




A Vogga é uma marca idealizada para atender a todos os músicos 

apaixonados pelo fantástico mundo dos instrumentos musicais. Com um 

variado mix de produtos, a empresa oferece qualidade em todas as linhas 

em que atua, atendendo perfeitamente o artista nos diferentes estágios 

de sua carreira.

Desde sua fundação em 2008, a Vogga apresenta signifi cativo crescimento 

e hoje é uma das maiores empresas nacionais em seu segmento. A busca 

incessante em atender às necessidades do mercado é uma das suas marcas, 

o que mostra o compromisso da empresa em valorizar seus clientes. Sua 

equipe de desenvolvimento é formada por músicos especialistas atentos 

às tendências e exigências do mercado de instrumentos musicais.

Vogga é a juventude aliada 
à paixão de fazer música.
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A linha de violões acústicos da Vogga agora está mais completa! São novas opções de cores e tamanhos, 
modelos diversifi cados para quem procura excelente custo-benefício. Todos os violões Vogga são 
construídos com matérias-primas selecionadas e possuem excelente acabamento. Os violões adultos 
vêm com tensor Bi-direcional para ajuste do braço, fi letes em ABS, além de escala e cavalete em 
Rosewood. Disponíveis em versões com encordoamento em aço ou nylon, são ótimas opções para 
atender os músicos dos mais variados estilos!

VioLÕes 
aCÚstiCos

vca83 Nt vca84 bk vca85 pk vca86 Ys

VioLÕes 30”
• Violão Clássico infantil
• Modelos: VCA83 NT, VCA84 BK, VCA85 PK, VCA86 YS
• Tamanho: 30” 1/4 76cm
• Indicação sugerida: crianças de até 7 anos
• Tampo, faixas e fundo em Linden
• Escala e cavalete (parafusado) em Dark Maple
• Filetes em ABS
• Encordoamento em nylon
• Tarraxas cromadas com madrepérola

• Cores: Natural (NT) Preto (BK) 
 Rosa (PK) Sunburst (YS)

Escala em Rosewood

Cavalete em Rosewood, parafusado

Filetes em ABS

Tensor Bi-direcional

Tarraxas cromadas

Opções de encordoamento em aço ou nylon
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Rosewood. Disponíveis em versões com encordoamento em aço ou nylon, são ótimas opções para 
atender os músicos dos mais variados estilos!

1

2

3

4

5

6

vca101 Nt

vca85 pk vca86 Ysvca86 Ys
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VioLÕes 36”
• Violão Clássico infantil
• Modelos: VCA93 NT, VCA94 BK, VCA95 PK, VCA96 YS
• Tamanho: 36” 3/4 92cm
• Indicação: crianças de 8 a 12 anos
• Tampo, faixas e fundo em Linden
• Escala e cavalete (parafusado) em Dark Maple
• Filetes em ABS
• Encordoamento em nylon
• Tarraxas cromadas com madrepérola

• Cores: Natural (NT) Preto (BK) 
 Rosa (PK) Sunburst (YS)

Encordoamento em aço Encordoamento em nylon

vca101 Nt vca103 Ntvca102 bk vca104 bk

VioLÕes 38”
• Violão Clássico acústico
•  Modelos: VCA101 NT, VCA102 BK, VCA103 NT, VCA104 BK, VCA105 PK, VCA106 YS
• Tamanho: 38” 7/8 96cm
• Tampo, faixas e fundo em Linden
• Escala e cavalete (parafusado) em Rosewood
• Tensor Bi-direcional
• Filetes em ABS
• Encordoamento em nylon: VCA103, VCA104, VCA105, VCA106
• Encordoamento em aço: VCA101, VCA102
• Tarraxas cromadas com madrepérola

• Cores: Natural (NT) Preto (BK) 
 Rosa (PK) Sunburst (YS)

vca101 Nt vca102 bkvca102 bkvca101 Nt vca102 bk vca104 bk vca105 pk vca106 Ys

vca93 Nt vca94 bk vca95 pk vca96 Ys
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Encordoamento em aço Encordoamento em nylon

vca201 Na vca203 Navca202 bk

vck401 Na vck402 bk

vck403 Na vck404 bk

vca204 bk

VioLÕes 39”
• Violão Clássico acústico
•  Modelos: VCA201 NA, VCA202 BK, VCA203 NA, VCA204 BK, 

VCA205 PK, VCA206 YS
• Tamanho: 39” 4/4 99cm
• Tampo, faixas e fundo em Linden
• Escala e cavalete (parafusado) em Rosewood
• Tensor Bi-direcional
• Filetes em ABS
• Encordoamento em nylon: VCA203, VCA204, VCA205, VCA206
• Encordoamento em aço: VCA201, VCA202
• Tarraxas cromadas com madrepérola

• Cores: Natural (NA) Preto (BK) 
 Rosa (PK) Sunburst (YS)

VioLÕes FoLK 
• Violão Folk acústico
• Modelos: VCK401 NA, VCK402 BK
• Tamanho: 41” 4/4 104cm
• Tampo, faixas e fundo em Linden
• Escala e cavalete em Dark Maple
• Tensor Bi-direcional no braço
• Filetes em ABS
• Encordoamento em aço
• Tarraxas blindadas cromadas

• Cores: Natural (NA) 
 Preto (BK) 

VioLÕes FoLK 
CUtaWaY 
• Violão Folk Cutaway acústico
• Modelos: VCK403 NA, VCK404 BK
• Tamanho: 41” 4/4 104cm
• Tampo, faixas e fundo em Linden
• Escala e cavalete em Dark Maple
• Tensor Bi-direcional no braço
• Filetes em ABS
• Encordoamento em aço
• Tarraxas blindadas cromadas

• Cores: Natural (NA) 
 Preto (BK) 

vca205 pk vca206 Ys
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vce300 sH

Os violões elétricos Vogga destacam-se pela ótima construção e excelente projeção sonora. São 
modelos nos shapes clássico e folk, com versões nylon e aço, que vão agradar músicos de todos os 
estilos musicais. Os violões são constituídos de madeiras previamente selecionadas, com opções de 
tampo em Spruce, além de escala e cavalete em Rosewood. Alguns modelos trazem detalhes muito 
bonitos, como o acabamento com fi lete em ABS que valoriza ainda mais o visual. Todos eles contam 
com tensor Bi-direcional para ajuste do braço, saída P10 “Jack Roldana” e o novo equalizador Vogga, 
o MG-30, com visor LCD e afi nador cromático, que permite ajustar o instrumento com precisão! 
Escolha o seu! 

vce300 st vce300 bk
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VioLÃo CLÁssiCo 
CUtaWaY
• Violão Clássico Cutaway adulto
•  Modelos: VCE300 SH, VCE300 ST e VCE300 BK
• Tampo, faixas e fundo em Linden
• Escala e cavalete em Dark Maple
• Tensor Bi-direcional
• Filetes em ABS
• Encordoamento em aço
• Tarraxas cromadas 
•   Equalizador Vogga MG-30 com afi nador 

cromático (3 bandas, visor LCD e botão phase)
• Saída P10 “Jack Roldana”

