klavíry & pianina

THE
SOUND
OF
EUROPE

Vítejte v závodě Bechstein Europe
– u výrobce nástrojů značky
W.Hoffmann!
Výhoda umístění v Evropě! Výroba
pianin a klavírů značky W.Hoffmann
u firmy Bechstein Europe, dceřiné firmy
C. Bechstein, evropského nejdůležitějšího výrobce, má sídlo v českém městě
Hradec Králové. Region je proslaven
řemeslnou výrobou hudebních nástrojů.
Stmelený tým vysoce vzdělaných, řemeslně orientovaných odborníků a specializovaných klavírnických mistrů zde
zhotovuje kvalitní pianina a klavíry
značky W.Hoffmann s použitím nejlepších materiálů a s evropskou zvukovou

kulturou: spolehlivé, vyzrálé nástroje
pro hýčkaný sluch a náročné prsty.
Kvalita od vstupního nástroje střední třídy až po dostupnou profesionální oblast.
Bechstein Europe: jedinečné výrobní
místo, charakterizované láskou k detailu
a formované německým inženýrským
uměním. Zde lidé rozumí tomu, co
znamená zvuková kultura, a vyrábějí s
vědomím odpovědnosti nástroje pro malé
a velké hudebníky, kteří hledají svého
ideálního hudebního partnera.
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Na začátku se určuje směr. Radost a
nenucenost jsou ideálním základem pro
celoživotní přátelství s hudbou. Nepřejete si pro Vaše dítě nebo dokonce pro
Vás osobně totéž? První zvukový dojem,
první doteky vytvářejí trvalé zvyklosti.

Harmonicky, barevně, evropsky – tak
by měl znít zvuk, nikoliv tvrdě, monotónně, mechanicky. První pocit z úhozu
na klávesu podporuje motoriku, vlastní
techniku hry. Dopřejte sami sobě nebo
svému dítěti kvalitu!

„Hraní na
pianino je můj
nejmilejší
koníček!“
Dětská fantazie dostává novou živnou
půdu. Pianino se stává útočištěm pro
duši, místem bezpečí, které nám nikdo
nemůže upírat. Čím dříve začneme, tím
je to lepší. Ale začít se dá v každém věku!
Objevme v materialistickém světě kus
vlastních, tvůrčích hodnot! Po náročném
dni ve škole nebo po plném pracovním
vytížení nalezneme uvolnění, můžeme
regenerovat.
Při hraní a improvizaci jsme svobodní a
můžeme zkoušet nové věci, dobývat svět
zvuku, nechat naše myšlenky bloudit.
Dokonce i po intenzivní fázi cvičení se
cítíme osvěženi a připraveni pro jiné
věci, které nám jinak možná nejdou od
ruky až tak snadno.
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„Hej, to zní.
Zkusme to
ještě jednou!“
4
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Umět hrát na pianino je prostě skvělé.
Když spustíme a pohodově zahrajeme
popovou známou píseň, hned je okolo
piana plno kamarádů. A při nějaké
skladbě od Bacha nebo Beethovena se
objeví možná dokonce i trochu závisti.
Je to bezvadné, vyrůst v něčích očích.
Hra na piano má pouze kladné body:
podporuje schopnost koncentrace, je
dobrá pro koordinaci. Učení se hře na
klavír pomáhá při práci na počítači.
Člověk získává schopnost vytrvání a
výdrže, učí se zaznamenat souvislosti.
Člověk může „upustit páru“, předat do
hry pocity ze své duše.
Je to královský nástroj! Většina hudby byla napsána pro piano. Existuje
obrovská rozmanitost skladeb všech
hudebních směrů. Nebo můžeme právě
jen improvizovat. Všechno je možné,
jen to jednou zkusit.

Oba mají očividně radost ze společného
hraní. Radost ze svého vlastního umění
vzrůstá, nová skladba povzbuzuje ctižá-

dost. Učit se hrát na pianino je trvalý bonus
pro život. Dobrá kvalita zvuku podporuje
naši výdrž.

Výzvy jsou tu pro to,
aby byly zvládnuty.
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Česká republika:
velkolepá hudba z mé vlasti!
Muzikálnost tohoto národa rezonuje také
v pianinech a klavírech W.Hoffmann.
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Česká republika – skutečně nadšený hudební národ! V této zemi je hraní nasáváno již s mateřským mlékem, zde vznikly
velké evropské kompozice. Kdo nezná
Vltavu nebo Mou vlast od Bedřicha
Smetany – hudbu, které jde k srdci a ze
srdce vychází. Světoznámí skladatelé jako
Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav
Martinů – abychom jmenovali jen málo
z nich – čerpali svoji velkolepou hudbu
z Česka, své vlasti s krásnými kopci, hučícími řekami a malebnými městy, která
dýchají živoucí historií.
Je to jako cesta časem zpět do zdravého
světa, a člověku je v Hradci Králové dobře. Zde je život ještě spojen se zemí, je
tu zakořeněná tradice, zde patří hraní
na hudební nástroj ke všednímu dni.
Základním předpokladem pro skutečně
dobrou výrobu pianin je toto přirozené
a vzrůstající porozumění pro zvuk. Jen
pokud se klavírník naučí intuitivně řeč
hudby, bude schopen (nebo přirozeně i vy)

