Rembrandt 350
Geniet van een stijlvol kunststuk in uw woonkamer!
De Rembrandt 350 is een buitengewoon orgel, vernoemd naar de Hollandse meester
Rembrandt van Rijn. Dankzij het mooie klassieke meubel en de diverse moderne technieken
is dit prachtige orgel een waar kunstwerk dat zijn naam eer aan doet. De Rembrandt 350
verrijkt uw muzikale leven én geeft u vele jaren speelplezier.
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