• Cores: Satin Honey (SH) 
 Natural Satin (ST)
 Preto (BK)
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vck370 mf

Escala e cavalete em Rosewood

Tensor Bi-direcional

Tarraxas semiblindadas cromadas

Equalizador Vogga MG-30, com visor 

LCD e afi nador cromático

Saída P10 “Jack Roldana”

Encordoamento em aço

Filetes em ABS
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VioLÕes 
eLÉtriCos
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vce310 sHvce310 sH
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vce302 sH

vce312 stvce312 sH

vce302 st
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vce310 st vce310 bkvce310 st

VioLÃo CLÁssiCo 
CUtaWaY
• Violão Clássico Cutaway adulto
• Modelos: VCE302 SH e VCE302 ST
• Tampo em Spruce
• Faixas e fundo em Linden
• Escala e cavalete em Rosewood
• Tensor Bi-direcional
• Filetes em ABS 
• Encordoamento em aço
• Trastes em alpaca
• Tarraxas cromadas com madrepérola 
•  Equalizador Vogga MG-30 com afi nador 

cromático (3 bandas, visor LCD e botão phase)
• Saída P10 “Jack Roldana”

• Cores: Satin Honey (SH) 
 Natural Satin (ST)

VioLÃo CLÁssiCo 
CUtaWaY
• Violão Clássico Cutaway adulto
• Modelos: VCE310 SH, VCE310 ST e VCE310 BK
• Tampo, faixas e fundo em Linden
• Escala e cavalete em Dark Maple 
• Tensor Bi-direcional
• Filetes em ABS 
• Encordoamento em nylon
• Tarraxas cromadas 
•  Equalizador Vogga MG-30 com afi nador 

cromático (3 bandas, visor LCD e botão phase)
• Saída P10 “Jack Roldana”

• Cores: Satin Honey (SH) 
 Natural Satin (ST)
 Black (BK)

VioLÃo CLÁssiCo 
CUtaWaY
• Violão Clássico Cutaway adulto
• Modelos: VCE312 SH e VCE312 ST
• Tampo em Spruce
• Faixas e fundo em Linden
• Escala e cavalete em Rosewood
• Tensor Bi-direcional
• Filetes em ABS 
• Encordoamento em nylon
• Tarraxas cromadas 
•  Equalizador Vogga MG-30 com afi nador 

cromático (3 bandas, visor LCD e botão phase)
• Saída P10 “Jack Roldana”

• Cores: Satin Honey (SH) 
 Natural Satin (ST)
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vck370 Nt

vck380 Nt

vck370 bk

vck380 bk

vck370 mf

vck380 mf
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VioLÃo FoLK 
CUtaWaY 
• Violão Folk Cutaway adulto
• Modelos: VCK370 NT, VCK370 BK e VCK370 MF
• Tampo, faixas e fundo em Linden
• Escala e cavalete em Rosewood
• Tensor Bi-direcional
• Filetes em ABS
• Encordoamento em aço
• Tarraxas semiblindadas cromadas
•  Equalizador Vogga MG-30 com afi nador 

cromático (3 bandas, visor LCD e botão phase)
• Saída P10 “Jack Roldana”

• Cores: Natural (NT)
 Black (BK)
 Mahogany Flamed (MF) Mahogany Flamed (MF)

VioLÃo FoLK 
traDiCioNaL 
• Violão Folk Tradicional adulto
• Modelos: VCK380 NT, VCK380 BK e VCK380 MF
• Tampo, faixas e fundo em Linden
• Escala e cavalete em Rosewood 
• Tensor Bi-direcional
• Filetes em ABS 
• Encordoamento em aço
• Tarraxas semiblindadas cromadas
•  Equalizador Vogga MG-30 com afi nador 

cromático (3 bandas, visor LCD e botão phase)
• Saída P10 “Jack Roldana”

• Cores: Natural (NT)
 Black (BK)
 Mahogany Flamed (MF) Mahogany Flamed (MF)
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vcafk vcacl

HarD Case
•  Case rígido em madeira para 

violões folk
•  Revestimento externo de corino 

preto
•  Revestimento interno de veludo 

preto
•  Dobradiças e fechaduras cromadas
• Fechadura central com tranca
• Amplo compartimento interno
•  Pés de apoio vertical e horizontal

HarD Case
•  Case rígido em madeira para violões 

clássicos
•  Revestimento externo de corino 

preto
•  Revestimento interno de veludo 

preto
•  Dobradiças e fechaduras cromadas
• Fechadura central com tranca
• Amplo compartimento interno
•  Pés de apoio vertical e horizontal

vcalcl

vcalfk

HarD 
Case LUXo
•  Case rígido em madeira para 

violão clássico
•  Revestimento externo corino 

marrom
 •  Revestimento interno com 

veludo vinho 
•  Dobradiças e fechaduras 

cromadas
•  Fechadura central com tranca
•  Amplo compartimento interno 
•  Pés de apoio vertical e horizontal

HarD 
Case LUXo
•  Case rígido em madeira para 

violão folk
•  Revestimento externo de corino 

marrom 
•  Revestimento interno de veludo 

vinho 
•  Dobradiças e fechaduras 

cromadas
•  Fechadura central com tranca
•  Amplo compartimento interno 
•  Pés de apoio vertical e horizontal

*Violão não acompanha o case.
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vuk300 Ns

UKULeLe sopraNo 
aCÚstiCo
• Ukulele Soprano acústico
• Modelo: VUK300 NS
• Tampo, faixas e fundo em Linden
• Escala e cavalete em Dark Maple
• Encordoamento black nylon
• Tarraxas cromadas

• Cores: Satin Honey (SH)

A Vogga acaba de lançar seu novo Ukulele acústico, instrumento com timbre encantador para você 
criar melodias incríveis, seja no rock, reggae ou MPB! Construído com matérias-primas selecionadas, 
ele possui tampo, faixas e fundo em Linden, além de escala e cavalete em Dark Maple. Oferece 
ainda tarraxas cromadas que garantem excelente afi nação e encordoamento black nylon bastante 
confortável e de ótimo brilho sonoro! O Ukulele Vogga é a opção perfeita para qualquer ocasião!

UKULeLe
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vuk300 Ns

Tampo, faixa e fundo em Linden

Escala e cavalete em Dark Maple

Tarraxas cromadas

Encordoamento em Black Nylon
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Cavalete (parafusado) em Dark Maple

Filetes em ABS na lateral do corpo e escala

Tarraxas cromadas

Pestana de 3cm

Circuito ativo e controle de volume, 

graves e agudos*

Conexão (Jack de saída) Plug P10*
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*Exclusivo dos modelos elétricos.

Cavalete (parafusado) em Dark Maple

Filetes em ABS na lateral do corpo e escala

Tarraxas cromadas

Pestana de 3cm

Circuito ativo e controle de volume, 

graves e agudos*

Conexão (Jack de saída) Plug P10*
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*Exclusivo dos modelos elétricos.
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vcc520 Ns

Modelos acústicos e elétricos
com variedade de cores.