mít skutečný zájem o dobrou výrobu
pian. Kvalita v každém detailu při výrobě
pian má smysl jen pro toho, kdo celou věc
skutečně chápe a a rozumí důležitosti
svého příspěvku v tomto procesu. Nezáleží na tom, kde je jeho místo v rámci
vzniku hudebního nástroje, ale rozumí
tomu, co znamená něčemu se věnovat.
Dnes tomu říkáme i „odevzdání se“, toto
patří k tomu nejcennějšímu při procesu
tvorby hodnot, a, ano, je to předpoklad
kvality.
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Odborníci se srdcem – tento přístup se
nedá „nařídit“, nemluvě o jeho předávání.
Buď je někomu daný od mala nebo není
vůbec. Zaměstnanci firmy Bechstein
Europe v Hradci Králové pod vedením
česko-německého řídícího týmu vyrábějí
pianina a klavíry s plným vědomím
výsledku. Toto je možno slyšet! Nástroje
W.Hoffmann mají harmonický, lidský,
vřelý zvuk. Připusťte si tento zvuk k sobě
blíže, hned Vám půjde až pod kůži.
Hradec Králové (německy: Königgrätz), již
v roce 1225 prohlášen za královské město,
je české univerzitní město na řece Labi
v severovýchodních Čechách. V roce 1866
se v jeho blízkosti konala bitva u Hradce

Králové mezi Pruskem a Rakouskem.
Mnoho historických staveb je architektonickými poklady moderny a secese. Je to
pravý „salon České republiky“.

Značka W.Hoffmann patří ke zcela málo
značkám, které se ještě dnes vyrábějí v
Evropě a vyvážejí se do celého světa, také
do Asie. Rostoucí úspěch tak vzbuzuje
u mnohých konkurentů pozornost.

W.Hoffmann – dlouhá tradice
Úspěšná historie s minulostí a budoucností.
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Značka W.Hoffmann byla založena v
Berlíně již v roce 1904 paní Wilhelminou
Sophií Friederike Hoffmannovou. Byla
to tenkrát zakladatelská doba, doba
lesku německého klavírnictví, ve které
vznikly stovky značek, protože hra na
piano tenkrát jednoduše patřila k životu.
Výroba těchto velice úspěšných nástrojů
W.Hoffmann má od té doby v Evropě
pokračování.
Po sídle v Berlíně byla výroba v roce 1950
přeložena do Středních Franků, neboť odborníci byli v rozděleném Berlíně vzácní.
Na ploše o velikosti 42 000 m2 v Langlau
vyráběl tým 160 specialistů klavíry a
pianina této vyšší střední třídy z nejlepších materiálů a velkým klavírnickým
know-how.
Zručnost firmy W.Hoffmann měla i navzdory turbulencím na trhu dobrý konec, neboť zatímco mnoho značek zaniklo nebo
byly prodány do Asie, tak v roce 1991
převzal výrobní místa firmy W.Hoffmann
špičkový výrobce C. Bechstein, Berlin.

V návaznosti na soustředění výroby do
nového výrobní místa firmy Bechstein
mimo Berlín byla výroba W.Hoffmann
v roce 1992 převedena do Seifhennersdorfu v Sasku.
Trh s piany – stále silnější v globální
soutěži – vyžaduje stálá přizpůsobení se
a reakce. Proto založila firma C. Bechstein
v roce 2008 v českém městě Hradec
Králové výrobní závod Bechstein Europe
jako evropskou dceřinou firmu mezitím
nejdůležitějšího evropského pianinového
výrobce v Seifhennersdorfu v Německu.
Nové místo pro značku W.Hoffmann v
Hradci Králové má samo dlouhou klavírnickou tradici a pozoruhodnou nabídku
dobrých odborníků. Díky německému
vedení a českým expertům zde mohl
být vytvořen nanejvýš kompetentní tým.
Pomocí značných investic se stal tento
závod nejlépe vybavenou klavírnickou
výrobou. Pravidelné dny otevřených dveří
Vám dovolují nahlédnout.
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Evropské
řemeslo
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Vysoce motivovaný tým složený ze 160
odborníků vyrábí klavíry a pianina značky
W.Hoffmann v překrásném českém univerzitním městě Hradci Králové. Podnik roste
a prospívá! Výroba pianin a hudba všeobec-

ně zde má dlouhou tradici, konečně slavní
skladatelé jako Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů a Bedřich Smetana
pocházeli z Čech!

C. Bechstein
Europe
Know-how špičkové třídy, vynikající řemeslné umění a vrozený cit pro zvukovou kulturu.
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Velký kus tradice! 160 odborníků vyrábí
nástroje W.Hoffmann. Zde je každý spolupracovník hrdý na svoje místo v prosperující výrobě.
Pod křídly mateřské společnosti C. Bechstein,
německého výrobce pro špičkovou řadu,
mistrovské nástroje C. Bechstein, a pro
prémiovou řadu Bechstein, zde v České
republice vznikají pravé hodnoty: obě
kompletně vyráběné řady W.Hoffmann
Professional a Tradition, stejně jako
řada Vision – vstup do střední třídy v
menším rozsahem dokončení, koncipované pro všechny světové klimatické pásy.
S know-how špičkové třídy!
Česko-německé vedení týmu v Hradci
Králové dostává podporu od vývojového
oddělení firmy C. Bechstein, které všechny nástroje vyvíjí, stanovuje a kontroluje
všechna zadání od výběru materiálu až
po způsob zpracování. Investice ve výši
několika miliónů eur do rozvoje a techniky během posledních let vytvořilo kompetentní výrobu, která se nechá vidět.
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Bojuje za kvalitu. Jeho nástrojem jsou dláto v
práci a pěsti v soukromém životě. Sympaťák,
který nepřipouští žádné kompromisy, to je

Martin Fišar. Kvalita nástrojů W.Hoffmann
žije díky pozoruhodnému nasazení odborného personálu.

