
 

Oferta Pracowni Luthier:  

 
 Diagnostyka instrumentu  25 zł  

Rozbudowany proces diagnostyczny: Krzywizna i zniekształcenia gryfu, wysokość strun nad 

progami, stan  siodełka: wysokość, odwzorowany radius, stan progów: zużycie, zniekształcenia, 

odwzorowanie radiusa na mostku, stan osprzętu, stan połączeń konstrukcyjnych, zniekształcenia 

gryfu i pudła, stan wykończenia, stan elektroniki. 

 Regulacja instrumentu 

Konserwacja podstrunnicy i polerowanie progów, korekta siodełka gryfu i mostka, regulacja 

krzywizny gryfu,  ustawienie menzury z mostkiem akustycznym lub standardowym elektrycznym 

175 zł, z mostkiem Floyd Ross 195 zł   

 Szlif  progów i konserwacja podstrunnicy 250 zł 

Podklejenie progów, wyrównanie szczytów progów w urządzeniu NRS - Neck Rock Stabilizer(tm), 

odbudowanie korony progów, zaokrąglenie krawędzi progów, polerowanie progów, czyszczenie i 

konserwacja podstrunnicy, olejowanie. 

 Kompletna regulacja i szlif progów:   

Podklejenie progów, Szlif  progów w NRS - Neck Rock Stabilizer(tm), konserwacja podstrunnicy i 

polerowanie progów, korekta siodełka gryfu i mostka, regulacja krzywizny gryfu, wymiana strun, 

korekta kluczy, ustawienie menzury z mostkiem akustycznym lub standardowym/ elektrycznym 395 

zł, z mostkiem Floyd Ross 415 zł   

Wszystkie niezbędne usługi razem w promocyjnej cenie! 

 Podklejenie progów 85 – 150 zł 

Korekta osadzenia progów w kanale, wprasowanie wystających lub wszystkich progów wraz ich 

podklejeniem uniemożliwiającym ich ponowne przemieszczanie, zabieg polepsza wybrzmiewanie 

struny na progu poprzez eliminację mikro drgań i pustych przestrzeni w kanale podstrunnicy. 

 Wymiana progów* 410 zł + 155 zł regulacja  + cena progów  

Wymiana progów na nowe wraz z usługą Kompletnej regulacji gitary, szlif podstrunnicy w celu 

odświeżenia lub zmiany radiusa.*  

 Korekta siodełka   35 zł 

Dostosowanie szerokości kanałów na struny, odwzorowanie radiusa na siodełku i ustawienie 

optymalnej wysokości strun, stworzenie optymalnego kąta podparcia struny, Celem jest uzyskanie 

optymalnej wysokości strun nad gryfem i eliminacja przydźwięków struny, wydłużenie czasu 

wybrzmiewania struny.  

 Korekta menzury i wysokości siodełka mostka 

-Mostek akustyczny 45 zł 

-Mostek stały z pojedynczymi wózkami 45 zł 

-Mostka ruchomego tremolo Floyd Rose 75 zł 

Ustalenie wysokości strun na siodełku mostka, odwzorowanie radiusa, stworzenie optymalnego kąta 

podparcia struny, ustawienie menzury. Celem jest uzyskanie optymalnej wysokości strun nad gryfem 

i eliminacja przydźwięków struny, wydłużenie czasu wybrzmiewania struny.  

 Wymiana siodełka na nowe MAXI Nut(tm) 

-Tradycyjne: kostne 130 zł , z mosiądzu 150zł, grafitowe lub tusqu 160zł 

-Kompensowane: kostne lub z mosiądzu 230zł  

Wykonanie siodełka specjalnie do konkretnej gitary, poprawia sustain (wybrzmiewanie) gitary. 

Kompensowane poprawia strojenie wzdłuż gryfu. 
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 Regulacja krzywizny gryfu     35 zł  

nadanie optymalnej krzywizny gryfu w celu uzyskania idealnej akcji strun.  

 Wymiana strun z konserwacją podstrunnicy 35 zł 

Bezpieczna wymiana strun i założenie nowego zestawu w sposób uniemożliwiający ich 

ześlizgiwanie, strojenie wraz z rozciąganiem strun zapobiegającym szybkiemu rozstrajaniu, 

konserwacja podstrunnicy, korekta działania stroików. 