Sunburst (YS)Preto (BK)Natural 
Brilhante (NA)

Natural
Fosco (NS)

Os cavacos Vogga garantem a melhor sonoridade nas serestas, música popular, samba e pagode! São 
modelos com versões acústicas e elétricas e várias opções de cores que vão agradar os músicos de 
qualquer estilo. Oferecem tampo, laterais e fundo em Linden, escala e cavalete em Dark Maple, combinação 
de madeiras que deixa o timbre ainda mais balanceado. Possuem acabamento fosco ou brilhante, fi lete 
em ABS na lateral do corpo e escala para realçar bastante a beleza do instrumento. Os modelos elétricos 
trazem circuito ativo com controles de volume, graves e agudos para ajuste preciso da timbragem, 
além de saída P10. Vêm também com tarraxas cromadas, além da pestana de 3cm que permite ótima 
tocabilidade. Escolha os cavacos Vogga! Excelente musicalidade com o melhor custo-benefício!

CaVaCos

LANÇAMENTOS 2014/2015
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vcc520 Ns vcc523 Na vcc524 bk

vcc526 Ys

CaVaCos
eLÉtriCos
• Cavacos elétricos
•  Modelos: VCC520 NS, VCC523 NA, VCC524 BK, VCC526 YS
• Tampo, laterais e fundo em Linden
• Escala e cavalete (parafusado) em Dark Maple
• Filetes em ABS na lateral do corpo e escala
• Tarraxas cromadas
• Largura da pestana: 3cm
•  Circuito ativo e controles independentes de volume, 

agudos e graves
• Conexão (Jack de saída) Plug P-10
• Acompanha bateria de 9V

• Cores: Natural fosco (NS)
 Natural brilhante (NA)
 Preto (BK)  
 Sunburst (YS)

vcc500 Ns vcc501 Na vcc502 bk vcc506 Ys

CaVaCos
aCÚstiCos
• Cavacos acústicos
•  Modelos: VCC500 NS, VCC501 NA, VCC502 BK, 

VCC506 YS
• Tampo, laterais e fundo em Linden
• Escala e cavalete (parafusado) em Dark Maple
• Filetes em ABS na lateral do corpo e escala
• Tarraxas cromadas
• Largura da pestana: 3cm

• Cores: Natural fosco (NS)
 Natural brilhante (NA)
 Preto (BK)  
 Sunburst (YS)
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As violas caipiras da Vogga são ideais para violeiros versáteis 
elevarem os arranjos na música sertaneja ou no modão de viola 
tradicional! Seus modelos, com opções acústicas e elétricas, 
destacam-se pela potência sonora, timbre brilhante e o belo 
visual. Oferecem tampo, faixas e fundo em Linden, escala e 
cavalete em Rosewood, madeiras que valorizam a projeção 
e a defi nição. Trazem também saída P10 e equalizador com 
controles de volume, graves, médios e agudos para ajuste prático 
da projeção e das frequências. Todas elas oferecem opções de 
acabamento fosco ou brilhante, fi letes em ABS na lateral do corpo 
e escala, além de tarraxas cromadas que garantem a qualidade 
da afi nação. Escolha uma das violas Vogga e eleve suas melodias 
com o melhor custo-benefício do mercado!

VioLas

Escala e cavalete (parafusado) em Rosewood

Filetes em ABS na lateral do corpo e escala

Tarraxas cromadas

Tensor Bi-direcional

Circuito Ativo*

Equalizador com controle de volume, 

graves, médios e agudos*

Saída P10*
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*Exclusivo dos modelos elétricos.
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vvl420 Ns

Modelos acústicos e elétricos
com duas opções de cores.

Natural 
Brilhante (NA)

Natural 
Fosco (NS)

LANÇAMENTOS 2014/2015
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vvl400 Ns vvl401 Na

VioLas 
aCÚstiCas
• Violas acústicas
• Modelos: VVL400 NS, VVL401 NA
• Tampo, faixas e fundo em Linden
• Escala e cavalete (parafusado) em Rosewood
• Tensor Bi-direcional no braço
• Filetes em ABS na lateral do corpo e escala
• Tarraxas cromadas

• Cores: Natural fosco (NS)
 Natural brilhante (NA)

vvl420 Ns vvl421 Na

VioLas 
eLÉtriCas
• Violas elétricas
• Modelos: VVL420 NS, VVL421 NA
• Tampo, faixas e fundo em Linden
• Escala e cavalete (parafusado) em Rosewood
• Tensor Bi-direcional no braço
• Filetes em ABS na lateral do corpo e escala
• Tarraxas cromadas
•  Equalizador com controle de volume, graves, 

médios e agudos
• Saída P10

• Cores: Natural fosco (NS)
 Natural brilhante (NA)
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vcG621 cs

Escala em Rosewood

Tensor Bi-direcional

Tarraxas blindadas cromadas

2 Humbucker vintage cromados

Chave seletora 3 posições

Corpo em Solidwood
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vcG120 rd vcG120 bk vcG120 Ys 

GUitarra iNFaNtiL
• Guitarra Infantil ST
•  Modelos: VCG120 BK, VCG120 YS, VCG120 RD
• Corpo em Solidwood
• Escala em Hard Maple
• Tarraxas cromadas
• 2 captadores Single Coil
• Chave seletora 3 posições, 1 volume

• Cores: Preto (BK)
 Vermelho (RD)    
 Yellow Sunburst (YS) 

A linha de guitarras Vogga garante uma sonoridade pulsante, ideal para os guitarristas que fazem 
questão de versatilidade! São opções para adultos e crianças, todas construídas com componentes 
de alta qualidade. O modelo Strato possui corpo sólido, escala em Hard Maple, tensor Bi-direcional, 
três captadores Single Coil e chaves com até cinco posições para criar texturas musicais diferenciadas. 
A guitarra Les Paul, além de corpo em Solidwood, possui escala em Rosewood, dois captadores 
Humbucker vintage cromados, chave seletora de três posições e tensor Bi-direcional. As guitarras Vogga 
são ideais para músicos que não dispensam um instrumento com ótima sonoridade e visual de arrasar!

