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SOPRANO GOLD
MATERIAL
METAL LATÃO
CÓDIGO: 030G

Acompanha braçadeira de couro sintético com
tampa, case de luxo em E.V.A com ziper.
Acabamento: Dourada: Folheada a ouro 18.
Características de som: Possui sonoridade
brilhante com foco nos agudos, região média e
grave equilibrada, tem o deletor com degrau
(step bale)
Abertura: 7 – 1,70mm
Boquilha desenvolvida com a mais alta
tecnologia em softwares de desenhos e
usinada com as
mais modernas máquinas de usinagem CNC
obtendo-se acabamento e precisão incrível. O
acabamento inal de polimentos e banhos
é realizado manualmente passando por um
rigoroso controle de qualidade.

Utilização: indicada para o estilo pop, gospel,
smooth jazz.

Medidas do produto com embalagem:
16X6X4cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 108 gramas
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SOPRANO SILVER
MATERIAL
METAL LATÃO
CÓDIGO: 030S

Acompanha braçadeira de couro sintético com
tampa, case de luxo em E.V.A com ziper.

Acabamento: Prateada, banhado a prata.
Características de som: Possui sonoridade
brilhante com foco nos agudos, região média e
grave equilibrada, tem o deletor com degrau
(step bale)
Abertura: 7 – 1,70mm
Boquilha desenvolvida com a mais alta
tecnologia em softwares de desenhos e
usinada com as mais modernas máquinas
de usinagem CNC obtendo-se acabamento
e precisão incrível. O acabamento inal de
polimentos e banhos é realizado manualmente
passando por um rigoroso controle de
qualidade.

Utilização: indicada para o estilo pop, gospel,
smooth jazz.

Medidas do produto com embalagem:
16X6X4cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 108 gramas
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ALTO GOLD
MATERIAL
METAL LATÃO
CÓDIGO GOLD 7: 025G

Acompanha braçadeira de couro sintético com
tampa, case de luxo em E.V.A com ziper.

CÓDIGO GOLD 8: 039

Acabamento: Dourada: Folheada a ouro 18.
Características de som: Possui sonoridade
brilhante com foco nos agudos, região média e
grave equilibrada, tem o deletor com degrau
(step bale)
Abertura 7: 7 – 2,20mm
Abertura 8: 7 – 2,45mm
Boquilha desenvolvida com a mais alta
tecnologia em softwares de desenhos e
usinada com as mais modernas máquinas
de usinagem CNC obtendo-se acabamento
e precisão incrível. O acabamento inal de
polimentos e banhos é realizado manualmente
passando por um rigoroso controle de
qualidade.

Utilização: indicada para o estilo pop, gospel,
smooth jazz.

Medidas do produto com embalagem:
16X6X4cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 145 gramas
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ALTO MATTE
MATERIAL
METAL LATÃO
CÓDIGO: 092

Acompanha braçadeira de couro sintético com
tampa, case de luxo em E.V.A com ziper.
Acabamento: Jateado com tratamento do
metal envelhecido.
Características de som: Possui sonoridade
brilhante com foco nos agudos, região média e
grave equilibrada, tem o deletor com degrau
(step bale)
Abertura: 7 – 2,20 mm
Boquilha desenvolvida com a mais alta
tecnologia em softwares de desenhos e
usinada com as mais modernas máquinas
de usinagem CNC obtendo-se acabamento
e precisão incrível. O acabamento inal de
polimentos e banhos é realizado manualmente
passando por um rigoroso controle de
qualidade.

Utilização: indicada para o estilo pop, gospel,
smooth jazz.

Medidas do produto com embalagem:
16X6X4cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 145 gramas
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ALTO SILVER
MATERIAL
METAL LATÃO
CÓDIGO SILVER 7: 025S

Acompanha braçadeira de couro sintético com
tampa, case de luxo em E.V.A com ziper.

CÓDIGO SILVER 8: 038

Acabamento: Prateada, banhado a prata.
Características de som: Possui sonoridade
brilhante com foco nos agudos, região média e
grave equilibrada, tem o deletor com degrau
(step bale)
Abertura 7: 7 – 2,20 mm
Abertura 8: 7 – 2,45 mm
Boquilha desenvolvida com a mais alta
tecnologia em softwares de desenhos e
usinada com as mais modernas máquinas
de usinagem CNC obtendo-se acabamento
e precisão incrível. O acabamento inal de
polimentos e banhos é realizado manualmente
passando por um rigoroso controle de
qualidade.

Utilização: indicada para o estilo pop, gospel,
smooth jazz.

Medidas do produto com embalagem:
16X6X4cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 145 gramas

8

ALTO
MATERIAL
INOX
CÓDIGO: 096

Acompanha braçadeira de metal usinada e
acabamento dourada Folheação ouro 18 com
tampa, case de luxo em E.V.A com ziper.
Acabamento: Polido brilhante parte externa,
fosco jateado parte interna e mesa
Características de som: Possui sonoridade
brilhante com foco nos agudos, região média e
grave equilibrada, tem o deletor com degrau
(step bale)
Abertura: 7 – 2,20mm
Boquilha desenvolvida com a mais alta
tecnologia em softwares de desenhos e
usinada com as mais modernas máquinas
de usinagem CNC obtendo-se acabamento
e precisão incrível. O acabamento inal de
polimento é realizado manualmente passando
por um rigoroso controle de qualidade.

