P I A N O S T E M M E N ~ M U Z I E K I N S T RU M E N T R E PA R AT I E S ~
~GELUIDBEHEERSING ~

z

Piano Vocht Regulatie

z

Wilt u zo lang mogelijk genieten van een zuivere klank nadat
uw piano of vleugel gestemd is? Wilt u de conditie en de
waarde van uw instrument zo goed mogelijk behouden?
Seizoenschommelingen kunnen door droogte en te veel vocht
de piano onnodig doen ontstemmen en zelfs schade
veroorzaken. Bescherm uw instrument. Neem maatregelen!

HYDROCEEL
~ bevochtigingsbuis ~
~ ADVIES ~
~ Passieve Bevochtiging ~
met behulp van een een
hydroceel in de piano.

TIPS

* Zet de piano NIET: in de zon - op de tocht - bij een
verwarming of op een vloerverwarming
* Zet de piano WEL: op een koele plek (b.v. noordmuur)
- op een pianocarpet in geval van vloerverwarming!
* Vergeet de Hydroceel niet! Zet het op de kalender! of
in uw telefoon - controleer elke twee weken en vul bij
bij droog weer.
* Vloerverwarming aanleggen?
Laat langs de muren een kleine meter vrij voor de piano en
kwetsbare antieke meubelen.
* Oostenwind en ‘mooi weer’ veroorzaakt droogte!
In alle jaargetijden!

PIANO LIFE SAVER
Een Piano Life Saver bevochtigt
automatisch bij droogte en
ontvochtigt bij nat weer.
Een ideaal
klimaat voor muziekinstrumenten
is een relatieve vochtigheid tussen
de 40 en 60%.

Heeft u vragen?
Neem contact op voor gratis
advies en offerte.
Met vriendelijke groet,
Hans Troost

Advies is eerder de juiste plek
voor de piano te kiezen en met
passieve bevochtiging te werken.

Ereprijsstraat 98
3765 AM Soest
035-5880801
info@troostmuziek.nl
www.troostmuziek.nl

PRODUCTEN

ADVIES

~

VOCHTREGULATIE & GELUIDSBEHEERSING

HYDROCEEL ~ bevochtigingsbuis ~

Eigen kalnt: € 55,- ( Inclusief: vulzak, ophanghaken, montage en btw )
Werkt alleen als u niet vergeet bij te vullen bij droog weer!
En dat kan het hele jaar door zijn.
ADVIES: denk aan uw piano en het soort weer en controleer de
hydroceel elke twee weken.
~ Zet twee wekelijkse afspraak op de kalender en mobiele telefoon ~

PIANOCARPET

ADVIES bij VLOERVERWAMING !
Eigen klant korting: smal €140,- / Breed €155,Vloerverwarming is funest voor een
piano. Vloerverwarming verkort de
levensduur, klank en stemvastheid.
Info: www.pianocarpet.nl

PIANO LIFE SAVER

Advies! Overweeg eerst Passieve Bevochtiging!

Klimaatbeheersing voor piano & vleugel
Prijzen, inclusief montage en btw.:
Piano
€ 575,Vleugel tot 180m
€ 645,Vleugel vanaf 180m
€ 740,Vleugel vanaf 250m
€ 860,Pad treatment
€ 13,Pads + Clean Sleeve
€ 11,Cover piano & vleugel
€ 125,-

HYGROMETER digitaal

- 5PS-SHB
- G5PS-SHB
- G6P-SHB
- G7P-SHB
- HF
- HP4

Prijzen
- voor regio tot ± 25 km
- inclusief btw
- onder voorbehoud

- Prijs vanaf € 15,-

Vochtigheid meten is erg lastig... => Je kunt ook op je gevoel afgaan:
- Wat voor weer is het? Is het droog of nat? Beide kan in elk jaargetijde!
- Scheuren de lippen...? Denk dan ook aan de piano!

HAAR-HYGROMETER
Prijs vanaf € 25,-

Meest nauwkeurig - mits regelmatig geijkt.

IJken van een haar-hygrometer: de hygrometer vijf minuten in een warme
zeer vochtige doek leggen en direct na uitnemen afstellen rond de 98%.

GELUID ABSORPTIE SCHUIM
Wilt u uw leven lang kunnen genieten van muziek maken?
Veel piano’s geven zoveel geluid dat dagelijks meer dan een
uur spelen tot een risico voor gehoorschade kan leiden.
Professioneel absorptieschuim voor plaatsing achter de
piano tot 6 dB geluidsreductie:
- losse plaat absorbtie schuim, hoge kwaliteit vanaf € 60,- brandklasse
Voor meer informatie zie www.troostmuziek.nl of informeer
naar meer mogelijkheden voor geluidsbeheersing rondom
uw instrument.

