
Onze kennis over zowel historische als hedendaagse pianobouw is 
uniek in Europa.    Het atelier Chris Maene bouwt niet alleen replica’s 
van pianofortes, maar ook de eigen Chris Maene Straight Strung Concert 
Grands, een lijn van rechtsnarige vleugels in het topsegment.  Deze 
concertvleugels haalden wereldwijd de pers, de vele cd-opnames door 
internationale artiesten  bevestigen hun premium-kwaliteit en belang in 
de muziekwereld. 

Daarnaast beschikt Piano’s Maene sinds 2004 over een tweede eigen 
instrumentenlijn, “Doutreligne” (genoemd naar Zulma Doutreloigne, 
moeder van Chris Maene). Deze zelf ontwikkelde kwaliteitspiano’s 
en -vleugels zijn ondertussen terug te vinden in vele huiskamers, 
conservatoria en concert- en evenementenzalen. 

Sinds 2014 waren we ook aan het uitkijken naar een digitale versie van een 
Doutreligne piano. De digitale variant moest aan dezelfde voorwaarden 
voldoen : een uitstekende pedagogische kwaliteit, voor een interessante 
prijs, van “fabrikant” naar “eindklant”. We wilden bovendien ook hier een 
zo Europees mogelijk instrument. Uiteindelijk vonden we een Duitse 
partner die de piano die al zo lang in onze hoofden zat samen met ons 
wou realiseren. 

We gingen aan de tekentafel zitten om een meubel te maken dat zo nauw 
mogelijk aansluit bij onze akoestische Doutreligne piano’s en vleugels. De 
losse meubelonderdelen worden in Azië gefabriceerd en naar Duitsland 
verscheept. Al de rest van het instrument wordt volledig in Europa  
ontwikkeld, geproduceerd en geassembleerd. 

Achter de technologie voor de klankopwekking zitten een aantal 
gerenommeerde partners, zoals het Fraunhofer instituut, het Max Planck 
instituut en de universiteiten van Stuttgart en Nuerenberg.  Maar ook  de 
kennis van Piano’s Maene omtrent pianobouw én pianoklank bepaalde 
mee het resultaat. 

Kortom, net als op onze akoestische Doutreligne instrumenten zijn we 
met heel het team oprecht trots op deze digitale alternatieven.  Een 
goede keuze voor iedereen die prijs/kwaliteit omarmt, én ook een Belgisch 
ontwerp mee wil ondersteunen. 

OVER DOUTRELIGNE...

FEATURES IN ALLE MODELLEN

DOUTRELIGNE ETUDE

De Doutreligne Etude is speciaal ontwikkeld voor de beginnende pianist of 
voor wie met een beperkt budget toch heel veel piano in huis wil. Het klavier 
met zone-gewogen toetsen en ivory touch zorgt voor een perfect speelgevoel. 
Het elegante meubel in gelamineerd gesatineerd zwart past in elk interieur.  

Graded Hammer klavier
Stereo versterking 2x25 Watt
Twee  6,5 inch luidsprekers

breedte:  144 cm
hoogte:  87 cm
diepte:  43 cm
gewicht:  55 Kg
 

Graded Hammer klavier 
met houten toetsen en escapement
Tweeweg stereo versterking 2x35 Watt
Twee 6,5 inch luidsprekers +
Twee hoge tonen luidsprekers

breedte:  147 cm
hoogte:  94 cm
diepte:  43 cm
gewicht:  60 Kg

 

M a e n e  C r e a t i o nM a e n e  C r e a t i o n
Straight Strung Concert Grand 

SONATA II

De elektronische microchip voor de 
klankopwekking is afkomstig van het 
Franse concern “DREAMCHIP”, en 
dé referentie daar waar muziek en 
elektronica samengaan. De meer dan 
1 Gigabyte aan pianosamples werden 
samen met de ervaring van Piano’s 
Maene gefinetuned en zijn gebaseerd 
op de beroemde vleugels uit Hamburg 
en Wenen. 