GUitarras
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vcG601 Ys 

vcG601 bk 

vcG601 rd vcG601 sb 

vcG601 bk 

GUitarra st
•  Modelos: VCG601 BK, VCG601 RD, 

VCG601 SB, VCG601 YS
• Corpo em Solidwood
• Braço e escala em Hard Maple com 22 trastes
• Tensor Bi-direcional
• Tarraxas blindadas cromadas
• 3 captadores Single Coil
• 1V e 2T
• Chave seletora 5 posições

• Cores: Preto (BK)
 Vermelho (RD)
 Azul Sunburst (SB)   
 Yellow Sunburst (YS) 

GUitarra Lp
•  Modelos VCG621 CS, VCG621 BK
• Corpo em Solidwood
• Escala em Rosewood
• Tensor Bi-direcional
• Tarraxas blindadas cromadas
• 2 Humbucker vintage cromados
• Chave seletora 3 posições

• Cores: Preto (BK)
 Cherry Sunburst (CS)

vcG621 bk vcG621 cs
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vcGlp vcGst

HarD Case
•  Case rígido em madeira para 

guitarras Les Paul
•  Revestimento externo de corino 

preto
•  Revestimento interno de veludo 

preto
• Dobradiças e fechaduras cromadas
• Fechadura central com tranca
• Pés de apoio vertical e horizontal

HarD Case
•  Case rígido em madeira para 

guitarras Strato
•  Revestimento externo de corino 

preto
•  Revestimento interno de veludo 

preto
• Dobradiças e fechaduras cromadas
• Fechadura central com tranca
• Pés de apoio vertical e horizontal

vcGlst

vcGllp

HarD 
Case LUXo
•  Case rígido em madeira para 

guitarra Strato
•  Revestimento externo de corino 

marrom 
•  Revestimento interno de veludo 

vinho 
•  Dobradiças e fechaduras 

cromadas
• Fechadura central com tranca
• Amplo compartimento interno 
• Pés de apoio vertical e horizontal

HarD 
Case LUXo
•  Case rígido em madeira para 

guitarra Les Paul
•  Revestimento externo de corino 

marrom 
•  Revestimento interno de veludo 

vinho 
•  Dobradiças e fechaduras 

cromadas
• Fechadura central com tranca
• Amplo compartimento interno 
• Pés de apoio vertical e horizontal

*Guitarra não acompanha o case.
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vcb801 Ys vcb801 bk

A Vogga apresenta seus novos contrabaixos, instrumentos de visual impactante, construídos na 
medida para os baixistas versáteis garantirem pressão sonora em qualquer estilo musical! Oferecem 
corpo em Solidwood e braço e escala em Hard Maple, madeiras que garantem equilíbrio sonoro e ótima 
projeção. Possuem ainda 2 captadores Single Coil, tarraxas cromadas JB Standard, encordoamento 
0.40 e trastes médio jumbo que permitem uma pegada incrível. Conheça o contrabaixo VCB801 e 
saiba por que ele é garantia do melhor custo-benefício!

CoNtrabaiXos

1

2
5

6

3

4 4

vcb801 bk 

Corpo em Solidwood

Braço e escala em Hard Maple

Tarraxas cromadas JB Standard

2 captadores Single Coil

Trastes tamanho médio jumbo

2 controles de volume e 1 tone master

1
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3

4

5

6

CoNtrabaiXo 
eLÉtriCo VoGGa 
•  Contrabaixo Elétrico Vogga JB Standard 

com 4 cordas
• Modelo: VCB801 YS e VCB801 BK
• Corpo em Solidwood 
• Braço e escala em Hard Maple, 
• Tarraxas cromadas JB Standard
• 2 captadores Single Coil (sistema passivo)
• Encordoamento .040
• Trastes tamanho médio jumbo
• Cabo e chaves de regulagens
• 2 controles de volume e 1 tone master

• Cores: Satin Honey (YS)
 Black (BK)

LANÇAMENTOS 2014/2015
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A linha Vogga Talent conta com cores e confi gurações diferenciadas. São construídas com matérias-
primas selecionadas e apresentam um ótimo acabamento. Seus cascos em Poplar com 6 folhas e 7 mm 
de espessura proporcionam uma excelente projeção sonora, e as ferragens duplas contribuem para 
uma estabilidade e durabilidade superior. Todos os modelos apresentam diferentes confi gurações com 
2 tons, caixa, bumbo e ainda surdo de chão. Acompanham pratos, banco e par de baquetas, tornando 
a linha de baterias Vogga Talent uma excelente escolha!

baterias 
aCÚstiCas

Ferragens duplas

Ferragens em atimônio

Cascos em Poplar

Surdo de chão

Acompanha banco

Acompanha baquetas

Acompanham pratos exclusivos Vogga

1

2

3

4

5

6

7

a linha de baterias Vogga Talent uma excelente escolha!

1

2

3

4

7

vpd922 bk

5 6

LANÇAMENTOS 2014/2015
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VpD918
• Cascos em Poplar (6 folhas / 7mm)
• Tons 8”x7” e 10”x8”
• Surdo de chão 12”x10”
• Bumbo 18”x16”
• Caixa 12”x4,5”
• Ferragem dupla
•  Acompanham: banco, pratos e par 

de baquetas

• Cores:  Preto (BK) 
 Verde (GR) 
 Vinho (WR)

VpD920
• Cascos em Poplar (6 folhas / 7mm)
• Tons 10”x8” e 12”x9”
• Surdo de chão 14”x12”
• Bumbo 20”x16”
• Caixa 14”x5,5”
• Ferragem dupla
•  Acompanham: banco, pratos e par 

de baquetas

• Cores:  Preto (BK) 
 Verde (GR) 
 Vinho (WR)

vpd918 Gr

vpd920 Wr
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VpD924
• Cascos em Poplar (6 folhas / 7mm)
• Tons 10”x8” e 12”x09”
• Surdo de chão 16”x16”
• Bumbo 22”x16”
• Caixa 14”x5,5”
• Ferragem dupla
•  Acompanham: banco, pratos e par 

de baquetas

• Cores:  Preto (BK) 
 Verde (GR) 
 Vinho (WR)

VpD922
• Cascos em Poplar (6 folhas / 7mm) 
• Tons 12”x9” e 13”x10”
• Surdo de chão 16”x16”
• Bumbo 22”x16”
• Caixa 14”x5,5”
• Ferragem dupla
•  Acompanham: banco, pratos e par 

de baquetas

• Cores:  Preto (BK) 
 Verde (GR) 
 Vinho (WR)

• Cascos em Poplar (6 folhas / 7mm) 

•  Acompanham: banco, pratos e par 

vpd922 bk

vpd924 Gr
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A linha de sopros Vogga traz ao mercado uma grande variedade de instrumentos, todos desenvolvidos 
com matérias-primas de qualidade, possibilitando aos músicos maior agilidade e precisão nas execuções 
musicais! São saxofones, trompetes, clarinetes e fl autas transversais, com opções de acabamento 
laqueado, niquelado ou prateado. Todos eles trazem case térmico de ótima qualidade, acessórios e kits 
de limpeza para facilitar o dia a dia do músico. A linha de sopros da Vogga é a escolha ideal para quem 
faz questão de uma ótima sonoridade com o melhor custo-benefício do mercado.

