
Fco. Jesús-María Romero 

c/ Serra del Cid, 3 

  03580 L'Alfàs 

 Tlf.965889930

PVP Desembre 2018

INSTRUMENTS TRADICIONALS VALENCIANS Iva 21%

Ref. XIRIMITES = DOLÇAINES en Sol (tot tapat La) PVP 

XP.a Dolçaina resina imitació fusta avellanada 61,71 €

XP.4 Dolçaina, tudell, funda cono,i paper digitació. 76,23 €

XP.6 Com la XP.4 més escovilló i neteja-canyes. 80,77 €

XP.7 Com la XP.6 més faristol doble pinça.   88,94 €

DP.a Dolçaina resina imitació fusta, doble forat pel Fa natural 61,71 €

DP.4 Dolçaina, tudell, funda cono,i paper digitació. 76,23 €

DP.6 Com la DP.4 més escovilló i neteja-canyes. 80,77 €

DP.7 Com la DP.6 més faristol doble pinça.   88,94 €

XT. Dolçaina resina  TARONJA 18,15 €    

XT.4. Dolçaina, tudell, funda cono,i paper digitació. 32,67 €    

XT.6 Com la XT.4 més escovilló i neteja-canyes. 37,21 €    

XT.7 Com la XT.6 més faristol doble pinça.   45,38 €    

XN. Dolçaina resina  NEGRA 23,60 €    

XN.e Esmerilada (dissimula la junta) 29,04 €    

XN.a Amb els forats avellanats. 34,49 €    

XN.4 Dolçaina, tudell, funda cono,i paper digitació. 38,12 €    

XN.4.e Dolçaina, tudell, funda cono,i paper digitació.                   Esmerilada 43,56 €    

XN.4.a Dolçaina, tudell, funda cono,i paper digitació.                   Avellanada 49,01 €    

XN.6 Com la XN.4  més escovilló i neteja-canyes. 42,65 €    

XN.6.e Com la XN.4  més escovilló i neteja-canyes.                        Esmerilada 48,10 €    

XN.6.a Com la XN.4  més escovilló i neteja-canyes.                        Avellanada 53,54 €    

XN.7. Com la XN.6  més faristol doble pinça.   50,82 €    

XN.7.e Com la XN.6  més faristol doble pinça.                                 Esmerilada 56,27 €    

XN.7.a Com la XN.6  més faristol doble pinça.                                 Avellanada 61,71 €    

DN. Dolçaina resina   NEGRA AMB DOBLE FORAT (en "SOL") 23,60 €    

DN.e Esmerilada (dissimula la junta) 29,04 €    

DN.a Amb els forats avellanats. 34,49 €    

DN.4. Dolçaina, tudell, funda cono,i paper digitació. 38,12 €    

DN.4.e Dolçaina, tudell, funda cono,i paper digitació.                   Esmerilada 43,56 €    

DN.4.a Dolçaina, tudell, funda cono,i paper digitació.                   Avellanada 49,01 €    

DN.6 Com la DN.4  més escovilló i neteja-canyes. 42,65 €    

DN.6.e Com la DN.4  més escovilló i neteja-canyes.                       Esmerilada 48,10 €    

DN.6.a Com la DN.4  més escovilló i neteja-canyes.                       Avellanada 53,54 €    

DN.7 Com la DN.6 més faristol doble pinça.   50,82 €    

DN.7.e Com la DN.6 més faristol doble pinça.                                 Esmerilada 56,27 €    

DN.7.a Com la DN.6 més faristol doble pinça.                                 Avellanada 61,71 €    
-  €        

XF. Dolçaina resina en "FA"(Tot tapat SOL) MODEL s. XVIII 38,12 €    

XF.4 (4 coses) Dolçaina, tudell, funda cono i paper digitació. 52,64 €    

XF.6 Com la XF.4 més escovilló i neteja-canyes 57,17 €    

XF.7 Com la XF.6 més faristol de doble pinça 65,34 €    

FUSTA Dolçaina"Sons de festa" fusta granadillo/avellanada/estoig 395,00 €  

Nova TAROTA de boix amb 2 claus + tudell regulable ajustat + canya (a triar) 626,00 €  

* El tudell es ven sense ajustar a l'entrada de la dolçaina. Color a triar: daurat o platejat (menys XF).

Ajustar el tudell amb suro (si es compra un pack que incloga el tudell) 5,45 €      
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ACCESSORIS DOLÇAINA

Funda cono per xirimita-dolçaina (35cm llarg) 4,17 €      

Funda cono encoixinada per xirimita-dolçaina (35cm llarg) 6,35 €      

Funda bandolera encoixinada per a xirimita-dolçaina. Color: negra, grana o blava.  10,53 €    

Nova Funda tarota en Do o en Re, encoixinada 10mm i amb bandolera.  Interior: 60x8cm  23,14 €    

