Marching Band
levesa,durabilidade

resistente à oxidação e à maresia

e alto desempenho

Caixa Patriota aro duplo
Caixa Profissional de Marcha (14”x12”) com aros duplos de
alumínio, fabricados com processo Die-Cast. Pintura eletrostática
resistentes à oxidação e à maresia. Fuste de Bapeva com 8,0 mm
de espessura, 24 afinadores de aço niquelado e 12 tubos lineares
alinhados com os parafusos afinadores. Engate reforçado do
Carrier. Pele batedeira especial monofilme de alta resistência com
poliéster e fios de Kevlar. Madeira certificada pelo IBAMA (DOF).

PWE 1000

PWE 0191

PWE 1003

PWE 1099

Carrier RMV

Surdos Patriota

Carrier com corpo de alumínio náutico leve.
Regulagens de ângulo e distância entre as
alças, que possui proteção de EVA com
10 mm. Seis estágios de regulagem de altura
no eixo central. Eixo tipo canaleta para obter
maior precisão com menor peso. Hastes
cromadas para fixação de instrumentos com
regulagens de parafuso tipo borboleta, para
facilitar os ajustes de posição do instrumento.

Fuste com espessura de 7,0 mm com aros
aço inox, pele PWE 250 micra. Lugs em
Poliamida reforçada, parafuso afinador em
aço niquelado com rosca
7/32 X 45 mm.

PWE 0316

Caixas Tennor Patriota
Caixa em madeira revestida com fórmica (Branca) e internamente com verniz PU. Fuste com
espessura de 9,0 mm e aros em aço inox, automático de esteira com 20 fios, equipada com
pele Porosa RMV – PPM de poliéster com 250 micra.
Canoas em poliamida reforçada com parafuso afinador em aço niquelado com
rosca de 7/32 X 45 mm.
As canoas RMV de fiber composite tem fino acabamento em Cromo, são leves,
resistentes à maresia e oxidação, possue trava de afinação e bucha de Zamac
resistente a torque.
PWE 0324
PWE 0320

Tennors Patriota
Tennors de 4, 5 ou 6 toms, produzidos com madeiras selecionadas,
nativas brasileiras. Origem certificada pelo IBAMA (DOF).
Aros em aço inoxidável polido e afinadores de 7/32” em aço niquelado.
Acompanha peles RMV PWE de 250 micra (alta resistência) ou RMV PHC
(hidráulica), conforme preferência.

PWE 0050

Bumbos Patriota
Fuste com espessura de 7,0 mm e aros de
madeira de 9,0 mm, equipados com peles
de poliéster de 250 micra RMV – PWE.
PWE 0192

PWE 0035

PWE 0025

PWE 0189

Veja outras medidas e cores em nosso
site: www.rmv.com.br

Fanfarra
sonoridade, levesa e

Repique Fanfarra
Fuste em aço inox ou alumínio náutico com aros em
aço inox ou Cromo de alta resistência.
Pele PBG ou PWE1402 RMV, poliéster com 190 / 250 micra.
Código
PFA 0300

Diâmetro

Profundidade

Afinadores

14”

12 cm

6

PFA 0300

Tarol / Caixa de Guerra
Caixa com fuste em aço inox ou alumínio náutico com aros de aço inox
ou Cromo de alta resistência, automático (esteira 24 fios), pele de poliéster
de 190 / 250 micra e pele de resposta de 100 micra. Lugs em poliamida
reforçada com parafuso afinador em aço niquelado rosca 7/32 X 45 mm.
Código

Diâmetro

Profundidade

Afinadores

PFA 0400

12”

20 cm

6

PFA 0410

14”

20 cm

6

PFA 0415

14”

15 cm

6

Surdos Fanfarra

PFA 0400

PFA 0410

PFA 0200

Fuste em aço inox ou alumínio náutico com aros em aço inox ou
Cromo de alta resistência. Afinadores em aço niquelado.
Pele PBG ou PWE1402 RMV, poliéster com 190 / 250 micra.
Código

Diâmetro

Profundidade

Afinadores

PFA 0200

14”

60 cm

6

PFA 0210

14”

45 cm

6

PFA 0220

14”

30 cm

6

PFA 0210
PFA 0220

Bumbo Fanfarra
Fuste em aço inox ou alumínio náutico com aros em aço
inox ou Cromo de alta resistência.
Pele PWE0140 RMV, poliéster com 190 / 250 micra.
Código
PFA 0100

Diâmetro

Profundidade

Afinadores

22”

30 cm

8

PFA 0100

Conheça a linha completa de Fanfarra em nosso site

durabilidade

Concept X5

Baterias

Fotos somente para efeito ilustrativo.
A bateria não acompanha os pratos.