Zhotovitel ozvučných desek
se zlatýma rukama
Při výrobě rezonanční desky vzniká srdce nástroje. Malý portrét
odpovědné osoby vnáší pohled do firemní kultury.
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Martin Fišar je důležitým odborníkem
pro „stavbu rezonanční desky“, centrální
část akustického elementu. Připravuje
ozvučné desky pro pianina a klavíry. Jeho
cílem je získat jejich optimální rezonanční
schopnosti. Systém ozvučné desky firmy
C. Bechstein hraje rozhodující roli.
Rezonanční deska je takzvaným srdcem
nástroje, na její schopnosti chvění je
rozhodujícím způsobem závislá kvalita
zvuku.
Martin Fišar klíží na pečlivě vyschlou
rezonanční desku kobylku a žebra, která
přenášejí na ozvučnou desku vibrace
strun a ovlivňují pnutí a stabilitu. Nakonec je zodpovědný také za naklížení
ozvučné desky do místa jejího uložení.
Žebra jednak stabilizují ozvučnou desku
a dále přenášejí zvuk napříč k jejím vláknům. Speciální rozdělení a zpracování
žeber je podstatnou měrou zodpovědné
za vynikající vibrační vlastnosti ozvučné
desky.
Avšak nejen samotné řemeslně vynikající provedení je zde rozhodující. Hotová deska osazená žebry je u výrobkové

řady Tradition a Professional značky
W.Hoffmann neustále kontrolována z
hlediska postupně vznikajícího klenutí,
aby se dal určit optimální okamžik jejího
předání k montáži litinového rámu. Toto
vyžaduje pečlivé zaprotokolování všech
naměřených hodnot a perfektní načasování. I takové úsilí je u firmy C. Bechstein
Europe vynakládáno.
„Jsem hrdý na to, že pracuji ve firmě, která
je celosvětově známá pro svoji kvalitu a
svoji tradici. Na úspěchu firmy C. Bechstein
Europe jako dceřiné firmy C. Bechstein
Berlin mi velice záleží. Vidím zde kontinuitu. Také je pro mne důležitá skutečnost, že se u firmy C. Bechstein Europe
klade důraz na používání vysoce jakostních materiálů a tím je zaručen odpovídající výsledek. Mám rád v životě trvalé
hodnoty, polovičaté věci mě nelákají.
Můj koníček, který skutečně vášnivě vykonávám na 100 procent, je thajský box.
Je to nekompromisní sport, kde každý
bojuje sám za sebe a kde se každá malá
chyba trestá. Thajský box neutužuje pouze tělo, ale především rozvíjí ducha. Toto
vědomí mě též doprovází při mé práci“.
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Nejvyšší výkony, to je jeho heslo! Jiří Bečička
si dodává sportem novou sílu pro svoji
zodpovědnou práci v oblasti zpracování
litinových rámů. Při dni otevřených dveří

se mu můžete dívat přes rameno. Vysoce
motivovaní a aktivní odborníci jsou nejcennější součástí při vzniku vysoce kvalitních
výrobků.

Stimulátor pro
železné srdce
Litinový rám přijímá enormní
napětí a dává stabilitu.
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Jiří Bečička připravuje litinové rámy,
které jsou vyráběny vysoce kvalitní
metodou šedé litiny. Nejprve zatlouká
do rámu závěsné kolíky, následují perfektně vyrovnané agrafy. Poté se rám
osazuje různými plstmi. Jiří zodpovídá
za takzvané napasování rámu na hotovou rezonanční desku. Pouze optimální
tlak strun na kobylku a na ozvučnou
desku zaručuje vydařený přenos energie
vzniklé úhozem na klávesu.
Jiří Bečička je kvalifikovaným specialistou pro souhru podstatných součástí
nástroje: dokonalé harmonické spojení
mezi kostrou, ozvučnou deskou, kobylkami, litinovým rámem a strunami podporuje vynikající kvalitu zvuku. Kvalita
zvuku nástrojů W.Hoffmann je dána
délkou tónu, nosností a intenzitou. „Na
této práci se mi zvláště líbí to, že mohu
využít všechny své znalosti, které jsem
získal od doby svého mládí. Od nástupu
k firmě C. Bechstein Europe jsem měl
možnost značně rozšířit své řemeslné
schopnosti díky novým okolnostem a
optimálním podmínkám. Také u svých
koníčků mám rád výkon: v létě jezdím
na kole nebo na člunu. V zimě intenzivně
lyžuji a renovuji svůj víkendový domek.“
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Marcel Novák je pro klavíry učitelem zpěvu.
Opracováním kladívek dosahuje optimální
barvy zvuku. Jeho cílem je krásný, nosný a
vyrovnaný tón. Je to úžasné povolání, říká.

Přesvědčivý zvuk
Krásný zvuk vzniká pouze souhrou mnoha vhodných faktorů.
„Mistr zvuku“ u firmy Bechstein Europe vypráví.
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Marcel Novák, šéfintonér v oblasti klavírů
a pianin, má svého koníčka: hraní na piano!
Povolání je pokračováním jeho soukromé
vášně, a to je je štěstím pro něj i pro firmu!
„Velmi mne těší to, že se mohu podílet při
výrobě pianin a klavírů tak renomované
firmy. Snažím se o to, dostat z každého
nástroje optimální zvuk. Při intonaci
dávám pianinům a klavírům jejich „duši“.
K tomu náleží schopnost vcítění se a jasná představa o zvuku stejně jako solidní
řemeslný um a schopnost posuzování.“

zvukového obrazu a perfektního stavu
konečné intonace, je poskytován kladívkové plsti dostatečný čas pro její stabilizaci v procesu opracování. Čas jako
faktor kvality!
„Je pro mne důležité, aby zákazníci hned
při prvním zahrání vnímali naše nástroje
jako vysoce kvalitní produkt, kterým také
ve skutečnosti jsou. Do jejich výroby dáváme naše celé srdce.
Jedním z mých nástrojů je intonační jehla.
Každé kladívko se snažím opracovat tak,
aby vznikající tón zapadal do celkové
linie, barva tónu přesně ladila a vznikl
harmonický zvuk.

