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Cordas para Guitarra

Linha 7 Cordas

N-61 .011”/.052” N-72 .012”/.054”

N-64 .010”/.046”

1ª MI(E) Prata .010” (0,25mm)
2ª SI(B) Roxa .013” (0,33mm)
3ª SOL(G) Verde .017” (0,43mm)
4ª RÉ(D) Preta .026” (0,66mm)
5ª LÁ(A) Vermelha .036” (0,91mm)
6ª MI(E) Dourada .046” (1,17mm)

1ª MI(E) Prata .011” (0,28mm)
2ª SI(B) Roxa .014” (0,36mm)
3ª SOL(G) Verde .018” (0,46mm)
4ª RÉ(D) Preta .032” (0,81mm)
5ª LÁ(A) Vermelha .042” (1,07mm)
6ª MI(E) Dourada .052” (1,32mm)

1ª MI(E) Prata .012” (0,30mm)
2ª SI(B) Roxa .016” (0,41mm)
3ª SOL(G) Verde .024” (0,61mm)
4ª RÉ(D) Preta .032” (0,81mm)
5ª LÁ(A) Vermelha .042” (1,07mm)
6ª MI(E) Dourada .054” (1,37mm)

NH-66 .009”/.046” NH-67 .010”/.049”NH-65 .008”/.042”

1ª MI(E) Prata .008” (0,20mm)
2ª SI(B) Roxa .010” (0,25mm)
3ª SOL(G) Verde .015” (0,38mm)
4ª RÉ(D) Preta .024” (0,61mm)
5ª LÁ(A) Vermelha .032” (0,81mm)
6ª MI(E) Dourada .042” (1,07mm)

1ª MI(E) Prata .009” (0,23mm)
2ª SI(B) Roxa .011” (0,28mm)
3ª SOL(G) Verde .016” (0,41mm)
4ª RÉ(D) Preta .026” (0,66mm)
5ª LÁ(A) Vermelha .036” (0,91mm)
6ª MI(E) Dourada .046” (1,17mm)

1ª MI(E) Prata .010” (0,25mm)
2ª SI(B) Roxa .013” (0,33mm)
3ª SOL(G) Verde .017” (0,43mm)
4ª RÉ(D) Preta .028” (0,71mm)
5ª LÁ(A) Vermelha .038” (0,97mm)
6ª MI(E) Dourada .049” (1,24mm)

N-62 .008”/.038” N-63 .009”/.042”

1ª MI(E) Prata .008” (0,20mm)
2ª SI(B) Roxa .010” (0,25mm)
3ª SOL(G) Verde .015” (0,38mm)
4ª RÉ(D) Preta .021” (0,53mm)
5ª LÁ(A) Vermelha .030” (0,76mm)
6ª MI(E) Dourada .038” (0,97mm)

1ª MI(E) Prata .009” (0,23mm)
2ª SI(B) Roxa .011” (0,28mm)
3ª SOL(G) Verde .016” (0,41mm)
4ª RÉ(D) Preta .024” (0,61mm)
5ª LÁ(A) Vermelha .032” (0,81mm)
6ª MI(E) Dourada .042” (1,07mm)

N-70 .009”/.054” N-71 .010”/.056”

Jogos formados por 2 medidas diferentes

1ª MI(E) Prata .009” (0,23mm)
2ª SI(B) Roxa .011” (0,28mm)
3ª SOL(G) Verde .016” (0,41mm)
4ª RÉ(D) Preta .024” (0,61mm)
5ª LÁ(A) Vermelha .032” (0,81mm)
6ª MI(E) Dourada .042” (1,07mm)
7ª SI(B) Branca .054” (1,37mm)

1ª MI(E) Prata .010” (0,25mm)
2ª SI(B) Roxa .013” (0,33mm)
3ª SOL(G) Verde .017” (0,43mm)
4ª RÉ(D) Preta .026” (0,66mm)
5ª LÁ(A) Vermelha .036” (0,91mm)
6ª MI(E) Dourada .046” (1,17mm)
7ª SI(B) Branca .056” (1,42mm)

     Brindes
1ª CORDA (MI) + PALhEtA
Em todos os jogos
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Cordas para Guitarra

JA-10 .0105”/.048”

1ª MI(E) Prata .0105” (0,27mm)
2ª SI(B) Roxa .0135” (0,34mm)
3ª SOL(G) Verde .018” (0,46mm)
4ª RÉ(D) Preta .028” (0,71mm)
5ª LÁ(A) Vermelha .038” (0,97mm)
6ª MI(E) Dourada .048” (1,22mm)

SC-40 .0095”/.044”

1ª MI(E) Prata .0095” (0,24mm)
2ª SI(B) Roxa .0115” (0,29mm)
3ª SOL(G) Verde .016” (0,41mm)
4ª RÉ(D) Preta .024” (0,61mm)
5ª LÁ(A) Vermelha .034” (0,86mm)
6ª MI(E) Dourada .044” (1,12mm)

RF-50 .009”/.042”

1ª MI(E) Prata .009” (0,23mm)
2ª SI(B) Roxa .011” (0,28mm)
3ª SOL(G) Verde .016” (0,41mm)
4ª RÉ(D) Preta .024” (0,61mm)
5ª LÁ(A) Vermelha .032” (0,81mm)
6ª MI(E) Dourada .042” (1,07mm)

“...encontrei nesta medida exclusiva a estabilidade e a flexibilidade 
ideal que sempre busquei para afinações mais baixas...”

