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 Különös dolog egy karmesteri pálca. Az élet azon parafernáliái közé tartozik, amelyek 
nélkül tulajdonképp egész jól megvagyunk. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy bár 
az ember évezredek óta zenél, a karmesteri pálca nem egészen kétszázéves múltra 
tekinthet vissza: Ludwig Spohr volt a kiötlõje, vagy legalább is elsõ használóinak egyike.
 Akkorhát mi lehet az oka, hogy nem tûnt el a gyorsan változó (zenei) divatokkal? Talán a 
karmesteri pálca is ama, kissé misztikus, tárgyak körébe tartozik, amelyek ki tudja milyen 
rejtekutakon a lélek mélyébe hatolnak és különös húrokat pendítenek meg. Tudja mire 
gondolok: egy fedeles zsebóra, régi-régi öngyújtó, japán lakk töltõtoll. Apróságok, amik 
szépségükkel élvezetesebbé teszik életünket. Aki pedig élvezi azt, amit csinál általában 
jobban is csinálja. A szépség is kábítószer a maga módján. A lelkek kábítószere...
 Persze a karmesteri pálca, ha ez elsõ hallásra némileg  különösnek is tûnik, maga is 
hangszer, a zenekar egyetlen néma hangszere. Kétségtelenül nem olyan összetett, mint 
egy hegedû, de a jó karmesteri pálca készítése is igényel némi bölcs tervezést és persze 
gondos kézi munkát.  
 Milyen is akkor a jó karmesteri pálca? Fontos, nagyon fontos, hogy szép legyen. Tudja, az 
élvezet... Legyen kényelmes és biztos fogású, hogy szinte kívánkozzék gazdája kezébe. 
Legyen pille könnyû, már-már észrevétlen. És persze, hisz balesetek mindig esnek, törjön 
nehezen...
 Hogyan próbálnak megfelelni az Acer karmesteri pálcák ezeknek az elvárásoknak? 
Megfelelõ anyagválasztással és figyelmes kézi munkával.Nemes keményfából készülnek, 
ami egyszerre nyújtja a fa, mint anyag lebilincselõ és utánozhatatlan szépségét, a 
formálhatóságot, a csekély súlyt és szükséges szilárdságot. Innen kapták nevüket is: a 
pálcák szárrésze jávorfából (Acer), a világ egyik legszebb, legsokoldalúbb és 
“legmuzikálisabb” fájából készül.
 Önnön portékáját persze mindenki lelkesen dicséri, de annyit bizton állíthatunk, hogy az 
általunk kínált karmesteri pálcák igen jó minõségûek, s nagy valószínûséggel megfelelnek 
az ön elvárásainak is. Hogy ez így van-e azt persze nem tudjuk, csak reméljük, és csöndes 
büszkeséggel tölt el a gondolat: egy kis részünk tán nekünk  is van abban, ha a zene valahol 
most szebben szól.
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Keményfa markolat

Egy karmesteri pálca felépítése.

Termékválaszték

Acer 14”H

Ezek a karmesteri pálcák 14 hüvelykes teljes hosszukkal jó láthatóságot nyújtanak. Hosszú 
markolatuk kényelmes és biztos fogást tesz lehetõvé még kesztyûs kézzel is.

Teljes hossz: 14” (356 mm)
Markolat mérete: 3”x5/8” (76x16 mm)
Súly: 10 gramm  alatt, a fogantyú fájának függvényében változik

Acer 12”R

Ezek a karmesteri pálcák 12 hüvelykes  teljes hosszukkal és csepp formájú markolatukkal 
különösen könnyû használatot bíztosítanak. A markolat kis méretének köszönhetõen 
nagyon könnyûek.

Teljes hossz: 12” (305 mm)
Markolat mérete: 2”x5/8” (50x16 mm)
Súly: 7 gramm  alatt, a fogantyú fájának függvényében változik

Mindkét típus az alábbi fafajokból készült markolattal választható.

Az itt látható minták csak tájékoztató jellegûek, természetes anyagokról lévén szó igen jelentõs színbeli 
eltérések is elõfordulhatnak.

Dió Cseresznye Mahagóni ÉbenAkác

A karmesteri pálcák többrétegû olaj és viasz felületkezeléssel készülnek.
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Pálcatokok
 Ruha nélkül a király is meztelen. Ezért kínálunk karmesteri pálcáinkhoz méltó 
pálcatokokat, amelyekben biztonsággal tárolhatja és szállíthatja azokat.

A pálcatokok tömörfából készülnek, szórt bársony béléssel, olyan réz pántokkal, amelyek a 
tok 180 fokos nyitását is lehetõvé teszik. Egy tokban két karmesteri pálca helyezhetõ el.

Hossz: 15” (381 mm)
Szélesség: 2 1/4” (56 mm)
Magasság: 1 1/4” (32 mm)

Pálcatokok az alábbi fafajokból,  többrétegû olaj és viasz felületkezeléssel  készülnek.

Az itt látható minták csak tájékoztató jellegûek, természetes anyagokról lévén szó igen jelentõs színbeli 
eltérések is elõfordulhatnak.

Dió Cseresznye Mahagóni

 A  pálcatokok  fa- és fémberakással díszítettek. Az alábbi képeken megismerkedhet a 
különféle változatokkal. 

Pálcatok  faberakással. Tok dióból, cseresznyébõl vagy mahagóniból, egymást átfedõ 
négyszögekkel díszítve.
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 Pálcatok  fémberakással. Tok dióból vagy mahagóniból, bálnát ábrázoló díszítéssel.

Pálcatok  fa- és gyöngyházberakással. Tok dióból, cseresznyébõl vagy mahagóniból, 
mértani ábrával díszítve. 

 Amennyiben úgy kívánja, a tokot díszítetlenül hagyjuk.
 

Pálcatok  faberakással. Tok dióból, cseresznyébõl vagy mahagóniból, mértani ábrával 
díszítve. 
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Egyedi igények szerint

 A  pálcatokok egyedi igény alapján díszíthetõk kívánság szerinti ábrával  gravírozott réz 
táblával is. A tábla mérete 50x25 mm. A feltételekrõl érdeklõdjék nálunk!

Egyedi ábrával díszített pálcatok mintája.

További lehetõség a pálcatokok berakott monogrammal történõ díszítése. Kérjük, hogy a 
pontos részletekrõl érdeklõdjék nálunk!
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Ápolás és kezelés

 Karmesteri pálcáink és pálcatokjaink nem igényelnek  különleges kezelést, de nem árt 
figyelembe venni néhány szabályt. 
  Mivel a pálcák és pálcatokok tömörfából készülnek, érzékenyek a vízre és nedvességre, a 
száraz melegre és az erõs közvetlen napfényre. Kérjük, soha ne tárolja õket vizes 
helyiségekben, fûtõberendezések közvetlen közelében, gépkocsik szélvédõje, lakások 
ablaka mögött.
 Termékeink tovább megõrzik szépségüket, ha évente egyszer jó minõségû bútorviasszal 
átdörzsöli õket.
 Mindössze ennyi az egész.

Elérhetõségünk

Kérdéseit megválaszoljuk az alábbi elérhetõségeinken:

Elektronikus levelezés:

tajekoztatas@rjs.hu
info@elimex.hu

Telefon:

061/2398270

Személyesen:

Elimex Kft.
Dolmány utca 18-20., Budapest 1131
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