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GOLDEN ERA 

Kaikkien em. legendaaristen kitaristi-
ikonien tärkein työkalu on jossain 
vaiheessa ollut kitaramalli, joka 
ei esittelyjä kaipaaesittelyjä 
kaipaa.

Scotty Moore, Steve Howe,

 Jim
 Hall, Bonnie Raitt, Ted Nugent...

...K
uulostaako tutulta?

YHDYSVALLOISSA 1950 -LUVULLA KAAREVAKAN-
TISTEN JAZZKITAROIDEN rinnalle muotoiltiin aivan 
uudenlaisia kitaramalleja, joiden ääni saatiin vahvis-
timien sekä mikrofonien avulla yleisön kuuluville iso-
jen orkestereiden rytmisektioiden takaa, niin suurilla 
tanssisaleilla, studioissa, kuin savuisilla klubeillakin. 
Kitaravalmistajat toivat markkinoille kestäviä, ohuis-
ta puuviiluista laminoimalla valmistettuja mallistoja, 
joista menestyneimpiä alettiin sittemmin kutsua kul-
taisen ajan kitaramalleiksi.

GOLDEN ERA ES –SARJAT VASTAA MENEILLÄÄN 
OLEVAAN MIELETTÖMÄÄN KITARAVALMISTUK-
SEN HARRASTAMISBUUMIIN tarjoamalla kultaisen 
ajan kitaramalleihin juuri niitä komponentteja, joita 
on työlästä valmistaa ilman erikoistunutta kalustoa. 
Komponentit on valmistettu huolella valikoiduista ja 
laadukkaista kotimaisista puumateriaaleista, jolloin 
ainoastaan Sinun rakennustaidoistasi riippuu kuinka 
korkealuokkaisen uuden Custom–kitaran luot maail-
malle ihasteltavaksi!

SARJOJEN POHJANA JA INSPIRAATIONA ON KÄYTET-
TY AITOJA KULTAISEN AJAN KITARAMALLEJA, 
jolloin mittojen ja muotojen sekä komponenttien rak-
enteen osalta voit olla vakuuttunut, että rakentamasi 
kitara on alkuperäisen veroinen, ellei parempi! Aino-
astaan kitaran vintage –arvon nousua on valitettavasti 
odotettava muutaman sukupolven ajan.

Toimintamme ensimmäisessä  
vaiheessa tarjoamme kuvan mukaisen 
Golden Era
GE-17S

RUNGON 
KOMPONENTIT 
TUTUSTUMISHINTAAN 
 . . . . . . . .  395€/setti (+alv).

Laadukkaasta kotimaisesta  
koivuviilusta valmistetut 
kansi ja pohja aihiot, 
joiden kaksoiskaarevat 
muodot ovat peräisin 
alkuperäisestä kultaisen 
ajan kitarasta.

Kitaran sivusarjat.

Runkopalkki

Kopan kannen vahviker-
imat, jotka ovat CNC –
työstetty tarkasti oikeisi-
in mittoihin alkuperäisen 
esikuvan mukaisesti. 
Rimoituksen avulla  
rakenteesta tulee erittäin 
jäykkä mutta samalla 
kevyt.

Työstömallineet kopan 
kasausta ja tarvittavia 
jyrsintöjä varten.

Yli sadan valokuvan sarjan 
esimerkkikitaran valmis- 
tusprosessista.

Rakennussarja ei sisällä:  

Kaula, otelauta ym.  
yleistä soitinrakennusmateriaalia.

Komponentteja tai vaihtoehtoisia 
jyrsintämallinetiedostoja.

Teknisiä kitaranrakennukseen liittyviä 
rakennusohjeita tai piirustuksia. 

VOIT VAIKKA OSALLISTUA  
KANSALAISOPISTON KURSSILLE!

Lisäksi tarvitset:  
Aikaa ja kärsivällisyyttä. 

Täydellisen komponent-
tiluettelon. (Valitset  
luonnollisesti itse mark-
kinoilta tarvittavat osat,  
jotta Custom –kitarastasi  
tulee juuri itsellesi 
räätälöity.)

Laadukkaita jyrsin-,  
ja poranteriä.

    MYYNTI

NETTIKAUPASSA

Golden Era 
rakennussarja sisältää:  

Archtop Laminates Oy

. . . mitoituksessa tms. 
on asiallista huom- 

autettavaa, palvelemme 
mielellämme asiassa!

Let´s Jump on the 
Mystery Train!

ON PIENI TYÖRYHMÄ 
JA TYÖSKENTELEMME 
PROJEKTILUONTOI- 
SESTI KITARA- 
KOMPONENTTIEN 
PARISSA.

V a l m i s t a m m e 
k o m p o n e n t t e j a 
erissä kysynnän mukaan 
emmekä tee tuotteita vara-
stoon. Toimintamallistamme  
johtuen saatat joutua odottamaan 
tilauksen saapumista hiukan, mutta  
toivomme sinulta kärsivällisyyttä. 
Tavoitteenamme ei ole toimittaa plug 
and play–tyylisiä pakettirakennussarja-
ratkaisuja helpointa tietä kulkeville, vaan  
luotamme Sinun visioosi luoda oma custom- 
kitarasi yksilöllisistä komponenteista ja  
tarjoamme Sinun projektiisi sopivat laatu-
komponenttimme käyttöösi.

Tuotteidemme tuotevastuu on tietenkin  
ykkösprioriteettimme, jotta Sinun projektisi  
onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla  
eli mikäli komponenttien laadussa, . . . 

A r c h t o p  L a m i n a t e s  O y

Aikaa ja kärsivällisyyttä.

Kitaranrakentamiseen 
soveltuvan työtilan, 
mahdollisuuksien mu-
kaan puuntyöstöön sov-
eltuvia koneita, laitteita 
ja työkaluja.


