


Werner Tomasi
Constructor de flaute

«O construcție solidă, mecanică
perfectă, materiale de calitate,
precum și experiență îndelungată
și dragoste pentru detaliu... toate
acestea sunt vitale în construcția
flautelor – în special în ceea ce 
privește designul capetelor de flaut»



Material

Cu un timbru elegant, placa din argint oferă sentimentul prezenței 
solistice.

Tipul de argint 925 este materialul cel mai des folosit în construcția 
flautelor moderne. Se evidențiază printr-un sunet elegant, plăcut 
– sunet caracteristic flautelor de înaltă calitate.

Este capul de flaut pentru sunet puternic și voluminos!

Utilizarea unui orificiu din aur de 14 K și nu al unuia din argint  oferă 
două avantaje substanțiale: greutatea mai mare îi împrumută  
sunetului un volum suplimentar, în timp ce duritatea caracteristică 
aurului de 14 K facilitează o exprimare ușoară și directă.

Placa din lemn de  abanos ocupă o poziție specială! 

Datorită structurii caracteristice a suprafeței lemnului, plăcile 
din lemn de abanos produc un sunet deosebit de moale și de 
armonios. Această sonoritate stimulează și sprijină o modalitate 
relaxată de a cânta, întrucât, in ciuda presiunii reduse a aerului, 
sunetul este voluminos, masiv.

Placă din lemn de măslin. 

Măslinul este, într-un fel, mai moale și mai ușor decât abanosul, 
astfel încât sunetul intermediat de această placă este mai zvelt 
și mai elegant. 

Acest material, creat de noi, vă va entuziasma.  

Ton cald și armonios ce evocă lemnul - în același timp, vocal precum 
cel al plăcii din argint. Materialul TSM este ideal pentru cei care 
suferă de alergii dermatologice (toleranță redusă a pielii la lemn 
și metal).

Placă din argint SI

Placă din argint cu orificiu din aur GO

Placă din abanos GR

Placa din lemn OL

Placă TSM® (Tomasi Sound Material)

Placa din lemn GR

Placă TSM®

Argint 835

Aur 14 K

Placă din lemn OL

Argint, aur, lemn sau TSM®.
Descoperiți sunetul care vi se potrivește!
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Argintat

Argint 925

Dopuri din metal pentru acoperirea  
orificiilor clapelor. 

Accesoriu
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SERIA 06/07

Începe la cel mai înalt nivel!
Plăci din materiale de mare valoare
pentru cea mai bună calitate de sunet.

TFL 06/07

Flautul Tomasi argintat cu placă TSM® sau 
argint 925, clape cu orificii, mecanică de 
mi și picior de do. Include  accesorii, cutie 
și husă.

La alegere, din următoarele modele de plăci:

TFL 06-TSM®

TFL 07-SI cu placă și orificiu din argint 925

cu placă TSM® Tomasi Sound Material

TFL 06-TSM®

TFL 07-SI
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TFL 09L

TFL 09L-SI

TFL 09L-SI

TFL 09L-GR/OL/TSM®

TFL 09L-OL

TFL 09L-TSM®

TFL 09L-GR

TFL 09L-GO

TFL 09L-GO

cu placă și orificiu din argint 925

cu plăci din abanos, lemn de măslin  
și TSM® 

cu placă din argint 925 și orificiu din  
aur 14 K

SERIA 09L

Începutul este mereu light!
Argintul light (Ag 835) este, prin comparație
cu cel de 925, mai dur. Exprimare precisă și
volum sonor puternic.

Flaut Tomasi argintat cu cap din argint 
light 835, clape cu orificii și dopuri din 
metal, mecanică de mi. Include accesorii, 
cutie și husă.

La alegere, din următoarele modele de plăci:
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TFL 10

SERIA 10

Timbru elegant!
Flautul Tomasi cu cap din argint 925
pentru instrumentiști avansați.

TFL 10-SI

TFL 10-OL

TFL 10-TSM®

TFL 10-GR

TFL 10-GO

Flautul Tomasi argintat cu cap din argint 
925, clape cu orificii și dopuri din metal, 
mecanică de mi. Include accesorii, cutie și 
husă. Acest model se poate livra și cu picior 
de si.

La alegere, din următoarele modele de plăci:

TFL 10-SI

TFL 10-GR/OL/TSM®

TFL 10-GO

cu placă și orificiu din argint 925

cu plăci din abanos, lemn de măslin  
și TSM®

cu placă din argint 925 și orificiu din  
aur 14 K
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Flaut Tomasi cu corp și cap din argint 925, 
clape cu orificii și dopuri din metal, meca-
nică de mi. Include accesorii, cutie și husă. 
Acest model se poate comanda și cu picior 
de si.

TFL 10S

SERIA 10S

Trăieste-ți visul!
Flautul Tomasi pentru viitorii soliști.

10S

TFL 10S-SI

TFL 10S-OL

TFL 10S-TSM®

TFL 10S-GR

TFL 10S-GO

La alegere, din următoarele modele de plăci:

TFL 10S-SI

TFL 10S-GR/OL/TSM®

TFL 10S-GO

cu placă și orificiu din argint 925

cu plăci din abanos, lemn de măslin  
și TSM®

cu placă din argint 925 și orificiu din  
aur 14 K



Alessandro Baticci,
compozitor și flautist

Este un sistem de amplificare universal 
pentru flaute.
Instalare facilă / Fără feedback acustic 
și fără amplificarea zgomotelor parazi-
te   / Libertate de mișcare neîngrădită pe 
scenă 

Poate fi folosit în combinație cu dispozitive 
multi-efect, atât analoge cât și digitale.  
Pop / Rock / Techno / noi procedee tehnice 
moderne

Flautul tău, într-o nouă dimensiune!

The Tomasi MicroCork…

Accesați linkurile pentru înre-
gistrări cu TomasiMicroCork

www.tomasifloete.eu:

http://tinyurl.com/microcork

                       

»Tomasi MicroCork este instrumentul
perfect pentru amplificare și procesare
audio live«




