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Meinl Frame Drum Gig Bag - Finns både 
för 22" och 16” trummor.

Väska som passar trummorna perfekt, till-
verkade av tyska Meinl som är en av de 
största tillverkarna av trum-tillbehör.
Kraftig vadderad nylon, extra kraftigt blix-
tlås, axelrem och mjukt bärhandtag. På bak-
sidan ett rymligt fack för diverse tillbehör.

Baksidan har rep som är plastade för 
bekvämt grepp.

Peter med en Remo Buffalo Frame Drum 
16” x 3,5”, ca 41 cm i diameter samt 8,7 
cm djup.

Peter med en Remo Buffalo Frame Drum 
på 22” x 3,5”, ca 56 cm i diameter och 8,7 
cm djup.

Remo Buffalo Frame Drum - 'buffalo' 
drum, 22" x 3.5" frame drum with crossed 
belts, with mallet,  Acousticon shell.

Priser inklusive frakt till Grövelsjön:

Remo 16” Buffalo Drum  657 kr                      

Meinl 16” Väska   259 kr

Remo 22” Buffalo Drum  720 kr

Meinl 22”  Väska       357 kr

 

Beställ din egen trumma via SSF, levereras till Konvent 2014 i Grövelsjön
Köp din egen trumma och var med på trumresorna i Grövelsjön. Alla kan trumma, när man kommer in i trummandet så “sköter den 
sig själv”. Det blir oftast en starkare upplevelse för den som trummar själv. Det blir också tillfälle att få hjälp med inspirationen för den 
som vill måla egna motiv och symboler för en mer personlig trumma. Acrylfärg finns hos Clas Ohlson för en rimlig peng; 
Liquitex Basic, Artikelnummer   34-2308. Sek 149.
Trummorna har syntetskinn som håller stämningen i alla väder, vilket är en stor fördel i vårt land med torra vintrar och fuktiga somrar. 
Remo är sedan drygt 50 år världsledande tillverkare av trumskinn. Tonen är mjuk och fin även i den mindre trumman, den större har 
naturligtvis en fylligare och en i mitt tycke helt ljuvlig ton som landar fint i de nedre chakrorna. Trummorna är lätta och bekväma att 
hålla, det är ingen större skillnad i vikt mellan dessa båda. I priset ingår även klubban som syns på bilderna. Priset är bra, jämfört med 
mina trummor som har ko- och getskinn och ändrar stämning beroende på väderlek kostade 1800 resp 1000 kr för ett antal år sedan,  
så känns dessa prisvärda. Red

Remo 22” trumma i Meinl-väska.


