
• Korpusy jsou 6 vrstvé (7,5mm), složené z břízy a kapuru (luxusní dřevina z jihovýchodní Asie).
• Vyniká vysokou projekcí a skvělým soundem.
• Uchycení nevrtaných tomtomů zajišťuje systém OptiMount, ráfky Superhoop II.

Tři skvělé finishe:
Piano Black, Sequoia Red,
Antique Ivory

Konfigurace:
SSC904UP/C (20x16, 10x7, 12x8, 14x14)
SSC924XUP/C (22x16, 10x7, 12x8, 16x14)
SSC944XSDP/C (22x16, 12x8, 16x14, 14x5.5 SD)

CRYSTAL BEAT jsou zpět!
Série CRYSTAL BEAT
Akrylové bubny představil Pearl již v r.1973.
Nyní však přichází ve zcela nové podobě ve třech
skvělých barevných provedeních:
Ultra Clear, Tangerine a Ruby Red.
Odlévané akrylátové korpusy
(Seamless Acrylic Shells)
o síle 6mm u tomtomů a
floortomů a 7 mm u basového
bubnu přináší neuvěřitelnou
hutnost a vyrovnaný tón.
To podporují 1.6mm silné ráfky,
které ještě zvýrazňují skvělou
projekci. V nabídce ve třech
konfiguracích. Set je v nabídce
bez hw a snaru.
Díky Crystal Beat budete
na pódiích nepřehlédnutelní…

Dostupné konfigurace:
CRB504P (BD 20/15“, TT 10/7“, 12/8“, FT 14/13“)
CRB524P (BD 22/16“, TT 10/7“, 12/8“, FT 16/15“)
CRB924XP (BD 22/16“, TT 12/8“, FT 14/13“, 16/15“)

Efektní podsvícení pro Váš set:
DRUMLITE
Pearl DRUMLITE
Chcete být na podiích OPRAVDU vidět? Podsvícení bicí soupravy Drumlite vám to umožní obrovskou měrou.
Až 16 různých barev! Vhodné pro všechny typy souprav. K dostání jako balíček na celý set nebo pouze podsvícení velkého bubnu. Jednoduchá instalace.
Propojení pomocí XLR konektoru. Vhodné pro všechny typy souprav.

Vintage sound se vrací na scénu:
WOOD-FIBERGLASS
Pearl WOOD-FIBERGLASS
Legendární zvuk bicích z pozdních 60. let přináší
limitovaná série soupravy s označením WoodFiberglass. Spojením luxusního asijského dřeva
Kapur se sklolaminátovou vrstvou uvnitř bubnu
vzniká jedinečný 7,5mm silný korpus, který vyniká
skvělou projekcí a teplým vintage soundem. 45° zkosení hran na tomtomech a zaoblené hrany u velkého
bubnu jen podtrhávají jedinečnost tohoto nástroje.
Lakované finishe byly vybrány
z palety barev řady Reference:
Piano Black, Platinum Mist, Antique Gold
a Satin Cocoa Burst. V nabídce jako shell set
bez snaru.

Dostupné ve třech konfiguracích:
22”x16” bass, 10”&12” Tom, 16” Floor
24”x14” bass, 13” Tom, 16” Floor
26“x14“ bass, 13“x9“ Tom, 16“x16“ floor

Přenosná, skladná a levná souprava
MIDTOWN
Pearl MIDTOWN
Hledáte kvalitní soupravu, která na podiu, v aute
či pokoji zabere málo místa? Midtown je právě pro Vás!
• Set o rozměrech VB 16x14“, TT 10x7“, FT 13x12“, snare 13x5x5,5“.
• 6 vrstvé topolové korpusy jsou 7,5mm silné.
V nabídce jsou dva finishe,
Black Gold Sparkle a Black Cherry Glitter.
K dostání též skvělý cestovní obal.
Jedná se o shellset bez hardwaru,
obsahuje pouze tomholder TH-88I.

Mistr Dennis Chambers a jeho nový
SIGNATURE SNARE
Dennis Chambers SIGNATURE SNARE
Jeden z nejuznávanějších bubeníků světa Dennis Chambers (Santana,
Mike Stern aj.) představuje svůj zbrusu nový snare. Tento skvost vyniká ostrou
a jasnou artikulací a širokou škálou možnosti ladění.
• Hliníkový bezešvý korpus 14/5“ má tloušťku 3mm uprostřed - na okrajích 5mm.
• 12! šroubů napíná hrací blánu, 8 šroubů spodní.
• Luxusní mušle Swivel Tube.
• Ráfky SuperHoop II.
• Finish Black nickel.

