
זמן אספקה משוער: 6-8 חודשים
יש צורך בתשלום 30% מקדמה במעמד ההזמנה

גיטרות ובסים בהזמנה מיוחדת
מחירון צרכן 2021

במקרה של ביטול הזמנה לאחר תחילת הייצור, לא תוחזר המקדמה ללקוח
לקבלת פרטים נוספים ולביצוע הזמנה, ניתן ליצור איתנו קשר בדרכים הבאות:

info@wildguitars.co.il :טלפון: 03-5473613 | ווצאפ: 0548700191 | דוא"ל

www.wildguitars.co.il | ווילד גיטרס | אוסישקין 50 רמת השרון | פלימן 8 חיפה



מחיר מבצעמחיר רגילקוד הזמנה
ASTCL₪6,199 ₪5,599 

ASTCT₪7,299 ₪6,599 

ASTCLA₪6,199 ₪5,599 

ASTCB₪6,799 ₪6,149 

ASTCBT₪7,499 ₪6,749 

ASTCB90₪6,799 ₪6,149 

ASTB9T₪7,499 ₪6,749 

ASTCLS₪6,999 ₪6,299 

ASTCLSA₪6,999 ₪6,299 

ASTSP₪6,199 ₪5,599 

ASATT₪6,999 ₪6,299 

ASTZ3₪6,999 ₪6,299 

ASTZ3T₪7,499 ₪6,749 

ASTHHRMC₪6,599 ₪5,949 

ASTHHRMCT₪7,699 ₪6,999 

COM₪6,999 ₪6,299 

DOHENY₪6,599 ₪5,949 

FALOUT₪6,199 ₪5,599 

INV₪7,699 ₪6,949 

INVXL₪7,699 ₪6,949 

LGCY₪6,199 ₪5,599 

LGCYHB₪6,199 ₪5,599 

LGCYHSSRMC₪6,599 ₪5,949 

LGCYS₪6,599 ₪5,949 

LGCYH2₪6,199 ₪5,599 

LGCYHHRMC₪6,599 ₪5,949 

S500₪6,599 ₪5,949 

S500RMC₪6,999 ₪6,299 

גיטרות חשמליות

Doheny
Fallout
Invader

ASAT Special
ASAT Special Semi-Hollow
ASAT Z-3
ASAT Z-3 Semi-Hollow
ASAT HH RMC
ASAT HH RMC Semi-Hollow
Comanche

S-500 RMC

Invader XL
Legacy
Legacy HSS
Legacy HSS RMC
Legacy Special
Legacy HH
Legacy HH RMC
S-500

ASAT Classic
ASAT Classic S/H
ASAT Classic Alnico
ASAT Classic Bluesboy
ASAT Classic BB S/H
ASAT Classic Bluesboy 90
ASAT Classic BB 90 S/H
ASAT Classic S
ASAT Classic S Alnico