“...era o que faltava! O melhor de dois mundos, casamento ideal 

entre zero nove e zero dez, balanço perfeito entre maciez e peso...”

JuNiNHo AFRAM
USA CORDAS NiG

     Brindes
1ª CORDA (MI) + PALhEtA
Em todos os jogos Com mais de 150 apresentações anuais, entre shows e 

workshops, Juninho Afram precisa de afinação, timbre e 
durabilidade, ele usa e assina as Cordas NiG.
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Cordas Coloridas para Guitarra e Contrabaixo

Guitarra

Baixo

AS CoRdAS ColoRidAS dA NiG
AGoRA NAS CoReS:
Preta / Laranja / Verde
VerMeLHa e aZUL

* Código de cores para as “bolinhas” metálicas (na ponta de cada corda)

G (Sol), prata*   .040”  (1,02mm)    .045” (1,14mm)
D (Ré), roxa*     .060” (1,52mm)     .065” (1,65mm)
A (Lá), verde*    .080” (2,03mm)     .085” (2,16mm)
E (Mi), preta*     .100” (2,54mm)     .105” (2,67mm)
B (Si), verm.*                                   .125” (3,18mm)

Corda      ||       .040”       ||       .045”

E (Mi), prata*     
B (Si), roxa*       
G (Sol), verde*   
D (Ré), preta*   
A (Lá), verm.*   
E (Mi), amar.*     

.009” (0,23mm)    .010” (0,25mm)

.011” (0,28mm)    .013” (0,33mm)

.016” (0,41mm)    .017” (0,43mm)

.024” (0,61mm)    .026” (0,66mm)

.032” (0,81mm)    .036” (0,91mm)

.042” (1,07mm)    .046” (1,17mm)

Corda        ||      .009”      ||      .010”

Produzida a partir de matéria 
prima importada dos EUA.

AleX MARTiNHo
USA CORDAS E PEDAIS NiG

     Brindes
1ª CORDA (MI) + PALhEtA
Em todos os jogos
dE guitarra

Com uma carreira brilhante na música instrumental rock 
de guitarra Alex é reconhecido pela qualidade de suas 
composições, linhas melódicas brilhantes, vibrato genial e 
por ser alguém que faz acontecer. Está lançando seu novo 
trabalho solo “Universo em Mim” totalmente gravado com 
o pedal AS1 e cordas NIG. Alex usa e ajuda a desenvolver 
pedais e cordas NIG. 
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Cordas para Guitarra Cordas para Baixo e Violino

LEVE MÉDIA

PESADA EXtRA-PESADA

NGF-812 .012”/.052” NGF-813 .013”/.056”

1ª MI(E)  .012” (0,30mm)
2ª SI(B)  .016” (0,41mm)
3ª SOL(G)  .024” (0,61mm)
4ª RÉ(D)  .032” (0,81mm)
5ª LÁ(A)  .042” (1,07mm)
6ª MI(E)  .052” (1,32mm)

1ª MI(E)  .013” (0,33mm)
2ª SI(B)  .017” (0,43mm)
3ª SOL(G)  .026” (0,66mm)
4ª RÉ(D)  .035” (0,89mm)
5ª LÁ(A)  .045” (1,14mm)
6ª MI(E)  .056” (1,42mm)

NGF-810 .010”/.048” NGF-811 .011”/.050”

1ª MI(E)  .010” (0,25mm)
2ª SI(B)  .014” (0,36mm)
3ª SOL(G)  .020” (0,51mm)
4ª RÉ(D)  .028” (0,71mm)
5ª LÁ(A)  .038” (0,97mm)
6ª MI(E)  .048” (1,24mm)

1ª MI(E)  .011” (0,28mm)
2ª SI(B)  .015” (0,38mm)
3ª SOL(G)  .022” (0,56mm)
4ª RÉ(D)  .030” (0,76mm)
5ª LÁ(A)  .040” (1,02mm)
6ª MI(E)  .050” (1,27mm)

NVe-804 

Jogos formados por Cordas lisas

1ª MI(E) Aço
2ª LÁ(A) Níquel Cromo Laminado
3ª RÉ(D) Níquel Cromo Laminado
4ª SOL(G) Níquel Cromo Laminado

CoNTRABAiXo 4 CoRdAS

VioliNo
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Sol(G)  .040” (1,02mm)
Ré(D)  .060” (1,52mm)
Lá(A)  .075” (1,91mm)
MI(E)  .095” (2,41mm)

NBF-800 .040”

Sol(G)  .045” (1,14mm)
Ré(D)  .065” (1,65mm)
Lá(A)  .080” (2,03mm)
MI(E)  .100” (2,54mm)

NBF-801 .045”

Sol(G)  .045” (1,14mm)
Ré(D)  .065” (1,65mm)
Lá(A)  .080” (2,03mm)
MI(E)  .100” (2,54mm)
SI(B)  .128” (3,25mm)

NBF-802 .045”

luiZ ClAudio SouZA
USA CORDAS NiG

     Brindes
1ª CORDA (MI) + PALhEtA
Em todos os jogos
dE guitarra
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Cordas para Guitarra e Contrabaixo

G (Sol), prata    .040”  (1,02mm)    .045” (1,14mm)
D (Ré), roxa      .060” (1,52mm)     .065” (1,65mm)
A (Lá), verde     .075” (1,91mm)     .080” (2,03mm)
E (Mi), preta      .095” (2,41mm)     .100” (2,54mm)
B (Si), verm.                                   .130” (3,30mm)

Corda      ||       .040”       ||       .045”

SYdNei CARVAlHo
USA CORDAS E PEDAIS NiG

E (Mi), prata     
B (Si), roxa      
G (Sol), verde   
D (Ré), preta   
A (Lá), verm.   
E (Mi), amar.     

