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platnost akce do 1. 11. 2019

• vrchní deska, spodní deska a luby lípa
• hmatník a kobylka mořený javor
• barva přírodní, povrchová úprava 
matný lak

Klasická 3/4 kytara
25016272 Stagg C432

• perkusní sada
• desetidílná
• v praktické krabičce

Dětská perkusní sada
25014920 Stagg CPK-02

• s květinovým dekorem
• vrchní deska nato
• tělo z lípy
• včetně pouzdra

Sopránové ukulele
25020473 Stagg US20 Flower

v

• basový buben 16“, tomy 10“ a 8“, floor 
12“, snare 10“, činel Crash 10“, Hi-Hat 8“
• vč. stojanů, stoličky a paliček
• barevné varianty červená/černá

Dětská bicí sada, pětidílná
25024132 Stagg TIM JR 5/16B BK černá
25024133 Stagg TIM JR 5/16B RD červená

5 390 Kč
5 790 Kč

949 Kč
1 099 Kč

1 299 Kč
1 599 Kč

1 299 Kč
1 549 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v Kč a včetně poplatku do recyklačního fondu za likvidaci elektroodpadu.
Změna cen vyhrazena. V zeleném poli jsou uvedené přeškrtnuté orientační běžné maloobchodní ceny
a akční ceny (větším písmem) platné do 1. 11. 2019 nebo do vyprodání zásob.
Tiskové chyby vyhrazeny, obrázky jsou pouze ilustrativní.

PRODEJNA U MERKURA
Na Staré poště 508, 530 02 Pardubice 

Tel.: +420 608 221 007
info@umerkura.cz, www.UMERKURA.cz



• typ Dreadnought
• tělo lípa, krk nato, hmatník a 
 kobylka mořený topol
• otevřená mechanika
• lesklý povrch
• barevné varianty černá/modrá/přírodní

Klasická 4/4 kytara

Akustická 12-ti strunná kytara

Dětská elektrická kytara typu Strat

25025370 Stagg SCL70-BLK černá       25025369 Stagg SCL70-NAT přírodní

25020901 SA40D/12-BK černá      25020902 SA40D/12-N přírodní

25011332 Stagg J200-BK černá      25011333 Stagg J200-SB stínovaná

• vrchní deska smrk,  
spodní deska a luby sapelli
• krk nato s kovovou výztuhou
• hmatník a kobylka laurel
• nultý pražec a sedlo kobylky kost
• barva černá/přírodní

• typ Dreadnought
• vrchní deska smrk
• spodní deska a luby mahagon
• kobylka a hmatník palisandr
• barva černá/přírodní lesklá

• vrchní deska smrk, spodní deska a luby lípa
• krk nato, hmatník a kobylka mořený javor
• zlatá mechanika
• barva světle hnědá, povrchová úprava lesklý lak

25022726 SA20D černá      25022651 SA20D modrá      25022650 SA20D přírodní

25015493 Stagg C546LH

25020632 černá       25020633 hnědý sunburst      25020636 modrá

Akustická kytara typu Dreadnought

Klasická 4/4 levoruká kytara

Elektrická kytara typu Telecaster

3 990 Kč
4 590 Kč

2 890 Kč
3 290 Kč

2 190 Kč
2 590 Kč

3 490 Kč
3 990 Kč

3 290 Kč
3 890 Kč

• elektrická kytara Vintage „T“ Custom
• tělo masivní olše
• 22 pražců, snímače 2x SC
• pevná kobylka s třemi kameny, struny D‘Addario EXP110
• barva černá/hnědá sunburst/modrá sonicburst

• tělo masiv olše, krk a hmatník javor
• 21 pražců, snímače 1x SC,  
ovládání 1x Volume
• kobylka pevná typu Strat, mechanika 
die-cast
• barva černá/stínovaná

2 090 Kč
2 390 Kč

Novinka



Nylonové pouzdro na kytaru 

Kytarový stojánek typu „A“ 

Nylonové pouzdro na kytaru

Nástěnný držák na kytaru

Digitální ladička se skřipcem

Kufr na kytarové efekty

25021422 STB-5 C klasika  25021423 STB-5 W western

25019264 Stagg SG-A008/1 BK

• bavlna šíře 5 cm
• nastavitelná délka 82 - 141 cm
• barva černá, hnědá, zelená

• nastavitelná délka 82 - 141 cm
• barva černá

• rytý květinový vzor, polstrování
• nastavitelná délka 82 - 141 cm
• barva černá/hnědá/medově hnědá