מחיר מבצעמחיר רגילקוד הזמנה

ASATB₪7,929 ₪7,149 

ASTBT₪7,899 ₪7,099 

JB₪6,599 ₪5,949 

JB5₪6,999 ₪6,299 

KILOTON₪6,599 ₪5,949 

KILOTON 5₪6,999 ₪6,299 

L2000₪7,299 ₪6,599 

L2500₪7,699 ₪6,949 

LB100₪6,199 ₪5,599 

M2000₪7,299 ₪6,599 

M2500₪7,699 ₪6,949 

SB1₪6,199 ₪5,599 

SB2₪5,949 ₪6,599 

גיטרות בס

LB-100

M-2000

M-2500

SB-1

SB-2

ASAT Bass

ASAT Bass Semi-Hollow

JB 

JB-5

Kiloton

Kiloton 5

L-2000

L-2500



מחיר מבצעמחיר רגילקוד הזמנה

קוד הזמנהשם
2TS
3TS
ALW
AND
BLG
CAR
CHY
EMB
EMG
FLR
GAR
GRP
GRY
HIM
HUG
JTB
LPB
TEA
MRG
OST
PLW
PLM
SPK
SHR
SIL

SON
SUB
COR
SRF
TAN
TSB
TRQ
VTW

כלול במחירכלול במחירFתוספת גימור מט

גימורי גוף

Sunset Coral

Turquoise

Shell Pink

Belair Green
Andromeda

Garnet Metallic

Grey Pearl

Macha Green

Plum Crazy

Sublime Green

כלול במחירכלול במחיר

Shoreline Gold
Silver Metallic
Sonic Blue

Surf Green
Tangerine Metallic
Tobacco Sunburst

Emerald Blue Metallic
Emerald Green Metallic

Candy Apple Red Metallic
Cherryburst

Old School Tobacco Sunburst

Vintage White

Pearl White

גימורים סטנדרטיים

2-Tone Sunburst
3-Tone Sunburst
Alpine White

Lake Placid Blue Metallic

Margarita Metallic

Himalayan Blue

Jet Black

Fullerton Red

Graphite Metallic

Hugger Orange



מחיר מבצעמחיר רגילקוד הזמנה

קוד הזמנה
BLD

BTR

BKB

BLB

CBL

CFG

ORG

CRD

GNB

HNY

HNB

NAT

RDB

VNAT

Fכלול במחירכלול במחיר

קוד הזמנהשם
BLUFLK
GLDFLK
GRNFLK
ORGFLK
REDFLK
SILFLK
TURFLK

גימורי גוף

* זמין רק בגוף סוואמפ אש

** זמין רק בגיטרות עם גוף סוואמפ אש עו עם מייפל טופ

Vintage Natural**

תוספת גימור מט

Orange Flake
Red Flake
Silver Flake

מצריך שדרוג לגוף 
פרימיום

מצריך שדרוג לגוף 
פרימיום

₪580 ₪520 

Honeyburst

Clear Orange

Clear Red

Greenburst

Honey

Blueburst

Clear Blue

Clear Forest Green

הערה: אין צורך בתוספת תשלום עבור גימור פרמייר בדגמים שמגיעים 
עם הגימור הזה כסטנדרט.

שם
גימורי פרמייר

גימורי נצנצים מטאליים

Turquoise Flake

Blue Flake
Gold Flake
Green Flake

Blonde*

Butterscotch Blonde*

Blackburst**

Natural

Redburst



מחיר מבצעמחיר רגיל

₪1,160 ₪1,040 

₪1,740 ₪1,560 

     

מחיר מבצעמחיר רגילקוד הזמנה

ASH₪770 ₪690 

BAS₪200 ₪180 

PINE₪200 ₪180 

OKU₪390 ₪350 

מחיר מבצעמחיר רגילקוד הזמנה

FC₪200 ₪180 

RC₪200 ₪180 

WB₪390 ₪350 

TBW – לבן

TBB – שחור

DBW – לבן

DBB – שחור

מייפל טופ

₪580 ₪520 

₪1,160 ₪1,040 

ביינדינג עליון זמין בצבעים שחור ולבן

ביינדינג כפול זמין בצבעים שחור ולבן

ביינדינג עץ טבעי

PFMT:פליימד מייפל טופ בדרגת פרימיום   קוד הזמנה

PQMT:קווילטד מייפל טופ בדרגת פרימיום   קוד הזמנה

אפשרויות נוספות לגוף

קימור יד קדמי לגיטרות ASAT סולידבודי ו-
ASAT Bass

קימור אחורי לגיטרות ASAT סולידבודי

תחליפים לגוף אלדר

סוואמפ אש

בסווד אמריקאי

אוקומה

אורן מערבי



מחיר מבצעמחיר רגילקוד הזמנה

1PB
3PB
3PC
3PM
3PP     
PRL
TOR
1PW
3PW

ללא תוספת תשלוםללא תוספת תשלום

מחיר מבצעמחיר רגילקוד הזמנה

BK
MK
PK
WK
CHK₪120 ₪110 

מחיר מבצעמחיר רגילקוד הזמנה

 SLB₪390 ₪350 

DFV₪390 ₪350 

BIG₪1,160 ₪1,040 

ללא תוספת תשלום

* לא זמין באף וריאציה של ASAT Classic. לא זמין עם רדיוס לוח אצבוע "7.5

פארצ'מנט

כפתורים בסגנון ״פעמון"

ללא תוספת תשלום

 ASAT עבור גיטרות *Bigsby ויברטו
Saddle Lock שמגיעות כסטנדרט עם גשר

G&L Dual Fulcrum Vibrato תחליף 
 G&L לגיטרות שמגיעות כסטנדרט עם גשר

Saddle Lock

G&L Saddle Lock תחליף לגיטרות 
 G&L Dual שמגיעות כסטנדרט עם גשר

Fulcrum Vibrato

אפשרויות גשר

אפשרויות פיקגארד

שחור שכבה אחת
שחור שלוש שכבות
קרם שלוש שכבות

מנטה שלוש שכבות
פארצ'מנט שלוש שכבות

לבן שכבה אחת
לבן שלוש שכבות

₪200 ₪180 

מנטה

פנינה לבנה ארבע שכבות
Tortoise Shell ארבע שכבות

לבן
כפתורי מתכת מחוספסים

אפשרויות כפתורי שליטה

 ASAT ,עם שני האמבקרים ASAT ביטול פיקגארד: זמין עבור כל דגמי
PD :קוד הזמנה .ASAT Special Semi-Hollow-ו Special

שחור

* לבן שלוש שכבות הנו סטנדרטי בגיטרות עם פיקגארד.



