
“ “

Nadeszła nowa era technologii strun do gitary elektrycznej. 

Jeśli o czymś marzyłem, to 
o strunach do elektryka, 

które brzmią i są  
w dotyku 

jak moje ulubione struny, 

tylko dłużej wytrzymują.



“ “

Od czasu, gdy stały się pionierem technologii 
strun powlekanych w latach 90., Struny Elixir wciąż 
ewoluowały, aby spełniać potrzeby i oczekiwania 
gitarzystów na całym świecie. 
Dążyliśmy nie tylko do tego, aby zapewnić wyjątkową 
trwałość brzmienia, ale też aby tę najlepszą w branży 
długowieczność osiągać bez utraty brzmienia i 
odczucia, jakie struny dają w dotyku. 

To właśnie dążenie pozwoliło nam zostać czołową 
marką strun do gitar akustycznych.2  

Teraz skupiamy się na rynku strun do gitary 
elektrycznej. 

Przeprowadzone badania wskazują, że gitarzyści grający na strunach niepowlekanych cenią sobie trwałość 
brzmienia, wolą jednak, aby struny miały klarowne brzmienie i były naturalne w dotyku.
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Z badań wynika również, że rośnie udział rynkowy niepowlekanych strun klasy premium, zaś sprzedaż tanich, 
niepowlekanych strun pozostaje bez zmian lub spada.2 Gitarzyści używający strun niepowlekanych gotowi są 
zainwestować w struny wyższej klasy, zapewniające wymagane przez nich efekty w grze.

Uznaliśmy więc za naturalne, że marka Struny Elixir powinna opracować produkt, który korzystać będzie z 
naszej wyjątkowej technologii powłok, w połączeniu z niespełnionymi dotychczas potrzebami gitarzystów, 
tworząc w ten sposób nową generację strun do gitary elektrycznej.  

Dodając do swojego asortymentu Struny Elixir do gitary elektrycznej z Powłoką OPTIWEB, możecie Państwo 
nadal zapewniać sobie dobry ruch klientów, wzmacniając swoją pozycję jako ulubionego sklepu muzyków i 
maksymalizując walory ekspozycji.

Dzięki naszej ostatniej innowacji, gitarzyści grający 
na strunach niepowlekanych zyskują wszystkie 
korzyści, jakie dają powlekane Struny Elixir, nie 
tracąc nic z brzmienia i odczuć w dotyku, które lubią 
w swoich strunach. 
Powłoka OPTIWEB, oparta na szeroko zakrojonym 
programie badań z udziałem muzyków, daje bardziej 
naturalne, bliższe sercu odczucia niż Powłoki 
NANOWEB® i POLYWEB®, zaś jej brzmienie jest nie do 
odróżnienia od strun niepowlekanych.
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OTO POWŁOKA OPTIWEB

Uczestnicy testów powiedzieli nam:
“W dotyku jest jak struna niepowlekana.” 

„Brzmienie próbnego kompletu jest jasne i żywe, takie jak w 
wysokiej klasy strunach niepowlekanych”.

„W przeszłości miewałem problemy z powlekanymi 
strunami. Z tymi nie miałem na gitarze elektrycznej 
żadnych kłopotów. Wspaniałe!”

Gra tak samo, jak naturalna struna.3 
Ma trwałość Strun Elixir®.

NASZA NOWA INNOWACJA – POWŁOKA OPTIWEB™

ZOPTYMALIZUJ SWÓJ ASORTYMENT STRUN ELEKTRYCZNYCH



A B

NOWY, ŚWIEŻY WYGLĄD
Opakowania klasy premium, robiące natychmiastowe wrażenie

Wraz z wprowadzeniem Powłoki OPTIWEB, Struny 
Elixir na nowo określają swoją pozycję na rynku 
strun do gitary elektrycznej, wprowadzając nowe, 
wysokiej klasy wzornictwo opakowań naszych 
kompletów strun z powłokami OPTIWEB, NANOWEB 
i POLYWEB.