.009” (0,23mm)    .010” (0,25mm)

.011” (0,28mm)    .013” (0,33mm)

.016” (0,41mm)    .017” (0,43mm)

.024” (0,61mm)    .026” (0,66mm)

.032” (0,81mm)    .036” (0,91mm)

.042” (1,07mm)    .046” (1,17mm)

Corda        ||      .009”      ||      .010”

CoNTRABAiXo 4 e 5 CoRdAS

GuiTARRA .009 e .010

     Brindes
1ª CORDA (MI) + PALhEtA
Em todos os jogos
dE guitarra

Guitarrista e Produtor que tem como marca registrada a 
excelência da qualidade em seu trabalho. Instrumentista 
de ponta, tanto suas produções como sua voz única na 
guitarra tem servido de referencia para várias gerações 
de guitarristas. Sydnei usa, desenvolve e assina pedais e 
cordas NIG.
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Cordas para Violão Aço Cordas para Violão e Bandolim

Bronze 85/15 Nylon com
Bronze 85/15

N-500 .010”/.050” N-510 .010”/.050”N-490 .009”/.045”

1ª MI(E)  .009” (0,23mm)
2ª SI(B)  .012” (0,30mm)
3ª SOL(G)  .015” (0,38mm)
4ª RÉ(D)  .025” (0,64mm)
5ª LÁ(A)  .035” (0,89mm)
6ª MI(E)  .045” (1,14mm)

1ª MI(E)  .010” (0,25mm)
2ª SI(B)  .014” (0,36mm)
3ª SOL(G)  .022” (0,56mm)
4ª RÉ(D)  .030” (0,76mm)
5ª LÁ(A)  .040” (1,02mm)
6ª MI(E)  .050” (1,27mm)

1ª MI(E)  .029” (0,74mm)
2ª SI(B)  .033” (0,84mm)
3ª SOL(G)  .041” (1,04mm)
4ª RÉ(D)  .030” (0,76mm)
5ª LÁ(A)  .037” (0,94mm)
6ª MI(E)  .044” (1,12mm)

NPB-530 .012”/.053” NPB-560 .010”/.047”NPB-520.011”/.050”

1ª MI(E)  .011” (0,28mm)
2ª SI(B)  .015” (0,38mm)
3ª SOL(G)  .023” (0,58mm)
4ª RÉ(D)  .030” (0,76mm)
5ª LÁ(A)  .039” (0,99mm)
6ª MI(E)  .050” (1,27mm)

N-420 .010”/.047”

1ª MI(E)  .010” (0,25mm)
2ª SI(B)  .014” (0,36mm)
3ª SOL(G)  .023” (0,58mm)
4ª RÉ(D)  .030” (0,76mm)
5ª LÁ(A)  .039” (0,99mm)
6ª MI(E)  .047” (1,19mm)

1ª MI(E)  .012” (0,30mm)
2ª SI(B)  .016” (0,41mm)
3ª SOL(G)  .024” (0,61mm)
4ª RÉ(D)  .032” (0,81mm)
5ª LÁ(A)  .042” (1,07mm)
6ª MI(E)  .053” (1,35mm)

1ª MI(E)  .010” (0,25mm)
2ª SI(B)  .014” (0,36mm)
3ª SOL(G)  .023” (0,58mm)
4ª RÉ(D)  .030” (0,76mm)
5ª LÁ(A)  .039” (0,99mm)
6ª MI(E)  .047” (1,19mm)

N-430 .011”/.052” N-440 .010”/.047”

1ª MI(E)  .011” (0,28mm)
2ª SI(B)  .015” (0,38mm)
3ª SOL(G)  .023” (0,58mm)
4ª RÉ(D)  .032” (0,81mm)
5ª LÁ(A)  .042” (1,07mm)
6ª MI(E)  .052” (1,32mm)

1ª MI(E) .010” (0,25mm)  .010” (0,25mm)
2ª SI(B) .014” (0,36mm)  .014” (0,36mm)
3ª SOL(G) .008” (0,20mm)  .023” (0,58mm)
4ª RÉ(D) .012” (0,30mm)  .030” (0,76mm)
5ª LÁ(A) .018” (0,46mm)  .039” (0,99mm)
6ª MI(E) .027” (0,69mm)  .047” (1,19mm)

N-480

PRATeAdA FÓSFoRo BRoNZe PARA VIOLÃO

BANdoliM

1ª MI(E) .010” (0,25mm)  .010” (0,25mm)
2ª SI(B) .014” (0,36mm)  .014” (0,36mm)
3ª SOL(G) .008” (0,20mm)  .022” (0,56mm)
4ª RÉ(D) .012” (0,30mm)  .030” (0,76mm)
5ª LÁ(A) .018” (0,46mm)  .040” (1,02mm)
6ª MI(E) .026” (0,66mm)  .050” (1,27mm)

*Este jogo de Nylon está presente nesta 
página por ter seus bordões encapados 
com Bronze 85/15 completando a linha.