V zásadě jde o to, umět uvolnit napětí
uvnitř kladívkové plsti různými metodami opracování pomocí intonačních jehel
tak, aby vznikla ideální pružnost. Kolik
dynamických stupňů nějaký tón vyplní,
je v podstatě závislé na schopnosti intonéra, aby rozpoznal a uplatnil požadované
reakce kladívkové plsti. Trpělivost a velký
smysl pro detail zde hraje největší roli.

Z kabiny nenechám odejít žádný nástroj,
pokud se se mnou melodicky nerozloučí
svým dokonale čistým zvukem. Mojí největší odměnou na konci práce je krásný
tón.

Každý nástroj u firmy C. Bechstein Europe
prochází stupněmi výrobního procesu:
předintonace, konečná intonace a závěrečná zvuková kontrola. Aby bylo dosaženo absolutní vyváženosti celkového

Hudba je součástí mého života. Od svého
dětství hraji na kytaru a v průběhu času
jsem se zamiloval do zvuku piana. Proto
se stala hra na piano mým současným
koníčkem.“

Úkoly Marcela Nováka jsou čistě řemeslné a časově náročné a jsou prováděny individuálně na každém nástroji. Předávání
tohoto umu je velice důležité, aby byla
zachována trvalá kvalita. Proto je pan
Novák zodpovědný také za zaškolování
intonérů a proto je intonace vykonávána
již brzy během výrobního procesu. Stará
se o to, aby u každého nástroje bylo
dosaženo optimálního stavu. Při takzvané
koncové přejímce je každé piano ve všech
ohledech kontrolováno. Také toto patří do
jeho pracovních povinností.
Výrobní závod C. Bechstein Europe v
Hradci Králové má fantastické výhody.
Vedoucí tým je dokonalým spojením
zkušených odpovědných pracovníků z
německé produkce firmy C. Bechstein a
kompetentních expertů z České Republiky.
Hradec Králové se nachází blízko německého výrobního závodu firmy C. Bechstein v
Sasku. Výroba v České republice disponuje
nejmodernějšími CNC-stroji pro přesnou
základní výrobu. Tímto je dosažena trvale
vysoká kvalita a stálý charakter zvuku.
Následně probíhá individuální zpracování.
Hudební osobnosti, vyrobené Evropany!
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Letec ošetřuje své letadlo bez kompromisů.
Trpělivost, přesnost a pečlivost jsou také
při výrobě klavírů značky W.Hoffmann
nejdůležitější ctnosti. Petr Košťál je má.
Zajišťuje, že závod opustí pouze absolutní
kvalita. Křídla jsou jeho záležitostí!

Muž křídel
Klavír neboli křídlo. Kontroluje ho ve všech ohledech, dříve než
ho pustí na svobodu. Na souši stejně tak jako ve vzduchu.
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Petr Košťál, odborník od základu. Samozřejmě i on je vyučeným klavírníkem. U
firmy C. Bechstein Europe je zodpovědný
za technickou kontrolu a zkoušky klavírů
před koncovou přejímkou. Přitom mu
neujde ani ten nejmenší detail. Zajišťuje,
že dílnu opustí klavíry skutečně hotové
a dokončené. Kriticky kontroluje povrch,
funkci všech skříňových dílů a kontroluje
a zdokonaluje regulaci hracího mechanismu. Všechno musí být v pořádku, aby
se klavír připravil pro konečnou zvukovou kontrolu, která se ještě jednou provádí na zcela hotovém nástroji. Pro firmu
C. Bechstein Europe má člověk jako je
Petr Košťál, který s takovou důsledností
přezkoumává každou maličkost, jednoduše cenu zlata.
Přesně tak náročné jako jeho povolání,
které vyžaduje mnoho zodpovědnosti, je
i jeho koníček. Staví letadla! „Jsem hrdý
na to, že mohu pracovat pro světově
známou značku. V dnešní době není

samozřejmostí zhotovovat v Evropě tak
úspěšně řemeslným způsobem klavíry.
Zdraví a spokojenost mé rodiny jsou pro
mne stejně důležité jako práce, která mě
naplňuje a uspokojuje.
Mými silnými stránkami jsou trpělivost,
pečlivost a přesnost. A právě tyto vlastnosti mohu též používat při mé práci.
Mým koníčkem je stavba ultralehkých
malých letadel. Stavím je od základu,
kompletně a na vlastní zodpovědnost,
s trpělivostí a přesností. Moci letět s vámi
je mé naplnění, můj největší pocit štěstí.
Když vznikaly tyto fotografie, předal jsem
řízení letadla fotografovi“, říká Petr Košťál
s lehkým úsměvem.
Náš oblíbený fotograf Deniz Saylan je také
akrobatickým letcem. Měl obrovskou radost
z takové velké důvěry, která mu byla jako
cizí osobě dána, a zcela v klidu se proletěl
jedno kolo nad letištěm. Lidé z C. Bechstein
Europe jsou skvěle sehraný tým!
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Řada
Professional

Řada
Tradition

Vysoká škola náročnosti. Nástroje
vyráběné individuálně řemeslným
způsobem, přesto cenově výhodné.

Dobrá střední třída. Ještě dostupnější a tradičně řemeslně vyráběná.

Řada
Vision
Vstup do světa W.Hoffmann, svůdně cenově příznivá.