Canyes dolçaina/gralla model "Z" fil blanc (molt fiable) 9,00 €      

Canyes dolçaina/gralla model "BS" (tradicional) 10,50 €    

Canyes dolçaina/gralla  model "FF" (més so) 10,50 €    

Nova Canyes dolçaina/gralla  model "RF" (fil encerat, suau) 10,50 €    

Nova Canyes dolçaina/gralla  model "Prof." (potència i flexibilitat) 12,95 €    

Canya/inxa tarota - Fil grana (llarga) 14,00 €    

Canya/inxa tarota - Fil roig (llarga) 12,00 €    

Canya/inxa tarota - Fil roig  14,00 €    

Canya/inxa tarota - Fil verd 13,20 €    

Faristol doble pinça Ortolà-Bessó (una per agafar a l'instrument i altra per partitures) 10,98 €    

Nou Faristol amb doble pinça que allunya   23,52 €    

Faristol de fil d'aram. Per la xirimita Bessó, acobla a meitat i allunya. 10,16 €    

Faristol de fil d'aram.  Que acobla en la campana (recte ) per dolçaina fusta 10,16 €    

Faristol argolla frontissa de 32mm o 34mm. OBRAC 22,72 €    

Suport partitures 4,17 €      

Tudell AB1, AB2 i AB3  ( de planxa soldada) 9,98 €      

Tudell TB1, TB2, TB3 (de planxa soldada) 10,16 €    

Tudell  Bessó (tornejat de barra). A triar: Llautó (daurat) o cromat (platejat) 11,37 €    

Nou Tudell CM1, CM2, CM3 o CM4 (tornejat de barra) 8,47 €      

Nou Tudell nº 36, 37 o 39 (tornejat de barra) 8,47 €      

Escovilló-netejador  (per xirimita-dolçaina) 3,63 €      

Netejador de microfibra per a dolçaina 2,72 €      

Nou Escovillons-netejadors (per a tarota) 13,32 €    

Paquet neteja-canyes de doble llengüeta (per a dolçaina, gralla, oboè, fagot...) 1,82 €      

C4  Caixa guarda 4 canyes + 2 tudells (no inclosos) 18,15 €    

Navalla per fer canyes  (fulla de 8cm) 60,50 €    

Navalla per retocar canyes (fulla de 4,5cm) 30,25 €    

Navalla per retocar canyes (fulla de 4,5cm) amb doble tall 30,25 €    

Suport xirimita/gralla model DPS-C040 TMC (base rodona de ferro) 9,68 €      

Suport xirimita/gralla/clarinet model K&M 15222 (plegable, 4 potes) 15,54 €    

Suport xirimita/gralla/clarinet  model K&S 15201 (fusta d'anouer) 20,51 €    

Greix per al suro  -  Ultra-Pure 4,25g 4,08 €      

Nou Faristol de peu GUIL - Plegable amb funda (gran altura) 17,42 €    

Nou Faristol de taula plegable amb funda 5,43 €      

Nou Ánima per retocar canyes (plàstic) - Color: Negre, roig, transparent o blau translúcid. 3,12 €      

Nou Pedra natural d'esmolar i polir navalles  36,30 €    

Noves
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Flabiol valencià

FV.esc Flabiol valencià Escolar de plàstic 8,00 €      

FV.Pl Flabiol valencià de plàstic (per a dolçaina) 13,61 €    

FV.Au Flabiol valencià de fusta d'auró o frutals       (Es fan per encàrrec) 80,00 €    

FV.Ps Flabiol valencià de fusta de palissandre        (Es fan per encàrrec) 120,00 €  

FV.B Flabiol valencià de fusta de boix                     (Es fan per encàrrec) 140,00 €  

Tabals i percussió

Tab30 Tabalet NOU model Bessó 30cm diàmetre i 16cm cos 205,84 €  

Pack30 Tabalet 30cm + corretja + funda (encoixinat de 10mm)   225,38 €  

Tab35 Tabalet NOU model Bessó 35cm diàmetre i 16cm cos 240,67 €  

Pack35 Tabalet 35cm + corretja + funda (encoixinat de 10mm) 268,13 €  

Bombo Bombo/baixó Bessó   38cm diàmetre i 34cm cos (15") 279,65 €  

PackB. Bombo/baixó Bessó amb corretja i funda (encoixinat de 10mm) 300,69 €  

Baquetes de fusta blanca (poc pes) per al tabalet 7,37 €      

Baquetes de fusta de bubinga o similar per al tabalet 14,74 €    

Nou Maça de fusta de jatoba o marfim amb bola de feltre per a bombo/baixó (1u.) 14,44 €    

43x23 Funda tabal de 35cm. Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera. 30,86 €    

43x23 Funda tabal de 35cm. Encoixinat de 10mm. Sense butxaca. 20,24 €    

38x22 Funda tabal de 30cm. Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera 33,58 €    

38x22 Funda tabal de 30cm. Encoixinat de 10mm. Sense butxaca 18,97 €    

Nou Funda bombo/baixó Bessó. Encoixinat de 10mm. Sense butxaca (43x43cm) 26,32 €    

Nou Funda bombo/baixó . Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera (43x43cm) 39,29 €    

Nou Corda de cànem -  Ø5mm (preu/metre) 0,52 €      

Muffle Remo                                                                                                             12" 13,87 €    