Exkluzivní novinky ze světa
HARDWARU
Pedály Eliminator Redline
Legendární pedál Eliminator prochází zásadní inovací.
• Nový atraktivní design.
• Ložiska Ninja (znáte z pedálu Demon) poskytují
dokonale tichý a hladký chod.
• Inovované zamykání pružiny proti povolení.
• Nový čtyřstranný beater eliminující nepříjemné vibrace.
• Inovované uchycení pružiny podporuje hladký chod.
• Páskový či řetězový převod.
• 6 výměnných barevných vaček pro optimální pocit
ze hry (4 jsou součástí balení).
• Posuvná patní část pro rozmanité
možnosti nastavení...

Odlehčená řada stojanů

Luxusní Hi-Hat stojany

ELIMINATOR

s RETRO nádechem

Odlehčená řada Hardwaru 150 uspokojí hráče, kteří preferují vysokou
kvalitu a zároveň nízkou váhu. Nohy stojanů (kromě hihat) lze obrátit,
tím vznikne na pohled klasický stojan.
Řada obsahuje:
Stojan na hihat H -150S (design Redline, nastavitelná tuhost pružiny, váha 2,8kg)
Stojan na snare S -150S (nastavení sklonu je bez zoubků, váha 2,3kg)
Stojan na činel, rovný C-150S (nastavení sklonu činelu bez zoubků, váha 2,2kg)
Stojan na činel, šibenice BC-150S (nastavení sklonu činelu bez zoubků, váha 2,5kg)

v novém designu REDLINE
H2050, H1050, RH2050

Minirameno
na činel CH-830S

Tlumení pro velký buben
Speciální muffler, který kultivuje zvuk velkého bubnu.
Dvě velikosti: BDM-F a BDM-M.

Novinky ze světa
PERKUSÍ

Sambajon

• Sklolaminátová kostra.
• Dvě! hrací plochy: jedna standartně dřevěná,
druhá potažená zevnitř polostrováním
pro kultivovanější bass ala brazilské Surdo.
• Perfektní v kombinaci s cajonovým pedálem.

3D Cajon
• Atraktivní Design ala 3D
• Laditelná hrací deska

Obal na cajon nebo kopák? Obojí!

• Unikátní obal na cajon, který v sobě skrývá potenciál v podobě přidané 13“ blány, vystlané tlumením.
• Přidáním basového pedálu vzniká basový bube. Pro hráče to znamená pohodlnější hraní basů, přičemž ruce mohou hrát jiné části doprovodu.

Nová řada Paiste 2002

BLACK BIG BEAT
Paiste představuje novou řadu Paiste 2002 Black Big Beat. Jak již název napovídá, jednotlivé činely této řady jsou určeny především rockerům. Tato řada
vznikla na počest 45.výročí výroby legendární série 2002. Jednotlivé kusy činelů nové řady se vyrábí v rozměrech 18“,19,“,20“,21“,22“,24“, přičemž se názvem
nerozlišuje mezi crashem a ridem. Hihat jsou k dostání v rozměrech 15“ a 16“. Oproti klasickým 2002 jsou „Big Beat“ více tepané, čímž vzniká temnější
a osobitější sound. Nová řada Big Beat představuje modernizovanou a zároveň nadčasovou nabídku zvuků legendární série 2002.

Doba obrů se hlásí

Někdo to rád VELKÉ...!
Řada 602
Modern Essentials,
na jejímž vývoji
se podílel
V. Colaiuta,
se rozšiřuje
o modely
22“ crash
a 24“ ride.

Slavnou řadu 2002
doplňuje obří Hihat
Sound Edge velikosti
17“.

Opravdového
OBRA neleznete v řadě
Giant Beat, která
se rozrůstá
o jedinečný
26“ ride.

John „JR“Robinson
Signature
GROOVE RIDE

Carl Palmer

Duo VIR2OSITY
Ride 20“

Carl Palmer

Emerson Lake & Palmer

John „JR“ Robinson

studiový hráč v Los Angeles

Unikátní činel řady 2002 s názvem 24“ Swiss Ride „Signature Groove“
představuje Paiste. Jedná se o hybrid mezi činely typu china a ride.
Vyniká obrovskou zvukovou kapacitou a širokou dynamickou škálou.
Vyroben je ze slitiny 2002. Tento činel vznikl ve spolupráci s americkým
bubeníkem John „JR“ Robinsonem, který je jeden z nejobsazovanějších
studiových hráčů historie. Jeho jméno je spojováno s nahrávkami
takových hvězd jako M. Jackson, C. Dion, W. Houston atd.

