
“ “
Nová éra v technologii strun pro elektrické kytary. 

Kdybych si mohl splnit jedno přání, chtěl 
bych struny na elektrickou kytaru se stejným 

zvukem a dohmatem, 

jako mají moje oblíbené struny, 

ale s delší výdrží.



“ “

Od prvních pokusů s technologií potahovaných strun 
v  90. letech společnost Elixir Strings své výrobky 
neustále zdokonalovala, aby uspokojily potřeby 
a očekávání kytaristů po celém světě. 

Naším cílem nebyla jen pozoruhodná životnost 
kvalitního tónu, ale také zajištění této špičkové 
trvanlivosti bez kompromisů v oblasti zvuku a pocitu 
při hře, který hráči upřednostňují. 

Právě díky tomuto zaměření jsme se stali přední 
značkou strun pro akustické kytary.2  

A  nyní se naše úsilí obrací k  trhu elektrických 
nástrojů. 

Výzkumy ukazují, že hráči na nepotahované struny oceňují životnost tónu a dávají přednost strunám s jasným 
zvukem a přirozeným pocitem ze hry.
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Kromě toho nás výzkumy upozorňují na růst trhu pro prémiové nepotahované struny, zatímco prodeje 
levných nepotahovaných strun stagnují nebo klesají.

 2 Hráči na nepotahované struny jsou ochotni investovat 
do prémiových strun, pokud jim jejich vlastnosti pomohou podat sebejistý výkon.

Přirozeným krokem pro společnost Elixir Strings tedy bylo vyvinout produkt stavějící na našich vlastních 
technologiích potahování a na nenaplněných potřebách kytaristů a uvést na trh novou generaci strun pro 
elektrické kytary.  

Díky rozšíření nabídky o elektrické struny Elixir s potahem OPTIWEB dokážeme nadále přitahovat návštěvníky do 
kamenných prodejen, posílit pozici vašeho obchodu jako místa, kam jsou hudebníci zvyklí chodit, a maximalizovat 
celkovou hodnotu zisku.

Díky našim nejnovějším inovacím hráči na 
nepotahované struny získávají všechny 
nadstandardní výhody potahovaných strun Elixir bez 
kompromisů v oblasti zvuku a pocitu ze hry, jaký mají 
rádi. 

Potahy OPTIWEB, vyvinuté s  podporou rozsáhlých 
praktických výzkumů, nabízejí přirozenější, známější 
pocit ze hry než potahy NANOWEB® i  POLYWEB® 
a znějí k nerozeznání od nepotahovaných strun.

 3

PŘICHÁZÍ POTAHY OPTIWEB

Co nám řekli účastníci testů:
„Pocit jako u strun bez potahu.“ 

„Zkušební sada hraje jasně a dynamicky, tak, jak by zněly 
hodně kvalitní nepotahované struny.“

„S potahovanými strunami mívám problémy.  
Tyhle si ale s elektrickou kytarou bez problémů rozumí. 
Paráda!“

Přirozený zvuk neupravené struny. 3 
Výdrž strun Elixir ®.

NÁŠ NOVĚ INOVOVANÝ POTAH OPTIWEB™

OPTIMÁLNÍ PORTFOLIO ELEKTRICKÝCH STRUN
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NOVÝ, SVĚŽÍ VZHLED
Prvotřídní obal okamžitě zaujme

S  uvedením potahů OPTIWEB společnost Elixir 
Strings nově definuje svou pozici na trhu strun pro 
elektrické kytary novým prvotřídním designem 
balení potahovaných sad OPTIWEB, NANOWEB 
a POLYWEB.

Moderní balení s  povrchovou texturou na prodejní 
stěně okamžitě zaujme a  jeho zjednodušený 

design nejen upoutá zrak, ale také usnadňuje 
čtení. Výsledkem je posílení prodejní přitažlivosti 
z pohledu zákazníků i obsluhy.  

Dobrý dojem ještě zesílí, když zákazník při 
rozbalování balíčku odhalí nově navržené obálky 
s  jednotlivými strunami a  popisky s  hashtagy, 
podporující sociální interakci.

Struny, ze kterých si vybere každý hráč na elektrickou kytaru

Od teplého tónu a klouzavého povrchu přes jasný 
tón a  hladký povrch až po ostrý tón a  přirozený 
povrch – naše řada strun pro elektrické kytary 
složená z potahů POLYWEB, NANOWEB a OPTIWEB 
uspokojí požadavky hráčů a plně využívá rostoucí 
prémiový trh. 

Elektrické struny Elixir nabízejí potah pro každého.

NAŠE NOVÁ ŘADA PRO ELEKTRICKÉ KYTARY

Hráči na nepotahované i  potahované struny 
shodně potvrzují, že potahované struny OPTIWEB 
znějí stejně jako struhy bez potahu.
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Přesvědčte se sami poslechem srovnávacího 
testu, který přímo porovnává struny s  potahem 
OPTIWEB a struny bez potahu.

HUDEBNÍCI NESLYŠÍ ROZDÍL

elixirstrings.com/experience
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19002 Super Light 9 11 16 24 32 42

19027  Custom Light 9 11 16 26 36 46

19052 Light 10 13 17 26 36 46

19077  Light/Heavy 10 13 17 32 42 52

19102  Medium 11 14 18 28 38 49

12002 Super Light 9 11 16 24 32 42

12027 Custom Light 9 11 16 26 36 46

12052 Light 10 13 17 26 36 46

12077 Light/Heavy 10 13 17 32 42 52

12102 Medium 11 14 18 28 38 49

12152 Heavy 12 16 24 32 42 52

12302 Baritone 12 16 22 38 52 68

12057 7-String Light 10 13 17 26 36 46

  - 56 - - - -

12450 12-String Light 10 13 17 26 36 46
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OPTIWEB™

NANOWEB®

12000 Super Light 9 11 16 24 32 42

12050 Light 10 13 17 26 36 46

POTAH
POLYWEB®

GORE, Elixir, NANOWEB, POLYWEB, OPTIWEB, great tone-long life, “e” icon and other designs are trademarks of W. L. Gore & Associates. © 1997-2016 W. L. Gore & Associates, Inc. 

“ “

Kat. č. Popis E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 

Ostrý zvuk – přirozený povrch

Jasný zvuk – hladký povrch

Kat. č. Popis E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 

Ohlasy hudebníků
„Z nových strun mám ohromnou 

RADOST! Přesně na takové jsem čekal. 
Mají skvělý zvuk i dohmat.“

„Na tyhle struny teď budu hrát 
pořád.“

POTAH OPTIWEB™NOVÝ

U strun Elixir je na rozdíl od jiných značek potažená celá struna. 

Chráněn je tak nejen její vnější povrch, ale také mezery mezi závity vinutí, 
kde se u jiných značek potahovaných i nepotahovaných strun obvykle usazují 
nečistoty snižující kvalitu tónu. Antikorozivní povlak hladkých ocelových strun 
pak zajišťuje delší životnost tónu u celé sady.

Tón strun Elixir vydrží déle než tón jakýchkoli jiných strun - ať už potahovaných 
či nepotahovaných.
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KOMPLETNÍ ELEKTRICKÁ ŘADA – PONIKLOVANÉ OCELOVÉ STRUNY

Teplý tón – hladký a rychlý povrch

Kat. č. Popis E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 

Citát na titulní stránce: účastník diskuse o výzkumu strun pro elektrické nástroje  1. hodnocení uživatelů strun Elixir  2. MI SalesTrak®  3. praktické testy zvuku a pocitu při hře u strun Elixir

VÝHODA STRUN ELIXIR®