                                                                                                                                    14" 16,72 €    

Parxe batidor "Remo Ambassador Coated" - Blanc rugós                              12" 20,67 €    

                                                                                                                                    14" 23,10 €    

Parxe bordoner "Remo Ambassador" - Transparent                                        12" 18,68 €    

                                                                                                                                    14" 20,67 €    

Caixa sorda Remo de 6" 27,77 €    

Nou Caixa sorda ODA 8" + suport + funda 39,33 €    

Nou Suport caixa sorda Remo (pas de rosca 6mm) 29,40 €    

Corretja tabalet 12,98 €    

Corretja  xiquet  tabalet 10,81 €    

Nou Faristol de fil d'aram per a tabal (anell del tabal de 6 a 8mm de grossor) 10,99 €    

Nou Faristol amb doble pinça per a tabal 20,91 €    

Nou Pandereta de 20cm, artesana, de pell amb doble tira d’anelles 13,07 €    

Nou Pandereta ODA de 20cm, artesana, de pell amb doble tira d’anelles 8,57 €      

Nou Cartutxera de pell per a transportar l'estendart 16,97 €    

Nou

Nou

*El tabal Bessó és de fusta, amb parxes de plàstic Remo, apagador interior Remo i tensat amb cordes de cànem i pells tensores.

Nou
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PUBLICACIONS PVP

Iva 4%

Estudiant la dolçaina .- Mètode elemental 01 + CD 17,80 €

Estudiant la dolçaina .- Mètode elemental 02 + CD 18,50 €

Estudiant la dolçaina .- Mètode elemental 03 + CD 17,80 €

Estudiant la dolçaina .- Mètode elemental 04 + CD 18,50 €

Estudiant la dolçaina .- Vol. 2.-Tocates i estudis a dues veus  16,95 €

Estudiant la dolçaina.- Técnica i expressió  26,95 €

Estudiant la dolçaina.- Obres per a colla   20,90 €

Estudiant la dolçaina.- Obres per a colla  Vol. 2  17,70 €

Estudiant el tabalet.- Mètode elemental  23,50 €

Quadern de repertori de Paco Bessó  nº 1  Despertades  3,64 €

Quadern "FLABIOL" primària de edicions Bromera  15,95 €

Nou Flab. Val. Escolar + quadern flabiol bromera  22,00 €    

Articles de regal

Xirimita-dolçaina de feltre amb gafa (imperdible) 5,45 €

Tabalet de feltre amb fil per penjar-lo o d'imant 5,45 €

Record-trofeu Xirimita-dolçaina (sense la placa) 36,30 €

Separador de llibres de clau de sol 1,34 €

Obridor de botelles de clau de sol 2,36 €

Clauer de clau de sol 1,82 €

Clauer de corxera (3 en 1) 1,93 €

Suport de targetes taula de clau de sol 2,25 €

Collar de clau de sol 1,82 €

Collar cercle amb clau de sol - acer i corda 1,82 €

Arracades de "perla" amb clau de sol d'acer 1,82 €

Arracades d'acer de clau de sol - platejades o daurades 1,36 €

Arracades llargues de clau de sol  1,36 €

Conjunt (arracades i collar) "clau de sol" d'acer - platejat o daurat 3,40 €

Goma d'esborrar - pentagrama 1,03 €

Goma d'esborrar - coret 1,45 €

Clip de corxeres (3 unitats) - Colors: 3 negres; 2negres i 1rosa; o 2negr. i 1blau  0,81 €

Nou
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Iva 21%

Ref. DESCRIPCIÓ   Gralla (acabat esmerilat) PVP

Gr. Gralla seca  de resina-plàstica  Bessó  (model s.XVIII) (Tot tapat SOL) 38,12 €    

Gr. 4 Gralla, tudell, funda i paper digitació. 52,64 €    

Gr. 6 Com la Gr.4 més escovilló i paquet neteja-canyes. 57,17 €    

Gr.7 Com la Gr.6 més el faristol de doble pinça 65,34 €    

* El tudell es ven sense ajustar a l'entrada de la gralla

Ajustar el tudell amb suro (si es compra un pack que incloga el tudell) 5,45 €      

Nova TAROTA de boix amb 2 claus + tudell regulable ajustat + canya (a triar) 626,00 €  

 ACCESSORIS GRALLA 
Funda cono per a gralla (35cm llarg) 4,17 €      

Funda cono encoixinada per a gralla (35cm llarg) 6,35 €      

Nova Funda cono bandolera encoixinada, 45cm llarg (útil 43cm) 9,80 €      

Funda bandolera encoixinada per a gralla. Color: negra, grana o blava.  10,53 €    

Nova Funda tarota en Do o en Re, encoixinada 10mm i amb bandolera.  Interior: 60x8cm  23,14 €    