Nový model vyvíjený ve spolupráci s bubeníkem Carl Palmerem
z legendárních Emerson Lake & Palmer dostal název Duo „Vir2osity“.
Jedná se o 20“ ride řady Signature, který je charakteristický dvěma
hracími zónami s rozdílným zvukem pro rozmanitou hru.

Je libo liché?

Skvělá zpráva pro fanoušky rozměrů 17“ a 19“!
Oblíbená řada PST-7
se rozšiřuje o 17“ a 19“
crashe váhových
kategorií medium
a thin.

Temná, jazzová řada
Masters se rozrůstá
o 17“ a 19“ Dark Crashe.
Tato řada vznikla
ve spolupráci
se skvělým jazzovým
hráčem, Gregory
Hutchinsonem.

Gregory Hutchinson
Dianne Reeves

Vinnie Colaiuta

Sting, Herbie Hancock

Univerzální
Formula 602 Modern Essentials
- dokonale vyvážená a dynamická řada
činelů - se obohatí o crashe 17“ a 19“.
Na vývoji této řady se podílel americký
studiový bubeník, Vincent Colaiuta.

Danny Carey
MONAD

Signature

André „Dedé“Ceccarelli
BLUE BIRD Masters Ride

Danny Carey
Tool

Fanoušky tvrdé muziky zajisté potěší nový podpisový model řady
Signature. Ten vznikl ve spolupráci s bubeníkem kapely TOOL,
kterým je skvělý Danny Carey. Vznikl osobitý 22“ Signature Dry
Heavy Ride s přívlastkem MONAD, ve velmi atraktivním designu.
Jedná se o těžký, hrubý a spíše hlasitější činel s luxusně vyváženým
pupkem. Celý činel vychází z konceptu Signature Dry Heavy Ride,
který Danny používal od r. 1990.

André „Dedé“ Ceccarelli
Jazz Legend

Jazzový ride řady Masters 20“ Mellow „Blue Bird“ je vyvinutý ve spolupráci
s francouzským bubeníkem André Ceccarellim. Jedná se o temný, jemný a teplý
ride s širokou škálou zvuků. Váhově jej lze zařadit jako medium light.
Tento činel byl v minulosti již vyráběný, jedná se tedy o inovovanou reedici.

Je libo tlustší 5A?
Nejpoužívanější model 5A je nyní k dispozici v silnější
variantě o průměru 0,565“, oproti klasickým 0,550“.

Vaše oblíbené modely
v širším výběru

Klouzají vám paličky? Nemusí!

Doslova revoluční novinku v oblasti paliček přináší PROMARK.
Čtyři nejpoužívanější modely (5A, 5B, 55A, 7A,) dostávají bratříčky
v podobě dvojího typu vyvážení Forward a Rebound (přední a zadní)
a dvojího typu hrášku – hlavičky. Tvarem klasické Teardrop
nebo válcovité Acorn.

Forward

použití pro Metal, Rock. Palička má tendenci jít více
za bubnem (zúžení na konci paličky má 2,25“)

Zcela unikátní funkční finish a zároveň atraktivní
design představuje PROMARK. Pod názvem
Activegrip se skrývá tenký gumový potah paličky,
který perfektně sedí v ruce, je vysoce protiskluzový
a zároveň nezanechává na činelech žádné barevné
fleky. Čím více hrajete, tím lépe Activegrip
drží v ruce. Dostupné jsou modely 5A, 5B a 7A
s hlavičkou Acorn, všechny v provedení
Forward/Rebound.

Stylový obal na paličky
Nový obal na paličky od PROMARK
je voděodolný, vyroben z nylonu a
poskytuje velké množství
kapes pro
přehledné
uspořádání
paliček
a příslušenství.

Rebound

použití pro Jazz, Funk. Palička má tendenci se více vracet
(zúžení na konci paličky má 3“)

Mike Portnoy 420X
Slavný Mike Portnoy představuje nové podpisové paličky
s povrchovou úpravou Activegrip. Jedná se o prodloužený model
typu 5A s délkou 16,5“. Tradiční model 420N zůstává v nabídce.