De hoogwaardige grafische display 
met achtergrondverlichting begeleidt 
je in de Nederlandse taal door de vele 
mogelijkheden van het instrument. 
De Nederlandstalige menustructuur 
zorgt voor een optimale en 
gebruiksvriendelijke beleving, zodat je 
de volle aandacht op het piano spelen 
kan houden.

De Italiaanse specialist FATAR ontwikkelt 
en produceert sinds de jaren 1980 
premium klavieren voor heel wat grote 
merken van digitale piano’s. We zijn 
trots dat we ook in onze Doutreligne-
instrumenten met deze leverancier 
kunnen samenwerken. Topkwaliteit 
in aanslagdetectie, speel-gevoel en 
dynamiek. 

De sample mag nog zo perfect zijn, het 
geluid voor de pianist of luisteraar komt 
uit de luidsprekers. De kwaliteit van de 
luidsprekers is essentieel voor hoe de 
piano in de vrije ruimte klinkt.  Voor de 
Doutreligne instrumenten kozen we 
voor hoogwaardige luidsprekers van de 
Duitse fabrikant VISATON. 

l Loopless Samples, 1 Gigabyte samplegeheugen
l 256-stemmige polyfonie
l   Virtuele pianotechnieker (aanpasbare snarenresonantie, snarengeruis, ...)
l   Effecten (nagalm, echo, ...) in 2 onafhankelijke blokken
l   Uitgebreide splitmogelijkheden (klavier in twee delen splitsen)
l   Layerfunctie om twee klanken tegelijk te horen (bvb. piano en strijkers)
l   opnamefunctie (midi en audio)
l   USB geheugen inplugbaar
l Bluetooth audio 
l   2 hoofdtelefoonaansluitingen (bvb. ouder en kind, pianist en leraar)
l   128 General Midi klanken (strijkers, koor, orgel, blazers, ...)
l   Metronoom
l   Ritmes
l   Klasse D versterker

DOUTRELIGNE SONATA

De Doutreligne Sonata is de “grote broer” van de Etude, en verschilt op vlak 
van klavier, versterking en meubel. De Sonata heeft een gewogen klavier 
met houten toetsen, ivory touch en escapement functie. Door het tweeweg 
klankversterkingsysteem en de 4 luidsprekers is de klankprojectie in dit 
model optimaal. Het houten klavier en 2-weg luidsprekersysteem heeft ook 
een aangepast meubel tot gevolg. 

ETUDE II 

DOUTRELIGNE DIGITALE PIANO’S, EEN WERELD VAN VERSCHIL

NOG MEER INFO NODIG ? 
BEKIJK ONZE DEMO- EN INSTRUCTIEVIDEO’S

Een digitale piano ontdek je best door er zelf op te spelen, kom 
hem daarom zeker ontdekken in één van onze showrooms. 
Wie zich op voorhand nog beter wil informeren, moet zeker 
ook onze demovideo en unboxingfilm op Youtube bekijken ! 

Scan voor 
demovideo

Scan voor 
unboxing en

montage
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WAAROM EEN DOUTRELIGNE DIGITALE PIANO ? 

®
Doutreligne 

is a registered trademark 
of Piano’s Maene N.V.

De digitale piano  “made in Europe” 

www.maene.be       www.maene.nl

Showrooms in 
Alkmaar, Antwerpen, Brussel, Gent, Oud-Rekem en Ruiselede

Doorlopend open van 10 tot 18 uur,  
van dinsdag tot en met zaterdag. 

In september zijn we ook open op zondag! 
Je wil ons bezoeken op een ander tijdstip ? 

Maak dan een telefonische afspraak.  

Piano’s Maene is Gebrevetteerd Hofleverancier van België

d i g i t a l  p i a n o

Via de USB-to-host/MIDI connectie kan een computer worden verbonden om 
favoriete programma’s, zoals Garageband, Logic, MuseScore, ... te gebruiken

Via de dubbele hoofdtelefoonaansluiting (ouder en kind, leerling en leraar) is het 
zelfs mogelijk om samen met ouders of leraar te oefenen. 
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