Canyes dolçaina/gralla model "Z" fil blanc (molt fiable) 9,00 €      

Canyes dolçaina/gralla model "BS" (tradicional) 10,50 €    

Canyes dolçaina/gralla  model "FF" (més so) 10,50 €    

Nova Canyes dolçaina/gralla  model "RF" (fil encerat, suau) 10,50 €    

Nova Canyes dolçaina/gralla  model "Prof." (potència i flexibilitat) 12,95 €    

Canya/inxa tarota - Fil grana (llarga) 14,00 €    

Canya/inxa tarota - Fil roig (llarga) 12,00 €    

Canya/inxa tarota - Fil roig  14,00 €    

Canya/inxa tarota - Fil verd 13,20 €    

Faristol doble pinça Ortolà-Bessó (una per agafar a l'instrument i altra per partitures) 10,98 €    

Nou Faristol amb doble pinça que allunya   23,52 €    

Faristol argolla frontissa de 32mm o 34mm. OBRAC 22,72 €    

Suport partitures 4,17 €      

Tudell AB1, AB2 i AB3  ( de planxa soldada) 9,98 €      

Tudell TB1, TB2, TB3 (de planxa soldada) 10,16 €    

Tudell  Bessó (tornejat de barra). A triar: Llautó (daurat) o cromat (platejat) 11,37 €    

Nou Tudell CM1, CM2, CM3 o CM4 (tornejat de barra) 8,47 €      

Nou Tudell nº 36, 37 o 39 (tornejat de barra) 8,47 €      

Escovilló-netejador  (per a gralla) 3,63 €      

Netejador de microfibra per a gralla 2,72 €      

Nou Escovillons-netejadors (per a tarota) 13,32 €    

Paquet neteja-canyes de doble llengüeta (per a dolçaina, gralla, oboè, fagot...) 1,82 €      

C4  Caixa guarda 4 canyes + 2 tudells (no inclosos) 18,15 €    

Navalla per fer canyes  (fulla de 8cm) 60,50 €    

Navalla per retocar canyes (fulla de 4,5cm) 30,25 €    

Navalla per retocar canyes (fulla de 4,5cm) amb doble tall 30,25 €    

Suport xirimita/gralla model DPS-C040 TMC (base rodona de ferro) 9,68 €      

Suport xirimita/gralla/clarinet model K&M 15222 (plegable, 4 potes) 15,54 €    

Suport xirimita/gralla/clarinet  model K&S 15201 (fusta d'anouer) 20,51 €    

Greix per al suro  -  Ultra-Pure 4,25g 4,08 €      

Noves

INSTRUMENTS TRADICIONALS CATALANS
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Nou Faristol de peu GUIL - Plegable amb funda (gran altura) 17,42 €    

Nou Faristol de taula plegable amb funda 5,43 €      

Nou Ánima per retocar canyes (plàstic) - Color: Negre, roig, transparent o blau translúcid. 3,12 €      

Nou Pedra natural d'esmolar i polir navalles  36,30 €    

FLABIOL DE GRALLA
F.Gr.Pl Flabiol de gralla (de plàstic) 13,61 €    

F.Gr.Au Flabiol de gralla de  fusta d'auró o frutals              (Es fan per encàrrec) 80,00 €    

F.Gr.Ps Flabiol de gralla de fusta de palissandre                (Es fan per encàrrec) 120,00 €  

F.Gr.B Flabiol  de gralla de fusta de boix                            (Es fan per encàrrec) 140,00 €  

Tabals/timbals  i  percussió
Tab30 Timbal NOU model Bessó 30cm diàmetre i 16cm cos 205,84 €  

Pack30 Timbal 30cm + corretja + funda (encoixinat de 10mm)   225,38 €  

Tab35 Timbal NOU model Bessó 35cm diàmetre i 16cm cos 240,67 €  

Pack35 Timbal 35cm + corretja + funda (encoixinat de 10mm) 268,13 €  

Bombo Bombo/baixó/timbal gran Bessó   38cm diàmetre i 34cm cos (15") 279,65 €  

PackB. Bombo/baixó Bessó amb corretja i funda (encoixinat de 10mm) 300,69 €  

Baquetes de fusta blanca (poc pes) per al tabal/timbal 7,37 €      

Baquetes de fusta de bubinga o similar per al tabal/timbal 14,74 €    

Nou Maça de fusta de jatoba o marfim amb bola de feltre per a bombo/baixó (1 unitat) 14,44 €    

43x23 Funda tabal/timbal de 35cm. Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera. 30,86 €    

43x23 Funda tabal/timbal de 35cm. Encoixinat de 10mm. Sense butxaca 20,24 €    

38x22 Funda tabal/timbal de 30cm. Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera 33,58 €    

38x22 Funda tabal/timbal de 30cm. Encoixinat de 10mm. Sense butxaca 18,97 €    

Nou Funda bombo/baixó Bessó. Encoixinat de 10mm. Sense butxaca (43x43cm) 26,32 €    

Nou Funda bombo/baixó. Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera (43x43cm) 39,29 €    

Nou Corda de cànem -  Ø5mm (preu/metre) 0,52 €      

Muffle Remo                                                                                                             12" 13,87 €    

                                                                                                                                    14" 16,72 €    

Parxe batidor "Remo Ambassador Coated" - Blanc rugós                              12" 20,67 €    