A linha de baterias RMV estão com
design moderno, rack estável, verstátil
com rápida montagem e possui 5 anos
de garantia.
O rack Concept tem 4 suportes de
pratos girafa, máquina de chimbal
acoplado ao rack, pintura epoxy
resistente à ferrugem e oxidação
e juntas de fiber composite,
proporcionando alta resistência
e durabilidade.
Cores:

Ocean Burst

Teka Yellow
Burst

PXK 22973

Bumbos de:

20”

22”
Black Zebrano

Conheça a linha de baterias RMV em nosso site

Road Up

A RMV reformulou o projeto
da sua consagrada Road Up.
A nova versão Road Up utiliza
madeiras “hardwood” selecionadas,
apresenta a melhor sonoridade
da categoria e possui 3 cores de
acabamento laqueado.
O grande destaque é a praticidade do
novo Rack RMV. Estrutura estável, com
montagem rápida e permite o uso de 4
pratos mais o chimbal.

Bumbos de:

20”

22”

Cores:

PPBR 22973

Natural
brilhante

Zebrano
brilhante

Vermelho
Zebrano brilhante

Crossroad Pratical
Produtos sujeitos à alteração sem prévio aviso

A série Crossroad traz novidades. Possui
resolução equilibrada de timbre, ataque e
ressonância.
O timbre acentuado com graves profundos
e volume superior, deve-se aos cascos de 6
mm de elevada resistência e durabilidade.
A grande inovação é o Rack Pratical RMV,
que apresenta estrutura estável e fácil de
montar e traz chimbal com giro de 360º
acoplado ao rack. Este rack possibilita a
montagem de 2 pratos além dos hi-hats.
O suporte de prato possui dois estágios de
regulagem, facilitando o perfeito ajuste do
equipamento.
Cores:

Branco
brilhante

Vermelho
brilhante

PBPC 20952

Bumbos de:

20”

Compact

Preto
acetinado

Prata
brilhante

A RMV lança a série Crossroad Compact
com bumbo de 18”x14”, caixa 12”, tom
de 10”, e surdo de 13”
A grande inovação é o Rack Compact
RMV, que apresenta estrutura estável,
prática e fácil de montar. Acompanha
1 suporte de prato girafa além do hi-hat
incorporado ao rack.
Ótima opção para amantes e usuários
de kit reduzido para serem utilizados em
pequenos eventos como: bares, casas
noturnas, poct show, igrejas, etc.

Bumbo de:

18”

Confira suas especificações da linha
Crossroad em nosso site.

PBJC 18201

Confira os códigos e medidas da linha de Peles RMV em nosso site

Peles RMV
A RMV possui uma extensa linha de peles para bateria e instrumentos de
percussão, produzidas com tecnologia exclusiva RMV:
Single Clear é uma pele de mono camada, extremamente sensível.Esta
pele permite que o som do tambor seja o mais natural possível. Reproduz
com precisão as baixas freqüências de acordo com a acústica do ambiente.
Single Coated é uma pele mono filme tradicional de 250 micra,
com acabamento poroso padrão. Ela funciona em todas as freqüências com
harmônicos vivos, produz som completo e profundo. Esta pele maximiza as
propriedades naturais do tambor com volume incomparável e ataque.
Duo Coated é uma pele de dupla camada com revestimento.
Ela possue a característica de volume e ataque das peles revestidas, com
durabilidade, som completo e pesado de uma pele dupla.
Duo Clear tem dupla camada de diferentes espessuras.
Esta construção permite som muito convincente, mantendo a
relação perfeita entre peso, ataque, ressonância e durabilidade.
As camadas equilibradas garantem incomparável volume com um suave
som harmônico.
FX Single - Pele batedeira com espessura de 250 micra para bumbos.
A FX Single é especialmente produzida com anel interno moderador. A
construção de FX Single garante um som de “Kick” extremamente definido
conforme a dinâmica usada pelo baterista.
FX Double - pele batedora para bumbos, é produzida com duas camadas
mais o anel interno moderador. Esta pele batedeira é recomendada para
bumbos maiores, devido ao controle total de harmônicos e a predominância
de baixas frequências. Extremamente durável, ela é excelente opção para os
músicos com estilo pesado.
FX Black - pele ressonante para bumbo construída com anel interno
moderador. Ela é excelente opção para qualquer tamanho de bumbo e,
combinando com a FX Single ou FX Double na batedeira, não necessita
o uso de abafadores como almofadas e outros. Sua construção especial
controla totalmente seus harmônicos.
Deep Performer é uma pele de filme duplo com camadas similares e
colagem de borda expandida. Ela proporciona um som controlado, grave e
profundo, facilitando o processo de afinação e microfonação em situações
que exigem rapidez e eficiência no soundcheck.
Deep Saturn é uma pele de filme duplo, com camadas similares, colagem
de borda expandida e abafada através de anel interno. É a pele mais pesada
de toda a linha RMV, com sonoridade profunda e carregada nas baixas
freqüências. Sua vibração é inibida pelo peso extra aplicado à borda.
Bg Percussion é uma pele monofilme com acabamento leitoso, para
utilização em instrumentos de percurssão.
Korino, produzida com dupla camada (poliéster sob o korino preto).
Pele tradicional da percussão brasileira é ideal para ser tocada com macetas
(feltro) ou com as mãos. Som abafado e com graves profundos.
Still Heads são peles feitas em nylon de alta resistência, que não
produzem nenhum som. Utilizadas também na bateria eletrônica RS Drum.
Excelente solução para praticar em casa, apartamento, ou seja, qualquer
área que não seja à prova de som.

