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NAMM: Furch Guitars představuje limitovaný model 

cestovní kytary pro rok 2020 

Velké Němčice, 15. ledna 2020 – Společnost Furch Guitars (Furch), přední světový 

výrobce kytar prémiové kvality, představuje svou jedinečnou celomasivní cestovní 

kytaru Little Jane v limitované edici pro rok 2020. Nástroj vyniká kombinací 

prvotřídního materiálu, precizního zpracování a unikátního konstrukčního řešení, 

nabízejícího hudebníkům obrovskou svobodu transportu během cestování. 

Cestovní kytara Furch Little Jane Limited 2020-LC vychází z jednoho z našich 

nejoblíbenějších a nejprodávanějších modelů. Její speciální konstrukční řešení v podobě 

patentovaného montážního systému umožňuje kytaru snadno a rychle složit 

do plnohodnotného nástroje a následně opět rozložit do kompaktních rozměrů a uložit 

do cestovního obalu velikosti běžného příručního batůžku. Kytara je tak vždy připravena 

na cestu za dobrodružstvím. 

Hlavním prvkem montážního systému je masivní háček vyrobený z vysoce kvalitní 

nerezové oceli a z hliníku používaného v leteckém průmyslu. Jeho pomocí lze spolehlivě 

uchytit odnímatelný krk kytary k jejímu tělu. Speciální otvor umístěný na boku nástroje 

pak slouží k bezpečnému uložení krku kytary během transportu. Zároveň však zvyšuje 

i akustický komfort hráče, neboť šíří až překvapivě výrazný a hlasitý zvuk přímo k jeho 

uchu. Nekompromisních cestovních rozměrů nástroje během transportu je dosaženo 

také pomocí odnímatelné hlavy kytary, kterou lze po rozložení bezpečně vložit 

do speciální přihrádky v cestovním obalu. Celkový hráčský komfort pak dokresluje 

hmatník o šířce 45 mm a 55mm rozteč strun na kobylce, které odpovídají rozměrům 

nikoli cestovních, ale běžných akustických kytar.  

Prvotřídní každým coulem 

Přední deska kytary Furch Little Jane Limited 2020-LC je vyrobena ze vzácného alpského 

smrku. Jeho krásný zvuk s lehce zvýrazněnými vyššími tóny umocňuje náš speciální 

postup individuálního ladění rezonanční desky. Zadní desku a luby tvoří exotické 

cocobolo. Tělo nástroje pak pokrývá speciální tenké lakování s otevřenými póry, které 

podtrhuje přirozené zvukové a vizuální charakteristiky použitých dřevin. Celkový 

atraktivní vzhled kytary dokresluje řada dekorativních prvků v podobě lemování těla 

z padouku, ořechové výložky přední desky, prstencové rozety s abalonovým vykládáním 
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a bočních perleťových pozičních značek. Součástí kytary je také zamykací ladicí 

mechanika Furch Machine Chrome, která zajišťuje, že kytara zůstává výborně naladěná 

i po jejím opětovném složení. 

Kytara Furch Little Jane Limited 2020-LC je standardně dodávána bez elektroniky, 

v případě zájmu ji však lze osadit snímacím systémem LR Baggs Element Active System – 

Volume Tone Control (EAS-VTC), který má vysoký dynamický rozsah a zároveň citlivě 

přenáší všechny nuance hráče a akustického projevu kytary. Elektronika se instaluje 

skrytě do akustického otvoru kytary, aniž by bylo zasahováno do jejího těla, a umožňuje 

velmi pohodlné ovládání. 

Kytara Furch Little Jane Limited 2020-LC je vyrobena v omezeném množství 120 kusů. 

Stejně jako u předchozích limitovaných modelů platí, že počet vyrobených kytar 

je konečný a shodné provedení nástroje nebude použito na žádný další později 

produkovaný model. Kytara Furch Little Jane Limited 2020-LC bude k dostání 

u autorizovaných prodejců značky Furch od letošního března, zájemci si ji však mohou 

zamluvit již nyní. 

O společnosti Furch Guitars 

Společnost Furch Guitars (Furch) byla založena v roce 1981 a postupně se vypracovala mezi 
nejvýznamnější světové výrobce celodřevěných akustických kytar a bas. Výrobní areál i sídlo společnosti 
se nachází ve Velkých Němčicích v blízkosti Brna. Furch úspěšně spojuje dlouholeté know-how z oblasti 
ruční výroby kytar s nejmodernějšími výrobními procesy, technologiemi a vlastními inovacemi, díky čemuž 
dodává na trh prémiové nástroje s vynikajícími akustickými i materiálovými parametry. Furch dodává své 
nástroje s tříletou zárukou do 32 zemí na pěti světových kontinentech, zaměstnává přes 60 špičkových 
nástrojářů a ročně produkuje více než 8 000 kytar, které využívá např. Al di Meola, Suzanne Vega, Per 
Gessle, David Koller, Vlasta Redl, Zdeněk Bína či Thom Artway. Další informace lze najít na webu 
www.furchguitars.com. 

 

Kontakt pro média: Klára Ariño, press@furchguitars.com, +420 777 728 091 
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