klavíry & pianina

Hra na piano –
jedinečná zkušenost
2

Gratulujeme! S pianinem nebo klavírem
značky Zimmermann, designed by
C. Bechstein, získáte cenného hudebního životního partnera, který Vám, Vaší
rodině, Vašim dětem otevře velkolepý
svět a bude působit trvalou radost. Hra
na piano oslovuje celého člověka a
otevírá srdce a smysly kráse a kladům
života. Motivuje, povzbuzuje a vytváří
nám pozitivní náladu. Umožňuje schopnost koncentrace, tvořivost a posiluje
pozorovací schopnost a dar empatie:
skvělý vedlejší efekt pro vzdělávání
nebo povolání!
Vlastní hudební aktivita nás spojuje s
původním posláním bytí. Vytváříme si
náš vlastní svět. Energie začíná proudit,
cítíme se dobře. Vaše nové piano asi
nebude stát ve skutečné zahradě, ale
Vy si hraním tuto rajskou zahradu
můžete přikouzlit.
Hra na 88 klávesách je v každém věku
nádherné obohacení: kouzelný zážitek
improvizace, zkoušení nových zvuků a
možnost hudebně vyjadřovat své pocity

je báječná zkušenost. Díky intenzivnímu
dialogu s pianem postupně objevujeme,
jaké účinky má hudba na nás samotné
a naše okolí: rychle se mísí pýcha z dosaženého s požitkem a radostí z hudby.
Hra na piano zostřuje všechny smysly
pro vnímání kouzelného světa hudby a
zároveň slouží k odpočinku. Kdo hledá
uvolnění, nalezne v jednotě s tímto
nástrojem skvělou rovnováhu.
Hra na piano není žádným luxusem,
nýbrž potravou pro duši. I pro menší
rozpočty je nástroj Zimmermann
volbou, která Vám nabízí to nejlepší.
„Designed by C. Bechstein“ znamená:
nástroj s dobrými geny pro šťastný
začátek u piana, nejoblíbenějšího
hudebního nástroje.
Tato radost a nadšení působí trvale se
správným a vhodným hudebním partnerem po boku: nástrojem, který Vám
stejně jako dobrý a spolehlivý přítel
rozumí a podporuje Vás, přispívá od
začátku k Vaší radosti ze hry a vlastní
hru přeměňuje v mimořádný zážitek.
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Nástroj
Zimmermann,
designed by
C. Bechstein:
správná volba!
4

Právě na začátku je dobrá kvalita rozhodující pro trvalý zájem a příjemné
procvičování. Spolehněte se na nejdůležitějšího evropského výrobce! Zda
pro první kroky při hudební výchově
dětí, první vlastní byt nebo splnění
dlouhodobého snu: C. Bechstein nabízí
prostřednictvím klavírů a pianin značky Zimmermann spolehlivé a poctivé
nástroje s pozoruhodným charakterem
zvuku, které v sobě nesou geny německého inženýrského a klavírnického
umění.
V každém nástroji značky Bechstein
se skrývá více než 160 let zkušeností
továrny na pianina C. Bechstein ve vývoji a výrobě pianin a klavírů v každé
úrovni – to je záruka pro mimořádnou
kvalitu v každém segmentu.
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Design od firmy C. Bechstein
Zimmermann, značka s dlouhou tradicí! Slavná, světově známá značka.
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Hra na piano byla vždy částí vzdělání kultivovaného člověka. Akciové podíly
u továrny na piana mají tradici jako podíl a účast na kulturním statku.

Evropa je kolébkou velkolepé pianové hudby. Kolem roku 1900 existoval bezpočet výrobců pian,
ale jen málo z nich se stalo světově známými. Značka Zimmermann se světově známou stala.

