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Juntamos nossa tradição e experiência, desde 1918, na 

produção de cordas com o talento de quem está sempre 

presente no desenvolvimento de todos os nossos produtos: 

músicos. 

Não é à toa que nossas cordas são exportadas para mais de 

35 países e que nossa fábrica é a maior e mais moderna da 

América Latina, com ampla estrutura, utilizamos máquinas 

europeias e matérias-primas importadas, sob rígido controle 

para padrões internacionais. 

Considerado o melhor encordoamento pelos professores de 

cordas associados ao CAEM* e artistas consagrados como 

Marcinho Eiras; Juninho Afram; Andreas Kisser – Sepultura, 

Lelo Zanetti e Samuel Rosa- Skank; Canisso – Raimundos; 

Tony Bellotto, Branco Melo e Sergio Brito – Titãs, Kiko – 

Roupa Nova e muitos outros.

Welcome to the team.
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A SG STRINGS E SUA HISTÓRIA 
De músicos para músicos.

Juntamos nossa tradição e experiência, desde 1918, na produção 
de cordas com o talento de quem está sempre presente no 
desenvolvimento de todos os nossos produtos: músicos.Não é à 
toa que nossas cordas são exportadas para mais de 30 países: a 
fabricação é própria, com ampla estrutura, utilizamos máquinas 
europeias e matérias-primas importadas, sob rígido controle para 
padrões internacionais.

ANDREAS KISSER – 
SEPULTURA

Gosto de descer a mão, 
colocar peso. As cordas SG 
resistem e trazem o som 
que eu quero. Já toquei e 
toco com elas nos principais 
festivais do mundo.

CANISSO

Normalmente uma coisa cancela 
a outra:  Ou a corda  dura muito 
tempo e o timbre não é essas 
coisa. Ou o timbra some e a corda 
ainda dura muito tempo. Eu acho 
que a corda SG oferece o 
equilibrio perfeito entre essas 
duas coisas.

JUNINHO AFRAM

Gostei demais da afinação, 
estabilidade da corda. Qualquer 
coisa compromete a afinação 
e a SG mantem a afinação 
muito bem. Isso, pra mim, foi 
algo que chamou a atenção e 
na prática tem sido de 
extrema valia.

MARCINHO EIRAS

Na SG eu encontrei esse equilíbrio, o 
ponto certo. Quanto eu tenho a transição 
da corda velha para corda nova, o som já 
vem pronto, fica perfeito.

MOZART MELLO

Tenho um cuidado grande 
com a minha sonoridade e 
com que indico para meus 
alunos, e a corda SG é a que 
uso. Uso na minha guitarra 
acústica a 0.9. Isso me dá 
uma maior agilidade em 
tirar qualquer som.

LELO ZANETE

Sempre curti conhecer novas cordas, 
novas sonoridades. Usei cordas de 
diversas partes do mundo. Minha 
surpresa foi achar aqui mesmo no Brasil 
cordas com esse nível de qualidade. É a 
que uso até hoje. 

SAMUEL ROSA – SKANK

Levei alguns anos pra entender um pouco sobre o nobre, 
obrigatório e paciente  trabalho de um guitarrista que é 
aprender um pouco sobre as várias combinações e seus 
respectivos resultados sonoros das guitarras e 
amplificadores, esse aprendizado não seria completo se 
nesse período não tivesse também testado várias marcas 
de cordas e chegasse finalmente a durabilidade, timbre e 
alto padrão sonoro das cordas SG. Com elas meu 
trabalho se faz mais completo no estúdio e nos palcos.
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Os encordoamentos com a assinatura de Andreas Kisser são usados por este 
ícone em seus projetos solos e na aclamada banda Sepultura, inspirando 
poderosos riffs, proporcionando muito peso, timbre vigoroso e conforto 
na pegada. A linha AK10 é usada com afinação standard ou em D (um tom 
abaixo) e as linhas AK13 e AK13H são usadas com afinação em Bb (três tons 
abaixo do padrão).

INFORMAÇÕES
Brilho:    

Durabilidade:     

Ideal para: Rock, Metal, Jazz

SIGNATURE ANDREAS KISSER

6670 – AK LIGHT - .010 / .046

6671 – AK HEAVY - .013 / .056

8066 – AK HYBRID HEAVY - .013 / .060

Criada através do resultado de uma forte pesquisa feita com 
vendedores, músicos, luthieres e lojistas, a SG Strings chega para 
atender o mercado nacional e internacional. Muito resistente, 
agora com dupla camada, a embalagem isola as cordas reduzindo 
ainda mais o risco de oxidação. O redesign da marca traduz o 
conceito de força, tecnologia e musicalidade.