• pro většinu nástrojů
• podsvětlený displej
• klipové provedení
• baterie součástí

• 15 mm polstrování
• vysoká odolnost
• vnější kapsa
• dva ramenní popruhy

25021868 STB-NDURA 15 C  25021869 STB-NDURA 15 W

25023660 Stagg GUH-TRAP

25019934 Stagg CTU-C5 BK

25016291 Stagg UPC-535

Kytarový bavlněný popruh Kytarový popruh Kytarový kožený popruh
25019483 černý    25019485 hnědý    25019484 zelený 25022449 koženkový      25022443 semišový 25025399 černý  25025397 hnědý  25025400 medový

• pro elektriku i akustiku
• ocelová konstrukce, gumové nožky
• šířka 20 - 34 cm, hmotnost 1,5 kg

• zámky pro zafixování nástroje
• plastové provedení s nylonovým polstrováním
• vzdálenost mezi rameny 5,2 cm

• hliníkové hrany, chromový hardware
• vnitřek vystlaný měkkou pěnou, gumové nožky, 
pevné ucho
• vnitřní rozměry 320 x 535 x 83 mm

• výška 64,5 cm
• černý vinylový sedák 35 x 26 cm

• 5 mm polstrování
• vnější kapsa
• dva ramenní popruhy
• černá barva

Kytarová komba 40W
25015605 Kombo pro el. kytaru   25015613 Kombo pro el. akust. kytaru   25015617 Kombo pro el. baskytaru

• výkon 40W
• 10“ reproduktor
• vstup 6,3 mm jack pro CD/MP3 a výstup 6,3 mm jack na sluchátka
• třípásmový ekvalizér s parametrickými středy

25021473 Stagg GIST-350
Stolička s kytarovým stojanem

999 Kč
1 149 Kč

299 Kč
339 Kč

449 Kč
499 Kč

129 Kč
149 Kč

169 Kč
199 Kč

999 Kč
1 199 Kč

319 Kč
369 Kč

399 Kč
469 Kč

1 299 Kč
1 489 Kč

489 Kč
569 Kč

189 Kč
219 Kč

3 490 Kč
3 790 Kč

2 990 Kč
3 290 Kč

3 490 Kč
3 890 Kč

389 Kč
439 Kč



Housle s ebenovým hmatníkem

Mandolína bluegrassová

Cigar box kytara

4/4 elektrické housle

Pětistrunné banjo

Sopránové ukulele

Elektrické violoncello

Pětistrunné kytarové banjo

Pouzdro pro sopránové ukulele

25016802 3/4 celomasivní    25016803 4/4 celomasivní

25012999 Stagg M50 E elektroakustická

25023653 James Neligan CASK-PUNCHEON

25022897 EVN X-4/4 BK černé
25022899 EVN X-4/4 MBL metalické modré
25022900 EVN X-4/4 MRD metalické červené

25015001 Stagg BJM30 DL

25014184 Stagg US80-S

25019120 Stagg ECL 4/4 BK

25021256 Stagg BJW-OPEN 5

25019679 Stagg STB-10 UKS

• tělo masiv javor
• vstup pro MP3, výstup na sluchátka
• včetně příslušenství
• barva černá/modrá metalíza/červená metalíza

• tělo mahagon
• krk nato, hmatník palisandr
• kobylka javor/eben
• 30 háčků
• blána Remo 11“

• celomasivní mahagon
• hmatník a kobylka z pali-
sandru
• lemování bílou výložkou
• matný lak

• tělo mahagon
• krk nato, hmatník palisandr
• 18 háčků
• vrchní blána Remo 11“

• materiál nylon s výztuhou 10 mm
• barva černá/šedá

• vrchní deska masiv smrk
• spodní deska a luby masiv javor
• krk a kobylka javor
• ebenový hmatník
• včetně vyztuženého nylonového pouzdra, smyčce 
a kalafuny

• vrchní deska, spodní 
deska, luby a krk nato
• hmatník palisandr, kobyl-
ka javor
• otevřené mechaniky, 
snímač 1x SC
• barva stínovaná červená

• rezofonické provedení
• smrkové tělo, mahago-
nový krk
• hmatník a kobylka ze 
dřeva Ovangkol
• včetně pouzdra