Este jogo possui 12 Cordas

NPB-540 .010”/.034”

MI(E)  .010” (0,25mm)
LÁ(A)  .014” (0,36mm)
RÉ(D)  .024” (0,61mm)
SOL(G)  .034” (0,86mm)

FÓSFoRoBRoNZe

     Brinde
PALhEtA NIG
Em todos os jogos

.011” .012” .010”



16 17

Cordas para Violão Nylon Cordas para Viola

N-415 N-475N-480

1ª MI(E)  .028” (0,71mm)
2ª SI(B)  .032” (0,81mm)
3ª SOL(G)  .040” (1,02mm)
4ª RÉ(D)  .029” (0,74mm)
5ª LÁ(A)  .035” (0,89mm)
6ª MI(E)  .043” (1,09mm)

1ª MI(E) Prata .028” (0,71mm)
2ª SI(B) Roxa .032” (0,81mm)
3ª SOL(G) Verde .040” (1,02mm)
4ª RÉ(D) Preta .029” (0,74mm)
5ª LÁ(A) Vermelha .035” (0,89mm)
6ª MI(E) Dourada .043” (1,09mm)

N-450.011”/.028”

1ª RÉ(D) Prata .011” (0,28mm)
2ª SI(B) Roxa .013” (0,33mm)
3ª SOL(G) Verde .023” (0,58mm)
4ª RÉ(D) Preta .028” (0,71mm)

N-455 .011”/.028”

1ª RÉ(D) Prata .011” (0,28mm)
2ª SI(B) Roxa .013” (0,33mm)
3ª SOL(G) Verde .023” (0,58mm)
4ª RÉ(D) Preta .028” (0,71mm)

1ª MI(E)  .029” (0,74mm)
2ª SI(B)  .033” (0,84mm)
3ª SOL(G)  .041” (1,04mm)
4ª RÉ(D)  .030” (0,76mm)
5ª LÁ(A)  .037” (0,94mm)
6ª MI(E)  .044” (1,12mm)

N-470

1ª MI(E)  .029” (0,74mm)
2ª SI(B)  .033” (0,84mm)
3ª SOL(G)  .041” (1,04mm)
4ª RÉ(D)  .030” (0,77mm)
5ª LÁ(A)  .037” (0,94mm)
6ª MI(E)  .044” (1,12mm)

AlTA TeNSÃo

AlTA TeNSÃo TeNSÃo MÉdiA CAVAQuiNHo - CAVACo/BANJo

NYloN
PRiMAS: NYLON CRIStAL
BoRdÕeS: BRONZE 85/15

N-410

1ª MI(E)  .029” (0,74mm)
2ª SI(B)  .033” (0,84mm)
3ª SOL(G)  .041” (1,04mm)
4ª RÉ(D)  .030” (0,77mm)
5ª LÁ(A)  .037” (0,94mm)
6ª MI(E)  .044” (1,12mm)

N-460

1ª MI(E)  .029” (0,74mm)
2ª SI(B)  .033” (0,84mm)
3ª SOL(G)  .041” (1,04mm)
4ª RÉ(D)  .030” (0,77mm)
5ª LÁ(A)  .037” (0,94mm)
6ª MI(E)  .044” (1,12mm)

AlTA TeNSÃo
PRiMAS: NYLON CRIStAL
BoRdÕeS: PRAtEADOS

AlTA TeNSÃo
PRiMAS: NYLON PREtO
BoRdÕeS: PRAtEADOS

CoM BoliNHA
PRiMAS: NYLON CRIStAL
BoRdÕeS: PRAtEADOS

NPB-550 NPB-570

CeBolÃo eM Mi CeBolÃo eM RÉ
MI(E)

Pol .010
mm 0,25
Pol .010
mm 0,25

SI(B)
Pol .013
mm 0,33
Pol .013
mm 0,33

SOL#(G#)

Pol .009
mm 0,23
Pol .020
mm 0,50

MI(E)
Pol .012
mm 0,30
Pol .022
mm 0,56

SI(B)
Pol .0135
mm 0,34
Pol .027
mm 0,68

MI(E)
Pol .010
mm 0,25
Pol .010
mm 0,25

SI(B)
Pol .013
mm 0,33
Pol .013
mm 0,33

SOL#(G#)

Pol .009
mm 0,23
Pol .020
mm 0,50

MI(E)
Pol .012
mm 0,30
Pol .022
mm 0,56

SI(B)
Pol .0135
mm 0,34
Pol .027
mm 0,68

“Só a NIG Music para criar um encordoamento 
com a timbragem, afinação, tocabilidade e 
durabilidade, como jamais se viu. Produto 

inédito para viola brasileira que eu tive orgulho 
de participar do seu desenvolvimento.” 