מחיר מבצעמחיר ריגלקוד הזמנה

BPU

MPU

PPU

WPU

BPU

WPU

BPU

WPU

BPU
CPU
WPU

BPU

CPU

AS4255C₪200₪180

AS4255Z₪200₪180

AS4255Bללא תוספת תשלוםללא תוספת תשלום

AS4255Wללא תוספת תשלוםללא תוספת תשלום

AW4368C₪200₪180

AW4470Z₪200₪180

AW4470Bללא תוספת תשלוםללא תוספת תשלום

AW4470Wללא תוספת תשלוםללא תוספת תשלום

שחור

לבן

שחור

לבן

שחור

Legacy Alnico V סינגל קויל

ללא תוספת תשלוםללא תוספת תשלום

S-500 Magnetic Field Design

Z-coil Magnetic Field Design

ללא תוספת תשלוםללא תוספת תשלום

ללא תוספת תשלוםללא תוספת תשלום

Jumbo Magnetic Field Design

G&L AW4470B שחור

קרם
לבן

ללא תוספת תשלוםללא תוספת תשלום

ללא תוספת תשלוםללא תוספת תשלום

G&L AS4255C עם כיסוי כרום

G&L AW4470W לבן

G&L AS4255B שחור

G&L AS4255W לבן

G&L AW4368C עם כיסוי כרום

G&L AS4255Z זברה

G&L AW4470Z זברה

תחליפים להאמבקר G&L Alnico בפוזיציית גשר

שחור

קרם

P-90  (Fallout / Bluesboy 90)

תחליפים להאמבקר G&L Alnico בפוזיציית צוואר

אפשרויות כיסויי פיקאפים

שחור

מנטה

פארצ'מנט

לבן



מחיר מבצעמחיר רגילקוד הזמנה

SH55₪390 ₪350 

59W :₪180 ₪200לבן 

59B :₪180 ₪200שחור 

TB4W :₪180 ₪200לבן 

TB4B :₪180 ₪200שחור 

מחיר מבצעמחיר רגילקוד הזמנה

SCM₪200 ₪180 

מחיר מבצעמחיר רגילקוד הזמנה

R75

 R95

R12

מחיר מבצעמחיר רגילקוד הזמנה

12NK

8NK

7NK

10NK

MC5

₪200 ₪180 

שינוי רדיוס לוח אצבוע מהסטנדרט:

שינוי פרופיל צוואר מהסטנדרט: 

פרופילי צוואר בס

₪180 
רדיוס "9.5 סטנדרטי ברוב הדגמים

רדיוס "12 שטוח יותר

₪200 

 Medium C - רוחב נאט 41.275 מ"מ

Medium C - רוחב נאט 38.1 מ"מ

רדיוס "7.5 דומה לרדיוס הוינטג' "7.25 של 
שנות ה-50 וה-60

רדיוס לוח אצבוע לגיטרות ובסים

-L-2000/L אפשרויות אלקטרוניקה
2500

מצב סינגל קויל (SCM) - מפסק 2 המצבים 
הסטנדרטי (טורי/מקביל) מוחלף על ידי מפסק 

3 מצבים (טורי/מפוצל/מקביל)

Seymour Duncan ’59

Seymour Duncan TB-4

Seymour Duncan האמבקרים

Medium C - רוחב נאט 44.45 מ"מ

Medium C 5 - רוחב נאט 44.45 מ"מ

JB-5-בלעדי ל  -  Modern C 5

Seymour Duncan Seth Lover



מחיר מבצעמחיר רגילקוד הזמנה

MCNK

1ANK

1NK

3NK

4NK

1BNK

MUNK

SVNK

DVNK

מחיר מבצעמחיר רגיל

₪390 ₪350 

₪580 ₪520 

₪200 ₪180 

EB :לוח אצבוע אבוני לגיטרה ובס    קוד הזמנה

QS :קוד הזמנה    Quartersawn צוואר

₪970 ₪870 

₪200 ₪180 

₪390 ₪350 

לוח אצבוע אינדיאן רוזווד פרטלס לבס

לוח אצבוע קריביאן רוזווד פרטלס לבס

לוח אצבוע אבוני פרטלס לבס

קוד הזמנה: FEB ללוח אצבוע ללא קווי סימון

קוד הזמנה: FCR ללוח אצבוע ללא קווי סימון

בחרו עם או בלי קווי סימון לבנים

קוד הזמנה: FCRG ללוח אצבוע עם קווי סימון

בחרו עם או בלי קווי סימון לבנים

Soft V - רוחב נאט 41.275 מ"מ

Deep V - רוחב נאט 41.275 מ"מ

₪200 ₪180 

שינוי פרופיל צוואר מהסטנדרט: 

