


























	





















Deventerweg 12
7213 EG Gorssel

Tel: 0575 491255
www.saxpoint.nl
info@saxpoint.nl

























Alle internationale topmerken
in verschillende prijsklassen op één adres

Johan van Geffen
Provincialeweg 3    5503 HA   Veldhoven

Tel. 040 - 253 75 18
www.deblaasinstrumentenspecialist.nl

Openingstijden:
Maandag gesloten,

Dinsdag t/m vrijdag 10:00-18:00 uur
Vrijdag koopavond tot 20:00 uur

 Zaterdag 9:00-16:00 uur

en onderhoud

 ervaring in service













































































































Snel en discreet
contact geld lenen?

Beleen uw sieraden en juwelen.
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Geef uw (vleugel)piano of fortepiano de
restauratie die hij verdient !

Piano’s Maene
Passion for musiciansUw pianospecialist sinds 1938

Showrooms in Brussel, Antwerpen, Gent en Ruiselede

Meer nieuws en informatie over onze promoties en onze activiteiten
vind je op onze website :

www.maene.be www.steinway.be

In 2004 mocht het Atelier Chris Maene de Steinway
concertvleugel “Paderewski” van de Poolse
Ambassade restaureren. In 2001 kreeg het de eer om
de persoonlijke Steinway concertvleugel van Koningin
Elisabeth in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen.

Het Atelier Chris Maene is niet alleen gespecialiseerd
in het restaureren en reviseren van Steinway piano’s,
maar legt zich ook toe op het in ere herstellen van
historische vleugelpiano’s en fortepiano’s uit de
19de eeuw, zoals Graf, Erard, Pleyel. Zo namen we
in 2012 deel aan Maison Erard, waar we een 10-tal
gerestaureerde speelbare Erard piano’s ten toon
stelden.

Bijzonder aan deze restauraties is dat ze steeds met
respect voor de authentieke methodes en originele
materialen worden uitgevoerd, dit om zoveel mogelijk
de oorpsronkelijke klank van toen te evenaren.

piano of vleugel, en wil u deze in zijn oorspronkelijke
staat terugbrengen? Vraag dan een expertise en offerte
aan via er@maene.be. Ook voor kleinere herstellingen
en revisies bent u bij ons aan het juiste adres!

Plaatsen van een nieuwe stembalk in een concertvleugel

Pianoforte Aloïs Graf, 1820

Besnaren van een vleugelpiano

Vleugelpiano Erard, 1836 Designvleugel Andreas Christensen, 1934

Handpolitoeren van een vleugelpiano

Concertvleugel Steinway D, 1910
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