EMBALAGEM QUE COMBINA COM AS CORDAS

*CAEM - Centro de Apoio a Escola de Música.

/sgstrings /sgstrings

Encordoamento

sgstrings.com.br
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Encordoamento

Feitas com material de primeira qualidade, apresentam a sonoridade mais 
equilibrada, alcançando sonoridades de brilho extremo para o rock mais 
pesado até um som cheio, essencial para o jazz. Com uma gama muito 
grande de calibres esta linha foi feita para trazer o máximo de conforto aos 
guitarristas mais exigentes.

GUITARRA

INFORMAÇÕES
Brilho:   

Durabilidade:    

Ideal para: Todos os estilos

5145 – Extra Light – .009 / .042

6664 – Extra Light – .009 / .054

5350 – Hybrid Extra Light – .009 / .046

5198 – Light – .010 / .046

6666 – Hybrid Light – .010 / .049

5160 – Medium – .011 / .049

6668 – Medium – .012 / .052

6665 – Light 7-Strings – .010 / .059

Grandes baixistas procuram consistência, conforto e durabilidade. Pensando 
nisso que a SG desenvolveu esta linha que traz máximo de conforto com 
o equilíbrio sonoro que só o níquel da mais alta qualidade pode alcançar. 
Low-end profundo, médios dinâmicos e percussivos, agudos brilhantes e 
durabilidade acima da média.

BAIXO

INFORMAÇÕES
Brilho:    

Durabilidade:     

Ideal para: Todos os estilos

5107 – Extra Light 4-Strings – .040 / .095

5029 – Extra Light 5-Strings – .040 / .125

5159 – Light 4-Strings – .045 / .100

5270 – Light 5-Strings – .045 / .130

5360 – Light 6-Strings – (.032) .045 / .130

5145TP – Extra Light – .009 / .042

5198TP – Light – .010 / .046

TRIPLE PACK

O que era bom agora é 3 vezes melhor. 
O TriplePack SG traz 3 encordoamentos lacrados 
individualmente em uma só embalagem para que você 
tenha mais cordas por um custo muito melhor. Toque mais, 
por menos! 
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Encordoamentos que além de um equilíbrio sonoro sensacional, trazem a 
verdadeira sensação do folk. Com timbre quente e brilho enriquecido, a linha 
85/15 traz a matéria-prima mais equilibrada (em questão de durabilidade, 
conforto e som) dentre as usadas para instrumentos acústicos. 

VIOLÃO AÇO 85/15

INFORMAÇÕES
Brilho:     

Durabilidade:     

Ideal para: Sertanejo, Folk, Pop

6684 – Extra Light – .009 / .045

6685 – Light – .010 / .047

6686 – Custom Light – .011 / .052

6687 – Medium – .012 / .054

6688 – Light 12-Strings – .010/.010 / .047/.027

Maior durabilidade, com brilho e pegada exuberantes. É para isso que a linha 
Phosphor Bronze foi desenvolvida, timbre acústico garantido por um longo 
tempo, tanto para violões quanto para baixolões.

VIOLÃO AÇO PHOSPHOR BRONZE
BAIXOLÃO PHOSPHOR BRONZE

INFORMAÇÕES
Brilho:    

Durabilidade:     

Ideal para: Sertanejo, Folk, Pop

VIOLÃO

6689 – Extra Light – .009 / .045

6690 – Light – .010 / .047

6691 – Custom Light – .011 / .052

BAIXO

6700 – Light 4-strings – .045 / .100

6685TP – Light – .010/ .047

TRIPLE PACK

Encordoamento

O que era bom agora é 3 vezes melhor. 
O TriplePack SG traz 3 encordoamentos lacrados 
individualmente em uma só embalagem para que você 
tenha mais cordas por um custo muito melhor. Toque mais, 
por menos! 
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Projetadas para trazer o maior equilíbrio tonal, sensação tátil suave e a 
dinâmica que todo violonista procura. Esta linha é feita com nylon cristal que 
traz agudos mais brilhantes e os bordões trazem cobertura de bronze que 
deixa o som grave mais direto e encorpado, sem perder o equilíbrio sonoro 
no conjunto inteiro.