Percussão RMV
A nova linha de percussão da RMV traz novidades nos
instrumentos como a linha Oficial e a linha Popline.
A linha Oficial possui aros bola mais confortáveis, que
tornaram os instrumentos mais resistentes e duráveis.
A linha Popline vem com aros de aço flangeados.
A linha de percussão RMV divide-se em produtos de
madeira, alumínio e aço inox. A RMV só utiliza madeira
brasileira reflorestada, certificada pelo IBAMA.

PTA 0080

Atualmente a linha RMV de percussão madeira engloba
pandeiros, surdos e zabumbas de diversas cores,
tamanhos e modelos. A zabumba de madeira utiliza
canoas Mini-Mass resistentes à oxidação e à maresia,
parafusos de aço e aros de madeira. A linha de surdos de
madeira utiliza aros e hastes de afinação de aço cromado.

PPA 0110

PTA 1114

PPA 0214

A linha de percussão RMV de Alumínio teve seus antigos
aros substituídos pelo novo modelo de aro bola, com aros
e hastes de afinação de aço cromado.
A RMV possui extensa linha de instrumentos de
percussão, os quais são consagrados no mercado devido
à sua qualidade, sonoridade e durabilidade. Prova disso é
a garantia extendidade de 5 anos, que a RMV oferece em
toda a sua linha de instrumentos.

PAS 2015

Para maiores informações sobre
os modelos, tamanhos, medidas e
cores, conheça a linha completa de
instrumentos de percussão RMV no site:
www.rmv.com.br

PTJ 00003
PZC 2100

PTL 1484
PSD 2243

PTN 1109

PRM 1010
PRM 5050

PSS 2215

PRM 5051

PSD 2260
PSD 1860

Estante de Partitura
linha Orquestral RMV
Os modelos Estantes de Orquestrais tem prancheta de
MDF de alta densidade.
O modelo de Estante Maestro vem com porta
instrumentos, base articulada, prancheta de 51 x 31 cm
e altura máxima de 1,44 m.
A Estante Sinfônica tem base easy-lock, prancheta de
44 x 31 cm e altura máxima de 1,44 m.

Estante de Partitura
Articulada RMV

PES 0070

PES 0040

PES 0090

Estante de partitura articulada em aço com pintura Epóxi
preta, com dois estágios de altura. Acompanha bolsa para
transporte. Conheça todos os modelos em nosso site.

Suportes
A RMV disponibiliza uma vasta linha de suportes para a fixação de pratos,
microfone, suporte para tablet. A linha profissional são os suportes com lança
articulada com rosca e base de ferro fundido. Ideal para shows, estúdios, casas
noturnas, igrejas e corais.
A RMV possui uma linha semi-profissional de suportes
universais com base articulada e com base easy-lock.
Os suportes RMV estão disponíveis
em vários modelos e tamanhos.
Conheça toda a linha em nosso site.

Suporte RMV para violão, guitarra,
baixo etc, totalmente articulado com
base easy-lock e pintura Epóxy preta
resistente à oxidação.
O suporte para teclado RMV tem
formato articulado em X, tubos de
aço oblongo com pintura eletrostática
preta. Suporta até 50 kg.
Altura màxima: 1,2 m.

PSU 0040

PSU 0020

Rua José Dias, 304 - Jd. Fátima
CEP 07177-100 - Guarulhos - SP
Tel.: (55 11) 2404-8544
www.rmv.com.br
/RMVinstrumentosmusicais

PSU 0135

PSU 0090

PSU 0060

ddesign.ppg.br

Conheça a linha completa de suportes e estantes em nosso site

Estantes de Partitura