sopros

1

2

3

6

5

4

vsas701

Cortiça natural no tudel

Botões anatômicos

Sapatilhas com ressonador metálico

Campana ornamentada

Acompanha case térmico

Parafusos de regulagem de altura 

das chaves

1

2

3

4

5

6
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saXoFoNe aLto
• Saxofone Alto com acabamento laqueado
• Modelo: VSAS701
• Campana ornamentada
• Sapatilhas com ressonador metálico
• Parafusos de regulagem de altura das chaves
• Cortiça natural no tudel
• Botões anatômicos
•  Acompanham case térmico, luva, fl anela, 

correia e boquilha completa

troMpete
• Trompete com acabamento laqueado
• Modelo: VSTR701
• Bocal 7 C
• Pistos em aço inoxidável
• Botões anatômicos
• Afi nação em Si bemol
•  Acompanham case térmico, luva e 

fl anela

saXoFoNe teNor
• Saxofone Tenor com acabamento laqueado
• Modelo: VSTS701
• Campana ornamentada
• Sapatilhas com ressonador metálico
• Parafusos de regulagem de altura das chaves
• Cortiça natural no tudel
• Botões anatômicos
•  Acompanham case térmico, luva, fl anela, 

correia e boquilha completa

saXoFoNe 
sopraNo
•  Saxofone Soprano com 

acabamento laqueado
• Modelo: VSSP701
• Campana ornamentada
•  Sapatilhas com 

ressonador metálico
• Cortiça natural nos tudéis
• Botões anatômicos
•  Acompanham case 

térmico, luva, fl anela, 
correia e boquilha 
completa

vsas701

vstr701

vsts701

vstr701

Pistos em aço inoxidável

Botões anatômicos

Acabamento laqueado

1

2

3

1

2

3

vssp701
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CLariNete
•  Modelos: VSCL701 (chaves niqueladas), VSCL702 

(chaves prateadas)
• Corpo em resina ABS fosco
• Sistema Boehm
• 17 chaves niqueladas: VSCL701
• 17 chaves prateadas: VSCL702
• 2 barriletes
•  Acompanham case térmico, chave para regulagem, 

luvas e fl anela

FLaUta traNsVersaL
• Modelos: VSFL701, VSFL702
• Afi nação em C (dó)
• Sistema Boehm
• Alinhamento da chave de G (sol) offset
• Parafusos e eixos em aço inoxidável
• Sistema de regulagem de chaves
• Acabamento niquelado no modelo VSFL701
• Acabamento prateado no modelo VSFL702
•  Acompanham case ABS com alças em borracha, agulha 

de limpeza e grease

vscl702

vscl701

vsfl702

vsfl701

Acabamento corpo: Resina ABS fosco

2 barriletes

1

2

Alinhamento da chave de G (Sol) offset

Corpo bocal e chaves prateadas

1

2

2

2

2
1

1

2
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Os violinos Vogga são instrumentos com ótimo padrão de construção e sonoridade apurada, detalhes 
importantes que proporcionam aos músicos conforto e precisão nas execuções musicais. Estão 
disponíveis em dois tamanhos (3/4 e 4/4), e a combinação das madeiras Spruce (tampo) e Basswood 
(faixas e fundo) valoriza ainda mais a defi nição e projeção sonora. Todos os modelos vêm com arco 
de crina animal, 4 microafi nadores, breu e estojo térmico para garantir a proteção do instrumento! 
Os violinos possuem belo acabamento e matérias-primas selecionadas, contribuindo para uma melhor 
sonoridade, beleza e timbre.

orQUestrais

7

8

7

1

2
3

4

5

6

voN144

Tampo Spruce

Espelho em Black Maple

Cravelhas em Black Maple

Queixeira em Black Maple

4 microafi nadores

Faixas e fundo em Basswood

Acompanha arco em crina animal

Acompanham estojo térmico e breu

1

2

3

4

5

6

7

8
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VioLiNo
• Modelo: VON134
• Violino 3/4
• Tampo Spruce
• Faixas e fundo em Basswood
• Espelho, cravelhas e queixeira em Black Maple
• 4 microafi nadores
• 1 arco em crina animal
• Estojo térmico e breu

VioLiNo
• Modelo VON144
• Violino 4/4
• Tampo Spruce
• Faixas e fundo em Basswood
• Espelho, cravelhas e queixeira em Black Maple
• 4 microafi nadores
• 1 arco em crina animal
• Estojo térmico e breu

VioLiNo
• Modelo: VON134
• Violino 3/4
• Tampo Spruce
• Faixas e fundo em Basswood
• Espelho, cravelhas e queixeira em Black Maple
• 4 microafi nadores
• 1 arco em crina animal
• Estojo térmico e breu

VioLiNo
• Modelo: VON134
• Violino 3/4
• Tampo Spruce
• Faixas e fundo em Basswood
• Espelho, cravelhas e queixeira em Black Maple
• 4 microafi nadores
• 1 arco em crina animal
• Estojo térmico e breu

• Faixas e fundo em Basswood
• Espelho, cravelhas e queixeira em Black Maple
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CorDas

 violões acústicos

liNHa modelo descrição quaNtidade

Violões 
clássicos 
acústicos 
kids 1/4

VCA83
Violão clássico acústico (infantil), tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete 
em Dark Maple, fi letes em ABS, encordoamento em nylon, tarraxas cromadas com 
madrepérola, idade sugerida: até 7 anos, tamanho 30” (1/4) 76cm. Cor: VCA83 NT.

VCA84
Violão clássico acústico (infantil), tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete 
em Dark Maple, fi letes em ABS, encordoamento em nylon, tarraxas cromadas com 
madrepérola, idade sugerida: até 7 anos, tamanho 30” (1/4) 76cm. Cor: VCA84 BK.

VCA85
Violão clássico acústico (infantil), tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete 
em Dark Maple, fi letes em ABS, encordoamento em nylon, tarraxas cromadas com 
madrepérola, idade sugerida: até 7 anos, tamanho 30” (1/4) 76cm. Cor: VCA85 PK.

VCA86
Violão clássico acústico (infantil), tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete 
em Dark Maple, fi letes em ABS, encordoamento em nylon, tarraxas cromadas com 
madrepérola, idade sugerida: até 7 anos, tamanho 30” (1/4) 76cm. Cor: VCA86 YS.

Violões 
clássicos 
acústicos 
kids 3/4

VCA93
Violão clássico acústico (infantil), tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete 
em Dark Maple, fi letes em ABS, encordoamento em nylon, tarraxas cromadas com 
madrepérola, idade sugerida: de 8 a 12 anos, tamanho 36” (3/4) 92cm. Cor: VCA93 NT.

VCA94
Violão clássico acústico (infantil), tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete 
em Dark Maple, fi letes em ABS, encordoamento em nylon, tarraxas cromadas com 
madrepérola, idade sugerida: de 8 a 12 anos, tamanho 36” (3/4) 92cm. Cor: VCA94 BK.

VCA95
Violão clássico acústico (infantil), tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete 
em Dark Maple, fi letes em ABS, encordoamento em nylon, tarraxas cromadas com 
madrepérola, idade sugerida: de 8 a 12 anos, tamanho 36” (3/4) 92cm. Cor: VCA95 PK.

VCA96
Violão clássico acústico (infantil), tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete 
em Dark Maple, fi letes em ABS, encordoamento em nylon, tarraxas cromadas com 
madrepérola, idade sugerida: de 8 a 12 anos, tamanho 36” (3/4) 92cm. Cor: VCA96 YS.

Violões 
clássicos 
acústicos 7/8

VCA101
Violão clássico acústico, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete em 
Rosewood, tensor Bi-direcional, fi letes em ABS, encordoamento em aço, tarraxas 
cromadas com madrepérola, tamanho 38” (7/8) 96cm. Cor: VCA101 NT.