Utilização: indicada para o estilo pop, gospel,
smooth jazz.

Medidas do produto com embalagem:
16X8X5cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 155 gramas
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TENOR BRONZE
MATERIAL
LIGA DE BRONZE
CÓDIGO: 069

Acompanha junto a boquilha a braçadeira
totalmente usinada sem utilização de soldas,
fabricada a partir de um tarugo maciço, com
design único e acabamento foleado a ouro,
cobre boquilha plástico.
Acabamento: O acabamento é sem banhos
fosqueado através de micro jateamento e
envelhecido artiicialmente.
Características de som: A sonoridade é
encorpada e com brilho, é notável a presença
de muitos harmônicos características
existentes somente em boquilhas de alto
nível mundial. A Ever-Ton conseguiu reunir
tecnologia atual com a sonoridade de grandes
boquilhas Vintage.
Abertura: 8 – 2,95mm
Boquilha desenvolvida com a mais alta
tecnologia em softwares de desenhos e
usinada com as mais modernas máquinas
de usinagem CNC obtendo-se acabamento
e precisão incrível. O acabamento inal de
polimentos e banhos é realizado manualmente
passando por um rigoroso controle de
qualidade.

Utilização: indicada para o estilo pop, jazz fusion,
smooth jazz.

Medidas do produto com embalagem:
12X4,5X5,2cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 305 gramas
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TENOR GOLD
MATERIAL
METAL LATÃO
CÓDIGO: 026G

Acompanha braçadeira de couro sintético com
tampa, case de luxo em E.V.A com ziper.
Acabamento: Dourada: Folheada a ouro 18
Características de som: Boquilha com
rampa, câmara estilo Bullet, sonoridade
brilhante porém equilibrada em toda região,
grave, médio e agudo
Abertura: 8 – 2,95 mm
Boquilha desenvolvida com a mais alta
tecnologia em softwares de desenhos e
usinada com as mais modernas máquinas
de usinagem CNC obtendo-se acabamento
e precisão incrível. O acabamento inal de
polimentos e banhos é realizado manualmente
passando por um rigoroso controle de
qualidade.

Utilização: indicada para o estilo pop, jazz fusion,
smooth jazz.

Medidas do produto com embalagem:
16X6X4cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 170 gramas
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TENOR SILVER
MATERIAL
METAL LATÃO
CÓDIGO: 026S

Acompanha braçadeira de couro sintético com
tampa, case de luxo em E.V.A com ziper.
Acabamento: Prateado: Banhado a prata.
Características de som: Boquilha com
rampa, câmara estilo Bullet, sonoridade
brilhante porém equilibrada em toda região,
grave, médio e agudo.
Abertura: 8 – 2,95 mm
Boquilha desenvolvida com a mais alta
tecnologia em softwares de desenhos e
usinada com as mais modernas máquinas
de usinagem CNC obtendo-se acabamento
e precisão incrível. O acabamento inal de
polimentos e banhos é realizado manualmente
passando por um rigoroso controle de
qualidade.

Utilização: indicada para o estilo pop, jazz fusion,
smooth jazz.

Medidas do produto com embalagem:
16X6X4cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 170 gramas
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BARÍTONO GOLD
MATERIAL
METAL LATÃO
CÓDIGO: 036

Acompanha braçadeira de couro sintético com
tampa, case de luxo em E.V.A com ziper.
Acabamento: Dourada: Folheada a ouro 18.
Características de som: Boquilha sem
rampa porém com o (Bale) levemente
inclinado deixando o som com um pouco
de brilho, possui a câmara medium larger
equilibrando a região grave.
Abertura: 7 – 2,95 mm
Boquilha desenvolvida com a mais alta
tecnologia em softwares de desenhos e
usinada com as mais modernas máquinas
de usinagem CNC obtendo-se acabamento
e precisão incrível. O acabamento inal de
polimentos e banhos é realizado manualmente
passando por um rigoroso controle de
qualidade.

Utilização: indicada para o estilo pop, jazz fusion,
nipes.

Medidas do produto com embalagem:
16X6X4cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 220 gramas
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BARÍTONO SILVER
MATERIAL
METAL LATÃO
CÓDIGO: 037

Acompanha braçadeira de couro sintético com
tampa, case de luxo em E.V.A com ziper.
Acabamento: Prateado: Banhado a prata.
Características de som: Boquilha sem
rampa porém com o (Bale) levemente
inclinado deixando o som com um pouco
de brilho, possui a câmara medium larger
equilibrando a região grave.
Abertura: 7 – 2,95 mm
Boquilha desenvolvida com a mais alta
tecnologia em softwares de desenhos e
usinada com as mais modernas máquinas
de usinagem CNC obtendo-se acabamento
e precisão incrível. O acabamento inal de
polimentos e banhos é realizado manualmente
passando por um rigoroso controle de
qualidade.

Utilização: indicada para o estilo pop, jazz fusion,
nipes.