Marcelo Viola

Nylon com Bronze 85/15
7 Cordas

N-485

1ª MI(E) Prata .029” (0,74mm)
2ª SI(B) Roxa .033” (0,84mm)
3ª SOL(G) Verde .041” (1,04mm)
4ª RÉ(D) Preta .030” (0,77mm)
5ª LÁ(A) Vermelha .037” (0,94mm)
6ª MI(E) Dourada .044” (1,12mm)
7ª DÓ(C)* Branca .059” (1,50mm)

*Sétima corda, afinação em Dó (C).      Brinde
PALhEtA NIG
Em todos os jogos
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Cordas para Contrabaixo

BAIXO Acústico
N-700 .040”/.095” N-710 .040”/.125”

SOL(G)  .040” (1,02mm)
RÉ(D)  .060” (1,52mm)
LÁ(A)  .075” (1,91mm)
MI(E)  .095” (2,41mm)

SOL(G)  .040” (1,02mm)
RÉ(D)  .060” (1,52mm)
LÁ(A)  .075” (1,91mm)
MI(E)  .095” (2,41mm)
SI(B)  .125” (3,18mm)

N-750 .045”/.130” N-760 .032”/.130”N-740 .045”/.100”

DÓ(C)  .032” (0,81mm)
SOL(G)  .045” (1,14mm)
RÉ(D)  .065” (1,65mm)
LÁ(A)  .080” (2,03mm)
MI(E)  .100” (2,54mm)
SI(B)  .130” (3,30mm)

SOL(G)  .045” (1,14mm)
RÉ(D)  .065” (1,65mm)
LÁ(A)  .080” (2,03mm)
MI(E)  .100” (2,54mm)

SOL(G)  .045” (1,14mm)
RÉ(D)  .065” (1,65mm)
LÁ(A)  .080” (2,03mm)
MI(E)  .100” (2,54mm)
SI(B)  .130” (3,30mm)

N-69 .043”/.106” NBA-803 .040”/.095”N-68 .043”/.091”

SOL(G)  .043” (1,10mm)
RÉ(D)  .059” (1,49mm)
LÁ(A)  .073” (1,85mm)
MI(E)  .091” (2,32mm)

SOL(G)  .040” (1,02mm)
RÉ(D)  .060” (1,52mm)
LÁ(A)  .075” (1,91mm)
MI(E)  .095” (2,41mm)

SOL(G)  .043” (1,10mm)
RÉ(D)  .059” (1,49mm)
LÁ(A)  .073” (1,85mm)
MI(E)  .091” (2,32mm)
SI(B)  .106” (2,70mm)

FABio leSSA
USA CORDAS E PEDAIS NiG
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SASHA Z.

luCAS FAGuNdeS

BRuNo AlBuQueRQue

RiCARdo ARAÚJo

oZielZiNHo

JoTiNHA

MiCHel ToP

RiCARdo SoAReS

Qualidade testada e aprovada
           por profissionais de primeira linha

O mais destacado guitarrista Capixaba Ricardo Soares é 
um renomado parceiro de diversas empresas do mercado 
de instrumentos nacionais. A qualidade de seu trabalho, 
como guitarrista e especialista de produtos, faz a carreira 
deste artista um exemplo de sucesso a ser seguido. Ricardo 
usa e ajuda a desenvolver pedais e cordas NIG.

Sua técnica linear absurda, musicalidade e precisão tem 
feito deste guitarrista um dos maiores ícones da guitarra 
brasileira. Seus fãs são incontáveis e seu trabalho no 
universo guitarrístico tem sido de alto valor. Ozielzinho usa 
pedais e cordas NIG. 



PEDAIS NIG

PEDAIS GNI

Os pedais NIG destinam-se a músicos que prezam pela qualidade do 
som e do equipamento que usam, seu preço é compatível com sua 
robustez, design, múltiplas funcionalidades, garantia, componentes 
importados de primeira linha e, acima de tudo, com o resultado 
sonoro dos mesmos.
 
Não se cria nada do nada. Partimos das maiores referencias 
sonoras do mercado mundial e utilizando ouvidos profissionais, 
engenharia de ponta, e muitos testes, desenvolvemos equipamentos 
de personalidade única. Nenhum pedal NIG é clone de outro pedal. 
Cada circuito é diferente dos equipamentos de referência não só na 
parte física, mas em todo esquemático. 

Ao comparar os pedais NIG em seu funcionamento, timbre, design 
e valor é bom ter em conta que seus concorrentes estão entre as 
melhores marcas de boutique do mundo!

Na certeza que os músicos brasileiros sabem diferenciar o certo do 
errado, o bom do ruim, a NIG com todo o respeito que esta classe 
merece lançou algo inédito em terras brasilis, para atender as 
necessidades de ouvidos finos e consumidores verdadeiramente 
exigentes.

Um abraço,
Família NiG

GNI é nossa marca internacional. São exatamente os mesmos 
pedais vendidos em nosso mercado, criados, testados e 
produzidos no Brasil. Atualmente são vendidos no Japão, Korea, 
China, Chile e no exigentíssimo mercado Americano. Prova que o 
Brasil detém tecnologia, inteligência e musicalidade para competir 
com o mundo inteiro. Quando tiver um pedal NIG em suas mãos 
saiba que esse mesmo produto com a marca GNI é vendido nos 
mercados mais exigentes do mundo e músicos do calibre do 
guitarrista americano Andy timmons usam esses mesmos pedais. 
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Pedais NIG/GNI

ANAloG STeReo
duAl CHoRuS - ASdC

MulTi FuZZ ANd
ViNTAGe diSToRTioN - FZd

ANdY TiMMoNS
PLAYS NiG / GNi PedAlS

Este pedal é tudo que o nome diz:

Chorus: efeito de modulação clássico e essencial para 
vários estilos de música.

estéreo: você pode ligar um amplificador em cada saída 
para um fantástico efeito que preencherá todo o ambiente. 
Observe que no uso mais comum, com um amplificador só 
(mono), qualquer saída pode ser utilizada.

