


A Hybrid Series é um produto Custom que tem por concepção
cascos mistos produzidos com madeira e alumínio e ambos torneados

para perfeito encaixe. Possui sonoridade bastante diferenciada de
tambores convencionais com forte ataque e projeção com harmônicos

controlados na caixa, nos tons têm o som encorpado e uma peculiaridade
é a resposta de grave que vem forte após a batida na pele e some rapidamente

 com os harmônicos também muito controlados. 
            Os Bumbos são agressivos com a 
      sonoridade bastante encorpada. 

Pioppo 
Tiger’ Foot

BubingaNova Bubinga
Sapelle
Pomele

Caixas Híbridas

Clássico ou contemporâneo,
                                        Qual seu estilo?

Surpreenda-se. Aqui você tem liberdade.

Emocione-se. Aqui você tem liberdade.

Ouse. Aqui você tem liberdade.

ExoticMotion Series é uma série especial Custom e que tem como
característica principal o acabamento diferenciado com a última

lâmina (externa) em rádicas naturais africanas e com o
acabamento laqueado específico para cada lâmina.

Os cascos são produzidos em araucária com espessura de 5,5mm
nos tons; 8,5mm nos bumbos e surdos de chão e 11mm na caixa.

O aO acabamentos de ferragens  são também pré-definidos de acordo
com a lâmina escolhida.

 

Hybrid Series

Nova Privilege Series

ExoticMotion Series

Novo na família

Para essa linha foi criamos uma identificação (placa) diferenciada,
sendo produzida em aço escovado e vem com o nome da lâmina

e uma numeração específica impressa.

Na verdade não importa.
As séries Privilege Jazz e Privilege Fusion chegam para ocupar

um lugar único no mercado. Esta série foi desenvolvida durante 02 anos e
representará a NOVA referência em sua faixa de mercado. Faça sua escolha.

Os cascos em ambos os kits são fabricados em um mix de Maple,
birch e bass wood, as ferragens foram desenvolvidas para se obter

alta performance com pés duplos, memórias 02 estágios de
altura nas estantes de prato e memórias.

Todos os detalhes dos 2 kits foram pensados
de forma a se obter o melhor entre qualidade e preço.

ExperimeExperimente.

A Privilege Jazz traz a concepção de um kit clássico com os
originais celulóides vintage. sendo que as peles nesse kit são porosas.

A Privilege Fusion traz a concepção do contemporâneo, moderno com
um acabamento laqueado sparkle. Nesse kit as peles são filme duplo.

Em 2009 fechamos uma parceria para lá de especial com o baterista
Zé Montenegro.
Além de talento, esse músico esbanja simpatia e bom humor e 
foi com admiração mútua e paixão à primeira vista que iniciamos
uma parceria com ele da Odery e dos pratos UFIP.

“Carinho, amor e muita dedicação,
isso é minha marca Odery.”

Zé Montenegro

Zé Montenegro

Mr. Odery

Carlos Bala

As lâminas disponíveis são:
 

Pioopo Tiger´s Foot com acabamento
das ferragens em prata velha

                                       
Bubinga com acabamento das ferragens

em em cobre envelhecido
 

Sapelle Pomele com acabamento das
ferragens em aço escovado
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