Medidas do produto com embalagem:
16X6X4cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 220 gramas
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ALTO BRONZE
MATERIAL
LIGA DE BRONZE
CÓDIGO: 068

Acompanha junto a boquilha a braçadeira
totalmente usinada sem utilização de soldas,
fabricada a partir de um tarugo maciço, com
design único e acabamento foleado a ouro,
cobre boquilha plástico.
Acabamento: O acabamento é sem banhos
fosqueado através de micro jateamento e
envelhecido artiicialmente.
Características de som: A sonoridade é
encorpada e com brilho, é notável a presença
de muitos harmônicos características
existentes somente em boquilhas de alto
nível mundial. A Ever-Ton conseguiu reunir
tecnologia atual com a sonoridade de grandes
boquilhas Vintage.
Abertura: 7 – 2,20mm
Boquilha desenvolvida com a mais alta
tecnologia em softwares de desenhos e
usinada com as mais modernas máquinas
de usinagem CNC obtendo-se acabamento
e precisão incrível. O acabamento inal de
polimentos e banhos é realizado manualmente
passando por um rigoroso controle de
qualidade.

Utilização: indicada para o estilo pop, gospel,
smooth jazz.

Medidas do produto com embalagem:
10,7X4,5X5,2cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 270 gramas
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ALTO GOLD
MATERIAL
METAL LATÃO
CÓDIGO GOLD 7: 032

Acompanha braçadeira de metal usinada sem
soldas com tampa, case de luxo em E.V.A com
ziper.

CÓDIGO GOLD 8: 033

Acabamento: Dourada: Folheada a ouro 18
braçadeira prateada.
Características de som: A Strength metal
tem característica de som voltado ao estilo
pop, com bastante volume de som, brilho nos
agudos e corpo nos graves, ela consegue
ser potente sem ser estridente, tem uma
tocabilidade muito fácil. Possui uma pequena
rampa e a sua câmara é em Bullet.
Abertura: 7 – 2,20 mm
Abertura: 8 – 2,45 mm
Boquilha desenvolvida com a mais alta
tecnologia em softwares de desenhos e
usinada com as mais modernas máquinas
de usinagem CNC obtendo-se acabamento
e precisão incrível. O acabamento inal de
polimentos e banhos é realizado manualmente
passando por um rigoroso controle de
qualidade.

Utilização: indicada para o estilo pop, gospel,
smooth jazz.

Medidas do produto com embalagem:
16X6X4cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 150 gramas
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ALTO SILVER
MATERIAL
METAL LATÃO
CÓDIGO SILVER 7: 034

Acompanha braçadeira de metal usinada sem
soldas com tampa, case de luxo em E.V.A com
ziper.

CÓDIGO SILVER 8: 035

Acabamento: Prateado (banhado a prata)
braçadeira dourada.
Características de som: A Strength metal
tem característica de som voltado ao estilo
pop, com bastante volume de som, brilho nos
agudos e corpo nos graves, ela consegue
ser potente sem ser estridente, tem uma
tocabilidade muito fácil. Possui uma pequena
rampa e a sua câmara é em Bullet.
Abertura 7: 7 – 2,20 mm
Abertura 8: 8 – 2,45 mm
Boquilha desenvolvida com a mais alta
tecnologia em softwares de desenhos e
usinada com as mais modernas máquinas
de usinagem CNC obtendo-se acabamento
e precisão incrível. O acabamento inal de
polimentos e banhos é realizado manualmente
passando por um rigoroso controle de
qualidade.

Utilização: indicada para o estilo pop, gospel,
smooth jazz.

Medidas do produto com embalagem:
16X6X4cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 150 gramas

19

ALTO HR MARBLE
MATERIAL
HARD RUBBER MARBLE
CÓDIGO: 061

Boquilha fabricada em ebonite marble, um
dos materiais mais nobres para fabricação de
boquilhas de massa, chamado de Hard rubber
(borracha dura) ou popularmente por Ebonite.
Acompanha braçadeira de couro sintético com
tampa, case de luxo em E.V.A com ziper.
Acabamento: Polido
Cor: Marble (marmorizado entre preto e
vermelho)
Características de som: Possui sonoridade
brilhante com foco nos agudos, região média e
grave equilibrada, tem o deletor com degrau
(step bale). Fácil tocabilidade. Tem um brilho
mais dosado em relação à Full pop de metal.
Abertura: 7 – 2,20mm
Boquilha desenvolvida com a mais alta
tecnologia em softwares de desenhos e
usinada com as mais modernas máquinas
de usinagem CNC obtendo-se acabamento
e precisão incrível. O acabamento inal de
polimentos e banhos é realizado manualmente
passando por um rigoroso
controle de qualidade.

Utilização: indicada para o estilo pop, gospel,
smooth jazz.