Značka Zimmermann byla založena
roku 1884 bratry Maxem a Richardem
Zimmermannovými pod firemním jménem Leipziger Pianofortefabrik Gebrüder
Zimmermann v malé obci Mölkau u
Lipska. Již v roce 1895 zaměstnávala
firma 120 odborných pracovníků. Pouze
po dvou desetiletích, kolem roku 1904,
byla továrna firmy Zimmermann již

druhým největším výrobcem pian v Evropě a to bylo v době rozkvětu výroby
pian se stovkami, ba tisíci různých značek! Přidala se další německá výrobní
místa: Eilenburg, Gotha a Seifhennersdorf, dnešní sídlo továrny C. Bechstein.
Během a mezi oběma světovými válkami
trpěl vývoz a výrobní kapacity kolísaly.

Rok 1946 přinesl pokračování produkce firmy Zimmermann pod názvem VEB
Sächsische Pianofortefabrik Seifhennersdorf. Se svojí výrobou až 8.000 nástrojů
za rok patřila továrna Zimmermann opět
k jedné z největších v Evropě, s rozsahem vývozu do 35 zemí.
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Klavírnické řemeslo zaměstnávalo kolem roku 1900 tisíce
specializovaných odborníků.

Výroba pian byla a je také
ještě dnes fascinující. Je to
řemeslo, které lidé vykonávají s hrdostí

8

Včera jako dnes: Dřevo vyžaduje kvalifikované zacházení.
Kdo to dokáže, nachází při
práci s touto přírodní surovinou značné uspokojení.

V roce 1992 převzala firma C. Bechstein
Berlin, špičkový výrobce kvalitních klavírů a pianin, značku Zimmermann a
vybudovala ze saského sídla Seifhennersdorf jednu z nejdůležitějších pianových
továren Evropy. Značka Zimmermann,
tehdy „made by C. Bechstein, Germany“
se stala jednou z vedoucích firem na trhu
ve vyšší střední třídě. Výroba na německém území probíhala až do roku 2011.
Vzhledem ke změněné situaci na trhu
byla ve spektru značek firmy Bechstein
nutná restrukturalizace s důsledky pro
výrobní místa. Dnes představuje značka Zimmermann vstup do světa značek
firmy Bechstein. Značka W.Hoffmann
„made by C. Bechstein Europe“ tvoří
další vyšší stupeň, následována značkou Bechstein, prémiovým segmentem
a značkou C. Bechstein, mistrovskou
třídou.
Unikátní německé výzkumné a vývojové oddělení firmy Bechstein navrhuje
všechny nástroje značkového spektra
Bechstein, stanovuje materiály a výrobní postupy a do nejmenšího detailu
kontroluje každý výrobní krok. Nástroj
Zimmermann „designed by C. Bechstein“,
v sobě nese geny velkého výrobce.
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Management kvality firmy Bechstein
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Ne každý může ihned začít s nástrojem
špičkové třídy, značkou Bechstein nebo
dokonce C. Bechstein. Pro C. Bechstein,
dodavatele nástrojů pro profesionály, je
od roku 1853 srdeční záležitostí umožnit také rodinám s nižším rozpočtem
hru na piano. Konečně každý jednou
začínal.
Proto je zde značka Zimmermann,
designed by C. Bechstein. Umožněme
hru na piano všem! Dostupné nástroje,
které vyhovují vysokým kvalitativním
nárokům, zhotovené s know-how a
kompetencí firmy Bechstein. Nástroje,
které leží dalece nad původními standardy této cenové třídy.
Vítejte ve světě Bechstein. Zdá se, jako
by vývoj firmy Bechstein byl v posledních 25 letech v klavírním odvětví
tématem číslo 1. Ano, firma Bechstein
vítá do své rodiny každého hudebníka,
firma Bechstein nabízí prostřednictvím

