De Troubadour Harpen
Prijslijst harpen en toebehoren

Let op! Wij doen ons best om zo accuraat mogelijke prijzen weer te geven. Echter, in verband met de sterk ﬂuctuerende Dollar
koers kan het zijn dat de werkelijke prijzen afwijken van deze prijslijst. Informeer in de winkel voor de meest actuele prijs.

prijs incl.
21% btw

Triplett
Christina 25 therapy harp standaard
meerprijs truitt
meerprijs full wood
meerprijs carbonbesnaring
Christina backpack hoes
Christina lapbar
Christina stand
Christina snarenset, nylon
Christina 26 therapy harp standaard
meerprijs truitt

25 snarig model, Camac haakjes + strap, in walnoot/kersen/maple/sapele

Zephyr travel harp (22) standaard model
meerprijs truitt
meerprijs full wood
meerprijs carbonbesnaring
meerprijs standaard/krukje
meerprijs strap + hardware
Zephyr backpack hoes
Zephyr lapbar
Zephyr snarenset

Camac haakjes, in walnoot/kersen/maple/sapele , excl. krukje
niet mogelijk
klankbord in zelfde houtsoort als harp

Shanti (28) standaard model
meerprijs truitt
meerprijs full wood
meerprijs standaard/krukje
hoes
lapbar
Shanti snarenset, nylon

Camac haakjes, in walnoot/kersen/maple/sapele, excl. standaard/krukje

Sierra 30 standaard model
meerprijs bubinga
meerprijs full wood
meerprijs truitt
meerprijs carbonbesnaring
hoes
Sierra snarenset nylon

Camac haakjes, in walnoot/kersen/maple/sapele
niet meer leverbaar (m.u.v. voorraadmodellen)
klankbord in zelfde houtsoort als harp

€ 3.495,00
€ 220,00
€ 295,00
€ 100,00
€ 265,00
€ 155,00

Axline (30) standaard model
meerprijs truitt
meerprijs full wood
meerprijs carbonsnaren
hoes
Axline snarenset carbon
Axline snarenset nylon

Camac haakjes in walnoot/kersen/maple/sapele

€ 4.345,00
€ 295,00
€ 220,00
€ 100,00
€ 285,00
€ 255,00
€ 155,00

Sierra 34 standaard model
meerprijs bubinga
meerprijs full wood
meerprijs truitt
meerprijs carbonsnaren
hoes
Sierra snarenset carbon
Sierra snarenset nylon

Camac haakjes, in walnoot/kersen/maple/sapele
niet meer leverbaar (m.u.v. voorraadmodellen)
klankbord in zelfde houtsoort als harp

€ 3.995,00
€ 225,00
€ 345,00
€ 110,00
€ 285,00
€ 295,00
€ 195,00

Catalina Deluxe (34) standaard model
meerprijs staved back
meerprijs truitt
meerprijs full wood
meerprijs carbonsnaren
meerprijs darmsnaren
hoes
Catalina snarenset darm
Catalina snarenset nylon

Camac haakjes, rechte klankkast in walnoot/kersen/maple/sapele
afgeronde klankkast aan achterzijde

op
€
€
€
€
€
op
€

klankbord in zelfde houtsoort als harp

25 snarig model, Camac haakjes + strap, in walnoot/kersen/maple/sapele

in zelfde hout als de harp

klankbord in zelfde houtsoort als harp
in zelfde hout als de harp

klankbord in zelfde houtsoort als harp

klankbord in zelfde houtsoort als harp
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€ 2.095,00
€ 255,00
€ 165,00
op aanvraag
€ 225,00
€
90,00
€ 125,00
€ 115,00
€ 2.195,00
€ 265,00
€ 1.575,00
nvt
€ 165,00
op aanvraag
€ 149,00
€
79,00
€ 185,00
€
90,00
€
79,00
€ 3.095,00
€ 285,00
€ 190,00
€ 199,00
€ 235,00
€ 110,00
€ 135,00

aanvraag
345,00
220,00
110,00
185,00
335,00
aanvraag
195,00
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Celtic 34
meerprijs truitt
meerprijs full wood
meerprijs carbonsnaren
meerprijs darmsnaren
hoes
Catalina snarenset darm
Catalina snarenset nylon

Camac haakjes, rechte klankkast in walnoot/kersen/maple/sapele
Truitt haakjes in paats van Camac
klankbord in zelfde houtsoort als harp