                                                                                                                                    14" 23,10 €    

Parxe bordoner "Remo Ambassador" - Transparent                                        12" 18,68 €    

                                                                                                                                    14" 20,67 €    

Caixa sorda Remo de 6" 27,77 €    

Nou Caixa sorda ODA 8" + suport + funda 39,33 €    

Nou Suport caixa sorda Remo (pas de rosca 6mm) 29,40 €    

Corretja tabal/baixó/timbal 12,98 €    

Corretja  xiquet  tabal/timbal 10,81 €    

Nou Faristol de fil d'aram per a tabal/timbal (anell del tabal de 6 a 8mm de grossor) 10,99 €    

Nou Faristol amb doble pinça per a tabal/timbal 20,91 €    

Nou Pandereta de 20cm, artesana, de pell amb doble tira d’anelles 13,07 €    

Nou Pandereta ODA de 20cm, artesana, de pell amb doble tira d’anelles 8,57 €      

Nou Cartutxera de pell per a transportar l'estendart 16,97 €    

Nou

Nou

*El tabal/timbal Bessó és de fusta, amb parxes de plàstic Remo, apagador interior Remo i tensat amb cordes de cànem i pells 

tensores.

Nou
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Articles de regal
Xirimita-dolçaina de feltre amb gafa (imperdible) 5,45 €

Timbal/tabal de feltre amb fil per penjar-lo o d'imant 5,45 €

Record-trofeu Xirimita-dolçaina (sense la placa) 36,30 €

Separador de llibres de clau de sol 1,34 €

Obridor de botelles de clau de sol 2,36 €

Clauer de clau de sol 1,82 €

Clauer de corxera (3 en 1) 1,93 €

Suport de targetes taula de clau de sol 2,25 €

Collar de clau de sol 1,82 €

Collar cercle amb clau de sol - acer i corda 1,82 €

Arracades de "perla" amb clau de sol d'acer 1,82 €

Arracades d'acer de clau de sol - platejades o daurades 1,36 €

Arracades llargues de clau de sol  1,36 €

Conjunt (arracades i collar) "clau de sol" d'acer - platejat o daurat 3,40 €

Goma d'esborrar - pentagrama 1,03 €

Goma d'esborrar - coret 1,45 €

Clip de corxeres (3 unitats) - Colors: 3 negres; 2negres i 1rosa; o 2negr. i 1blau  0,81 €

INSTRUMENTS TRADICIONALS  ARAGONESSOS
Ref. DESCRIPCIÓ PVP

G. Gaita-dulzaina aragonesa  de resina en "Sol" (model s.XVIII)  38,12 €    

G. 4 Gaita-dulzaina aragonesa, tudell, funda i paper digitació. 52,64 €    

G. 6 Com la G.4 més escovilló i paquet neteja-canyes. 57,17 €    

G.7 Com la G.6 més el faristol de doble pinça 65,34 €    

G.La Gaita-dulzaina aragonesa de resina negra en "La" 38,12 €    

G.La4 Gaita-dulzaina aragonesa, tudell, funda i paper digitació. 52,64 €    

G.La6 Com la G.La4 més l'escovilló i paquet neteja-canyes 57,17 €    

G.La7 Com la G.La6 més el faristol de doble pinça 65,34 €    

nova Per afinar més facilment el "Si b" ("Do real")

GD.La Gaita-dulzaina aragonesa resina negra en "La" AMB DOBLE FORAT 45,38 €    

GD.La4 Gaita-dulzaina aragonesa, tudell, funda i paper digitació. 59,90 €    

GD.La6 Com la GD.La4 més l'escovilló i paquet neteja-canyes 64,43 €    

GD.La7 Com la GD.La6 més el faristol de doble pinça 72,60 €    

*
El tudell es ven sense ajustar a l'entrada de la gaita-dulzaina. 

Color a triar: daurat o platejat (menys G.Sol).

Ajustar el tudell amb suro (si es compra un pack que incloga el tudell) 5,45 €      

Nova TAROTA de boix amb 2 claus + tudell regulable ajustat + canya (a triar) 626,00 €  

Nou
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PINFANO ARAGONÉS
PA.pl Pinfano aragonés (de plàstic) 13,61 €    

PA.Au Pinfano aragonés de fusta d'autó o frutal                (Es fan per encàrrec) 80,00 €    

PA.Ps Pinfano aragonés de fusta de palissandre               (Es fan per encàrrec) 120,00 €  

PA.B Pinfano aragonés de fusta de boix                            (Es fan per encàrrec) 140,00 €  

ACCESSORIS
Funda cono per a dolçaina (35cm llarg) 4,17 €      

Funda cono encoixinada per a dolçaina (35cm llarg) 6,35 €      

Funda bandolera encoixinada per a dolçaina. Color: negra, grana o blava.  10,53 €    

Nova Funda tarota en Do o en Re, encoixinada 10mm i amb bandolera.  Interior: 60x8cm  23,14 €    