Analógico: não há processamento nem etapas de 
conversão digitais. Esse pedal tecnologia 100% analógica 
(BBD – “bucket brigade device”) para gerar o efeito da 
maneira mais pura possível.

duplo: a filosofia da NIG é fazer produtos diferenciados 
em qualidade, agregando o máximo de recursos. Assim 
como outros pedais NIG, o ASDC é um pedal duplo, 
permitindo ao usuário fazer duas regulagens e comutá-las 
instantaneamente.

Um Distortion de altíssimo ganho e timbre aveludado. 
Mais um fantástico Fuzz de três modos: 

o primeiro, mais suave, traz características de overdrive.

O segundo, mais agressivo, resulta em fortes 
saturações. 

o terceiro acrescenta um oitavador analógico clássico. 
Ambos os pedais podem ser acionados ao mesmo 
tempo, o que permite criação de timbres inusitados.

- 2 Efeitos independentes;
- 3 Modos de Fuzz
- Oitavador Analógico

- Dupla Regulagem 
- 100% Analógico 
- 3 Controles em cada canal

Andy timmons é uma referência mundial de como timbrar 
a guitarra. Os melhores guitarristas do planeta tecem 
elogios e se espelham em sua forma única e rica de fazer 
o instrumento falar. Andy usa em seu seleto set os pedais 
NIG, que fora do Brasil são chamados de GNI. 
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Pedais NIG/GNI

AMP SiMulAToR - AS1

Além de um poderoso simulador capaz de reproduzir os sons 
dos principais amplificadores do mercado, esse pedal tem 
ainda um booster independente, que pode ser acionado tanto 
junto ao efeito como com o som limpo.

Controles:
- três chaves (Mic, Mod e Amp) possibilitando 27 diferentes 
regulagens.
- Cinco potenciômetros do efeito: Drive, Level, Low, Mid e 
high.
- Um potenciômetro para intensidade do booster.

SHRed PRo - SP1 

Os ingleses criaram os timbres clássicos que fizeram a 
história do Rock n Roll nos anos 60 e 70. 
A NIG colocou esse som em seu Shred Pro, com 6 
controles e um booster independente.

Controles:
- Chave de 3 posições, para você escolher entre 3 
timbres clássicos.
- Drive, Level, Bass, Mid e Treble.
- Pot de ganho de booster

XTReMe diSToRTioN - Xd1 

Pedal de dois estágios capaz de oferecer desde uma 
distorção leve até uma, como o próprio nome diz, extrema. 
Além disso, o modo Xtreme, acionado num toque de pé, 
ressalta o ataque da palheta, fazendo com que o som da 
guitarra se destaque sobre os demais instrumentos.

Controles:
- Chave de 3 posições para você escolher entre um 
timbre vintage, um intermediário e o timbre moderno das 
bandas pesadas de hoje em dia.
- Cinco potenciômetros: Drive, Level, Low, High e 
Extreme.

duAl dRiVe - dd1 

Dois overdrives completos em um único pedal, podendo 
ser alternados num toque de pé. Cada overdrive tem um 
timbre particular, e ambos permitem ir de um drive até um 
hyper overdrive.

Controles:
- Chave de três posições, para você escolher entre os 
modos Overdrive, Super Overdrive ou hyper Overdrive.
- Drive, tone e Level

- Booster Independente 
- Overdrive
- Equalização de 3 Bandas
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Pedais NIG/GNI

PHASeR ANd FlANGeR - PHF 
Dois efeitos de modulação juntos num só pedal.
Cada efeito conta com 4 controles principais.
Além desse, o flanger traz ainda um modo especial de timbre 
altamente inusitado e um modo alternativo de controlar o 
ocilador.
Com tudo isso mais a possibilidade de acionar os 2 efeitos 
simultaneamente é possível produzir desde os efeitos 
verdadeiramente psicodélicos dos anos 60 até sons 
totalmente inéditos.

- Possibilidade de ligar os efeitos simultâneos
- Quatro controles principais em cada um
- Dois controles adicionais para o flanger

PATH FiNdeR - lS1 
Os pedais selecionadores de linhas (ou de “loops”) organizam 
e facilitam o controle do seu set. Mas nenhum faz isso com a 
inteligência e versatilidade do NIG Path Finder. 

Ele é capaz de controlar 4 loops conforme programas 
facilmente personalizados pelo usuário. Oferece dois 
convenientes modos de operação (“normal” e “up/down”).

A memória é permanente, dispensando necessidade de 
reprogramar a cada uso.

