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Pianostemmen
■ regulair stemonderhoud
op hoog niveau
Piano onderhoud
■ reinigen binnenwerk
■ wrijfpunten polijsten
■ lucht uitschroeven
■ klavier vlakleggen
■ diepgang / nadruk
afregelen
■ stijghoogte afregelen
■ hamers afregelen
■ vangerstand afregelen
■ demping afregelen
■ klavier uitwegen
■ stemmen
■ hamers op koor schuren
■ eindintonatie

Vleugel onderhoud
■ reinigen binnenwerk
■ wrijfpunten polijsten
■ modelleren hamerkoppen
■ klavier vlakleggen
■ stijghoogte afregelen
■ diepgang / nadruk afregelen
■ hamers afregelen
■ vangerstand afregelen
■ repetitieveren afstellen
■ demping afregelen
■ klavier uitwegen
■ stemmen
■ hamers op koor schuren
■ eindintonatie

Precisie betekent perfectie

Charles Rademaker

De Piano Perfectionist

Techniek achter de toetsen
Pianospelen is emotie. Een beleving die alleen de juiste snaar raakt wanneer de techniek moeiteloos de toetsen volgt.
Precies zoals de pianist dat bedoelt. Om uw piano of vleugel in optimale conditie te houden, is een periodieke
pianokeuring dan ook van essentieel belang. Een technisch goed onderhouden instrument biedt mooiere klanken, meer
muzikale mogelijkheden en behoudt bovendien zijn waarde. Zo haalt u het maximale uit uw spel en uit uw investering.

Pianostemmen is een belangrijk onderdeel van het
periodiek onderhoud. Hoogwaardige service die Charles
Rademaker levert aan particulieren, pianisten en
muziekcentra.
Om een vleugel of piano goed te onderhouden is
echter meer nodig dan regelmatig stemmen alleen.
Bij elke stembeurt wordt ook het mechaniek gecontroleerd
en op verzoek gereguleerd. Als dit door achterstallig
onderhoud, slijtage of luchtvochtigheid onmogelijk wordt,
is een mechaniek onderhoudsbeurt noodzakelijk.
Als zelfstandig pianotechnicus, concertstemmer en Senior
Steinway & Sons technicus kent Charles Rademaker als geen
ander de techniek achter de toetsen. Een professional die
het beste uit uw instrument naar boven haalt en u graag
een gedegen advies geeft. Met zijn jarenlange ervaring
en expertise zorgt Charles er voor dat de duizenden
onderdelen van uw piano of vleugel optimaal op elkaar
worden afgestemd. Want alleen met een instrument dat in
topconditie is, wordt het spel van de virtuoos volmaakt.

■
■
■
■
■
■
■
■

adviseren
bemiddeling
intoneren
onderhoud
reguleren
repareren
restaureren
reviseren

Maatwerk behoort ook tot de mogelijkheden!
Lees meer op www.charlesrademaker.nl
of bel eens vrijblijvend voor meer informatie.

■
■
■
■

schoonmaken
stemmen
taxeren
maatwerk
• concertpianisten
• concertzalen
• CD-opnames