Canyes dolçaina/gralla model "Z" fil blanc (molt fiable) 9,00 €      

Canyes dolçaina/gralla model "BS" (tradicional) 10,50 €    

Canyes dolçaina/gralla  model "FF" (més so) 10,50 €    

Nova Canyes dolçaina/gralla  model "RF" (fil encerat, suau) 10,50 €    

Nova Canyes dolçaina/gralla  model "Prof." (potència i flexibilitat) 12,95 €    

Canya/inxa tarota - Fil grana (llarga) 14,00 €    

Canya/inxa tarota - Fil roig (llarga) 12,00 €    

Canya/inxa tarota - Fil roig  14,00 €    

Canya/inxa tarota - Fil verd 13,20 €    

Faristol doble pinça Ortolà-Bessó (una per agafar a l'instrument i altra per partitures) 10,98 €    

Nou Faristol amb doble pinça que allunya   23,52 €    

Faristol argolla frontissa de 32mm o 34mm. OBRAC 22,72 €    

Suport partitures 4,17 €      

Tudell AB1, AB2 i AB3  ( de planxa soldada) 9,98 €      

Tudell TB1, TB2, TB3 (de planxa soldada) 10,16 €    

Tudell  Bessó (tornejat de barra). A triar: Llautó (daurat) o cromat (platejat) 11,37 €    

Nou Tudell CM1, CM2, CM3 o CM4 (tornejat de barra) 8,47 €      

Nou Tudell nº 36, 37 o 39 (tornejat de barra) 8,47 €      

Escovilló-netejador  (pera dolçaina) 3,63 €      

Netejador de microfibra per a dolçaina 2,72 €      

Nou Escovillons-netejadors (per a tarota) 13,32 €    

Paquet neteja-canyes de doble llengüeta (per a dolçaina, gralla, oboè, fagot...) 1,82 €      

C4  Caixa guarda 4 canyes + 2 tudells (no inclosos) 18,15 €    

Navalla per fer canyes  (fulla de 8cm) 60,50 €    

Navalla per retocar canyes (fulla de 4,5cm) 30,25 €    

Navalla per retocar canyes (fulla de 4,5cm) amb doble tall 30,25 €    

Suport dolçaina/gralla model DPS-C040 TMC (base rodona de ferro) 9,68 €      

Suport dolçaina/gralla/clarinet model K&M 15222 (plegable, 4 potes) 15,54 €    

Suport dolçaina/gralla/clarinet  model K&S 15201 (fusta d'anouer) 20,51 €    

Greix per al suro  -  Ultra-Pure 4,25g 4,08 €      

Nou Faristol de peu GUIL - Plegable amb funda (gran altura) 17,42 €    

Nou Faristol de taula plegable amb funda 5,43 €      

Nou Ánima per retocar canyes (plàstic) - Color: Negre, roig, transparent o blau translúcid. 3,12 €      

Nou Pedra natural d'esmolar i polir navalles  36,30 €    

Noves
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Tabals i percussió
Tab30 Tabal NOU model Bessó 30cm diàmetre i 16cm cos 205,84 €  

Pack30 Tabal 30cm + corretja + funda (encoixinat de 10mm)   225,38 €  

Tab35 Tabal NOU model Bessó 35cm diàmetre i 16cm cos 240,67 €  

Pack35 Tabal 35cm + corretja + funda (encoixinat de 10mm) 268,13 €  

Bombo Bombo/baixó Bessó   38cm diàmetre i 34cm cos (15") 279,65 €  

PackB. Bombo/baixó Bessó amb corretja i funda (encoixinat de 10mm) 300,69 €  

Baquetes de fusta blanca (poc pes) per al tabal 7,37 €      

Baquetes de fusta de bubinga o similar per al tabal 14,74 €    

Nou Maça de fusta de jatoba o marfim amb bola de feltre per a bombo/baixó (1 unitat) 14,44 €    

43x23 Funda tabal de 35cm. Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera. 30,86 €    

43x23 Funda tabal de 35cm. Encoixinat de 10mm. Sense butxaca. 20,24 €    

38x22 Funda tabal de 30cm. Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera 33,58 €    

38x22 Funda tabal de 30cm. Encoixinat de 10mm. Sense butxaca 18,97 €    

Nou Funda bombo/baixó Bessó. Encoixinat de 10mm. Sense butxaca (43x43cm) 26,32 €    

Nou Funda bombo/baixó . Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera (43x43cm) 39,29 €    

Nou Corda de cànem -  Ø5mm (preu/metre) 0,52 €      

Muffle Remo                                                                                                             12" 13,87 €    

                                                                                                                                    14" 16,72 €    

Parxe batidor "Remo Ambassador Coated" - Blanc rugós                              12" 20,67 €    

                                                                                                                                    14" 23,10 €    

Parxe bordoner "Remo Ambassador" - Transparent                                        12" 18,68 €    

                                                                                                                                    14" 20,67 €    

Caixa sorda Remo de 6" 27,77 €    

Nou Caixa sorda ODA 8" + suport + funda 39,33 €    

Nou Suport caixa sorda Remo (pas de rosca 6mm) 29,40 €    

Corretja tabalet 12,98 €    

Corretja  xiquet  tabalet 10,81 €    

Nou Faristol de fil d'aram per a tabal (anell del tabal de 6 a 8mm de grossor) 10,99 €    

Nou Faristol amb doble pinça per a tabal 20,91 €    

Nou Pandereta de 20cm, artesana, de pell amb doble tira d’anelles 13,07 €    

Nou Pandereta ODA de 20cm, artesana, de pell amb doble tira d’anelles 8,57 €      

Nou Cartutxera de pell per a transportar l'estendart 16,97 €    

Nou

*El tabal Bessó és de fusta, amb parxes de plàstic Remo, apagador interior Remo i tensat amb cordes de cànem i pells tensores.