Medidas do produto com embalagem:
16X6X4cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 96 gramas
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ALTO HR PRETA
MATERIAL
HARD RUBBER PRETA
CÓDIGO: 060

Boquilha fabricada em ebonite, um dos
materiais mais nobres para fabricação de
boquilhas de massa, chamado de Hard rubber
(borracha dura) ou popularmente por Ebonite.
Acompanha braçadeira de couro sintético com
tampa, case de luxo em E.V.A com ziper.
Acabamento: Polido
Cor: Preto
Características de som: Possui sonoridade
brilhante com foco nos agudos, região média e
grave equilibrada, tem o deletor com degrau
(step bale). Fácil tocabilidade. Tem um brilho
mais dosado em relação à Full pop de metal.
Abertura: 7 – 2,20 mm
Boquilha desenvolvida com a mais alta
tecnologia em softwares de desenhos e
usinada com as mais modernas máquinas
de usinagem CNC obtendo-se acabamento
e precisão incrível. O acabamento inal de
polimentos e banhos é realizado manualmente
passando por um rigoroso controle de
qualidade.

Utilização: indicada para o estilo pop, gospel,
smooth jazz.

Medidas do produto com embalagem:
16X6X4cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 96 gramas
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ALTO HR MARBLE
MATERIAL
HARD RUBBER MARBLE
CÓDIGO: 041

Boquilha fabricada em ebonite, um dos
materiais mais nobres para fabricação de
boquilhas de massa, chamado de Hard rubber
(borracha dura) ou popularmente por Ebonite.
Ela é composta de Hard Rubber com um anel
interno de latão acompanha braçadeira de
metal com cobre boquilha, case de luxo em
E.V.A com ziper.
Acabamento: O acabamento da boquilha é
polido com brilho e o anel e braçadeira tem
acabamento laqueado dourado.
Cor: Marble ( Marmorizado entre o vermelho
e preto).
Características de som: A Strength Hard
tem uma característica de som voltado ao
estilo pop, com bastante volume de som,
brilho nos agudos e corpo nos graves, ela
consegue ser potente sem ser estridente, tem
uma tocabilidade muito fácil, tem sonoridade
um pouco menos brilhante em relação à
Strength Metal. Possui uma pequena rampa e
a sua câmara é em Bullet.
Abertura: 7 – 2,20 mm
Boquilha desenvolvida com a mais alta
tecnologia em softwares de desenhos e
usinada com as mais modernas máquinas
de usinagem CNC obtendo-se acabamento
e precisão incrível. O acabamento inal de
polimentos e banhos é realizado manualmente
passando por um rigoroso controle de
qualidade.

Utilização: indicada para o estilo pop, gospel,
smooth jazz.

Medidas do produto com embalagem:
16X6X4cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 100 gramas
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ALTO HR PRETA
MATERIAL
HARD RUBBER PRETA
CÓDIGO: 040

Boquilha fabricada em ebonite, um dos
materiais mais nobres para fabricação de
boquilhas de massa, chamado de Hard rubber
(borracha dura) ou popularmente por Ebonite.
Ela é composta de Hard Rubber com um anel
interno de latão acompanha braçadeira de
metal com cobre boquilha, case de luxo em
E.V.A com ziper.
Acabamento: O acabamento da boquilha é
polido com brilho e o anel e braçadeira tem
acabamento laqueado dourado.
Cor: Preta
Características de som: A Strength Hard
tem uma característica de som voltado ao
estilo pop, com bastante volume de som,
brilho nos agudos e corpo nos graves, ela
consegue ser potente sem ser estridente, tem
uma tocabilidade muito fácil, tem sonoridade
um pouco menos brilhante em relação à
Strength Metal. Possui uma pequena rampa e
a sua câmara é em Bullet.
Abertura: 7 – 2,20mm
Boquilha desenvolvida com a mais alta
tecnologia em softwares de desenhos e
usinada com as mais modernas máquinas
de usinagem CNC obtendo-se acabamento
e precisão incrível. O acabamento inal de
polimentos e banhos é realizado manualmente
passando por um rigoroso controle de
qualidade.

Utilização: indicada para o estilo pop, gospel,
smooth jazz.

Medidas do produto com embalagem:
16X6X4cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 100 gramas
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ALTO
MATERIAL
HARD RUBBER MARBLE
CÓDIGO: 093

Material: Boquilha fabricada em ebonite, um
dos materiais mais nobres para fabricação de
boquilhas de massa, chamado de Hard rubber
(borracha dura) ou popularmente por Ebonite.
Ela é composta de Hard Rubber com um
anel interno de latão, possui uma braçadeira
usinada sem soldas com dois pontos de
apoio na palheta, fazendo a mesma vibrar
livremente, acompanha case de luxo em E.V.A
com ziper.
Acabamento: O acabamento da boquilha é
polido com brilho e o anel e braçadeira tem
acabamento dourado acetinado com detalhes
dourado brilhante.
Características de som: A Strength MG7
é a boquilha com a assinatura do grande
saxofonista Milton Guedes, ela tem uma
característica de som voltado ao estilo pop,
com bastante volume de som, brilho nos
agudos e corpo nos graves, ela consegue
ser potente sem ser estridente, tem uma
tocabilidade muito fácil. Possui uma pequena
rampa e a sua câmara é em Bullet.
Abertura: 7 – 2,20mm
Boquilha desenvolvida com a mais alta
tecnologia em softwares de desenhos e
usinada com as mais modernas máquinas
de usinagem CNC obtendo-se acabamento
e precisão incrível. O acabamento inal de
polimentos e banhos é realizado manualmente
passando por um rigoroso
controle de qualidade.