různých značek pro každý rozpočet ten
nejlepší, poctivý výkon.
Samozřejmě existují jasné rozdíly mezi
všemi značkami a stupni. Zamysleme
se nad automobilovým průmyslem:
Kupujeme si cenově příznivý automobil velkého renomovaného výrobce,
protože se můžeme spolehnout na jeho
know-how. Můžeme se spolehnout na
to, že komponenty a zpracování jsou v
pořádku, a víme, že příznivé ceny jsou
možné pouze díky zapojení mezinárodních kooperačních partnerů. Uznávaný
výrobce jako je Bechstein bude vždy
činit vše pro to, aby byl zákazník v každém výrobkovém segmentu spokojený.
Každý model byl vyvinut německým
expertním týmem firmy C. Bechstein.
K filozofii firmy C. Bechstein patří to,
že jsou všichni pracovníci partnera v
tomto výrobním procesu dostatečně

školeni. Vlastní odborní pracovníci na
místě zabezpečují pomocí jasného kontrolního systému realizaci kvalitativních
aspektů zadaných firmou C. Bechstein
pro výrobkovou řadu Zimmermann. Po
každém výrobním kroku se provádí
dílčí kontrola, aby byla trvale zaručena vysoká kvalita nástrojů značky
Zimmermann. Jen po úspěšné zkoušce
dostávají nástroje číslovanou pečeť
kvality Bechstein, kterou můžeme
nalézt na litinovém rámu a přímo vedle
klávesnice.
Management kvality firmy Bechstein
zaručuje každému nástroji Zimmermann dodržení evropských standardů
a stanovuje ve vstupním výrobkovém
segmentu nová jasná kritéria. Značka
Zimmermann je lepší a jistější alternativa k použitému nástroji a nabízí
kvalitu, která je pro každého dostupná
a která hrdě nese pečeť „designed by
C. Bechstein“.
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Kvalitativní detaily značky Zimmermann
12

Vybrané znaky kvality:
Každý klavír a každé pianino řady
Zimmermann splňuje vysoké kvalitativní standardy, o jejichž dodržování stále
pečuje systém managementu kvality
firmy Bechstein.
Trvejte na požitku ze zvuku! Pianina a
klavíry značky Zimmermann se vyznačují plným, rozlišitelným a modulačně
schopným zvukem a prezentují se dynamickým způsobem hry, který v této
cenové třídě stanovuje nová měřítka a
hledá sobě rovného.
Pianina a klavíry značky Zimmermann ručí za kvalitu podle evropských standardů a jsou první volbou pro hráče, kteří hledají cenově
výhodný vstup do hudebního světa.

Kostra a žebra

– masivní dřevo
– precizní výroba na CNC-strojích

Ozvučná deska

– smrkové dřevo, klíženo s odolností proti
klimatickým změnám

Količník

– vrstvené klížení buk a javor
– celková tloušťka minimálně 32 mm

Kovový rám

– šedá litina
– zpracování technikou CNC

Ocelové struny

– Röslau, Německo

Klávesový rám

– smrkové a bukové dřevo
– optimalizován na stabilitu

Mechanika

– perfektní funkčnost
– evropská regulace

Kladívko

– evropská plsť s masivním celodřevěným jádrem

Pedálový systém

– jemná regulovatelnost

Celkové zhotovení

– za jednotných podmínek výrobního prostředí
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Kvalitativní komponenty řady Standard
V Německu unikátní výzkumný a
vývojový tým firmy C. Bechstein vyvíjí
nástroje podle nejnovějších poznatků.
To znamená: nástroj Zimmermann,
designed by C. Bechstein nese vysoce
kvalitní geny špičkové značky.
Celkový pohled ukazuje vnitřek piana
s mnoha hodnotnými komponenty.
Také litinový rám, strunový potah a
rovněž hrací mechanismus jsou koncipovány podle evropského standardu!
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Pevná kostra z masivního dřeva slouží
k opoře litinového rámu a k zachycení
tažných sil strun. Takto je zabezpečena
spolehlivost, plnost zvuku a stabilita
ladění.