VCA102
Violão clássico acústico, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete em 
Rosewood, tensor Bi-direcional, fi letes em ABS, encordoamento em aço, tarraxas 
cromadas com madrepérola, tamanho 38” (7/8) 96cm. Cor: VCA102 BK.

VCA103
Violão clássico acústico, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete em 
Rosewood, tensor Bi-direcional, fi letes em ABS, encordoamento em nylon, tarraxas 
cromadas com madrepérola, tamanho 38” (7/8) 96cm. Cor: VCA103 NT.

VCA104
Violão clássico acústico, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete em 
Rosewood, tensor Bi-direcional, fi letes em ABS, encordoamento em nylon, tarraxas 
cromadas com madrepérola, tamanho 38” (7/8) 96cm. Cor: VCA104 BK.

VCA105
Violão clássico acústico, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete em 
Rosewood, tensor Bi-direcional, fi letes em ABS, encordoamento em nylon, tarraxas 
cromadas com madrepérola, tamanho 38” (7/8) 96cm. Cor: VCA105 PK.

VCA106
Violão clássico acústico, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete em 
Rosewood, tensor Bi-direcional, fi letes em ABS, encordoamento em nylon, tarraxas 
cromadas com madrepérola, tamanho 38” (7/8) 96cm. Cor: VCA106 YS.

Lista De peDiDos
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 violões acústicos

liNHa modelo descrição quaNtidade

Violões 
clássicos 
acústicos 4/4

VCA201
Violão clássico acústico, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete em 
Rosewood, tensor Bi-direcional, filetes em ABS, encordoamento em aço, tarraxas 
cromadas com madrepérola, tamanho 39” (4/4) 99cm. Cor: VCA201 NA.

VCA202
Violão clássico acústico, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete em 
Rosewood, tensor Bi-direcional, filetes em ABS, encordoamento em aço, tarraxas 
cromadas com madrepérola, tamanho 39” (4/4) 99cm. Cor: VCA202 BK.

VCA203
Violão clássico acústico, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete em 
Rosewood, tensor Bi-direcional, filetes em ABS, encordoamento em nylon, tarraxas 
cromadas com madrepérola, tamanho 39” (4/4) 99cm. Cor: VCA203 NA.

VCA204
Violão clássico acústico, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete em 
Rosewood, tensor Bi-direcional, filetes em ABS, encordoamento em nylon, tarraxas 
cromadas com madrepérola, tamanho 39” (4/4) 99cm. Cor: VCA204 BK.

VCA205
Violão clássico acústico, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete em 
Rosewood, tensor Bi-direcional, filetes em ABS, encordoamento em nylon, tarraxas 
cromadas com madrepérola, tamanho 39” (4/4) 99cm. Cor: VCA205 PK.

VCA206
Violão clássico acústico, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete em 
Rosewood, tensor Bi-direcional, filetes em ABS, encordoamento em nylon, tarraxas 
cromadas com madrepérola, tamanho 39” (4/4) 99cm. Cor: VCA206 YS.

Violões 
acústicos 
Folk

VCK401
Violão folk acústico, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete em  
Dark Maple, tensor Bi-direcional, filetes em ABS, encordoamento em aço, tarraxas 
blindadas cromadas, tamanho 41” (4/4) 104cm. Cor: VCK401 NA.

VCK402
Violão folk acústico, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete em  
Dark Maple, tensor Bi-direcional, filetes em ABS, encordoamento em aço, tarraxas 
blindadas cromadas, tamanho 41” (4/4) 104cm. Cor: VCK402 BK.

Violões 
acústicos 
Folk cutaway

VCK403
Violão folk acústico com cutaway, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete 
em Dark Maple, tensor Bi-direcional, filetes em ABS, encordoamento em aço, tarraxas 
blindadas cromadas, tamanho 41” (4/4) 104cm. Cor: VCK403 NA.

VCK404
Violão folk acústico com cutaway, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete 
em Dark Maple, tensor Bi-direcional, filetes em ABS, encordoamento em aço, tarraxas 
blindadas cromadas, tamanho 41” (4/4) 104cm. Cor: VCK404 BK.

violões elétricos 

liNHa modelo descrição cor quaNtidade

Violões elétricos 
Clássicos com 
cutaway

VCE300

Violão clássico cutaway adulto, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e 
cavalete em Dark Maple, tensor Bi-direcional, filetes em ABS (corpo e escala), 
encordoamento em aço, tarraxas cromadas, equalizador Vogga MG-30 (3 
bandas, visor LCD, afinador cromático e botão phase) e saída P10 “Jack 
Roldana” Modelos nas cores VCE300 SH, VCE300 ST e VCE300 BK.

SH

ST

BK

VCE302

Violão clássico cutaway adulto, tampo em Spruce, faixas e fundo em Linden, 
escala e cavalete em Rosewood, Tensor Bi-direcional, Filetes em ABS (corpo 
e escala), encordoamento em aço, tarraxas cromadas com madrepérola, 
equalizador Vogga MG-30 (3 bandas, visor LCD, afinador cromático e botão 
phase) e saída P10 “Jack Roldana”. Modelos nas cores VCE302 SH e VCE302 ST.

SH

ST

VCE310

Violão clássico cutaway adulto, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e 
cavalete em Dark Maple, tensor Bi-direcional, filetes em ABS, encordoamento 
em nylon, tarraxas cromadas, equalizador Vogga MG-30 (3 bandas, visor LCD, 
afinador cromático e botão phase) e saída P10 “Jack Roldana”. Modelos nas 
cores VCE310 SH, VCE310 ST e VCE310 BK.

SH

ST

BK

VCE312

Violão clássico cutaway adulto, tampo em Spruce, faixas e fundo em Linden, 
escala e cavalete em Rosewood, tensor Bi-direcional, filetes em ABS (corpo e 
escala),encordoamento em nylon, tarraxas cromadas, equalizador Vogga MG-
30 (3 bandas, visor LCD, afinador cromático e botão phase) e saída P10 “Jack 
Roldana. Modelos nas cores VCE312 SH e VCE312 ST.

SH

ST

Violões elétricos 
Folk

VCK370

Violão folk cutaway, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete 
em Rosewood, tensor Bi-direcional, filetes em ABS (corpo e escala), 
encordoamento em aço, tarraxas semiblindadas cromadas, equalizador Vogga 
MG-30 (3 bandas, visor LCD, afinador cromático e botão phase) e saída Jack 
Roldana. Modelos: VCK370 NT, VCK370 BK e VCK370 MF.

NT

BK

MF

VCK380

Violão folk tradicional, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete 
em Rosewood, tensor Bi-direcional, filetes em ABS (corpo e escala), 
encordoamento em aço, tarraxas semiblindadas cromadas, equalizador Vogga 
MG-30 (3 bandas, visor LCD, afinador cromático e botão phase) e saída P10 
“Jack Roldana” Modelos: VCK380 NT, VCK380 BK e VCK380 MF.