Classic Plus C - רחב יותר ב-1.5875 מ"מ 
מה-Classic C עם ריווח מיתרים מוגדל

Modern Classic - רוחב נאט 42.86 מ"מ 
עם ריווח מיתרים 41.275 מ"מ

Classic Wide C - רוחב נאט 44.45 מ"מ, 
קצוות לוח אצבוע מעט מעוגלים

Heritage '86 - רוחב נאט 41.275 מ"מ

Modern U - רוחב נאט 41.275 מ"מ

פרופילי צוואר גיטרה

Slim C - רוחב נאט 41.725 מ"מ

Classic C - רוחב נאט 41.725 מ"מ

עצי צוואר ולוחות אצבוע פרטלס לבס

קוד הזמנה: FRW ללוח אצבוע ללא קווי סימון

קוד הזמנה: FEG ללוח אצבוע עם קווי סימון

קוד הזמנה: FRWG ללוח אצבוע עם קווי סימון

בחרו עם או בלי קווי סימון לבנים

RW :לוח אצבוע אינדיאן רוזווד לגיטרה ובס    קוד הזמנה



מחיר מבצעמחיר רגילקוד הזמנה

CGN₪580 ₪520 

LTGN₪580 ₪520 

VTGN₪580 ₪520 

CSNללא תוספת תשלוםללא תוספת תשלום

LTSN₪390 ₪350 

VTSN₪390 ₪350 

PH

BH

GH₪200 ₪180 

NBW - לבן
NBB -  שחור

LDללא תוספת תשלוםללא תוספת תשלום

SBLללא תוספת תשלוםללא תוספת תשלום

BSLללא תוספת תשלוםללא תוספת תשלום

₪580 ₪520 

הדסטוק צבוע

Blackburst, Blonde, Butterscotch Blonde, Vintage Natural לא זמין בצבעים

אפשרויות גימור צוואר

מבריק שקוף

הדסטוק שחור אוטומטית מגיע עם לוגו G&L כסף-על-שחור ומחיקת שם הדגם. מומלץ מאוד לבחור לוגו כסף-על-שחור 
או שחור-על-כסף ומחיקת שם דגם בהזמנת הדסטוק תואם לצבע הגוף.

 ₪870 ₪970ביינדינג צוואר זמין בשחור או לבן

מחיקת שם דגם

לוגו G&L כסף-על-שחור

לוגו G&L שחור-על-כסף

תואם לצבע הגוף

Jet Black שחור

 ,CSN פני הדסטוק מבריקים (שלבו עם
(VTGN או LTSN

לוגואים G&L אלה מצריכים מחיקת שם דגם.

מט שקוף

מט עם הכתמה קלה

מט עם הכתמה וינטג'

מבריק עם הכתמה קלה

מבריק עם הכתמה וינטג'



מחיר מבצעמחיר רגילקוד הזמנה

MJFללא תוספת תשלוםללא תוספת תשלום

VF₪200 ₪180 

SS₪390 ₪350 

GTN₪120 ₪110 

GTST₪120 ₪110 

LT₪120 ₪110 

RH₪200 ₪110 

BIP - פנינה

BIB - שחור

PWDללא תוספת תשלוםללא תוספת תשלום

NTDללא תוספת תשלוםללא תוספת תשלום

אינלייס נקודות פנינה עבור לוחות אצבוע 
מייפל (מגיע כסטנדרט על רוזווד ואבוני)

סריגים מדיום-ג'מבו סטנדרטי בכל הגיטרות 
והבסים במחירון זה. Jescar 57110 כסף 

ניקל 18%

סריגים מדיום-ג'מבו פלדת אל-חלד עבור 
 Jescar .7.5" גיטרות ובסים ללא רדיוס

57110SS

נאט Graph Tech עבור גיטרות ובסים

מרסן מיתרים Graph Tech עבור גיטרות

מפתחות ננעלים עבור גיטרות

הדסטוק הפוך עבור גיטרות ובסים 4 מיתרים. 
לא יופיע שם דגם על ההדסטוק.

 ₪520 ₪580אינלייז מלבנים זמין בלבן פנינה או שחור

ללא אינלייז נקודות על לוח האצבוע

סריגים/מפתחות/אפשרויות צוואר 
נוספות

 Jescar 43080 .סריגים וינטג' עבור גיטרות
כסף ניקל 18%


