Lider w sprzedaży i serwisie akordeonów w Polsce

Akordeony dla każdego
Perfekcyjne doractwo

Szeroka oferta

Serwis

Drogi Kliencie
Zapraszam Państwa do zapoznania się z moją bogatą ofertą akordeonów. Z akordeonem jestem związany od 7 roku życia –
jako akordeonista. W roku 1991 zdałem egzamin czeladniczy w rzemiośle Wyrób i Naprawa instrumentów harmonijnych i
fortepianowych. Od roku 1995 prowadzę sprzedaż czeskich akordeonów Delicia, a od 1998 roku jestem związany z włoskim
producentem akordeonów z najwyższej półki – PIGINI. W kolejnych latach rozszerzyłem swoją ofertę o akordeony Excelsior,
Weltmeister oraz szereg akcesoriów do akordeonu, nut oraz wydawnictw płytowych. W tym roku moja oferta została
wzbogacona o tańsze akordeony produkowane zarówno na dalekim wschodzie jak i w krajach europejskich, sprzedawane
pod markę 3Acco. Instrumenty te są wynikiem mojego dotychczasowego doświadczenia oraz wielu rozmów z akordeonistami.
Dzięki realizacji projektu "Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa o nowy specjalistyczny sklep muzyczny oraz wprowadzenie
nowej usługi serwisowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, od 11
września mogą Państwo w komfortowych warunkach testować ponad 30 akordeonów w jedynym w Polsce sklepie dla
akordeonów. Profesjonalny serwis zapewnia, że nie zostają Państwo zdani na siebie również po zakupie akordeonu. Moje 15
letnie doświadczenie pedagogiczne - jako nauczyciela akordeonu w szkole muzycznej I i II stopnia oraz ponad 15 letnie w
sprzedaży akordeonów w Polsce, pozwala na profesjonalną pomoc w wy orze odpowiedniego instrumentu zarówno dla
początkującego jak i zaawansowanego akordeonisty. Oferta wypożyczania oraz wymiany czyni tę ofertę dodatkowo
atrakcyjną.

Najnowocześniejszy SERWIS akordeonów w Polsce
Nasze pierwsze profesjonalne kroki w zakresie naprawy instrumentów sięgają roku 1992 i są potwierdzone egzaminem
czeladniczym w rzemiośle wyrób i naprawa instrumentów harmonijnych i fortepianowych. W kolejnych latach umiejętności
stale były doskonalone między innymi w fabryce akordeonów PIGINI. Od 2011 roku dzięki dotacji UE nasz serwis dysponuje
kilkoma specjalnie przygotowanymi pomieszczeniami z nowoczesnym wyposażeniem i specjalistycznymi narzędziami. Obecnie
w serwisie pracują osoby, które mają już duże doświadczenie, odbyły szkolenia w fabryce PIGINI oraz stale podnoszą swoje
umiejętności. Profesjonalnie przygotowany personel, nowoczesne pomieszczenia oraz najnowszy specjalistyczny sprzęt
pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Jesteśmy w stałym kontakcie z największymi producentami
akordeonów korzystając zarówno z ich doświadczenia know-how, jak również mając dostęp do oryginalnych części
zamiennych. Stosujemy tylko materiały najwyższej jakości. Stale monitorujemy jakość wykonanych przez nas napraw i
analizujemy opinie naszych klientów. Zajmujemy się również trudnymi naprawami takimi jak
naprawa / klejenie obudowy, naprawa celuloidu itp. Korygujemy nie tylko strój akordeonu, ale również reakcję oraz barwę
stroika. Z naszego serwisu stale korzystają między innymi: zespół Motion Trio, Marcin Wyrostek, Jurek Bawoł (KROKE), Janusz Mus
(Brathanki), Marcin Wiercioch (Klezzmates). Naprawiamy akordeony wszystkich marek. Na strojenie udzielamy 3 miesięcznej
gwarancji, a na naprawę 24 miesięcznej.

3ACCO - nowa marka akordeonów
Od wrzeœnia 2011 pod tą marką sprzedajemy akordeony produkowane przez różnych producentów w wersjach
przygotowanych specjalnie dla Polskiego klienta. Kilkadziesiąt lat doświadczeń najpierw jako akordeonista, później jako
nauczyciel oraz równolegle jako dystrybutor akordeonów w Europie środkowo-wschodniej, zaowocowało powstaniem tej
nowej marki akordeonów.
Najtańsze modele 3ACCO - seria E produkowane są w Chinach, a następnie w naszym serwisie w Polsce są
wykańczane, robimy korektę, regulację wszystkich mechanizmów oraz pełne strojenie. Każdy akordeon spędza w naszym
serwisie od kilku do kilkudziesięciu godzin, co pozwala nam na znaczne podniesienie jego jakości. Chociaż Są to najtańsze
akordeony na rynku, dążymy do tego by ich jakość zadowoliła początkujących akordeonistów. Akordeony z serii E objęte są
18 miesięcznym okresem gwarancyjnym. Zdajemy sobie sprawę, że nie są to instrumenty dla wymagających muzyków,
dlatego dla nich powstaje seria S. Seria ta jest produkowana w kilku fabrykach Europie wg naszych wytycznych dotyczących
parametrów technicznych oraz muzycznych. Jakościowo zadowoli bardziej wymagających klientów. Akordeony z serii S
objęte są 36 miesięcznym okresem gwarancyjnym.
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*Anderski - model customowe przygotowane według projektu Romana Anderskiego
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Pełną ofertę akcesorii znajdziecie Państwo w naszym sklepie internetowym

www.tonika.pl
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ul. Gliwicka 246
44-207 Rybnik
tel.: 324 555 515; 324 530 655
www.anderski.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 900-1900
Sobota: 900-1700
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