Utilização: indicada para o estilo pop, gospel,
smooth jazz.

Medidas do produto com embalagem:
16X6X4cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 100 gramas
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SOPRANO HR MARBLE

MATERIAL
HARD RUBBER MARBLE
CÓDIGO: 055

Boquilha fabricada em ebonite Marble, um
dos materiais mais nobres para fabricação de
boquilhas de massa, chamado de Hard rubber
(borracha dura) ou popularmente por Ebonite.
Não acompanha braçadeira.
Acabamento: Polido.
Cor: Marble (marmorizado entre preto e
vermelho).
Características de som: A Evidence
soprano possui uma sonoridade equilibrada
com graves encorpados, destaca em sua
característica o equilíbrio intermediário entre
uma boquilha Pop misturado ao timbre mais
escuro das boquilhas vintages voltado para o
Jazz, possui moderado brilho sem estridência.
Tem câmara redonda e deletor com um leve
degrau (step Bale).
Abertura: 7 – 1,70 mm
Boquilha desenvolvida com alta tecnologia em
softwares de desenhos e usinada com as mais
modernas máquinas de usinagem CNC
obtendo-se acabamento e precisão incrível.
O acabamento inal de polimentos e banhos
é realizado manualmente passando por um
rigoroso controle de qualidade.

Utilização: Jazz, Bossa nova, gospel, chorinho, Pop
mais escuro, etc.

Medidas do produto com embalagem:
15 X 4,5 X 4,5 cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 28 gramas
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SOPRANO HR PRETA

MATERIAL
HARD RUBBER PRETO
CÓDIGO: 054

Boquilha fabricada em ebonite Preto, um dos
materiais mais nobres para fabricação
de boquilhas de massa, chamado de Hard
rubber (borracha dura) ou popularmente por
Ebonite. Não acompanha braçadeira.
Acabamento: Polido.
Cor: Preta
Características de som: A Evidence
soprano possui uma sonoridade equilibrada
com graves encorpados, destaca em sua
característica o equilíbrio intermediário entre
uma boquilha Pop misturado ao timbre mais
escuro das boquilhas vintages voltado para o
Jazz, possui moderado brilho sem estridência.
Tem câmara redonda e deletor com um leve
degrau (step Bale).
Abertura: 7 – 1,70 mm
Boquilha desenvolvida com alta tecnologia em
softwares de desenhos e usinada com as mais
modernas máquinas de usinagem CNC
obtendo-se acabamento e precisão incrível. O
acabamento inal de polimentos e banhos
é realizado manualmente passando por um
rigoroso controle de qualidade.

Utilização: Jazz, Bossa nova, gospel, chorinho, Pop
mais escuro, etc.

Medidas do produto com embalagem:
15 X 4,5 X 4,5 cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 28 gramas
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ALTO HR MARBLE
MATERIAL
HARD RUBBER MARBLE
CÓDIGO: 057

Boquilha fabricada em ebonite Marble, um
dos materiais mais nobres para fabricação de
boquilhas de massa, chamado de Hard rubber
(borracha dura) ou popularmente por Ebonite.
Não acompanha braçadeira.
Acabamento: Polido
Cor: Marble (marmorizado entre preto e
vermelho)
Características de som: A Evidence alto
possui uma sonoridade equilibrada com graves
encorpados, destaca em sua característica o
equilíbrio intermediário entre uma boquilha
Pop misturado ao timbre mais escuro das
boquilhas vintages voltado para o Jazz, possui
leve brilho sem estridência. Tem câmara média
e possui o deletor plano (lat Bale).
Abertura: 7 - 2,20 mm
Boquilha desenvolvida com alta tecnologia em
softwares de desenhos e usinada com as mais
modernas máquinas de usinagem CNC
obtendo-se acabamento e precisão incrível.
O acabamento inal de polimentos e banhos
é realizado manualmente passando por um
rigoroso controle de qualidade.

Utilização: Jazz, Bossa nova, gospel, Pop mais
escuro, etc.

Medidas do produto com embalagem:
15 X 4,5 X 4,5 cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 35 gramas
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ALTO HR PRETA
MATERIAL
HARD RUBBER PRETA
CÓDIGO: 056

Boquilha fabricada em ebonite Preto,
um dos materiais mais nobres para fabricação
de boquilhas de massa, chamado de Hard
rubber (borracha dura) ou popularmente por
Ebonite. Não acompanha braçadeira.
Acabamento: Polido
Cor: Preta
Características de som: A Evidence alto
possui uma sonoridade equilibrada com graves
encorpados, destaca em sua característica o
equilíbrio intermediário entre uma boquilha
Pop misturado ao timbre mais escuro das
boquilhas vintages voltado para o Jazz, possui
leve brilho sem estridência. Tem câmara média
e possui o deletor plano (lat Bale).
Abertura: 7 - 2,20 mm
Boquilha desenvolvida com alta tecnologia em
softwares de desenhos e usinada com as mais
modernas máquinas de usinagem CNC
obtendo-se acabamento e precisão incrível.
O acabamento inal de polimentos e banhos
é realizado manualmente passando por um
rigoroso controle de qualidade.

