RUOKANGAS GUITARS / HUOLTOHINNASTO 2019-2020
TRIMMAUS

120 €

Sisältää intonaation- ja kaularaudan säädön, kielten korkeuden säädön, satulan trimmauksen,
vibratallan säädön, kaikkien ruuvien ja mutterien kiristyksen, otelaudan puhdistuksen ja öljyämisen,
sähköjen puhdistuksen, kielten vaihdon sekä koesoiton.

140 €

FLOYD ROSE –KITARAN TRIMMAUS
Sisältö kuten edellisessä kohdassa.

NAUHOJEN HIONTA

alkaen

Sisältää trimmauksen, ks. edelliset kohdat. Huom! Hinta alkaen – voi nousta, jos nauhat ovat erittäin
kuluneet tai soitintyyppi aiheuttaa lisätyötä (esim. Floyd Rose kitara, 6-kielinen basso tms).

/ 210 €

nauha /
SS nauha /

OSITTAINEN OTENAUHOJEN VAIHTO

Huom - suoritetaan vain nauhojen hionnan yhteydessä! Huom hinta / SS = Stainless Steel

+20 €
+30 €

SS nauha

420 €
/ +140 €

Otelaudan reunanauhat tekevät uudelleennauhoituksesta työläämmän – nauhojen päät työstetään
siten, että reunalista säilyy ehjänä. Huom. SS = Stainless Steel

SS nauha

500 €
/ +190 €

OTENAUHOJEN VAIHTO / VAAHTERA

alkaen
SS nauha /

OTENAUHOJEN VAIHTO / NORMAALI

Tähän hintaan tavalliset pulttikaulaiset sähkökitarat ja bassot, akustiset kitarat ilman otelaudan
reunanauhaa jne. Huom. SS = Stainless Steel

OTENAUHOJEN VAIHTO / REUNANAUHALLINEN

Vaahteraotelaudan lakkausta joudutaan yleensä paikkailemaan (touch-up) nauhojen vaihdon
yhteydessä. Toisinaan otelautapinta joudutuaan lakkaamaan uudelleen. Sovitaan tapauskohtaisesti!
SS = Stainless Steel

/ 540 €
+140 €
110 €

OTELAUDAN SUORISTUS

Toisinaan otelauta tulee oikaista jotta pinnasta saadaan ehdottoman suora. Huom - suoritetaan vain
nauhojen vaihdon yhteydessä!
normaali /
12-kiel. /

YLÄSATULALUUN VALMISTUS

Valmistamme yläsatulat hirvenluusta, jota käytämme myös kaikissa Ruokangas kitaroissa.

TALLAN LUUN VALMISTUS

suora
kompensoitu

Nämäkin valmistamme hirvenluusta.

120 €
170 €

/ 100 €
/ 170 €

1 kpl / 110
useampia / mikki / +30

MIKROFONIEN VAIHTO

Huom – nämä hinnat pätevät, jos kitaraan ei tarvitse tehdä lisäkolouksia. Jyrsinnät veloitetaan
tapauskohtaisesti tuntiveloituksena.

€
€

60 €

JAKKILIITTIMEN VAIHTO
Liitin ei sisälly hintaan.

/ 80 €
100 €

MIKROFONIVALINTAKYTKIMEN VAIHTO

LP tai vast.
Strato tai vast. /

POTENTIOMETRIN VAIHTO

LP tai vast. / 60
Strato tai vast. / 110

Hintaan vaikuttaa soitintyyppi. Kytkin ei sisälly hintaan.
Hintaan vaikuttaa soitintyyppi. Potentiometrit eivät sisälly hintaan. Kun vaihdetaan useampia, hintaan
lisätään 10 € / potikka.

€
€

PINTAKÄSITTELYT / RUNKO

alkaen

/ 720 €

PINTAKÄSITTELYT / KAULA

alkaen

/ 480 €

Tässä tarkoitetaan pulttikaulaisen kitaran runkoa, käyttäen polyuretaanilakkoja. Kysy
selluloosalakoista. Pohjatöiden määrä ja valittu väri vaikuttavat hintaan - sovitaan aina
tapauskohtaisesti etukäteen!
Tässä tarkoitetaan pulttikaulaisen kitaran kaulaa, käyttäen polyuretaanilakkoja. Kysy
selluloosalakoista. Pohjatöiden määrä vaikuttaa hintaan - sovitaan aina tapauskohtaisesti etukäteen!

PINTAKÄSITTELYT / VAHAUS

Tämä hinnoittelu pätee, jos soittimessasi on puuöljy- tai vahapinta (esim. Warwick bassot). Hinta
sisältää vanhan pinnan perusteellisen puhdistuksen!

KAULAPROFIILIN MUUTOSTYÖ

kaula / 110
koko soitin / 210
alkaen

/ 720 €

alkaen
floyd rose kitarat

/ 240 €
/ 290 €

Kaulaprofiilia voidaan työstää pienemmäksi tai joissain tapauksissa kaventaa. Hinta pätee
pultikaulaiseen soittimeen, jossa ei ole mitään värjäystä. Sisältää lakkauksen!

BUZZ FEITEN TUNING SYSTEM RETROFIT

Sisältää BFTS Shelf Nutin asennuksen, BFTS intonaatiokorjaukset ja virityksen, kaularaudan säädön,
kielten korkeuden säädön sekä kielityksen.

TUNTIVELOITUS

Huom - monet työt, kuten otelaudan vaihto, pintojen korjaustyöt, akustisten kitaroiden rimojen
liimaukset tai kaulaliitoksen korjaukset suoritetaan tuntityönä tapauskohtaisen arvion mukaan!

110 €

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.
Materiaalit tai tarvikkeet, kuten kielisarjat tai potentiometrit, eivät sisälly hintoihin.
Maksuvälineet: käteinen, pankkikortti, Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express, PayPal.
Ruokangas Guitars Oy
Harvialan Kartano 34
13330 Harviala

€
€

Puh: 040 501 4296
E-mail: juha@ruokangas.com
Y: 1646367-5