- Único selecionador compacto para 4 linhas no mercado
- Até 9 programas personalizados
- 2 Modos de operação (Normal e Up/Down)
- Sinal por caminhos analógicos

MARCelo BARBoSA
USA PEDAIS NiG

Seja abrindo shows do Dream theater com a banda Khallice, 
gravando com a banda Almah ou em tour com a banda 
Angra, Marcelo Barbosa só usa o melhor equipamento. 
Em sua pedaleira não dispensa os pedais de boutique NiG.  
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Pedais NIG/GNI - contraBAIXO

BASS SHAPeR - BSH

FeliPe ANdReoli
USA PEDAIS NiG

O Bass Shaper traz uma infinidade de recursos, e todos 
eles pensados tendo o músico em mente.
Pré-amp com equalização de 3 bandas, botão shape; 
overdrive com modo super; noise gate; saída balanceada 
(XLR) com controle pré / pós e recurso ground lift; saída 
para fones de ouvido e booster independente.

tudo isso testado e aprovado por grandes baixistas, com 
acionamento fácil e inteligente.

 Primeiro pedal de Contrabaixo da NIG
> Pré amp com equalização de 3 bandas
> Overdrive / super Overdrive
> Shape e Noise Gate
> Booster independente
> Saída balanceada e para fone
> Acionamento inteligente
> Efeito / Bypass 100% analógico. Um dos maiores baixistas de rock da atualidade, do Brasil e do 

mundo, sabe a importância de um equipamento de ponta que 
atenda todas suas necessidades. Felipe desenvolveu e usa o 
pedal Bass Shaper NIG. 
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Pedais Pocket NIG/GNI

EASy DrivE’n BOOStEr - Ped
É um pedal de overdrive extramamente suave. Usando 
“gain” reduzido, quase não gera distorção. Nessa 
condição, o uso de “level” um pouco mais alto faz o pedal 
comportar-se como um booster levemente saturado.

Controles:
- GAiN: é o ganho (intensidade) do efeito. Quanto mais 
ganho, mais distorção (“drive”).
- ToNe: ajuste de timbre.
- leVel: Volume. Use volumes altos e gain baixo para o 
pedal atual como booster.

BlACK BooSTeR - PBB
O Black Booster é um pedal de ganho de volume. 
Com apenas um controle é fácil de usar e dá um gás 
poderoso.

Controles:
BooSTeR: É a intensidade do ganho do pedal. Vai de 
zero a 12 decibéis de forma linear. Pode gerar distorção 
se forem combinados ganhos altos com sinal de entrada 
forte. Procure equilibrar o ganho do booster com os 
volumes dos efeitos que o antecedem.

HoT dRiVe - PHd 
Diferente do Easy Drive, o hot Drive é um overdrive mais 
agressivo, que gera timbres bem quentes, como sugere o 
nome.

Controles:
- dRiVe: Intensidade do efeito. Quanto mais “drive”, mais 
distorção.
- ToNe: Ajuste de timbre.
- leVel: Volume.

FuZZ ToRTioN - PFT 
Como o nome sugere, trata-se da combinação de dois 
efeitos clássicos, o Fuzz e o Distortion. Gera um som 
pesado e encorpado, ideal para performances vintage.

Controles:
- FuZZ: Intensidade do fuzz. Nas regulagens abaixo da 
metade assemelha-se muito a um distortion, passando a 
representar um fuzz mais característico a partir daí.
- ToNe: Ajuste de timbre.
- leVel: Volume
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oCTA FuZZ - PoC
Oitavador analógico capaz de gerar a aproximação 
de uma oitava acima da nota original. trata-se de um 
circuito clássico, sem pretensão de gerar uma oitava 
perfeita, mas capa de criar um som vintage muito 
agradável combinado a um fuzz, como sugere o nome.

Controles:
- FuZZ: Intensidade do fuzz que vem junto som o som 
oitavado.
- ToNe: Ajuste de timbre.
- leVel: Volume

PoWeR diSToRTioN - PPd
É um poderoso pedal de distorções para sons mais 
pesados.

Controles:
- diST: Intensidade do efeito.
- ToNe: Ajuste de timbre.
- leVel: Volume
- HiGH: Botão que enfatiza os agudos, trazendo uma 
dose de brilho adicional ao som.

ANdRÉ HeRNANdeS
USA PEDAIS E CORDAS NiGPedais Pocket NIG/GNI
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eASY FlANGeR - PFl

Versão reduzida do elogiado Flanger da linha de pedais 
“grandes” da NIG, o Easy Flanger é mais fácil de usar e 
ainda oferece uma infinidade de regulagens.

Controles:
- SPeed: Velocidade da onda.
- RANGe: Amplitude da onda: quanto maior, mais intenso é 
o efeito.
- MiX: Combina efeito com o som limpo.
- SoFT: torna o efeito mais suave atenuando sua 
realimentação.

CoMPReSSoR - PCM
Compressores atuam na faixa dinâmica, dando ganho nos 
sinais fracos e atenuando sinais fortes. Assim, o som fica 
mais homogêneo, sem extremos e com sustain muito mais 
longo. O compressor da NIG usa um poderoso chip thAt®, 
oferecendo as regulagens mais importantes:

Controles: 
- CoMP: Intensidade da compressão. Dependendo do ajuste 
o volume pode acabar baixando: compense isso regulando o 
ganho (gain).
- THReSS: Permite ajustar o ponto onde a compressão 
começa a atuar.
- GAiN: Ganho.
- HARd / SoFT: Faz com que o compressor atue de forma 
mais dura (agressiva) ou suave.