 Konserwacja kluczy (stroików) 25zł 

Oczyszczenie i smarowanie mechanizmu kluczy, zoptymalizowanie oporu motylków, korekta 

mocowania w gryfie,  

 Konserwacja podstrunnicy i polerowanie progów 35zł 

Oczyszczenie progów i podstrunnicy, polerowanie progów 

 Wymiana przystawek (pickup’ów) 35 zł/szt.  

 Wymiana potencjometru    20 - 55 zł/szt. + cena potencjometru 

 Wymiana gniazda      20 - 35  zł + cena gniazda. 

 Wymiana przełącznika     20 – 50  zł /szt. + cena przełącznika. 

 Konserwacja elektroniki 30 zł 

Smarowanie i korekta mocowania elektroniki śrubek, uchwytów ect. 

 Rozbudowana diagnostyka układu elektronicznego 65 – 300 zł  

Wychwycenie nieprawidłowości w układzie elektronicznym pasywnym lub aktywnym 

 Przelutowanie układu elektrycznego od 85 zł + cena części 

Polega na przelutowaniu standardowego układu elektronicznego w prawidłowy sposób z użyciem 

nowych kabli, nowych podzespołów np. Telecaster, Jazz Bass.  

 Ekranowanie układu elektrycznego    115 – 350 zł  

Polega na oklejeniu komór wewnętrznych gitary taśmą miedzianą, przelutowaniu układu w 

prawidłowy sposób, eliminuje zakłócenia w układzie, tłumienie sygnału, pętle mas itp.  

 Przewijanie cewki typu singlecoil  180 - 320zł  

Polega na naprawie uszkodzonej cewki,  

 Usługa Expresowa „Na dziś” +50% ceny usługi, „Na drugi dzień” +30% ceny usługi 

Wykonanie niemal wszystkich usług z oferty tego samego dnia lub na dzień następny. 

 Montaż piezo i equalizerów w gitarach akustycznych 190-450zł  

-Wykonanie  niezbędnych ingerencji w konstrukcji  i montaż elektroniki, 

-frezowanie kanału na nowe siodełko. 

 Rozbrzmiewanie Gitary w komorze Guitar JukeBox(tm) 55zł  

-Stabilna temperatura, wilgotność i Prime Vibe pozwoli gitarze nabrać nowego, lepszego brzmienia, 

czas rozbrzmiewania to ok 120h. 

 

*Dopłaty do wymiany progów: 
 Specyficzna konstrukcja gitary (gryf wklejany, przez korpus)  + 30zł 

 Gryf z bindingiem  +25zł 

 Markery na gryfie krzyżujące się z progami +10zł 

 Podstrunnica hebanowa  +10zł 

 Gitara basowa 4 strunowa +20zł 

 Gitara 7-strunowa oraz basowa 5 lub 6-strunowa  +60zł 

 Gitara akustyczna, klasyczna, Hollow body  +30zł 

*Dopłaty do regulacji : 

 Gitara 7 strunowa + 15 zł,  
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 Gitara 12 strunowa  55zł 

 Bass 5 strunowy  + 15 zł 

 Bass 6 strunowy  + 25 zł 

 

Naprawy konstrukcyjne: 

 Nowa podstrunnica z progami i montaż, g. akust./elektr 790zł + materiały + progi 

 21 progów, szer. x dłg. x szer. = 43x450x52mm, markery 9 szt  

Nowa podstrunnica do basu 4s. i montaż 890zł + materiały + progi 

21 progów, szer x dłg x szer = 40x605x64mm,  

Nowa podstrunnica do banjo/mandoliny i montaż 570 zł + materiały + progi 

15 progów, 35x220x45mm, markery 3 szt  

 Nacięgnięcie skóry na obręcz 130 - 350zł + cena skóry 

Montaż skory, naciągnięcie   

 Termiczne prostowanie gryfu : 

-Wzdłuż osi podłużnej gryfu ( krzywizna wklęsła lub wypukła) 200-450zł  

Spowodowana przez wieloletnie, zbyt duże napięcie strun lub zbyt mocno naprężony pręt gryfu. 