Tři řady
Klavíry a pianina značky W.Hoffmann jsou k dispozici jako Professional, Tradition a Vision. Najděte
si svoji úroveň náročnosti. Kvalita, vynikající standardy, jedinečné výkony na každém stupni.
24

Pianino nebo klavír nás oslovují na emocionální úrovni. Zvuk, pocit ze hry a
prostorovými okolnostmi ovlivněná rezonance se mísí. Dokonce i komise expertů
porovnává při výběru klavíru nástroje po
několik hodin. Výroba pian je skutečně
vysoce komplexní a brání se jednoduchým
interpretacím.
S mnoha výrobky je to podobné: často víme
málo o materiálu a zpracování. Ale vždy
platí zásada: čím jsou materiály jakostnější a čím nákladnější je zpracování, tím
lepší je výsledek. Výrobce automobilů
například nabízí cenově odstupňované a
při přesnějším prozkoumání uznatelné cenové kategorie. Akceptujeme to, dokonce
aniž bychom znali všechny výrobní detaily.
Když toto uplatníme na pianino, znamená
to: čím vyváženější, barevnější a rozlišitelný

je zvuk, čím elegantnější a kontrolovatelnější je hrací mechanismus, tím přesvědčivější je celkový dojem. Čím jakostnější
jsou materiály, čím lepší je zpracování,
čím větší individuální pozornost nástroj
při výrobě dostává, tím je kvalitnější.
Firma C. Bechstein disponuje unikátním
výzkumným a vývojovým oddělením s
vynikajícími experty. Vyvíjejí koncepty
pro všechny řady značky W.Hoffmann,
stanovují výběr materiálů a podíl rukodělného zpracování.
Čím vyšší je vynaložené úsilí, tím je výsledek hodnotnější a nákladově vyšší. Pro mistrovské nástroje značky C. Bechstein zabere
několik let materiálová příprava a mnoho
měsíců trvají jednotlivé pracovní kroky.
Výsledkem je nesmírně přesný nástroj.
To si nemůže a ani nechce každý dopřát.

Výrobkové řady W.Hoffmann Professional
a Tradition jsou vyráběny v evropském
závodě v rámci řemeslně orientovaného
výrobního procesu kompletně, řada Vision je zhotovována způsobem stavebnicového systému dodávaných dílů pro různé
světové klimatické pásy. Řada Professional nabízí dodatečné přednosti speciálně
pro potřeby pokročilých profesionálních
hráčů.
Značka W.Hoffmann představuje hudební
kvalitu dosažitelnou též pro rodinné rozpočty a tím také radost z hraní na pianino.
Nástroj W.Hoffmann vzniká v srdci Evropy,
tomu konkurenti nechtějí často věřit. Zúčastněte se vzniku nástroje v tomto závodě.
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Kvalitativní charakteristiky
řady Professional:
Řada W.Hoffmann Professional přesvědčí enormní výkonností zvukově krásných trvanlivých nástrojů. Vynikající kvalita ve středním cenovém segmentu. Vybrané materiály,
řemeslné zpracování. Vynikající herní vlastnosti. Dostupná alternativa k prémiovému
segmentu značky Bechstein.

– speciálně tvarované akustické zařízení
– u pianin s agrafy
– vysoce kvalitní inženýring a design
litinového rámu, který je vyráběn ve
formách z furanové pryskyřice metodou šedé litiny
– všechna kovová kování jsou v povrchovém provedení kvalitní chrom
– nákladně zhotovená, větší rezonanční
deska s optimální technikou tryskání,
dodatečná zvuková tyčka
– pro pianina: zesílená a pro optimální
zvukovou stabilitu vyztužená kostra,
bukový multiplex

– hrací mechanismus a profesionální
klávesnice podle principů značky
C. Bechstein (C. Bechstein keyboard and
action engineering and geometry). Velmi
plynulý profesionální způsob hry s optimalizovanými váhovými poměry. Dobré
obložení kláves.
– mahagonová jádra kladívek. Konce
kladívek leskle lakované, vynikající
kvalita kladívkové plsti, optimální váhový a hmotový poměr pro obzvláště
nosný zvuk
– pianina: víko přichycené ze strany, variabilní profesionální vzpěra víka např.
pro komorní hudbu
– klavíry: variabilní profesionální vzpěra
víka

– průběžná žebra se zvukovou tyčkou
– klavír: diskantová a basová kobylka
se začerněným dutým zaoblením,
minimalizovaná ztráta energie
– regulační standard „Professional“

– pianino: horní rám s možností připojení tabletu, integrovaná LED-klávesnice a osvětlení notového pultu v různých
barvách
– klavír: profesionální šikmo nastavitelný
notový pult, možnost připojení tabletu

– intonační standard „Professional“,
provádí koncertní technik

Řada
Professional
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Professional 114

29

černý lesk nebo bílý lesk, chromové kování

Rozměry:

V 114 × Š 150 × H 61 cm

Hmotnost:

230 kg

114 cm

Provedení:

150 cm

61 cm

Na vyžádání
systém Vario

Profesionální pianino v kompaktním tvaru se zajímavou výškou, překvapivým rozsahem a podivuhodnou hloubkou zvuku! Naprosto přesvědčivá
přesnost hry je výsledkem špičkové mechaniky. Moderní elegance –
od detailů v chromu až po stříbrně zbarvený litinový rám. Náročným
pianistům splní tento nástroj mnohá přání: prostorově nenáročný, estetický, s ohromujícím zvukem.