Utilização: Jazz, Bossa nova, gospel, Pop mais
escuro, etc.

Medidas do produto com embalagem:
15 X 4,5 X 4,5 cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 35 gramas
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TENOR HR MARBLE
MATERIAL
HARD RUBBER MARBLE
CÓDIGO: 059

Boquilha fabricada em ebonite Marble, um
dos materiais mais nobres para fabricação de
boquilhas de massa, chamado de Hard rubber
(borracha dura) ou popularmente por Ebonite.
Não acompanha braçadeira.
Acabamento: Polido.
Cor: Marble (marmorizado entre preto e
vermelho).
Características de som: A Evidence
tenor possui uma sonoridade equilibrada
com graves encorpados, destaca em sua
característica o equilíbrio intermediário entre
uma boquilha Pop misturado ao timbre mais
escuro das boquilhas vintages voltado para o
Jazz, possui leve brilho sem estridência. Tem
câmara larga e possui o deletor com uma leve
rampa (Step Bale).
Abertura: 8 - 2,95 mm
Boquilha desenvolvida com alta tecnologia em
softwares de desenhos e usinada com as mais
modernas máquinas de usinagem CNC
obtendo-se acabamento e precisão incrível.
O acabamento inal de polimentos e banhos
é realizado manualmente passando por um
rigoroso controle de qualidade

Utilização: Jazz, Bossa nova, gospel, Pop mais
escuro, etc.

Medidas do produto com embalagem:
15 X 4,5 X 4,5 cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 50 gramas
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TENOR HR PRETA
MATERIAL
HARD RUBBER PRETA
CÓDIGO: 058

Boquilha fabricada em ebonite, um dos
materiais mais nobres para fabricação de
boquilhas de massa, chamado de Hard rubber
(borracha dura) ou popularmente por Ebonite.
Não acompanha braçadeira.
Acabamento: Polido.
Acabamento: Preto.
Características de som: A Evidence
tenor possui uma sonoridade equilibrada
com graves encorpados, destaca em sua
característica o equilíbrio intermediário entre
uma boquilha Pop misturado ao timbre mais
escuro das boquilhas vintages voltado para o
Jazz, possui leve brilho sem estridência. Tem
câmara larga e possui o deletor com uma leve
rampa (Step Bale).
Abertura: 8 - 2,95 mm
Boquilha desenvolvida com alta tecnologia em
softwares de desenhos e usinada com as mais
modernas máquinas de usinagem CNC
obtendo-se acabamento e precisão incrível.
O acabamento inal de polimentos e banhos
é realizado manualmente passando por um
rigoroso controle de qualidade.

Utilização: Jazz, Bossa nova, gospel, Pop mais
escuro, etc.

Medidas do produto com embalagem:
15 X 4,5 X 4,5 cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 50 gramas
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ALTO HR MARBLE
MATERIAL
HARD RUBBER MARBLE
CÓDIGO: 067

Boquilha fabricada em ebonite marble, um
dos materiais mais nobres para fabricação de
boquilhas de massa, chamado de Hard rubber
(borracha dura) ou popularmente por Ebonite.
Não acompanha braçadeira.
Acabamento: Polido.
Acabamento: Marble (marmorizado entre o
vermelho e preto).
Características de som: A Supreme é o
nosso modelo da linha clássico, (erudito)
sua sonoridade é suave cheio e consistente,
possui câmara redonda que proporciona o
som natural do saxofone utilizado nas décadas
passadas, boquilha perfeita para timbragem
em nipes. Tocabilidade fácil trazendo
versatilidade entre estudantes e proissionais.
Abertura: 1,50 mm
Boquilha desenvolvida com alta tecnologia em
softwares de desenhos e usinada com as mais
modernas máquinas de usinagem CNC
obtendo-se acabamento e precisão incrível.
O acabamento inal de polimentos e banhos
é realizado manualmente passando por um
rigoroso controle de qualidade.

Utilização: Orquestras e solistas erudito.

Medidas do produto com embalagem:
15 X 4,5 X 4,5 cm

Nível: Iniciante - Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 40 gramas
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ALTO HR PRETA
MATERIAL
HARD RUBBER PRETA
CÓDIGO: 066

Boquilha fabricada em ebonite Preto, um dos
materiais mais nobres para fabricação
de boquilhas de massa, chamado de Hard
rubber (borracha dura) ou popularmente por
Ebonite. Não acompanha braçadeira.
Acabamento: Polido.
Cor: Preta.
Características de som: A Supreme é o
nosso modelo da linha clássico, (erudito)
sua sonoridade é suave cheio e consistente,
possui câmara redonda que proporciona o
som natural do saxofone utilizado nas décadas
passadas, boquilha perfeita para timbragem
em nipes. Tocabilidade fácil trazendo
versatilidade entre estudantes e proissionais.
Abertura: 1,50 mm
Boquilha desenvolvida com alta tecnologia em
softwares de desenhos e usinada com as mais
modernas máquinas de usinagem CNC
obtendo-se acabamento e precisão incrível.
O acabamento inal de polimentos e banhos
é realizado manualmente passando por um
rigoroso controle de qualidade.