Nou

Nou
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Articles de regal
Dolçaina de feltre amb gafa (imperdible) 18,50 €

Tabal de feltre amb fil per penjar-lo o d'imant 17,80 €

Record-trofeu Dolçaina (sense la placa) 16,95 €

Separador de llibres de clau de sol 1,34 €

Obridor de botelles de clau de sol 2,36 €

Clauer de clau de sol 1,82 €

Clauer de corxera (3 en 1) 1,93 €

Suport de targetes taula de clau de sol 2,25 €

Collar de clau de sol 1,82 €

Collar cercle amb clau de sol - acer i corda 1,82 €

Arracades de "perla" amb clau de sol d'acer 1,82 €

Arracades d'acer de clau de sol - platejades o daurades 1,36 €

Arracades llargues de clau de sol  1,36 €

Conjunt (arracades i collar) "clau de sol" d'acer - platejat o daurat 3,40 €

Goma d'esborrar - pentagrama 1,03 €

Goma d'esborrar - coret 1,45 €

Clip de corxeres (3 unitats) - Colors: 3 negres; 2negres i 1rosa; o 2negr. i 1blau  0,81 €

Nou

www.pacobesso.net                                                 Correu electrònic:  info@pacobesso.net                   



Fco. Jesús-María Romero 

c/ Serra del Cid, 3 

  03580 L'Alfàs 

 Tlf.965889930

PVP Desembre 2018

Ref. Descripció PVP

D.C. Dulzaina castellana sense claus (model s.XVIII) 38,12 €    

DC.4 Dulzaina, tudell, funda cono i paper digitació, en "Sol"     (en Fa# +3,00 €) 52,64 €    

DC.6 Com la DC.4 + escovilló i paquet neteja-canyes, en "Sol"  (en Fa#+3,00 €) 57,17 €    

DC.7 Com la DC.6 més el faristol de doble pinça,  en "Sol"         (en Fa# +3,00 €) 65,34 €    

* El tudell es ven sense ajustar a l'entrada de la dulzaina

Ajustar el tudell amb suro (si es compra un pack que incloga el tudell) 5,45 €      

Pito castellano
P.C.Pl Pito castellà de plàstic 13,61 €    

P.C.Au Pito castellà de fusta d'auró                                   (Es fan per encàrrec) 80,00 €    

P.C..Ps Pito castellà de fusta de palissandre                    (Es fan per encàrrec) 120,00 €  

P.C. B Pito castellà de fusta de boix                                 (Es fan per encàrrec) 140,00 €  

 ACCESSORIS
Funda cono per a dolçaina (35cm llarg) 4,17 €      

Funda cono encoixinada per a dolçaina (35cm llarg) 6,35 €      

Nova Funda cono bandolera encoixinada, 45cm llarg (útil 43cm) 9,80 €      

Funda bandolera encoixinada per a dolçaina.  Color: negra, grana o blava.  10,53 €    

Canyes dolçaina/gralla model "Z" fil blanc (molt fiable) 9,00 €      

Canyes dolçaina/gralla model "BS" (tradicional) 10,50 €    

Canyes dolçaina/gralla  model "FF" (més so) 10,50 €    

Nova Canyes dolçaina/gralla  model "RF" (fil encerat, suau) 10,50 €    

Nova Canyes dolçaina/gralla  model "Prof." (potència i flexibilitat) 12,95 €    

Faristol doble pinça Ortolà-Bessó (una per agafar a l'instrument i altra per partitures) 10,98 €    

Nou Faristol amb doble pinça que allunya   23,52 €    

Faristol argolla frontissa de 32mm o 34mm. OBRAC 22,72 €    

Suport partitures 4,17 €      

Tudell  curt per a la dolçaina en Sol Bessó  (tornejat de barra) - Triar: Daurat o platejat  11,37 €    

Tudell  llarg per a la dolçaina en Fa#  Bessó  (tornejat i cromat mate) 14,90 €    

Escovilló-netejador  (per a dolçaina) 3,63 €      

Netejador de microfibra per a dolçaina 2,72 €      

Paquet neteja-canyes de doble llengüeta (per a dolçaina, gralla, oboè, fagot...) 1,82 €      