W.Hoffmann P 114
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Professional 120

Professional 126

černý lesk nebo bílý lesk, chromové kování

Provedení:

černý lesk, chromové kování

Rozměry:

V 120 × Š 150 × H 61 cm

Rozměry:

V 126 × Š 150 × H 63 cm

Hmotnost:

245 kg

Hmotnost:

252 kg

Buďte nároční. Toto pianino nabízí profesionální způsob hry, optimální
odraz zvuku díky speciální rezonanční desce a kladívkům. Vynikající
akustický element je podporován díly z masivního smrkového dřeva.
Mnoho dalších profesionálních prvků.
150 cm

61 cm

Na vyžádání
systém Vario

126 cm

Provedení:

150 cm

63 cm

Na vyžádání
systém Vario

Pro profesionální prsty a profesionální sluch absolutně svůdné. Věříme, že za tuto cenu neexistuje žádná srovnatelná kvalita vyrobená
v Evropě. Vybraný materiál, značný důraz na řemeslné zpracování
a profesionální koncept poskytují harmonický a rozlišitelný zvuk a
vynikající pocit ze hry.

W.Hoffmann P 126
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120 cm

W.Hoffmann P 120
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Provedení:

černý lesk, chromové kování

Rozměry:

D 162 × Š 151 cm

Hmotnost:

292 kg

151 cm

W.Hoffmann P 162

Professional 162 / 188 / 206

Na vyžádání
systém Vario

Provedení:

černý lesk, chromové kování

Rozměry:

D 188 × Š 153 cm

Hmotnost:

312 kg

153 cm

W.Hoffmann P 188

162 cm

Na vyžádání
systém Vario

Provedení:

černý lesk, chromové kování

Rozměry:

D 206 × Š 154 cm

Hmotnost:

379 kg

Mistrovský klavír v kompaktním formátu. Hrací mechanismus je
pružný a kontrolovatelný. Vynikající způsob zhotovení si něco půjčuje
od značky Bechstein. Každý prvek je zhotoven a zpracován podle
profesionálního standardu. Zpěvný zvuk motivuje ke hraní a cvičení.
Dopřejte si požitek z této kvality!
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Znamenité! Výkonný nástroj, na kterém se můžete vydovádět, aniž
byste narazili na nějaké hranice. Lze cítit a slyšet velikou tradici
značky Bechstein. Z hlediska vynaloženého úsilí nákladný systém
rezonanční desky Bechstein – montáž do hotové kostry – přináší
vynikající zvukový výsledek.

Pocit koncertního sálu! Zde je profesionální náročnost doma. Klavír s
velkou nezaměnitelnou osobností. Tento objem má rezervy pro velké
interpretace. Zde je možno se připravit pro vystoupení na jevišti.
Suverénní partner!

154 cm

W.Hoffmann P 206

188 cm

206 cm

Na vyžádání
systém Vario

Professional 162 / 188 / 206

Kvalitativní charakteristiky řady Tradition:
Dobrá střední třída! Kvalita za splatitelnou
cenu! V automobilovém průmyslu by pro
to byl automobil VW Passat dobrý srovnávací standard. 160 odborníků zhotovuje
kvalitní nástroje řady „Tradition“ se všemi
znaky tradiční německé stavby pianin:
hrací mechanismus se silnými interpretačními možnostmi, velká dynamická
šířka pásma a nádherně barevný zvuk.
Firma Bechstein Europe Vám dává možnost si dílo “osahat“. Nedělejte žádné
kompromisy, co se týče zvuku a řemeslné kvality.
Kompletní výroba až po manuální intonaci kladívek leží v rukou týmu zkušených
klavírníků. Právě ve zvuku se prokazuje
evropská pianinová filozofie s řemeslnou
individuální výrobou. Na vyváženém nástroji je i dlouhé cvičení a hraní požitkem.

Kostra

Středně tvrdé jehličnaté dřevo; silné, stabilní trámy kostry

Celodřevěná ozvučná
deska a žebra

Vysoce jakostní, řemeslně zpracovaný smrk z evropských
Alp

Kobylky

Evropský buk

Količník

Bukový multiplex

Litinový rám

Metoda šedé litiny; tvarováno v těžkém písku

Ocelové struny a
opředení z mědi

99% čistoty, německý materiál

Skříň

Díly z masivního smrku, skříňové desky MDF

Agrafy

Zaručují čistý zvuk

Mechanika a
klávesnice

Dle standardu C. Bechstein, přesná a spolehlivá
geometrie úhozu

Kladívka

Nejlepší německá kladívka, individuálně vybíraná,
ručně intonovaná
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Řada
Tradition

Tradition 122

Tradition 128

černé, bílé: pouze leštěné. Ořech, mahagon: leštěné a satén

Provedení:

černé, bílé: pouze leštěné. Ořech, mahagon: leštěné a satén

Rozměry:

V 122 × Š 147 × H 61 cm

Rozměry:

V 128 × Š 147 × H 62,5 cm

Hmotnost:

227 kg

Hmotnost:

236 kg

147 cm

61 cm

Na vyžádání
systém Vario

Pianino pro vysoké nároky: zvukově plné, vyvážené ve všech rejstřících,
velmi příjemné na hraní, univerzálně vhodné. Pečlivé zpracování dovoluje pianinu stát se věrným průvodcem po několik generací. Tradiční,
řemeslně zhotovené pianino s agrafy a stabilní kostrou. Přesný a spolehlivý úhoz. U řady Tradition zvláštní výbava: chromované kování.

128 cm

Provedení:

147 cm

62,5 cm

Na vyžádání
systém Vario

Z této výrazné skříně proniká silný, romantický zvuk. Citlivý způsob
hry umožňuje velkou šířku pásma úhozových technik. Agrafy pro
čistý zvuk, stabilní kostra. Dlouhá životnost je zaručena! Jakostní,
řemeslně zpracovaný smrk pro celodřevěnou ozvučnou desku a žebra.
Nejlepší německá kladívka, individuálně vybíraná a ručně intonovaná.