Utilização: Orquestras e solistas erudito.

Medidas do produto com embalagem:
15 X 4,5 X 4,5 cm

Nível: Iniciante - Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 40 gramas
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SOPRANO HR MARBLE

MATERIAL
HARD RUBBER MARBLE
CÓDIGO: 098

Boquilha fabricada em ebonite marble, um
dos materiais mais nobres para fabricação de
boquilhas de massa, chamado de Hard rubber
(borracha dura) ou popularmente por Ebonite.
Não acompanha braçadeira.
Acabamento: Polido.
Acabamento: Marble (marmorizado entre o
vermelho e preto).
Características de som: A Supreme é o
nosso modelo da linha clássico, (erudito)
sua sonoridade é suave cheio e consistente,
possui câmara redonda que proporciona o
som natural do saxofone utilizado nas décadas
passadas, boquilha perfeita para timbragem
em nipes. Tocabilidade fácil trazendo
versatilidade entre estudantes e proissionais.
Abertura: 1,05 mm
Boquilha desenvolvida com alta tecnologia em
softwares de desenhos e usinada com as mais
modernas máquinas de usinagem CNC
obtendo-se acabamento e precisão incrível. O
acabamento inal de polimentos e banhos
é realizado manualmente passando por um
rigoroso controle de qualidade.

Utilização: Orquestras e solistas erudito.

Medidas do produto com embalagem:
15 X 4,5 X 4,5 cm

Nível: Iniciante - Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 30 gramas
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SOPRANO HR PRETA

MATERIAL
HARD RUBBER PRETA
CÓDIGO: 099

Boquilha fabricada em ebonite Preto, um dos
materiais mais nobres para fabricação
de boquilhas de massa, chamado de Hard
rubber (borracha dura) ou popularmente por
Ebonite. Não acompanha braçadeira.
Acabamento: Polido.
Cor: Preta.
Características de som: A Supreme é o
nosso modelo da linha clássico, (erudito)
sua sonoridade é suave cheio e consistente,
possui câmara redonda que proporciona o
som natural do saxofone utilizado nas décadas
passadas, boquilha perfeita para timbragem
em nipes. Tocabilidade fácil trazendo
versatilidade entre estudantes e proissionais.
Abertura: 1,05 mm
Boquilha desenvolvida com alta tecnologia em
softwares de desenhos e usinada com as mais
modernas máquinas de usinagem CNC
obtendo-se acabamento e precisão incrível.
O acabamento inal de polimentos e banhos
é realizado manualmente passando por um
rigoroso controle de qualidade.

Utilização: Orquestras e solistas erudito.

Medidas do produto com embalagem:
15 X 4,5 X 4,5 cm

Nível: Iniciante - Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 30 gramas
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TENOR HR MARBLE
MATERIAL
HARD RUBBER MARBLE
CÓDIGO: 095

Boquilha fabricada em ebonite marble, um
dos materiais mais nobres para fabricação de
boquilhas de massa, chamado de Hard rubber
(borracha dura) ou popularmente por Ebonite.
Não acompanha braçadeira.
Acabamento: Polido.
Acabamento: Marble (marmorizado entre o
vermelho e preto).
Características de som: A Supreme é o
nosso modelo da linha clássico, (erudito)
sua sonoridade é suave cheio e consistente,
possui câmara redonda que proporciona o
som natural do saxofone utilizado nas décadas
passadas, boquilha perfeita para timbragem
em nipes. Tocabilidade fácil trazendo
versatilidade entre estudantes e proissionais.
Abertura: 2,10 mm
Boquilha desenvolvida com alta tecnologia em
softwares de desenhos e usinada com as mais
modernas máquinas de usinagem CNC
obtendo-se acabamento e precisão incrível. O
acabamento inal de polimentos e banhos
é realizado manualmente passando por um
rigoroso controle de qualidade.

Utilização: Orquestras e solistas erudito.

Medidas do produto com embalagem:
15 X 4,5 X 4,5 cm

Nível: Iniciante - Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 55 gramas
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TENOR HR PRETA
MATERIAL
HARD RUBBER PRETA
CÓDIGO: 094

Boquilha fabricada em ebonite Preto, um dos
materiais mais nobres para fabricação
de boquilhas de massa, chamado de Hard
rubber (borracha dura) ou popularmente por
Ebonite. Não acompanha braçadeira.
Acabamento: Polido.
Cor: Preta.
Características de som: A Supreme é o
nosso modelo da linha clássico, (erudito)
sua sonoridade é suave cheio e consistente,
possui câmara redonda que proporciona o
som natural do saxofone utilizado nas décadas
passadas, boquilha perfeita para timbragem
em nipes. Tocabilidade fácil trazendo
versatilidade entre estudantes e proissionais.
Abertura: 2,10 mm
Boquilha desenvolvida com alta tecnologia em
softwares de desenhos e usinada com as mais
modernas máquinas de usinagem CNC
obtendo-se acabamento e precisão incrível.
O acabamento inal de polimentos e banhos
é realizado manualmente passando por um
rigoroso controle de qualidade.