Novinky
PRO ROK 2016
Natal ARCADIA
Firma Natal, spadající pod křídla Marshall Amplification představuje
zbrusu novou soupravu Arcadia. Základní série bubenických souprav
Natal Arcadia je vhodná i pro pokročilejší hráče. Korpusy z této
soupravy jsou březové, souprava má plný zvuk s výrazným atakem.
Sady jsou dodávány s kompletním hardwarem (stojany na snare,
hihat, 2x na činel a dvojřetězový pedál).
Čtyři základní konfigurace:
22x18, 16x14,12x7,10x6,5“, 14x5,5“
24x16, 16x16“, 13x9“, 14x6,5“
20x18“, 14x12“, 12x8“,10x7“, 14x5,5“
22x18“, 16x16“, 12x9“, 10x8“, 14x5,5“

V nabídce čtyři
skvělé finishe:
Black wrap, White wrap,
Transpatent Black,
Cherry Mahagony

Natal ARCADIA ACRYLIC

Dlouho očekávaná akrylová řada od Natal je zde! Je vyrobena z odlévaných
akrylových korpusů (Tomtomy a floortomy 6mm, Bass drum 7mm). Zvuk lze
charakterizovat jako s basovější s potlačenými výškami. Akrylové bubny mají oproti
klasickým dřevěným setům kratší dozvuk bez nechtěných přeznění. Soupravy
v základu jsou bez hardwaru a snaru.
K dostání jsou čtyři barevné provedení:
Transparent clear, Transparent Red, Transparent Orange a Transparent green
Dvě základní konfigurace:
22x18“, 16x14“, 12x8“
22x18,16x14“, 14x12“, 12x8“

Snary jsou v nabídce v rozměrech:
14x5,5“, 14x6,5, 14x8“

ELEKTRONICKÉ bicí soupravy

Kolekci nových elektronických setů představuje Alesis.
Kvalitní inovované zvuky, ještě tišší akustický hluk při úderu.

Alesis NITRO KIT

Elektronická bicí souprava, obsahuje: bicí modul Alesis Nitro
Electronic Drum Module, pady: 1x Kick Pad Tower s pedálem,
1x 8“ Dual-Zone Pad (snare), 3x 8“ Single-Zone Pad (tomy),
3x10“ pad pro Ride, Hi-hat a Crash (w/choke), rampa s úchyty a
rameny, kabeláž, paličky, klička (drum key), napájecí adaptér.

Alesis FORGE KIT

Elektronická bicí souprava, obsahuje: bicí modul Alesis Forge Drum Module,
pady: 1x Kick Pad Tower s pedálem, 1x11“ Dual-Zone Pad (snare), 3x8“ SingleZone Pad (tomy), 3x10“ pad pro Hi-hat, Ride a Crash (w/choke), Hi-Hat pedál,
rampa s úchyty a rameny, kabeláž, paličky, klička (drum key), napájecí adaptér.

Alesis
CRIMSON MESH KIT

Elektronická bicí souprava, obsahuje: bicí modul Alesis
Crimson Drum Module, pady: 1x 8“ Mesh Kick Pad, 1x12“
Dual-Zone Mesh Pad (snare), 2x8“ Dual-Zone Mesh Pad
(tomy), 1x 10“ Dual-Zone Mesh Pad (tom), DMPad 12“ HiHat, DMPad 14“ 3-Zone Ride, DMPad 12“ Crash with Choke,
stojan na snare, DMHat Pedal, rampa s úchyty a rameny,
kabeláž, klička (drum key), napájecí adaptér

Alesis
COMMAND KIT

Elektronická bicí souprava, obsahuje: bicí modul Alesis Command
Advanced Drum Module, pady: 1x 8“ Mesh Kick Pad, 1x 10“ Dual-Zone
Mesh Pad (snare), 2x9“ Dual-Zone Pad (tomy), 1x11“ Dual-Zone Pad
(tom), 3x10“ pad pro Hi-hat, Ride a Crash (w/choke), pedál, Hi-Hat
pedál, rampa s úchyty a rameny, kabeláž, paličky, klička (drum key),
napájecí adaptér.

Nová linie souprav Pearl 2016

(řazeno od nejdražších směrem levnějším) :

MASTERWORKS

REFERENCE

REFERENCE PURE

MASTERS MAPLE RESERVE

MASTERS MAPLE COMPLETE

WOOD FIBERGLASS

SESSION STUDIO CLASSIC

DECADE MAPLE

EXPORT EXL

EXPORT EXX

ROADSHOW

MIDTOWN

Praha Music Center spol. s r.o.
Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 - Vysočany, tel.: +420 226 011 147; www.pmc.cz
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