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HANDCRAFTED EXCLUSIVE SNARE DRUMS

WAT IS TONE DRUMS?
Tone Drums is ontstaan in 2017. Ter nagedachtenis aan mijn
vader besloot ik om van zijn eikenhouten salontafel een
snare drum te bouwen. Mijn vader had als metaalbankwerker
een grote voorliefde voor roestvaststaal. Vandaar mijn keuze
om de hardware uit te voeren in roestvaststaal.
In samenwerking met lokale bedrijven is de hardware
ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd. Gezien het plezier dat
het bouwen van deze snare drum me heeft gegeven wil ik graag
handgemaakte snare drums blijven bouwen voor andere
drummers of liefhebbers. Geen seriematige productie
maar exclusieve unieke handgemaakte snare drums
afgestemd op uw wensen.

HANDGEMAAKT
Alle onderdelen van de snare drum zijn in eigen huis
ontworpen en met de hand gemaakt. Daardoor is iedere snare
drum uniek met veel aandacht voor details. De snare drum kan
in iedere houtsoort worden vervaardigd. Uw speciale wensen
voor kleur, afwerking of afmetingen kunnen op maat
worden geleverd.

CONSTRUCTIE
De snare drums zijn gebouwd uit massief houten staven en dat
is niet voor niets. Het unieke aan een ketel met staven is dat er
in de constructie minder lijm wordt gebruikt in vergelijking met
de uit lagen verlijmde ketels, waardoor een enorm dynamisch
bereik ontstaat, met meer toon, sustain, reflectie en kleur.
De ketelrand is bewerkt met hoge precisie in de vorm die u wilt.
De ketelranden zijn standaard uitgevoerd met een hoek van 45
graden. Andere hoeken of vormen op aanvraag.

RVS304 HARDWARE
Alle hardware is van RVS304. De spanranden zijn perfect rond en
uitgelijnd met het drumvel. Hierdoor is het stemmen van je
snare drum een fluitje van een cent.
De spanblokken zijn handgemaakt. Dankzij het messing
cilinderinzetstuk worden de RVS-spanschroeven automatisch
uitgelijnd. Hierdoor is spanning op de spanrand, spanschroeven
of ketel uitgesloten. Dat is een groot voordeel en voorkomt slijtage.

KWALITEIT
Bij het bouwen van een snare drum is geen enkel onderdeel
minder belangrijk dan het ander. Elk detail moet voldoen aan
de hoogste kwaliteit.
Aandacht en precisie zijn de kernwoorden. Geen enkele
snare drum verlaat de werkplaats als het niet voldoet aan
de hoogste eisen van Tone Drums.
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