VIOLÃO NYLON

INFORMAÇÕES
Brilho:   

Durabilidade:    

Ideal para: Clássico, MPB, Bossa Nova, Jazz

6681 – Light – .028 / .042

6682 – Medium – .028 / .043

5280 – Medium High – .028 / .043

5405 – Heavy – .029 / .044

1100 - Heavy 6-strings

2405 – Heavy  7-strings – .029 / .058

Com o tradicional balanço, nitidez e som quente, os encordoamentos para 
ukulele da SG trazem uma concepção moderna dentro do tradicional e 
tranquilo som do instrumento.

UKULELE

INFORMAÇÕES
Brilho:    

Durabilidade:    

Ideal para: Lounge Music, Reggae, Soft Music

10981 – Medium Soprano

10982 – Medium Concerto

10983 – Medium Tenor

10984 – Medium Barítono

5280TP – Medium High – .028 / .043

TRIPLE PACK

Encordoamento

O que era bom agora é 3 vezes melhor. 
O TriplePack SG traz 3 encordoamentos lacrados 
individualmente em uma só embalagem para que você 
tenha mais cordas por um custo muito melhor. Toque mais, 
por menos! 
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AVULSAS
VI

O
LÃ

O
 A

ÇO

15274 1a MI AÇO PACOTE COM 12 

11003 1a MI AÇO 009 COM BOLINHA PACOTE COM 12 

11001 1a MI AÇO 011 COM BOLINHA PACOTE COM 12 

5275 2a SI AÇO PACOTE COM 12 

11004 3a SOL LISA 015 COM BOLINHA PACOTE COM 12  

5276 3a SOL ENCAPADA BRONZE PACOTE COM 12 

11002 3a SOL ENCAPADA BRONZE 024 COM BOLINHA 
PACOTE COM 12 

5277 4a RE ENCAPADA BRONZE PACOTE COM 12 

7458 4a RE ENCAPADA BRONZE 80 20 PACOTE COM 12 
SPECIAL SERIES

5278 5a LA ENCAPADA BRONZE PACOTE COM 12 

5279 6a MI ENCAPADA BRONZE PACOTE COM 12 

VI
O

LÃ
O

 N
YL

O
N 5054 1a MI NYLON CRISTAL PACOTE COM 12 

5255 1a MI NYLON CRISTAL COM BOLINHA PACOTE COM 12 

11006 1a MI NYLON 029 COM BOLINHA TENSÃO ALTA PESADA 
PACOTE COM 12 

5057 4a RE NYLON ENCAPADA PRATA PACOTE COM 12 

5258 4a RE NYLON ENCAPADA PRATA COM BOLINHA 
PACOTE COM 12 

11005 4a RE NYL. ENCAP. PRATA 030 COM BOLINHA TENSÃO 
ALTA PESADA PACOTE COM 12 

6676 7a 058 NYLON ENC/BRONZE 65 35/PRATA TENSÃO ALTA 
PACOTE COM 3

BA
IX

O 5155 1a SOL 045 ENCAPADA NÍQUEL

GU
IT

AR
RA

5139 1a MI 009 AÇO PACOTE COM 12 

5093 1a MI 010 AÇO PACOTE COM 12 

11007 1a MI 011 AÇO PACOTE COM 12 

5140 2a SI 011 AÇO PACOTE COM 12 

5094 2a SI 013 AÇO PACOTE COM 12 

5147 3a SOL 016 AÇO PACOTE COM 12 

5095 3a SOL 017 AÇO PACOTE COM 12 

5142 4a RE 024 ENCAPADA NÍQUEL PACOTE COM 12 

5096 4a RE 026 ENCAPADA NÍQUEL PACOTE COM 12 

5143 5a LA 032 ENCAPADA NÍQUEL PACOTE COM 12 

5097 5a LA 036 ENCAPADA NÍQUEL PACOTE COM 12 

5098 6a MI 046 ENCAPADA NÍQUEL PACOTE COM 12 

Encordoamento

LINHA BRASIL

INFORMAÇÕES
Brilho:    

Durabilidade:     

Ideal para: Samba

Pertencente à Linha Brasil, este encordoamento traz uma sonoridade intensa 
e brilhante. Ideal para músicos que exigem um excelente resultado, sobretudo 
nos ritmos brasileiros, como o Samba.

5131 – Cavaquinho Heavy 4-strings - .011 / .029

6703 - Viola Medium - .011 / .034