RiCKY FuRlANi
USA PedAiS e CoRdAS NiG

Pedais Pocket NIG/GNI

Extremo bom gosto e um timbre matador fizeram de 
Ricky um guitarrista muito respeitado e dono de uma 
carreira profissional invejável. Ricky vem colocando 
todo seu conhecimento e ouvidos refinados a serviço do 
rock e da música instrumental, assim como a serviço do 
desenvolvimento dos pedais NIG. Ricky usa e ajuda a 
desenvolver pedais e cordas NIG. 
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ANAloG ModulA delAY - PAdM
Delay analógico de até 600ms com modulação (chorus). Só 
que, diferente da concorrência, a modulação do pedal da NIG 
é muito mais usável, pois pode ser facilmente acionada com o 
próprio pé, sem ter que abaixar-se para fazer isso com a mão!

Controles:
- delAY: tempo de atraso, até 600ms.
- FeedBACK: Realimentação.
- MiX: Combina efeito com o som limpo.
- ModulA: Segure (pisando) o mesmo botão que liga e 
desliga o efeito para entrar no modo modulação, que permite 
alternar o chorus rapidamente.

Controles extra:
Esses controles são ajustáveis por meio de 2 trimpots que 
ficam dentro do compartimento da bateria. 
- SPeed: Velocidade da modulação.
- dePTH: Intensidade da modulação.

ANAloG TAP TeMPo delAY - PAdT
Mais uma vez a NIG inova e lança um delay analógico 
com taptempo, um dos recursos mais pedidos pelos 
consumidores! O modo taptempo é acionado segurando 
brevemente o botão liga / desliga. Depois, basta pisar 
duas vezes consecutivas para sincronizar o tempo. 

Controles:
- delAY: tempo de atraso, até 600ms.
- FeedBACK: Realimentação.
- MiX: Combina efeito com o som limpo.
- TAP: Segure o botão liga / desliga para entrar no modo 
taptempo.

FeRNANdo NoRoNHA
USA PedAiS e CoRdAS NiGPedais Pocket NIG/GNI

Mais que um homem do blues Fernando é um artista 
completo. Sua música e sua qualidade como guitarrista 
e cantor o tornaram um artista brilhante, com carreira e 
reconhecimento nacional e internacional. Fernando Noronha 
usa pedais e cordas NIG.
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deTuNe CHoRuS - PCH
Chorus analógico de característica única, soando levemente 
dissonante. Gera harmônicos quentes e permite regulagens 
lentas ou bem rápidas.  Conta ainda com o controle energy, 
para dosar a quantidade de efeito misturado ao som limpo.

Controles:
- SPeed: Velocidade da modulação. Quanto mais rápido, 
mais parecido fica com um trêmulo.
- dePTH: Intensidade (ou profundidade) do efeito.
- eNeRGY: Combina efeito com o som limpo, resultando 
diferentes sensações de presença.

TeCNoloGiA NIG
todo núcleo dos circuitos, pots, jacks e chavinhas 
ficam numa só placa, garantindo robustez e perfeito 
aterramento. Devido a isso, os pedais NIG tem ruído 
praticamente nulo mesmo em altos ganhos. 

Os componentes que não ficam na mesma placa 
(footswitches, jack da fonte e, em alguns modelos, o 
potenciômetro de booster) são ligados a ela por flat cables 
rígidos, e firmemente aparafusados à carcaça do pedal. 

Uma vez montado, o pedal NIG é uma peça extremamente 
sólida e resistente.

tODOS OS PEDAIS POSSUEM 1 ANO DE GARANtIA

RoGeR FRANCo
USA PedAiS e CoRdAS NiG

Pedais Pocket NIG/GNI

Um dos mais bem sucedidos guitarristas do meio gospel, 
Roger vai muito além de suas raízes cristãs. Sua pegada 
arrasadora, técnica precisa e estilo vigoroso há muito 
já romperam barreiras tornando esse artista um grande 
ícone da guitarra nacional. Roger Franco usa, desenvolve 
e assina pedais e cordas NIG.
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ZÉ FilHo

RiCARdo MARiNS

FeliPe diASHuGo MARiuTTiBiG GilSoN CASSio ViANA

Qualidade testada e aprovada
           por profissionais de primeira linha

GuSTAVo di PAduA

Um dos mais reconhecidos side-mans da atualidade 
Ricardinho depende muito de seu equipamento. Sua 
usina timbrística e pegada inconfundível estão sempre 
à disposição dos mais variados estilos e ondas. Ricardo 
Marins usa e ajuda a desenvolver pedais e cordas NIG. 

Um dos mais promissores guitar heros deste país. Sua 
pegada, swing e talento tem arrecadado uma legião de fãs 
por todo Brasil. Dono de um senso rítmico impressionante 
e técnica precisa Gustavo é uma das grandes revelações 
deste país. Gustavo usa pedais e cordas NIG.

Depositário da cultura do nordeste esse guitarrista 
transcendeu todos os rótulos. Suas opções harmônicas 
são instigantes, sua técnica é clara e sua pegada roqueira 
é forte. Um músico de alma que trabalha incessantemente 
pela guitarra brasileira. Zé Filho usa Cordas e Pedais NIG. 



www.nigmusic.com.br
Av. Paulicéia, 1270

Caieiras - SP - Brasil
Fone: 55 11 4441-8366
Fax: 55 11 4441-8282

nigmusic@nigmusic.com.br
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