
Putkivahvistin, joka tekee oikeutta omalle kitarasaundillesi.

Oma soittotyyli ja persoonallinen, tunnistettava kitarasaundi – siinä jokaisen intohimoisesti soittoonsa 
paneutuvan kitaristin toiveiden täyttymys. Uniikki saavutus, jota tekee mieli varjella ja kehittää loputtomiin.

Kustomoidaan kimpassa.

Kotimaiset C-major - ja G-major  -putkivahvistimet antavat sinulle vapauden valita, millaiset saundit valitset, 
ja millaisilla painotuksilla, haluat soittosi kuuluvan. Mieleiselläsi kustomoinnilla voimme vaikuttaa laitteen 
spekseihin niin, että ne palvelevat vain ja ainoastaan sinun yksilöllisiä soittotarpeitasi. Haetpa heviä tai 
rautalanka-saundia, jousikaikua, viipyilevää blues-säröä tai sointiin tilaa ja syvyyttä, niin ja tietysti 
mahdollisimman hyvää toimivuutta irtopedaalien kanssa – kyllä onnistuu. Ulkoasu räätälöidään luonnollisesti 
oman mieltymyksesi mukaan.

Kaukana bulkista.

Puusepäntyönä, koivuvanerista valmistetut boxit voit valita mieleiselläsi kuosilla ja kaiutinelementeillä. 
Vaihtoehtoisesti joko 1x tai 2x 10- tai 12-tuumaiset kaiuttimet tuotemerkkeinä mm. Eminence, Jensen, 
Celestion, Weber USA ja WGS. KAAKKOON Oy toimii Weber USA maahantuojana.

Kestää rääkkiä ja roudausta.

Major-vahvistimien, -kaappien ja -combojen suunnittelijana ja rakentajana haluan tarjota käyttöösi yksilölliset,
laatuluokan kitarakamat, jotka palvelevat soittotarpeitasi vakaasti vuosikaudet. Ja myös kestävät keikoilla ja 
kiertueilla karskeimmankin roudarin käsittelyä pienistä kolhuista kitisemättä. Myönnän kaikille valmistamilleni 
soittokamoille vähintään viiden vuoden takuun!

Ota yhteyttä.
 
Halusitpa nupin, kaapin tai combon, niin näpyttele 040 532 4935 tai info@kaakkoon.fi. Käynnistetään 
suunnittelu juuri sinun oloistesi laitteiden rakentamiseksi. Alkulämppärinä voit tutustua Major-mallistoon ja 
saundinäytteisiin sivuiltamme www.kaakkoon.fi

Saundillisin terveisin,
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Kitaristien kommentteja Major-vahvistimista.

Olen aikaisemmin 90-luvulla soittanut stereolla. Silloinen vahvistin oli stereo-chorus puolijohdevahvistin. Nyt 
oli mahdollisuus hankkia itselle kustomoitu stereo-putki styrkka. 2018 hankittu C-major vahvistimeni 2x30W 
on toiminut hyvin. 

Major on ollut käytössä treeneissä ja keikalla. Vahvistin on niin monipuolinen, että vieläkin löydän uusia 
asetuksia joilla soitan, kaikki potentiaali ei ole vieläkään käytössä.Tehoa on riittävästi: kuuden soittajan 
bändissä en jää jalkoihin komppikitaralla. Soitan P90 mikitetyllä kitaralla.

C-major stereo 2x30W, 2kpl 1x12 boxi 
komppikitara
Ari Kynäslahti

G-majorin soundi vaikutti ensi kuulemalta hyvältä ja kun Hannu kertoi, että voimme muokata käyttööni 
mieleisen G-major vahvistimen, asia oli selvä. Hyvin nopeasti vahvistin oli muokattu tarpeitani 
vastaavaksi, sain jopa mieleiseni Tolex-värin. Tehot ovat riittävät. Olen erittäin tyytyväinen G-majoriin. 
Tietoisuus siitä, että tarpeen mukaan voimme edelleen muokata vahvistimeni soundimaailmaa on 
hieno asia ja saa miettimään mahdollisia uusia lisäratkaisuja. Keikkavalmiit laitteet!

G-major 12” Combo 35W
lead
Kari Aulio

Kiinnostuin Major-vahvistimista hyvien soundien ja niiden räätälöinnin sekä tuotteen korkean laadun 
vuoksi. Ostin vahvistimen 2018.C-major- vahvistinta kokeillessani löysin vahvistimeni.Vahvistin toimii, 
tehoa on riittävästi ja sisäänrakennetusta DI-lähdöstä saa tarvittessa lisää kytkemällä suoraan 
pöytään.Soundit toimii tilanteessa kuin tilanteessa, onhan se kuitenkin se MINUN soundini.Vahva, 
mutta selkeä soundi niin cleanilla kuin säröilläkin. Oikea soundi joka lähtöön. Kaupasta ostettu 
styrkkari ei kykene samaan kuin major. Loistava ostos!

C-major 2x30W, 2 kpl 1x12 box

lead & komppi

Atte Kuosa

Olin kuullut G-majorista ja halusin testata. Ammattimainen asiakaspalvelu, kartoitus ja tarpeen 
mukainen suunnittelu vakuutti minut asiasta. Paketti joka on hankittu tammikuussa 2020 toiminut 
loistavasti, Ei hurinoita eikä häiriöitä. Soundit toimii erinomaisesti
 https://en.customboards.fi/blogs/pedalboard-gallery/jussi-koskinen pedaalien kanssa. Erityisesti 
täyteläinen puhdas soundi humbuckereilla ja vahvistimen oma kaiku/chorus -yhdistelmä toimii minulle 
loistavasti. Linjakytkentä PA:han toimii loistavasti. Ensimmäisen kokeilun jälkeen en ole mikittänyt. Ja 
sound filter mahdollistaa hienosäädön.Tehoa on riittävästi. Kotona toimii hyvin myös kuulokkeilla: 
pystyn suunnittelemaan soundeja hyvin. Keikoilla suoraan linjaan toimii sekin loistavasti. Ja onhan se 
komeen näköinen ja vielä valkoisena!

G-major Stack 35W 

komppikitara

Jussi Kosklnen

https://en.customboards.fi/blogs/pedalboard-gallery/jussi-koskinen


Hankin oman C-major vahvistimeni 2017. Kyllästyin jatkuvaan huoltokierteeseen vaikka soitin uusilla 
tunnetuilla putkivahvistimilla. C-majorin kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa! Oma stereoni on 2x20W 
ja tehoa on todella riittävästi kitarabändin kanssa soittaessa. Hankin ohjeen mukaan yhden chorus 
stereo-efektin pedaalilautaani ennen vahvistinta. Olen hyvin tyytyväinen stereo-saundiin!! Viime 
vuonna hankin lisäksi 12” G-major Combon. Se kulkee helposti mukana ja toteuttaa samaa Major-
saundimailmaa kun stereokin. 20W riittää minulla useampiin tilaisuuksiin hyvin.

C-major 2x20W, 2x12 boxi, G-major Combo12” 20W

komppikitara

Kenneth Nyman

C-major stereo 2x30W, 2kpl 1x12 boxi 

G-major Combo12” 20W. Vintage & Custom.

G-major Stack 35W 