W.Hoffmann T 128
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122 cm

W.Hoffmann T 122
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Provedení:

černé, bílé, mahagon a ořech lesk

Rozměry:

D 161 × Š 151 cm

Hmotnost:

292 kg

151 cm

W.Hoffmann T 161

Tradition 161 / 177 / 186

Na vyžádání
systém Vario

Provedení:

černé, bílé, mahagon a ořech lesk

Rozměry:

D 177 × Š 152 cm

Hmotnost:

310 kg

152 cm

W.Hoffmann T 177

161 cm

Na vyžádání
systém Vario

Provedení:

černé, bílé, mahagon a ořech lesk

Rozměry:

D 186 × Š 153 cm

Hmotnost:

312 kg

153 cm

W.Hoffmann T 186

177 cm

186 cm

Na vyžádání
systém Vario

Tradition 161 / 177 / 186

Kompaktní, tradiční, řemeslně zhotovený klavír, vyvinutý firmou C. Bechstein pro vášnivého hráče a náročného hudebníka. Příjemně proporcionální velikost, působivý zvuk, velice dobré zpracování. Ve všech polohách vyrovnaně
krásná barva zvuku a příjemný způsob hry zprostředkovávají radost z hudby.
Model 161 T si zasluhuje pečeť „made by C. Bechstein Europe“.
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Harmonicky zaoblený zvukový profil, silná schopnost prosadit se! Romantický
zvuk a třpytivý tón pro všechny možnosti hudební tvorby. Také tento klavír byl
vyvinut na základě principů značky C. Bechstein. Stabilní trámy kostry a žebra
pro dlouhou životnost a stabilitu. Celodřevěná ozvučná deska a žebra z vysoce
kvalitního, řemeslně zpracovaného smrku z evropských Alp.

Klavír pro vysoké nároky: absolutně zvukově silný, přitom ušlechtilý v tónu,
s mistrovskou rovnováhou zvukových poloh. Přesný způsob hry nabízí velké
možnosti pro jemné rozdíly v citlivé dynamice a zvuku. Klasicky elegantní
tvar klavíru ozdobí každý hudební pokoj. Nejlepší německá kladívka jsou
individuálně vybíraná a ručně intonovaná. Salónní klavír s kulturou.
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Kvalitativní charakteristiky
řady Vision
Kostra

Středně tvrdé masivní dřevo, zčásti zesílená stavba kostry

Jádro ozvučné desky

Smrkové dřevo, zpracování odolné proti klimatu

Žebra

Smrk

Kobylky

Tvrdé dřevo

Količník

Klížené vrstvy z tvrdého dřeva

Litinový rám

Šedá litina

Ocelové struny

Evropští výrobci nejlepší kvality

Basové struny

95% čistá měď

Skříň

Díly z masivního jehličnatého dřeva a skříňové desky MDF

Agrafy

Zaručují čistější zvuk (pouze u příslušných modelů)

Mechanika a
klávesnice

Podle evropského standardu, u velkých modelů pianin
optimalizováno pro koncertní mechaniku

Německá kladívka

Třídy jakosti „A“ nebo „AA”, individuálně vybíraná a ručně
intonovaná. Vysoká kvalita s anglickou ovčí plstí

Řada W.Hoffmann Vision je vhodný vstup
do střední třídy. Vítejte ve světě značky
Bechstein. Také zde platí závazek špičkového výrobce: skutečně zodpovědný systém zhotovení na každé výrobní úrovni.
Pro bezvadný způsob hry s jemným tónováním, bezproblémovou repetici a příjemný charakter zvuku platí evropské
standardy.
Výběr a kontrolu všech součástí provádějí zkušení klavírníci a mistři závodu
C. Bechstein-Europe. Pro celý proces
od výroby až po přísné kontroly kvality
je zodpovědná firma C. Bechstein jako
poskytovatel záruky. Po dobu pěti let. Zákazníci z celého světa potvrzují senzační
poměr ceny a výkonu pro tyto výrobkové
řady: u firmy C. Bechstein Europe.
Na začátku bychom neměli podstupovat
žádné riziko. Slib firmy Bechstein je
garantem důvěry.

Řada
Vision

Vision 112

Vision 120

černé, bílé, mahagon a ořech lesk

Provedení:

černé, bílé, mahagon a ořech lesk

Rozměry:

V 113 × Š 151 × H 56 cm

Rozměry:

V 120 × Š 151 × H 62,5 cm

Hmotnost:

220 kg

Hmotnost:

245 kg

151 cm

56 cm

Na vyžádání
systém Vario

Malé, ale jemné: nástroj s příjemným způsobem hry a vyrovnaným,
krásným zvukem, bohatým ve vysokých tónech. Atraktivní design,
stabilita, přesný způsob hry, vysoká spolehlivost. Jako u všech nástrojů
značky W.Hoffmann platí senzační poměr ceny a výkonu. Evropská
kultura zvuku. Německá kladívka třídy kvality „A“, individuálně ručně
intonovaná.

120 cm

Provedení:

151 cm

62,5 cm

Na vyžádání
systém Vario

Příjemná výška, nadčasový design, vyzrálá konstrukce. Toto pianino
se líbí díky svému vyváženému zvukovému objemu, svému brilantnímu zvuku a příjemnému pocitu ze hry. Pianino, které motivuje ke
cvičení a hraní. Univerzální nástroj s elegantním designem, bohatostí
zvuku a přesným úhozem.