Nowoczesne opakowania o fakturowanej powierzchni  
wywierają natychmiastowe wrażenie na ekspozycji, 
cechując się uproszczonym, czytelnym wzornictwem, 

które przyciąga uwagę. Rezultatem jest lepsze 
funkcjonowanie opakowania w sklepie, zarówno 
dla klientów, jak i dla sprzedawców.  

Wrażenie, jakie struny robią na wieszaku 
kontynuowane jest po „rozwinięciu” opakowania 
przez nabywcę, gdy pojawiają się zaprojektowane 
od nowa koperty pojedynczych strun, z dymkiem z 
hashtagiem, zachęcającym do interakcji w mediach 
społecznościowych.

Asortyment odpowiadający stylowi gry każdego gitarzysty grającego 
na gitarze elektrycznej

Od strun brzmiących ciepło i śliskich, przez 
brzmiące jasno i gładkie, po klarowne brzmienie 
i naturalne uczucie w dotyku – nasza gama strun 
do gitary elektrycznej z Powłokami POLYWEB, 
NANOWEB i OPTIWEB, zaspokoi wymagania 
każdego gitarzysty i pozwoli w pełni korzystać z 
oferty klasy premium. 

Wśród Strun Elixir do gitary elektrycznej znajdzie 
się powłoka dla każdego.

NASZA NOWA GAMA STRUN DO GITARY ELEKTRYCZNEJ

Gitarzyści grający na strunach powlekanych 
i niepowlekanych potwierdzają, że struny 
powleczone powłoką OPTIWEB brzmią tak samo 
jak struny niepowlekane.
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Przekonaj się sam, wysłuchując naszego testu 
A/B, w którym porównano Powłokę OPTIWEB ze 
strunami bez powłoki.

MUZYCY NIE SŁYSZĄ RÓŻNICY

elixirstrings.com/experience



ELX-593-BRC-PL-SEP16

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

POWŁOKA  

NANOWEB® 

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

  10 13 9 12 18 26

POWŁOKA  

OPTIWEB™

POWŁOKA  
POLYWEB®

12000 Super Light 9 11 16 24 32 42

12050 Light 10 13 17 26 36 46

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. 

“ “

Nr kat. Opis E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 

Klarowne brzmienie – 
naturalne w dotyku

Jasne brzmienie – gładkie w dotyku

Nr kat. Opis E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 

Reakcje muzyków
„UWIELBIAM te nowe struny! Na 

takie struny cały czas czekałem. Świetnie 
brzmią i są świetne w dotyku.”

„Wybrałbym je zamiast każdych 
innych strun”

POWŁOKA OPTIWEB™NOWA

W odróżnieniu od innych marek strun, w Strunach Elixir powlekana jest cała struna. 
W ten sposób chroniona jest nie tylko powierzchnia strun, ale też szczeliny owijki, 
gdzie, w przypadku powlekanych lub niepowlekanych strun innych marek, 
zazwyczaj gromadzi się zabójczy dla brzmienia brud. Powłoka galwaniczna Anti-
Rust na strunach stalowych bez owijki zapewnia większą trwałość brzmienia 
całego zestawu strun!

Struny Elixir zachowują brzmienie dłużej niż wszelkie inne struny, powlekane 
bądź nie.1

LINIA FULL ELECTRIC - STRUNY ZE STALI NIKLOWANEJ

Ciepłe brzmienie – szybkie i śliskie w dotyku

Nr kat. Opis E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 

Cytat na okładce: Uczestnik panelu badania strun do gitary elektrycznej  1. Ankiety przeprowadzone wśród gitarzystów grających na Strunach Elixir  2. MI SalesTrak®  3. Próby brzmienia i uczucia w dotyku Strun Elixir przeprowadzone wśród muzyków

PRZEWAGA STRUN ELIXIR®