C4  Caixa guarda 4 canyes + 2 tudells (no inclosos) 18,15 €    

Navalla per fer canyes  (fulla de 8cm) 60,50 €    

Navalla per retocar canyes (fulla de 4,5cm) 30,25 €    

Navalla per retocar canyes (fulla de 4,5cm) amb doble tall 30,25 €    

Suport dolçaina/gralla model DPS-C040 TMC (base rodona de ferro) 9,68 €      

Suport dolçaina/gralla/clarinet model K&M 15222 (plegable, 4 potes) 15,54 €    

Suport dolçaina/gralla/clarinet  model K&S 15201 (fusta d'anouer) 20,51 €    

Greix per al suro  -  Ultra-Pure 4,25g 4,08 €      

Nou Faristol de peu GUIL - Plegable amb funda (gran altura) 17,42 €    

Nou Faristol de taula plegable amb funda 5,43 €      

Nou Ánima per retocar canyes (plàstic) - Color: Negre, roig, transparent o blau translúcid. 3,12 €      

Nou Pedra natural d'esmolar i polir navalles  36,30 €    

INSTRUMENTS TRADICIONALS CASTELLANS
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Tabals i percussió
Tab30 Tabal NOU model Bessó 30cm diàmetre i 16cm cos 205,84 €  

Pack30 Tabal 30cm + corretja + funda (encoixinat de 10mm)    225,38 €  

Tab35 Tabal NOU model Bessó 35cm diàmetre i 16cm cos 240,67 €  

Pack35 Tabal 35cm + corretja + funda (encoixinat de 10mm)  268,13 €  

Bombo Bombo/baixó Bessó   38cm diàmetre i 34cm cos (15") 279,65 €  

PackB. Bombo/baixó Bessó amb corretja i funda (encoixinat de 10mm) 300,69 €  

Baquetes de fusta blanca (poc pes) per al tabal 7,37 €      

Baquetes de fusta de bubinga o similar per al tabal 14,74 €    

Nou Maça de fusta de jatoba o marfim amb bola de feltre per a bombo/baixó (1 unitat) 14,44 €    

43x23 Funda tabal de 35cm. Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera. 30,86 €    

43x23 Funda tabal de 35cm. Encoixinat de 10mm. Sense butxaca. 20,24 €    

38x22 Funda tabal de 30cm. Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera 33,58 €    

38x22 Funda tabal de 30cm. Encoixinat de 10mm. Sense butxaca 18,97 €    

Nou Funda bombo/baixó Bessó. Encoixinat de 10mm. Sense butxaca (43x43cm) 26,32 €    

Nou Funda bombo/baixó . Encoixinat de 33mm. Amb butxaca, ansa i bandolera (43x43cm) 39,29 €    

Nou Corda de cànem -  Ø5mm (preu/metre) 0,52 €      

Muffle Remo                                                                                                             12" 13,87 €    

                                                                                                                                    14" 16,72 €    

Parxe batidor "Remo Ambassador Coated" - Blanc rugós                              12" 20,67 €    

                                                                                                                                    14" 23,10 €    

Parxe bordoner "Remo Ambassador" - Transparent                                        12" 18,68 €    

                                                                                                                                    14" 20,67 €    

Caixa sorda Remo de 6" 27,77 €    

Nou Caixa sorda ODA 8" + suport + funda 39,33 €    

Nou Suport caixa sorda Remo (pas de rosca 6mm) 29,40 €    

Corretja tabalet 12,98 €    

Corretja  xiquet  tabalet 10,81 €    

Nou Faristol de fil d'aram per a tabal (anell del tabal de 6 a 8mm de grossor) 10,99 €    

Nou Faristol amb doble pinça per a tabal 20,91 €    

Nou Pandereta de 20cm, artesana, de pell amb doble tira d’anelles 13,07 €    

Nou Pandereta ODA de 20cm, artesana, de pell amb doble tira d’anelles 8,57 €      

Nou Cartutxera de pell per a transportar l'estendart 16,97 €    

Nou

*El tabal Bessó és de fusta, amb parxes de plàstic Remo, apagador interior Remo i tensat amb cordes de cànem i pells tensores.

Nou

Nou
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Articles de regal
Dolçaina de feltre amb gafa (imperdible) 5,45 €

Tabal de feltre amb fil per penjar-lo o d'imant 5,45 €

Record-trofeu Dolçaina (sense la placa) 36,30 €

Separador de llibres de clau de sol 1,34 €

Obridor de botelles de clau de sol 2,36 €

Clauer de clau de sol 1,82 €

Clauer de corxera (3 en 1) 1,93 €

Suport de targetes taula de clau de sol 2,25 €

Collar de clau de sol 1,82 €

Collar cercle amb clau de sol - acer i corda 1,82 €

Arracades de "perla" amb clau de sol d'acer 1,82 €

Arracades d'acer de clau de sol - platejades o daurades 1,36 €

Arracades llargues de clau de sol  1,36 €

Conjunt (arracades i collar) "clau de sol" d'acer - platejat o daurat 3,40 €

Goma d'esborrar - pentagrama 1,03 €

Goma d'esborrar - coret 1,45 €

Clip de corxeres (3 unitats) - Colors: 3 negres; 2negres i 1rosa; o 2negr. i 1blau  0,81 €

Nou
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