NT

BK

MF
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 violas 

liNHa modelo descrição quaNtidade

Violas acústicas

VVL400
Viola Acústica, tampo, laterais e fundo em Linden, escala e cavalete (parafusado) em 
Rosewood, tensor Bi-direcional no braço, tarraxas cromadas, filete em ABS no corpo e 
na escala. Cor: VVL400 Natural Fosco (NS).

VVL401
Viola Acústica, tampo, laterais e fundo em Linden, escala e cavalete (parafusado) em 
Rosewood, tensor Bi-direcional no braço, tarraxas cromadas, filete em ABS no corpo e 
na escala. Cor: VVL401 Natural Brilhante (NA).

Violas elétricas

VVL420

Viola Elétrica, tampo, laterais e fundo em Linden, escala e cavalete (parafusado) em 
Rosewood, tensor Bi-direcional no braço, tarraxas cromadas, filete em ABS no corpo e 
na escala, equalizador com controle de volume, graves, médios e agudos, circuito ativo, 
saída P10. Cor: Natural Brilhante. Cor: VVL420 Natural Fosco (NS).

VVL421

Viola Elétrica, tampo, laterais e fundo em Linden, escala e cavalete (parafusado) em 
Rosewood, tensor Bi-direcional no braço, tarraxas cromadas, filete em ABS no corpo e 
na escala, equalizador com controle de volume, graves, médios e agudos circuito ativo, 
saída P10. Cor: Natural Brilhante. Cor: VVL421 Natural Brilhante (NA).

cases de violões

liNHa modelo descrição quaNtidade

Cases de violões 
Clássicos

Hard Case 
Luxo 

VCALCL

Case rígido em madeira para violão clássico, revestimento externo de corino marrom, 
revestimento interno de veludo vinho, dobradiças e fechaduras cromadas, fechadura 
central com tranca, amplo compartimento interno, pés de apoio vertical e horizontal.

Hard Case 
VCACL

Case rígido em madeira para violão clássico, revestimento externo de tecido sintético 
preto, revestimento interno de veludo preto, dobradiças e fechaduras cromadas, 
fechadura central com tranca, amplo compartimento interno, pés de apoio vertical e 
horizontal.

Cases de violões 
Folk

Hard Case 
Luxo 

VCALFK

Case rígido em madeira para violão folk, revestimento externo de corino marrom, 
revestimento interno de veludo vinho, dobradiças e fechaduras cromadas, fechadura 
central com tranca, amplo compartimento interno, pés de apoio vertical e horizontal.

Hard Case 
VCAFK

Case rígido em madeira para violão folk, revestimento externo de tecido sintético 
preto, revestimento interno de veludo preto, dobradiças e fechaduras cromadas, 
fechadura central com tranca, amplo compartimento interno, pés de apoio vertical e 
horizontal.

cavacos 

liNHa modelo descrição quaNtidade

Cavacos 
acústicos

VCC500
Cavaco Acústico, tampo, laterais e fundo em Linden, escala e cavalete (parafusado) 
em Dark Maple, tarraxas cromadas, largura da pestana de 3cm. Cor: VCC500 Natural 
Fosco (NS).

VCC501
Cavaco Acústico, tampo, laterais e fundo em Linden, escala e cavalete (parafusado) 
em Dark Maple, tarraxas cromadas, largura da pestana de 3cm, filetes ABS na lateral 
do corpo e da escala. Cor: VCC501 Natural (NA).

VCC502
Cavaco Acústico, tampo, laterais e fundo em Linden, escala e cavalete (parafusado) 
em Dark Maple, tarraxas cromadas, largura da pestana de 3cm, filetes ABS na lateral 
do corpo e da escala. Cor: VCC502 Preto (BK).

VCC506
Cavaco Acústico, tampo, laterais e fundo em Linden, escala e cavalete (parafusado) 
em Dark Maple, tarraxas cromadas, largura da pestana de 3cm, filetes ABS na lateral 
do corpo e da escala. Cor: VCC506 Sunburst (YS).

Cavacos 
elétricos

VCC520

Cavaco Elétrico, tampo, laterais e fundo em Linden, escala e cavalete (parafusado) 
em Dark Maple, tarraxas cromadas, largura da pestana de 3cm, filetes ABS na lateral 
do corpo e da escala, circuito ativo e controles independentes de volume, agudos 
e graves, conexão (jack de saída) plug P10. Bônus: bateria 9 volts. Cor: VCC520 
Natural Fosco (NS).

VCC523

Cavaco Elétrico, tampo, laterais e fundo em Linden, escala e cavalete (parafusado) em 
Dark Maple, tarraxas cromadas, largura da pestana de 3cm, filetes ABS na lateral do 
corpo e da escala, circuito ativo e controles independentes de volume, agudos e graves, 
conexão (jack de saída) plug P10. Bônus: bateria 9 volts. Cor: VCC523 Natural (NT).

VCC524

Cavaco Elétrico, tampo, laterais e fundo em Linden, escala e cavalete (parafusado) em 
Dark Maple, tarraxas cromadas, largura da pestana de 3cm, filetes ABS na lateral do 
corpo e da escala, circuito ativo e controles independentes de volume, agudos e graves, 
conexão (jack de saída) plug P10. Bônus: bateria 9 volts. Cor: VCC524 Preto (BK).

VCC526

Cavaco Elétrico, tampo, laterais e fundo em Linden, escala e cavalete (parafusado) em 
Dark Maple, tarraxas cromadas, largura da pestana de 3cm, filetes ABS na lateral do 
corpo e da escala, circuito ativo e controles independentes de volume, agudos e graves, 
conexão (jack de saída) plug P10. Bônus: bateria 9 volts. Cor: VCC526 Sunburst (YS).
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 Guitarras

liNHa modelo descrição cor quaNtidade

Guitarra Infantil VCG120
Guitarra modelo Strato Infantil, corpo em Solidwood, braço e escala em Hard 
Maple, tarraxas cromadas, 2 Single Coil, chave seletora 3 posições. Cores: 
Black (BK), Vermelho (RD) e Yellow Sunburst (YS).

BK

RD

YS

Guitarra Strato VCG601

Guitarra modelo Strato, corpo em Solidwood, braço e escala em Hard Maple, 
22 trastes, tarraxas blindadas cromadas, tensor Bi-direcional, 3 Single Coil, 1V e 
2T, chave seletora 5 posições. Cores: Black (BK), Vermelho (RD), Azul Sunburst 
(SB), Yellow Sunburst (YS).

BK

RD

SB

YS

Guitarra Les 
Paul

VCG621 
Guitarra modelo Les Paul, corpo em Solidwood, escala em Rosewood, tarraxas 
blindadas cromadas, 2 Humbucker vintage cromados, chave seletora 3 
posições. Cores: Black (BK) e Cherry Sunburst (CS).

BK

CS

cases de Guitarras

liNHa modelo descrição quaNtidade

Case guitarra ST

Hard Case 
Luxo 

VCGLST

Case rígido de madeira para guitarra strato, revestimento externo de corino marrom, 
revestimento interno de veludo vinho, dobradiças e fechaduras cromadas, fechadura 
central com tranca, pés de apoio vertical e horizontal.

