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Demodagen Bach Luidsprekerhuis
zaterdag 11 november van 10.00 – 17.00 uur
zondag  12 november van 11.00 – 17.00 uurOnderstaande aanbiedingen zullen spelend te horen 

zijn tijdens de demodagen. De uitvoeringen zijn in 
speakerdoek (alcantara en S filters tegen meerprijs). 
Alle speakers zijn leverbaar in een meer dan 50 verschillende kleuren!
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Uiteraard kunnen we ook een aanbieding samenstellen 
voor de andere speakermodellen.

Straight Up 0.5
• Teac Ai-301DA (versterker met ingebouwde 
   dac en bluetooth)
• Bach speakerkabel LS3 (2x3mm2) 2x2,5 mtr
• Bach stroomkabel AC2 (3x2mm2) 1.2 mtr
Totaalprijs € 2269,00 Demodagprijs € 1900,00

Tango I HE 
• Exposure XM5 (geïntegreerde versterker met 
   ingebouwde dac)
• Bach speakerkabel LS230 (2x3mm2) 2x2,5 mtr
• Bach stroomkabel AC340
Totaalprijs € 5074,00 Demodagprijs € 4250,00

Straight Up 1
• Teac Ai-501DA (versterker met ingebouwde dac)
• Bach speakerkabel LS4 (2x4mm2) 2x2,5 mtr
• Bach stroomkabel AC3 (3x3mm2) 1.2 mtr
Totaalprijs € 3189,00 Demodagprijs € 2650,00

prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten

Acht jaar geleden, tijdens zijn  
zoektocht naar een nieuwe geluids- 
installatie,  ontmoette Maarten 
Trilsbeek voor het eerst de eigenaar 
van Bach Luidsprekers, Rik Bach. 
Zijn bevlogenheid, deskundigheid en 
vooral de speakers maakten indruk op 
muziekliefhebber Maarten. Inmiddels 
is Rik meer dan alleen een bekende 
voor hem en in het voorjaar van 2017 
is hij zelfs dealer geworden van Bach 
Luidsprekers. Niet in een duur  
winkelpand, maar gewoon aan 
huis. Vandaar ook de naam ‘’Bach 
Luidsprekerhuis’’.

Hoge kwaliteit componenten, óók 
aan de binnenkant
“Natuurlijk zijn er ook andere merkluid- 
sprekers die goed klinken,” aldus de kersverse 
Bachdealer. Waarom dan Bach? Maarten: 
“Luidsprekers van de bekende merken  
gebruiken vaak vooral goede componenten 

aan de buitenkant, woofers en tweeters  
bijvoorbeeld. Een heel belangrijke  
component zit echter aan de binnenkant 
van de speaker: het filter. Dat zie je niet, 
maar is o zo belangrijk.” Waarom is juist dat 
filter dan zo’n belangrijke component van 
de totale luidspreker? Maarten: ”Je moet je 
bedenken dat al het signaal dóór het filter 
gaat voordat de speakerunits het omzetten 
naar geluid. Als slechte componenten het 
signaal niet goed doorgeven, kan de beste 
speakerunit niet meer doen dan dat slechte 
signaal uitstekend weergeven. De grote 
merken passen veelal standaard  
 componenten toe in hun filters. Rik Bach 

Alsof de zanger(es) in de 
woonkamer staat
Zijn een goede versterker en andere  
randapparatuur niet net zo belangrijk als 
goede speakers? Maarten: “Jazeker! Bij zulke 
mooie speakers hoort natuurlijk bijpassende 
apparatuur en bekabeling. Het totaalplaatje 
moet kloppen. Zelfs goede stroomkabels 
maken een wereld van verschil.

Goede kwaliteit muziek aanzetten, ogen 
sluiten en het is alsof  de zanger(es), band of  
het orkest in de woonkamer staat. Dan klopt 
het. Ik geniet daarvan en wil dat graag met 
anderen delen.”

Luisterafspraak
Bach Luidsprekerhuis heeft naast speakers 
ook diverse bijpassende apparatuur en 
bekabeling in huis. Mocht u de Bachs op 
uw eigen versterker willen beluisteren, dan 
is dat geen probleem. Bent u óók op zoek 
naar nieuwe apparatuur, dan kan Bach 
Luidsprekerhuis die via Rik Bach leveren.
Heeft u interesse in Bach Luidsprekers? 
Neem gerust contact op om een luister- 
afspraak te maken. Nog leuker is het om op 
zaterdag 11 of  zondag 12 november naar 
de demodagen van Bach Luidsprekerhuis te 
komen. Dan kunt u de bouwer van deze  
bijzondere speakers live ontmoeten én  
hebben we mooie aanbiedingen! 

dan het verschil in geluid tussen de bekende 
merken en Bach? Maarten: “Een goede 
speaker van een bekend merk geeft goed 
geluid, een Bach luidspreker maakt muziek. 
Beter kan ik het niet verwoorden, dat moet je 
ervaren!”

maakt met zijn 
buitengewoon 
scherpe gehoor 
een perfecte 
samenstelling 
van de beste 
componenten. 
Het is eigen-
lijk net als 
koken. Een 
Michelinster 
kok gebruikt 
toch ook 
alleen de beste 
ingrediënten 
om de lekkerste 
en meest 
verassende 
combinaties te 
maken?” Wat is 

Luidsprekers die muziek maken

Rik Bach Maarten Trilsbeek