Utilização: Orquestras e solistas erudito.

Medidas do produto com embalagem:
15 X 4,5 X 4,5 cm

Nível: Iniciante - Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 55 gramas
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Braçadeiras
Características da Full Pop: Braçadeira usinada a partir de uma barra maciça de latão em centro de usinagem CNC sem uso de soldas.
Braçadeira desenvolvida com a mais alta tecnologia em softwares de desenhos e usinada com as mais modernas máquinas de usinagem
CNC obtendo-se acabamento e precisão incrível. O acabamento inal de polimentos e banhos é realizado manualmente passando por um
rigoroso controle de qualidade.

FULL POP GOLD
SAX ALTO
MATERIAL
METAL LATÃO
CÓDIGO: 062

Acompanha cobre boquilha plástico.
Acabamento: Dourado. Folheada a ouro 18.

Utilização: São exclusivas para o modelo Full Pop de
metal Ever-Ton

Medidas do produto com embalagem:
15X4,5X4,5cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 45 gramas

FULL POP SILVER
SAX ALTO
MATERIAL
METAL LATÃO
CÓDIGO: 063

Acompanha cobre boquilha plástico.
Acabamento: Prateada (banhado a prata).

Utilização: São exclusivas para o modelo Full Pop de
metal Ever-Ton

Medidas do produto com embalagem:
15X4,5X4,5cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 45 gramas
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Braçadeiras
Características da Revolution: Braçadeira usinada a partir de uma barra maciça de latão em centro de usinagem CNC sem uso de
soldas. Braçadeira desenvolvida com a mais alta tecnologia em softwares de desenhos e usinada com as mais modernas máquinas
de usinagem CNC obtendo-se acabamento e precisão incrível. O acabamento inal de polimentos e banhos é realizado manualmente
passando por um rigoroso controle de qualidade.

REVOLUTION GOLD
SAX TENOR
MATERIAL
METAL LATÃO
CÓDIGO: 042

Acompanha cobre boquilha plástico.
Acabamento: Dourado. Folheada a ouro 18.

Utilização: São exclusivas para o modelo Revolution
de metal Ever-Ton

Medidas do produto com embalagem:
15X4,5X4,5cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 45 gramas

REVOLUTION SILVER
SAX TENOR
MATERIAL
METAL LATÃO
CÓDIGO: 043

Acompanha cobre boquilha plástico.
Acabamento: Prateada (banhado a prata).

Utilização: São exclusivas para o modelo Revolution
de metal Ever-Ton

Medidas do produto com embalagem:
15X4,5X4,5cm

Nível: Intermediário – Proissional

Peso total com embalagem: 45 gramas
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Braçadeiras
Características: Braçadeira usinada a partir de uma barra maciça de latão
em centro de usinagem CNC sem uso de soldas ou parafusos. Ela funciona
somente por pressão juntamente com a palheta e boquilha, possui na parte
de cima dois pontos de ixação em nylon extremamente resistente e mais
dois pontos na palheta esses com o próprio latão, fazendo com que toda
parte externa não encoste na boquilha, permitindo a livre vibração da palheta
extraindo os mais puros harmônicos.
Braçadeira desenvolvida com a mais alta tecnologia em softwares de
desenhos e usinada com as mais modernas máquinas de usinagem
CNC obtendo-se acabamento e precisão incrível. O acabamento inal de
polimentos e banhos é realizado manualmente passando por um rigoroso
controle de qualidade.

RING GOLD
SAX ALTO
MATERIAL
METAL LATÃO
CÓDIGO: 064

Acompanha cobre boquilha plástico.
Acabamento: Dourado. Folheada a ouro 18.

RING SILVER
SAX ALTO
MATERIAL
METAL LATÃO
CÓDIGO: 065

Acompanha cobre boquilha plástico.
Acabamento: Prateado: Banhado a prata.

Medidas do produto com embalagem: 15X4,5X4,5cm

Utilização: São exclusivas para os modelos Ever- Ton
Evidence alto, Supreme Alto, anel de metal alto, Extreme alto,
mas também se ajusta muito bem a várias marcas de boquilhas
de massa tamanho padrão existentes no mercado.

Peso total com embalagem: 45 gramas
Nível: Intermediário – Proissional

Observação: Devido não possuir parafusos a medida é ajustada para usar com palhetas de tamanho padrão no mercado, não serve em
palhetas sintéticas que a medida da pala sai fora das medidas tradicionais.
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Braçadeiras
de couro sintético
BRAÇADEIRA COURO
SINTETICO PARAFUSO GOLD

BRAÇADEIRA COURO
SINTETICO PARAFUSO SILVER

Tampas
TAMPA GRANDE

TAMPA PEQUENA
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Cases
CASE PARA
BOQUILHA
DE METAL
MARRON

CÓDIGO: 028M

CASE PARA
BOQUILHA
DE METAL
PRETO

CÓDIGO: 028P

CASE PARA
BOQUILHA
DE MASSA
MARRON

CÓDIGO: 029M

CASE PARA
BOQUILHA
DE MASSA
PRETO

CÓDIGO: 029P
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