Hard Case 
VCGST

Case rígido de madeira para guitarra strato, revestimento externo de tecido sintético 
preto, revestimento interno de veludo preto, dobradiças e fechaduras cromadas, 
fechadura central com tranca, pés de apoio vertical e horizontal.

Case guitarra 
para LP

Hard Case 
Luxo

VCGLLP

Case rígido de madeira para guitarra LP, revestimento externo de corino marrom, 
revestimento interno de veludo vinho, dobradiças e fechaduras cromadas, fechadura 
central com tranca, pés de apoio vertical e horizontal.

Hard Case 
VCGLP

Case rígido de madeira para guitarra LP, revestimento externo de tecido sintético 
preto, revestimento interno de veludo preto, dobradiças e fechaduras cromadas, 
fechadura central com tranca, pés de apoio vertical e horizontal.

 ukulele

liNHa modelo descrição quaNtidade

Ukulele VUK300
Ukulele soprano acústico, tampo, faixas e fundo em Linden, escala e cavalete em Dark 
Maple, encordoamento black nylon, tarraxas cromadas. Modelos: VUK300 NS.

coNtrabaixos 

liNHa modelo descrição cor quaNtidade

Contrabaixo JB VCB801

Contrabaixo elétrico, modelo JB standard, 4 cordas, corpo em Solidwood 
(Basswood), braço e escala em Hard Maple, tarraxas cromadas JB Standard,  
2 captadores Single Coil, 2 volumes e 1 tone master, encordoamento 040, 
trastes tamanho médio jumbo, acompanham cabo e chaves de regulagens. 
Cores: Black (BK) e Yellow Sunburst (YS).

BK

YS
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baterias acústicas 

liNHa modelo descrição quaNtidade

Baterias 
Acústicas 
VOGGA TALENT 

VPD918

Bateria acústica, cascos em Poplar (6 folhas / 7mm), tons 8x7 e 10x8 com 5 afinações, 
surdo de chão 12x10 com 5 afinações, bumbo 18x16 com 6 afinações, caixa 12x4.5, 
ferragem dupla. Bônus: banco, pratos e par de baquetas. Cores: Preto (BK), Verde 
(GR) e Vinho (WR).

VPD920

Bateria acústica, cascos em Poplar (6 folhas / 7mm), tons 10x8 e 12x9 com 5 
afinações, surdo de chão 14x12 com 5 afinações, bumbo 20x16 com 6 afinações, caixa 
14x5.5, ferragem dupla. Bônus: banco, pratos e par de baquetas. Cores: Preto (BK), 
Verde (GR) e Vinho (WR).

VPD922

Bateria acústica, cascos em Poplar (6 folhas / 7mm), tons 12x9 e 13x10 com 5 
afinações, surdo de chão 16x16 com 5 afinações, bumbo 22x16 com 6 afinações, caixa 
14x5.5, ferragem dupla. Bônus: banco, pratos e par de baquetas. Cores: Preto (BK), 
Verde (GR) e Vinho (WR).

VPD924

Bateria acústica, cascos em Poplar (6 folhas / 7mm), tons 10x8 e 12x9 com 5 
afinações, surdo de chão 16x16 com 5 afinações, bumbo 22x16 com 6 afinações, caixa 
14x5.5, ferragem dupla. Bônus: banco, pratos e par de baquetas. Cores: Preto (BK), 
Verde (GR) e Vinho (WR).

saxofoNes

liNHa modelo descrição quaNtidade

Saxofone Alto VSAS701

Saxofone Alto laqueado, afinação em Mi bemol, sapatilhas com ressonador metálico, 
parafusos de regulagem de altura das chaves, cortiça natural no tudel, botões em 
madrepérola e campana ornamentada. Bônus: case térmico, luva, flanela, abraçadeira, 
palheta, correia e boquilha. 

Saxofone Tenor VSTS701

Saxofone Tenor laqueado, afinação em Si bemol, sapatilhas com ressonador metálico, 
parafusos de regulagem de altura das chaves, cortiça natural no tudel, botões em 
madrepérola e campana ornamentada. Bônus: case térmico, luva, flanela, abraçadeira, 
palheta, correia e boquilha.

Saxofone 
Soprano

VSSP701
Saxofone Soprano laqueado, afinação em Si bemol, sapatilhas com ressonador 
metálico, cortiça natural no tudel, botões em madrepérola, chave G (Sol) superagudo. 
Bônus: case térmico, luva, flanela, abraçadeira, palheta, correia e boquilha.

trompete

liNHa modelo descrição quaNtidade

Trompete VSTR701

Trompete laqueado, afinação Si bemol, bocal 7 C, válvulas em aço inoxidável, botões 
anatômicos, dedeira de apoio na pompa 1 e anel regulável na pompa 3, ambas com 
anel anti-impacto de silicone. 2 válvulas esgotadoras de fluidos tipo chaves. Case 
térmico, luva e flanela.

clariNetes

liNHa modelo descrição quaNtidade

Clarinete

VSCL701
Clarinete com afinação em Si bemol, sistema Boehm, corpo em ABS fosco,  
2 barriletes, 17 chaves niqueladas, juntas de cortiça natural, sapatilhas de pele natural 
(Baudruche). Bônus: case térmico, chave para regulagem, luvas e flanela.

VSCL702
Clarinete em ABS, afinação em Si bemol, sistema Boehm, corpo em ABS fosco,  
2 barriletes, 17 chaves prateadas, juntas de cortiça natural, sapatilhas de pele natural 
(Baudruche). Bônus: case térmico, chave para regulagem, luvas e flanela.

baterias

sopros



38 www.vogga.com.br

flautas traNsversais

liNHa modelo descrição quaNtidade

Flauta 
Transversal

VSFL701

Flauta transversal niquelada, afi nação em C (Dó), sistema Boehm, alinhamento G 
(Sol) offset, sapatilha com ressonador metálico, parafusos e eixos em aço inoxidável, 
sistema de microrregulagem de chaves. Bônus: case ABS com alças em borracha, 
agulha de limpeza e grease.

VSFL702

Flauta transversal prateada, afi nação em C (Dó), sistema Boehm, alinhamento G 
(Sol) offset, sapatilha com ressonador metálico, parafusos e eixos em aço inoxidável, 
sistema de microrregulagem de chaves. Bônus: case ABS com alças em borracha, 
agulha de limpeza e grease.

violiNos

liNHa modelo descrição quaNtidade

Violinos

VON144
Violino 4/4, tampo em Spruce, faixas e fundo em Basswood, espelho, cravelhas e 
queixeira em Black Maple, 4 microafi nadores, 1 arco em crina animal. Bônus: Estojo 
térmico luxo e breu.

VON134
Violino 3/4, tampo em Spruce, faixas e fundo em Basswood, espelho, cravelhas e 
queixeira em Black Maple, 4 microafi nadores, 1 arco em crina animal. Bônus: estojo 
térmico luxo e breu.

orQUestrais
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