€ 5.495,00
€ 345,00
€ 220,00
€ 110,00
op aanvraag
€ 335,00
op aanvraag
€ 195,00

Sierra 36 standaard model
meerprijs bubinga
meerprijs carbonsnaren
meerprijs truitt
meerprijs full wood
hoes
Sierra snarenset carbon
Sierra snarenset nylon

Camac haakjes, in walnoot/kersen/maple/sapele
niet meer leverbaar (m.u.v. voorraadmodellen)

€ 4.395,00
€ 110,00
€ 355,00
€ 245,00
€ 305,00
op aanvraag
€ 199,00

Signature (36) standaard model
meerprijs Truitt
meerprijs full wood
meerprijs carbonsnaren
meerprijs darmsnaren
hoes
Signature snarenset darm
Signature snarenset nylon

Camac haakjes, ronde klankkast in walnoot/kersen/maple/sapele

Eclipse (38) standaard model
meerprijs Truitt
meerprijs full wood
meerprijs carbonsnaren
meerprijs darmsnaren
hoes
Eclipse snarenset darm
Eclipse snarenset nylon

Camac haakjes, ronde klankkast in walnoot/kersen/maple/sapele

klankbord in zelfde houtsoort als harp

klankbord in zelfde houtsoort als harp

klankbord in zelfde houtsoort als harp

Triplett - wire strung - phosphor bronze
Irish 25 standaard model
hoes
blades, volledige set

€ 6.295,00
€ 355,00
€ 245,00
€ 110,00
op aanvraag
€ 335,00
op aanvraag
€ 199,00
€ 6.595,00
€ 365,00
€ 245,00
€ 110,00
op aanvraag
€ 335,00
op aanvraag
€ 225,00

op aanvraag

Avalon 26 standaard model
hoes
blades, volledige set

op aanvraag

Irish 30 standaard model
hoes
blades, volledige set

op aanvraag

Luna 35 standaard model
hoes
blades, volledige set

op aanvraag

Decoraties, accessoires en extra's
transportwielen
voor gebruik met de hoes voorzien van wielcompartiment
laser engraving soundboard (roses, Celtic knotwork) kleine harp
laser engraving forepillar (Sirius, Celtic knotwork) grote harp
laser engraving soundboard (Sirius, Avalon, Celtic knotwork) grote harp
abalone inlay forepillar / neckcap
abalone inlay aleen neckcap
abalone inlay double, randjes klankbord / klankkast
abalone inlay, randje klankbord
abalone inlay, randje klankkast
marquetry - inlegwerk forepillar/klankbord
marquetry forepillar mideaval
marquetry klankbord mideavel
electrisch ingebouwde versterking
blades voor wire harps, per haakje
stemsleutel gegraveerd
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

180,00
185,00
275,00
250,00
450,00
225,00
825,00
475,00
475,00
650,00
250,00
500,00
465,00
27,00
45,00
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Pratt harps
Princessa standaard model
hoes

Camac haakjes, in maple/walnut/kersen /sapele

€ 3.995,00
€ 335,00

Chamber Harp standaard model
diverse soorten inlegwerk /decoraties mogelijk
hoes
trolley

Camac haakjes, in maple/walnut/kersen /sapele

€ 5.895,00

Empress standaard model
diverse soorten inlegwerk /decoraties mogelijk
hoes
trolley

Camac haakjes, in maple/walnut/kersen /sapele

Rees harps - Concert Lever Harps
Aberdeen Meadows (36) standaard model
autumn leave decoratie
dove filligree of victorian lace decoratie
Truitt haakjes ipv Rees haakjes
Aberdeen hoes

€
€

365,00
235,00

€ 6.850,00
€
€

385,00
235,00

C-C of A-A, in maple, kersen of walnoot, rees haakjes

€ 5.695,00
€ 695,00
€ 695,00
€ 795,00
€ 449,00

Mariposa (34) standaard model
C-C of A-A, in maple, kersen of walnoot, rees haakjes
meerprijs autumn leave decoration
meerprijs dove filligree of victorian lace decoration
Truitt haakjes ipv Rees haakjes
Mariposa hoes

€ 4.950,00
€ 695,00
€ 695,00
€ 745,00
€ 425,00

Shaylee Meadows (30) standaard model
meerprijs autumn leave decoration
meerprijs dove filligree of victorian lace decoration
Truitt haakjes ipv Rees haakjes
Shaylee hoes

kersen, walnoot of maple, nylon, Rees levers
houten oplegwerk
houten oplegwerk
Truitt haakjes in plaats van Rees levers
stevige gevoerde transporthoes

