Huurkoop Salvador Cortez CC22
Algemeen
Salvador Cortez komt uit China en heeft de kwalitatieve afwerking van een Europese gitaar. Deze
CC22 heeft een massief cederen bovenblad met gelamineerd sapele kast. Een vol en warm
klinkende klassieke gitaar. Aanbevolen door veel docenten vanwege de makkelijke
bespeelbaarheid, dit komt door de relatief platte hals. Veel klassieke gitaren in dit prijssegment
hebben dit niet. Salvador Cortez maakt gebruik van een lichtgewicht carbon halspen, deze is te
stellen en aan te passen aan de wensen van de gitarist. Wij van Muziekhandel Piet Joosten
controleren en stellen de gitaar af zodat u thuis direct kunt gaan spelen. Een goede gitaar om mee
te beginnen die uit de Solid Top Artist Serie komt.
Bovenblad: Massief Ceder
Veel cederhout dat gebruikt wordt voor bovenbladen van akoestische gitaren komt uit de VS of
Canada. Het geeft een mooi warm geluid met voldoende laag. Als we het vergelijken met fichte
heeft het wat minder hoog en misschien iets minder volume. Ceder is zeer geschikt voor gitaren
met een kleine body zoals concert modellen, dus ook bij klassieke gitaren.
Zij- en Achterkant: Gelamineerd Sapele
Gelamineerd sapele wordt meestal gebruikt voor de zij- en/of achterkant van de kast. Voor
gitaristen die op zoek zijn naar een extra warme sound, kan een bouwer ook kiezen om dit hout
voor het bovenblad te gebruiken. Sapele wordt soms ten onrechte aangeduid als Afrikaanse
Mahonie omdat het veel overeenkomsten vertoont met de West-Afrikaanse hout khaya, die
commercieel bekend als Afrikaanse Mahonie. Sapele is een zeer duurzaam en een relatief
snelgroeiende hout. Kenmerkend is de sustain rijke warme sound en ten opzichte van
mahonie heeft het een beetje meer hoog. Hoewel de tooneigenschappen van gelaagd hout
minder complex zijn dan massief hout kan het voor podium gitaren voordelig werken. De kans op
rondzingen wordt namelijk beperkt. Ook is het minder gevoelig voor temperatuur en
vochtwisselingen. Als de gitaar veel wordt meegenomen kan gelamineerd hout een goede keuze
zijn.
Toets: Zwart walnoten
Veel gitaarbouwers zijn opzoek naar alternatieven voor palissander, wat een van de meest
gebruikte houtsoorten voor de toets van een gitaar is. Palissander wordt steeds schaarser, een
alternatief is zwart walnoten. Het klinkt iets helderder dan palissander en heeft een donkere
tekening.
Betaling
Je sluit een overeenkomst met Muziekschool Amersfoort, je betaalt de eerste termijn van drie
maanden plus de verschuldigde borgsom in de winkel en krijgt een nieuw instrument mee.
Bij de CC22 betaal je het eerste termijn €49,- borg + 3 maanden huur (€15,-) = €94,Daarna betaal je 9 maanden lang €15,- per maand.

