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a lini! Base Solid sk"adaj# si! 
trzy modele stolików: Base 
II, Base IV i Base VI, od-

powiednio: na dwa, cztery i sze$% kom-
ponentów. Ka&dy ma dwie du&e pó"ki  
o d"ugo$ci 53-159 cm, zale&nie od mo-
delu. Odleg"o$% mi!dzy nimi jest na tyle 
du&a, &e na dolnej mo&na ustawi% dwa 
mniejsze urz#dzenia, jedno na drugim.

Do testów tra'" stolik Base IV. Przyje-
cha" w trzech cz!$ciach – rama plus dwa 
blaty. Rama stanowi ca"o$%, przy czym 
nie jest skr!cana, tylko spawana. (#cze-
nia znajduj# si! od wewn#trz, co jest 
wysublimowan# metod#. Dzi!ki temu 
spawy nie s# widoczne, co podnosi wa-
lory estetyczne. 

Rama jest malowana proszkowo;  
w standardzie – na czarno. Niestety, la-
kier proszkowy nie jest zbyt odporny na 
uderzenia i je$li jest si! nieostro&nym, 
mo&na go zadrapa%. Odporniejszy by"-
by lakier nak"adany metod# m"otkow#, 
a nie oszukujmy si!, sprz!t hi-' nie jest 
lekki jak piórko, wi!c o obicie stolika 
nietrudno.

Rama jest ci!&ka i stabilna. Wysoka 
masa to wynik doci#&enia. Producent za-
stosowa" wype"nienie olejowe, które do-
datkowo poch"ania drgania. Jest o wiele 
skuteczniejsze ni& pra&ony piasek czy sto-
sowany dawniej o"owiany $rut. Nogi stoli-
ka u góry i u do"u maj# wbudowane zawo-
ry, co umo&liwia wype"nienie ich olejem, 
a w razie potrzeby – jego spuszczenie bez 
konieczno$ci odwracania stolika. Od góry 
nogi wyko)czono nakr!canymi chromo-
wanymi deklami, które zabezpieczaj# 
przestrze) nad zaworem i jednocze$nie 
stanowi# element estetyczny.

Dó" ka&dej nogi zaopatrzono w ma-
sywny kolec w wysoko$ci 6 cm. Jego ko)-

cówk! wykonano z najtwardszej (mar-
tenzytycznej) stali hartowanej (65HRC). 
Ko)cówki s# wprasowane hydraulicznie, 
dzi!ki czemu tworz# z reszt# jednolit# 
ca"o$%. Zastosowanie tak twardych ma-
teria"ów daje gwarancj!, &e kolce pozo-
stan# ostre i nie odkszta"c# si! nawet pod 
wyp"ywem du&ego obci#&enia.

W bocznych poprzeczkach umiesz-
czono po dwa kolce ze stali o tej samej 
twardo$ci, ze stalowymi podk"adkami. 
Dzi!ki temu istnieje mo&liwo$% wypozio-
mowania blatów, a ponadto kolce tworz# 
dylatacj! pomi!dzy blatem a ram#, co 
zmniejsza przenoszenie drga).

Je$li mog"abym co$ producentowi za-
sugerowa%, to uwzgl!dnienie dodatko-
wych kolców na d"u&szych frontowych 
i tylnych rurkach. Wtedy blat zyska"by 
dodatkowe punkty oparcia na $rodku, 
co poprawi"oby jego sztywno$%. Mo&e 
w przypadku granitu czy marmuru nie 
zmieni"oby si! wiele, ale je$li chodzi  
o prasowan# sklejk!, zapobieg"oby to jej 
odkszta"caniu pod wp"ywem nacisku 
urz#dze).

Wybór blatów jest nieograniczony: 
granitowe, marmurowe albo wykonane 
z fornirowanej sklejki. W standardzie 
montowane s# blaty w kolorze czar-
nym, ale mo&na wybiera% spo$ród wie-
lu innych. Granit to ponad dwadzie$cia 
odmian, marmur – kilkana$cie. Sklejka 
równie& nie musi by% czarna. Mo&na 
zamówi% blaty w kolorze wenge, orze-
cha w"oskiego, palisandru, czere$ni oraz  
w czarnym lakierze o wysokim po"ysku.

Oprócz produkcji stolików standardo-
wych realizowane s# tak&e indywidualne 
zamówienia. Tutaj wycena odbywa si!  
w zale&no$ci od wybranej kon'guracji 
pó"ek i kolorystyki.

W praktyce stolik si! sprawdza. Po 
pierwsze, "adnie wygl#da, a jako$% wy-
konania i zastosowane materia"y jed-
noznacznie wskazuj#, &e jest to mebel  
z górnej pó"ki. Po drugie, stabilna, sztyw-
na konstrukcja przek"ada si! na jako$% 
brzmienia i prac! urz#dze). Nie ma mo&-
liwo$ci, &eby z powodu tupania w okolicy 
stolika przeskoczy"a $cie&ka. W zasadzie 
mo&na by odta)czy% krakowiaka z przy-
tupami i nic – ig"a gramofonu nawet nie 
drgnie. Poza tym korzystanie ze stolika jest 
bardzo wygodne; wszystko znajduje si! 
w zasi!gu r!ki. Przemy$lana konstrukcja 
umo&liwia ustawienie znakomitej wi!k-
szo$ci urz#dze), bezproblemow# zmian! 
kabli i rozmaite roszady sprz!towe.

A d*wi!k? Sta" si! nieco spokojniej-
szy i bardziej precyzyjny. Poprawi"a si! 
te& rozdzielczo$%. Zwi!kszenie precyzji 
prze"o&y"o si! na lepsze budowanie sce-
ny, separacj! planów i wyra*niejszy obrys 
instrumentów 

Wzmacniacz lampowy nie lubi drga), 
wi!c ustawienie go na dolnej pó"ce da"o 
pozytywne efekty. Zmiany nie by"y rewo-
lucyjne, ale na pewno s"yszalne i pod#&a-
"y w dobrym kierunku.

W muzyce pojawi"o si! nieco wi!cej 
szczegó"ów. Brzmienie by"o bardziej roz-
dzielcze, pozwalaj#c $ledzi% naraz wi!cej 
elementów, zw"aszcza w przypadku na-
gra) Watersa.

Zmiany posz"y w stron! ciut zwi!kszo-
nej naturalno$ci, przez co odbiór sta" si! 
pe"niejszy i przyjemniejszy. S"ucha"o si! 
po prostu lepiej.

Je$li chcesz by% szcz!$liwym posiada-
czem, to p"acz i p"a%, bo Base Solid do 
tanich nie nale&y. Ale czego si! nie robi  
w d#&eniu do doskona"o$ci systemu?
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