-Wzdłuż osi poprzecznej gryfu, skręcenie płaszczyzny główki względem płaszczyzny 

podstrunnicy( efekt śmigła) 190-400zł 

Spowodowane wadami drewna, niewłaściwymi warunkami przechowywania instrumentu, 

nierównomiernym napięciem strun ect.  

 Termiczne prostowanie pudła z zastosowaniem stabilizatora lub wzmocnieniem beleczek (płyta 

wypukła lub wklęsła w okolicy mostka) 250-400zł 

mostek zapadnięty lub wyciągnięty, płaszczyzna mostka odchylona względem płaszczyzny płyty 

wierzchniej, 

Wada powstała najczęściej w wyniku napięcia strun i zbyt słabych beleczek pudła, 

 Regulacja kąta nachylenia gryfu przykręcanego 80-280zł 

Nadanie optymalnego kąta nachylenia gryfu względem korpusu poprzez zastosowanie wkładki 

klinowej lub skorygowanie płaszczyzny podstawy kieszeni korpusu.  

 Wklejanie gryfu 190 - 450 zł  

Odklejenie i przyklejenie gryfu, korekta kąta gryfu,  

 Klejenie złamanej główki 190 - 450 zł 

Klejenie z przeszlifowaniem miejsca klejenia bez pełnego lakierowania(nieco widoczne miejsce 

klejenia) lub klejenie z lakierowaniem (klejenie niezauważalne), wklejenie wzmocnień.  

 Montaż mostka typu tune o  matic  od  120zł 

korekta otworów na trzpienie mocujące, montaż mostka (bez  montażu strunociągu) 

 Wklejanie nowego mostka na pudle rezonansowym 220 - 450zł  

Odklejenie i przyklejenie mostka z ustawieniem optymalnej odległości od gryfu w celu ustalenia 

właściwej menzury. 

 Wykonanie nowego mostka do gitary akust./klas. 90 - 190zł + cena siodełka (bez przyklejenia) 

 Klejenie pęknięcia pudła rezonansowego 60-350zł   

 Inne naprawy ustalane indywidualnie 

 

Wysyłka gitary, „Usługa Na Odległość”: 

 Wysyłka zabezpieczonego instrumentu, w dwie strony = 60zł.  W jedną stronę =  30 zł  
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Cennik usług serwisu sprzętu audio: 
-przegląd techniczny wzmacniacza  50 - 100 zł     

-przegląd techniczny kolumny – 50 zł 

-przegląd techniczny efektu gitarowego 30 - 70 zł  

 wymiana lamp we wzmacniaczu – 30-60zł + koszt zakupu lamp  

- budowa wzmacniacza lampowego – wycena na podstawie specyfikacji Klienta. 

 - wymiana głośników  w kolumnie  - 50 - 100 zł + kosz głośników 

- naprawa układów wewnątrz urządzenia 50 zł/h + koszt części  

- obicie kolumny lub wzmacniacza: 

-1x12 -  60 – 120zł 

-2x12 – 80-140zł 

-4x12 – 90-180 zł  

- Wymiana paneli, osłon, krat w głośniku / wzmacniaczu 30-90 zł + koszt materiałów 

- budowa kolumny głośnikowej– wycena  indywidualna. 

-Koszt zamówienia kuriera za pośrednictwem naszego serwisu : 

  Kurier UPS/Fedeex :  

- 30 zł –  koszt przesyłki + opakowanie – waga do 20kg. 

- 45zł- koszt przesyłki + opakowanie – waga do 21- 35kg. 

-70zł- koszt przesyłki + opakowanie – waga do 36- 60kg. 

Sami zamawiamy Kuriera do Ciebie po odbiór wzmacniacza/kolumny do Serwisu   

Przed wysyłką konieczny kontakt w celu ustalenia wartości przesyłki do ubezpieczenia.  
 

Ceny są orientacyjne, mogą zwiększyć się bądź zmniejszyć po dokładnych oględzinach instrumentu, lub w przypadku jego 

nietypowej konstrukcji. 

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2018. 

Więcej informacji  na Luthier.com.pl  

 

LUTHIER -  Kamil Józef Wesołowski  NIP 7991930323 REGON 147204510 

Luthier.com.pl     info@luthier.com.pl     t. 602 675 497   

SERWIS GITAR w Warszawie: Antoniego Mackiewicza 7 lok. 1   
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