Kvalitní pianová mechanika ve stabilním
provedení s vyváženými rozměry pro jednotlivé pohyblivé díly. Mechaniky Zimmermann
používají pouze dřevo, žádnou umělou hmotu.
„Designed by C. Bechstein“ znamená také zde:
vysoký komfort hry, lehká repetice, dobrá
kontrolovatelnost.

Používají se pouze vybraná kladívka s jádrem
z ušlechtilého dřeva a nejlepší ovčí plsti. Zodpovědnost za dlouhodobou radost z nástroje
je principem firmy Bechstein s tradicí od roku
1853. Zvuk a způsob hry jsou podstatnými
motivačními faktory při procvičování a hraní.

Pianino HZ 120

Pianino HZ 126
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Rozměry

V 120 × Š 150 × H 60 cm

Váha

255 kg

150 cm

60 cm

Pianino Zimmermann HZ 120 doporučujeme jako spolehlivý
nástroj. Dopřejte si příjemný pocit ze hry a pozoruhodné rozvinutí
zvuku. Díky střední velikosti snadno najde své místo i ve Vašich
prostorách. Klasický design skříně přesvědčuje čistým a precizním
zpracováním. Všechny tyto kvalitativní znaky pianina Zimmermann HZ 120 způsobují velkou radost ze hry a činí ho ideálním
pianem pro začátečníka.

Provedení

černý lesk

Rozměry

V 126 × Š 150 × H 62 cm

Váha

275 kg

Pianino Zimmermann HZ 126 přesvědčuje vyzrálou konstrukcí,
vyváženými proporcemi a přináší potěšení a uspokojení svým
dobrým způsobem hry s přesvědčivě plným zvukem.
Nadčasový design si zachovává svoji přitažlivost na dlouhou dobu.
Toto pianino je speciálně přizpůsobeno potřebám a požadavkům
náročných přátel hudby, kteří si přejí zvučnější nástroj a ještě
vypilovanější způsob hry. S tímto nástrojem se nejlépe připravíte
na Vaši pianovou výuku.

150 cm

62 cm

HZ 126

černý lesk

126 cm

Provedení

120 cm

HZ 120
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Provedení

černý lesk

Rozměry

160 × 150 cm

Váha

320 kg

Krásný pohled!

Klavír Zimmermann HZ 160 je spolehlivý průvodce, neboť je vybaven všemi
znaky zvukově vyzrálého nástroje: dobrým způsobem hry, harmonickým
zvukem a příjemným zvukovým objemem. Navíc je tento klavír, na základě
svých kompaktních rozměrů, právě také nejlépe vhodný pro menší prostory
nebo speciální místně technické podmínky.

150 cm

HZ 160

Klavír HZ 160 / HZ 175 / HZ 185

Provedení

černý lesk

Rozměry

175 × 150 cm

Váha

340 kg

Klavír Zimmermann HZ 175 potěší všechny, kteří oceňují pocit ze hry a
rozvinutí zvuku klavíru a přesvědčí svým zvukovým objemem a vyrovnanou zvukovou rovnováhou. Tento klavír střední velikosti spojuje všechny
přednosti hodnotného nástroje: pocit úderu dává jistotu, je přesný a plynulý.
Materiály jsou pečlivě vybírány a zpracování uspokojuje i vysoké nároky.

150 cm

HZ 175

160 cm

Provedení

černý lesk

Rozměry

185 × 153 cm

Váha

360 kg

153 cm

HZ 185

175 cm

185 cm

Klavír Zimmermann HZ 185 je správný hudební partner pro všechny, kteří
hledají ještě větší zvukový objem. Přesvědčí dokonce zkušené a náročné
hráče svým hracím komfortem, zvukovou dynamikou a úžasným zvukovým
objemem. Výlučně hodnotné materiály jsou zpracovávány s velikou pečlivostí. Vysoké technické požadavky systému řízení kvality Bechstein zaručují
trvale vysokou kvalitu a životnost, která odpovídá evropským standardům a
stanovuje nová měřítka. Porovnejte!
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