W.Hoffmann V 120
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113 cm

W.Hoffmann V 112
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Vision 126

Vision 131

černý lesk

Provedení:

černý lesk

Rozměry:

V 126 × Š 147 × H 62,5 cm

Rozměry:

V 131,5 × Š 151 × H 63,5 cm

Hmotnost:

235 kg

Hmotnost:

247 kg

147 cm

62,5 cm

Na vyžádání
systém Vario

Téměř koncertní pianino. Klimatu odolná ozvučná deska umožňuje
použití pro téměř všechny klimatické oblasti. Agrafy zaručují čistější
zvuk. Toto pianino má na základě vnitřního prostoru delší klávesy než
menší modely a ještě přesnější pocit ze hry. Německá kladívka třídy
kvality „AA“, individuálně vybíraná a ručně intonovaná.

131,5 cm

Provedení:

151 cm

63,5 cm

Na vyžádání
systém Vario

Velké koncertní pianino se zesílenou konstrukcí kostry pro ještě větší
stabilitu a hloubku zvuku. Působivá výška, velkolepý, brilantní, jemně
tónovatelný zvuk a profesionální pocit ze hry. Dlouhé poměry pák
kláves a součásti mechaniky poskytují nejlepší přesnost klávesnice a
celého hracího mechanismu.

W.Hoffmann V 131

45

126 cm

W.Hoffmann V 126
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Provedení:

černé, bílé, ořech, mahagon – vždy lesk

Rozměry:

D 158 × Š 151 cm

Hmotnost:

310 kg

151 cm

W.Hoffmann V 158

Vision 158 / 175 / 183

Na vyžádání
systém Vario

černé, bílé, ořech, mahagon – vždy lesk

Rozměry:

S 175 × Š 151 cm

Hmotnost:

318 kg

Na vyžádání
systém Vario

175 cm

Klavír pro vysoké nároky: absolutně zvukově silný, ušlechtilý ve zvuku, s
mistrovskou rovnováhou zvukových poloh. Vhodný pro všechny styly. Přesný
způsob hry pro citlivě dynamické a zvukové tónování. Univerzální velikost činí
tento model žádaným jak pro soukromé účely tak také pro hudební školy. Ozvučná deska s klimaticky odolnou strukturou. Duplexní škála v diskantové části.

Provedení:

černé, bílé, ořech, mahagon – vždy lesk

Rozměry:

S 183 × Š 152 cm

Hmotnost:

320 kg

152 cm

W.Hoffmann V 183

Malý klavír s velkým zvukem. Rychle reagující hrací mechanismus vychází
vstříc vašim přáním. Evropský charakter zvuku je vhodný pro každý repertoár,
vynikající zpracování dělá z tohoto modelu favorita. Duplexní škála ve vysoké
diskantové oblasti, ozvučná deska s klimaticky odolnou strukturou. Německá
kladívka třídy kvality „AA“, ručně intonovaná.

Provedení:

151 cm

W.Hoffmann V 175

158 cm

183 cm

Na vyžádání
systém Vario

Vision 158 / 175 / 183

Zajímavá optika, sytá rezonance, vyvážená rovnováha, nosný zvuk, vyzrálý
způsob hry s přesným, stabilním a jasným úhozem. Široce odstupňované
zvukové spektrum. Tento klavír vlastní výrazný zvukový profil a je nejlépe
vhodný jak pro sólové hraní tak i pro komorní hudbu. Nadchne i pokročilé
hráče.
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Vždy připravený k použití Vám umožní
tento vysoce kvalitní doplňkový modul
firmy Bechstein hraní i nácvik v každou
denní a noční dobu. Svoboda pro umění!
Fantastický zvuk byl převzat ze současného
koncertního klavíru značky C. Bechstein.

Systém Vario firmy Bechstein
Unikátní digitální zvukový modul firmy Bechstein
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Nový systém Vario firmy Bechstein je
k dostání ze závodu pro všechny modely
pianin a klavírů značky W.Hoffmann. Tento modul byl exkluzivně vyvinut firmou
Bechstein pro pianina a klavíry patřící do
okruhu značek firmy Bechstein. Vyrábí
se v Německu s dvouletou zárukou firmy
Bechstein pro tento systém.
Inovativní systém Vario firmy Bechstein
kombinuje hrací mechanismus pianina
nebo klavíru s možností hraní potichu.
Tímto se kladívka nedotknou strun nástroje, zvuk je místo toho získáván elektronicky. Takto můžete procvičovat hru ve
dne i v noci, aniž byste rušili své sousedy.
Nový systém zní jedinečně, vypadá elegantně a dá se lehce obsluhovat.
Zvuk byl převzat z koncertního klavíru
značky C. Bechstein a nabízí nejjemnější
poslechový zážitek.
Působivá dynamika
Plynule kontrolovatelná, díky vysokému
rozlišení pohybu na klávesách (High
Definition Sensor Technology). Dynamika
úhozu je nastavitelná pomocí grafiky na
displeji.

Senzorika
Optické klávesy a pedálové senzory,
plynulé měření.
Displej
Velký displej, dotyková obrazovka, přehledné grafické vedení na obrazovce
pomocí ikon. Všechny funkce je možno
pohodlně ovládat přes dotykovou obrazovku.
Řídící jednotka
Malá, nenápadná, velký displej. Disponuje
rozsáhlými funkcemi. Obsluha se provádí
pohodlně shora. Přehledné, mezinárodně
lehce srozumitelné grafické vedení na
obrazovce.
Úspora energie
Automatické odpojení při zasunutí, žádná
spotřeba proudu v režimu stand-by.
Sluchátka
Vysoce kvalitní značkový výrobek s vysokým komfortem nošení, nepatrnou hmotností, dobrým zvukem.
Zarážkové lišty
Velmi stabilní, přesně regulovatelné, s ruční
pákou, moderátor může být zachován.
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