4 890 Kč
5 790 Kč

319 Kč
369 Kč

2 990 Kč
3 290 Kč

4 990 Kč
5 590 Kč

5 990 Kč
6 990 Kč

2 190 Kč
2 890 Kč

2 390 Kč
2 690 Kč

3 990 Kč
4 490 Kč

14 490 Kč
15 990 Kč

• tělo masiv javor
• krk javor, hmatník palisandr
• niklovaná mechanika typu 
diecast, kobylkový piezo 
snímač
• vstup pro MP3, výstup na 
sluchátka
• včetně nylonového pouzdra 
a smyčce



Stolička ke klavíru typu „Chesterfield“

Lehký kufr pro klávesy

Pouzdro pro klávesy, černý nylon

Kovová stolička ke klávesovým nástrojům

25025610 PB36 BKM VBK černá matná, sedák černý samet
25025613 PB36 RWM VBK palisandrová matná, sedák černý samet
25025615 PB36 VWM VWH bílá matná, sedák bílý samet

25011688 KTC-115      25022094 KTC-140D      25016547 KTC-150Y

25008097 Stagg K10-097    25008098 Stagg K10-099

25013289 Stagg KEB-A20

• nastavitelná výška 45–55 cm, průměr 35 cm
• hmotnost 5 kg
• dubové dřevo

• snadné nastavení požadované 
výšky pomocí šroubu s pružinou
• černá barva

• černý nylon
• 18 mm polstrování
• rozměry 137 x 33 x 17 cm

• přepínání polarity
• kabel 1,8 m, jack 6,3 mm
• kovové tělo s protiskluzovou 
gumovou vrstvou na spodní i 
vrchní straně

• nastavitelná výška 49-56 cm
• rozměr 56 x 33 cm
• hmotnost 7,7 kg

• výsuvné madlo a kolečka
• povrch pevný černý nylon, zavírání 
na zip
• vyztužení bočnic překližkou, velká 
vnější kapsa

• černý nylon
• 10 mm polstrování
• rozměry 99 x 42,5 x 16 cm

• černý nylon
• 10 mm polstrování
• rozměry 97 x 37 x 13 cm

• skládací
• nastavitelná výška 45–60 cm 
 ve 4 polohách
• rozměry sedáku 60 x 32 cm
• hmotnost 4 kg

Stolička ke klavíru kulatá

Stojan na klávesy

Pouzdro pro klávesy Deluxe 18mm

Klávesový sustain pedál

25010868 CHM VBR třešeň matná, sedák hnědý samet
25008857 WNM VBR ořech matná, sedák hnědý samet
25010062 WNP VBR lesklý ořech, sedák hnědý samet

26702061 Dimavery SL-5

25010753 Stagg K18-138

25021951 Stagg SUSPED 5      25021203 Stagg SUSPED 10

1 899 Kč
2 190 Kč

2 990 Kč
3 390 Kč

649 Kč
749 Kč

699 Kč
819 Kč

369 Kč
399 Kč

1 499 Kč
1 669 Kč

999 Kč
1 149 Kč

obj. číslo typ akční cena

Stagg KTC-115 111 x 49 x 18 cm 4 190 Kč

Stagg KTC-140D 138 x 38 x 18 cm 4 290 Kč

Stagg KTC-150Y 147 x 50 x 18 cm 4 890 Kč

obj. číslo typ akční cena

25021951 Stagg SUSPED 5 299 Kč

25021203 Stagg SUSPED 10 349 Kč



Nylonové pouzdro pro paličky

Cajonový pad

Sada 5 pouzder pro bubny

Pouzdro na 14“ malý buben

Cajon s bongo efektem

Pouzdro Deluxe pro činely

Sada 5 pouzder pro bubny

Cajon s basreflexem

Cvičný pad 8“ a 12“ 

25017735 Stagg SDSB17

25025562 Stagg CAJ-TRIPAD

25014607 Stagg PBS-2

25016637 Stagg SSDB-14/6.5 STD

25025560 Stagg CAJ-BONGO-N

25017734 Stagg SCYBB-22

25014605 Stagg PBS-1

25025561 Stagg CAJ-CANNON-EB

25023721 Stagg TD-08R    25023722 Stagg TD-12R

• tři zvukové zóny (snare, high bongo a low bongo)
• dodáváno včetně nylonového povlaku

• pouzdro Deluxe dvojité pro činely z vyztuženého 
černého nylonu, vnitřek vyložený plyšem
• vnitřní kapsa čtyřdílná do rozměru 22“, vnější kap-
sa dvoudílná do rozměru 16“
• vnější pouzdro na paličky a příslušenství, dvojité 
ucho, ramenní popruh a dva batohové popruhy 
skrytelné pod zipem