€ 3.145,00
€ 695,00
€ 695,00
€ 660,00
€ 395,00

geen haakjes
Rees haakjes op C en F
Rees haakjes op C, F en B
volledig voorzien van Rees haakjes
voor de 26 snarige harpsicle modellen

om de Harpsicle Harp staand te spelen
Met rugzakbanden

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Fullsicle Special Edition
Harpsicle SE snarenset
Fullsicle SE lapbar

walnoot of kersen
met omwonden bassnaren voor de SE harpsicle modellen
walnoot of kersen

€ 1.195,00
€
99,00
€
35,00

Grand Harpsicle
Grand Harpsicle transporthoes
Snarenset voor Grand Harpsicle

volledig voorzien van Rees haakjes, including PRO Pick-up system
gevoerde hoes voor de 33 snarige Grand Harpsicle
String set for Grand Harpsicle

€ 1.995,00
€ 359,00
€ 189,00

Harpsicle harps by Rees harps
Harpsicle
Sharpsicle
Flatsicle
Fullsicle
harpsicle hoes
Harpsicle lapbar
Harpsicle stand
Harpsicle strap
Harpsicle snarenset
Harpsicle wandplank
Harpsicle adjustable playing stand
Harpsicle STANDING stand
Harpsicle Deluxe zwaar gevoerde transporthoes

voor de 26 snarige standaard harpsicle modellen

Brilliant! Harpsicle Harp
Brilliant! Transporthoes
Brilliant! Snarenset
Lewis Creek Harps
Nightingale
Jessie Ultralight
luxe transporthoes
luxe transporthoes met backpackstraps
snarenset
R-Harps
Merlin 35
Schatten CH-3 Artists Pick-up ingebouwd
hoes

545,00
745,00
795,00
995,00
135,00
29,50
49,00
11,00
79,00
57,50
139,00
259,00
259,00

€ 2.795,00
n/a
€ 425,00

walnoot of kersen
sassafras

€ 2.849,00
€ 2.849,00
€ 320,00
€ 370,00
€ 125,00

afgeronde klankkast (staved), Loveland haakjes
professionele pick-up om versterkt te spelen

€ 4.075,00
€ 300,00
€ 335,00
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Caerleon Harps

Exclusief bij De Troubadour Harpen

Cynric 27
gevoerde transporthoes

nylon snaren, incl. Camac haakjes. Diverse houtsoorten
t.b.v. Cynric 27

€ 1.050,00
€ 245,00

Meirchion 27

Traditionele gotische harp met pegs
(licht of donkere beits)
Hedendaagse gotische harp
(licht of donkere beits)
voor Oberon / Meirchion
t.b.v. Oberon / Meirchion

€ 1.650,00

Oberon 27
Meerprijs Camac haakjes
gevoerde transporthoes

€ 1.650,00
€
€

445,00
265,00

Elaine 27
stevige gevoerde transporthoes

27 snarige harp, nylon snaren, inclusief gratis transporthoes
t.b.v. Elaine 27

€ 1.195,00
€ 155,00

Elidor 27
stevige gevoerde transporthoes

27 snarige harp, nylon snaren, inclusief gratis transporthoes
t.b.v. Elidor 27

€ 1.245,00
€ 155,00

Elaine 34
stevige gevoerde transporthoes

34 snarige harp, nylon snaren, inclusief gratis transporthoes
t.b.v. Elaine 34

€ 1.595,00
€ 225,00

Elidor 34
stevige gevoerde transporthoes

34 snarige harp, nylon snaren, inclusief gratis transporthoes
t.b.v. Elidor 34

€ 1.695,00
€ 225,00

Ygraine 38

38 snarige premium line harp, nylon snaren, inclusief gratis transporthoes

€ 2.450,00

Meerprijs voor donkere walnootkleurige lak
Meerprijs decoratie op klankbord
snarenset voor Elaine / Edidor 34
snarenset voor Ygraine 38

€
€
€
-

95,00
95,00
215,00

Overige instumenten
Cantel
Cantel
Cantel
Cantel
Cantel

10
10
12
15
17

snaren
snaren
snaren
snaren
snaren

mini
medium
medium
maxi
XL

Caerleon
Caerleon
Caerleon
Caerleon
Caerleon

155
175
195
299
449
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