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rze Chrome, Black lub Gold. Instrument posiada ręcznie szyty, skórzany 
pokrowiec RockBag oraz indywidualnie wypisany certyfikat autentycz-
ności. 
Towar dostępny na zamówienie (custom shop).
Sugerowana cena Framus Diablo II Supreme Masterbuilt to 23975,60 
PLN. Cena zależna od konfiguracji oraz zmian w specyfikacji instru-
mentu.

Framus Diablo II Supreme Teambuilt German Pro Series to instrument 
który posiada: mahoniowy korpus z  płytką elekroniki “Easy Access”, 
żłobiony top AAA z klonu płomienistego, mahoniowy gryf set-in z pod-
strunnicą z hebanu tygrysiego oraz 22 progami jumbo, mostek TonePros 
Tune-o-Matic string through, oryginalne pickupy Seymour Duncan: Sen-
tient (gryf) / Nazgûl (most), kontrolę parametrów Volume i  Tone, 5-po-
zycyjny przełącznik wyboru pickupu Framus, zaczepy paska Warwick 
Security Locks. Diablo II Supreme Teambuilt dostępny jest w następują-
cych wykończeniach na wysoki połysk: Nirvana Black Transparent High 
Polish, Antique Tobacco Transparent High Polish, Burgundy Blackburst 
Transparent High Polish, Lagoon Blueburst Transparent High Polish oraz 
Vintage Sunburst Transparent High Polish. W zestawie znajduje się po-
krowiec Starline RockBag.
Sugerowana cena Framus Diablo II Supreme Teambuilt to 9675,60 PLN. 

PRODUCENT: WWW.FRAMUS.DE 
DYSTRYBUTOR: WWW.W-DISTRIBUTION.DE 

ramus Diablo II Supreme 
to  gitara przeznaczona, 
z założenia, dla metalowych 
gitarzystów i tych którzy ce-
nią sobie niskie stroje. W in-

strumencie zastosowano zestaw przetwor-
ników Seymour Duncan, Sentient (gryf) oraz 
Nazgûl (mostek). Idealnie dobrane pickupy 
sprawiają, że  gitara odzywa się rewelacyj-
nie w ciężkich gatunkach, z podkreśleniem 
wysokiej i surowej góry, mocnym środkiem, 
oraz punktualnie wpasowanym 
basem. Zestaw Nazgûl i  Sentient 
sprawdzi się w  nowoczesnym 
metalu i  najniższych strojach. 
Mostkowy pickup, Nazgûl, to żywe 
i  agresywne brzmienie high-ga-
in. Gryfowy przetwornik, Sentient, 
to  nieco lżejszy sygnał wyjściowy 
oraz świetny zakres dynamiki. 
Gitara Framus Diablo Supreme 
została gruntownie odświeżo-
na i w nowej odsłonie prezen-
tuje się jako Diablo II Supreme, 
z specjalnie zdobionym żłobie-
niami topem. Trójwymiarowy 
top, mocno podkreślone kontury, 
to  kształty znane już użytkowni-
kom marki z  modeli Framus Idolma-
ker. Wraz z  nowymi zmianami, Diablo II 
Supreme jest jeszcze bardziej unikalna i wyjątko-
wo piękna. Warto dodać, że wszystkie instrumenty z serii Masterbuilt 
oraz Teambuilt przechodzą zabieg Plek Fretwork oraz wyróżniają się 
technologią IFT – Invisible Fretwork Technology. Dodatkowo, mode-
le Masterbuilt poddane są  zabiegowi specjalnego zaokrąglania pro-
gów. Natomiast gitary Framus Teambuilt, od  2019 roku, sprzedawane 
są z certyfikatem autentyczności oraz oryginalnym zdjęciem.

Framus Diablo II Supreme Masterbuilt to produkt custom shop z Mark-
neukirchen/Nimecy. Ta  ekskluzywna gitara posiada mahoniowy kor-
pus z  spasowaną, drewnianą pokrywą elektroniki, żłobiony top AAA 
z klonu płomienistego, mahoniowy gryf set-in z podstrunnicą z heba-
nu tygrysiego oraz 22 progami jumbo i fluorescencyjnymi markerami 
bocznymi. W instrumencie znajdziemy klucze Graph Tech Ratio Loc-
king z drewnianymi motylkami, mostek TonePros Tune-o-Matic string 
through, oryginalne pickupy Seymour Duncan: Sentient (gryf) / Nazgûl 
(most), kontrolę parametrów volume i  tone, 5-pozycyjny przełącznik 
wyboru pickupu Framus, zaczepy 
paska Warwick Security 
Locks, osprzęt w kolo-
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