• boční plochy k 
imitaci zvuku bong
• barva přírodní a 
černá

• boky a zadní deska bříza (sedmivrstvá dýha)
• přední deska eben (třívrstvá dýha)
• pryžové nožky, laditelné strunění, ladící klíč

• desetistranný s dřevěnou deskou
• gumový povrch s protiskluzovou pěnou
• závit 8 mm (5/16“) pro upevnění na stojan

• pouzdro Deluxe pro 
snare 14“ x 6,5“ a stojan 
na buben
• dva nastavitelné ra-
menní popruhy

• profesionální nylonové pouzdro
• barva černá

• pro rozměry 20“ x 16“ - 18“ basový buben + 10“ 
x 8“ tom + 12“ x 10“ tom + 14“ x 12“ tom + 14“ x 
6,5“ snare
• z pevného černého nylonu, vyztužení 10 mm

• pro rozměry 22“ x 16“ - 18“ basový buben + 12“ 
tom + 13“ tom + 16“ floor tom + 14 x 6,5“ snare
• z pevného černého nylonu, vyztužení 10 mm

• 6 tréninkových programů
• měřič rychlosti úderů
• výstup na sluchátka
• závit na stojan

Elektronické bubny Výukový a cvičný bubenický pad
25900360 Medeli DD522 25021685 Stagg EBT-10

9 990 Kč
12 990 Kč

• 3x Tom, 1x dvouzonový Sna-
re, 1x Crash a 1x Ride s funkcí 
utlumení rukou, 1x Hi-Hat, 1x 
multipoziční pedál Hi-Hat, 1x 
Kick se šlapkou
• 380 zvuků, 30 bicích sad, 82 
skladeb, metronom, výukové 
funkce
• nastavení citlivosti ráfku a 
splash
• MIDI IN/OUT, USB, AUX 
IN, Output (L/Mono a R), pro 
sluchátka

1 299 Kč
1 449 Kč

3 190 Kč
3 590 Kč

949 Kč
1 089 Kč

2 290 Kč
2 690 Kč

1 949 Kč
2 190 Kč

749 Kč
879 Kč

599 Kč
709 Kč

2 290 Kč
2 590 Kč obj. číslo typ akční cena

25023721 Stagg TD-08R 239 Kč

25023722 Stagg TD-12R 449 Kč

2 990 Kč
3 390 Kč



Zobcová flétna sopránová

Es alt saxofon

B trubka

Příčná flétna

Es alt saxofon

B lesovka (borlice)

B klarinet

B tenor saxofon

Dusítko

26500410 Dimavery barokní prstoklad

25021019 Stagg WS-AS215S

25021022 Stagg WS-TR215S

25021007 Stagg WS-FL211S postříbřená mechanika

25021574 Levante LV-AS4105

25021071 Stagg WS-FS275S

25023774 Stagg WS-CL211S

25021021 Stagg WS-TS215S

25023911 MTR-S3A       25023915 MTR-W3A

• C ladění
• Plateau systém
• dělená E mechanika
• vysunuté G
• včetně nylonového pouzdra

• fis klapka
• nastavitelná palcová opěrka
• zlatolak
• včetně nylonového pouzdra

• vrtání 11 mm
• ozvučník 123 mm
• včetně nylonového pouzdra

• francouzský systém (Böhm)
• 17 klapek, 6 brýlových kroužků
• tělo plast
• zdrsněný povrch (imitace dřeva)
• postříbřená mechanika
• včetně nylonového pouzdra

• fis klapka
• nastavitelná palcová opěrka
• přírodní lak
• včetně nylonového pouzdra

• dusítko pro trubku, základní a Wah-wah
• materiál: hliník, korek, plsť

• třídílné tělo z plastu (ABS)
• měkké vinylové pouzdro
• čistící tyčka
• barva černá/krémová

• fis klapka
• nastavitelná palcová opěrka
• přírodní lak
• včetně nylonového pouzdra

• měniče nerez
• zlatomosazná ústnice
• ozvučník 125 mm
• včetně nylonového pouzdra

89,90 Kč
99,90 Kč

4 990 Kč
5 690 Kč

4 990 Kč
5 790 Kč

16 990 Kč
19 990 Kč

12 990 Kč
15 490 Kč

4 690 Kč
5 390 Kč

14 990 Kč
16 590 Kč

1 999 Kč
2 490 Kč

obj. číslo typ akční cena

25023911 Stagg MTR-S3A 429 Kč

25023915 Stagg MTR-W3A 699 Kč


