
de nieuwste 
de nieuwste 

orgeltechniek

 in een persoonlijk 

maatwerk

meubel

 Beleef de klanken
van historische pijporgels
 in eigen huiskamer...

Aan alles gedacht

Een orgel moet de zintuigen prikkelen. De 

klank is daarbij erg belangrijk, maar zeker 

ook het meubel. Orgelmakerij Noorlander 

loopt hierin voorop. 

Onze orgels hebben een zeer realisti sche 

pijporgelklank, dankzij de uiterst geavan-

ceerde Hauptwerk techniek. Voor opti maal 

gebruik van Hauptwerk is door ons speciale 

hard - en soft ware ontwikkeld. Onze orgels 

hebben een fantasti sche geluidsweergave 

en zijn standaard voorzien van drie hoog-

waardige klavieren en Noorlander Organ 

Manager. Dit is soft ware die automati sch 

energie, audio en midi regelt.

Daarnaast zijn onze orgels stuk voor 

stuk een sterk staaltje van ambachtelijk 

en degelijk meubelwerk. Kwaliteit en 

afwerkingniveau zijn ongekend hoog. 

Dit kan geheel in sti jl en kleur met de 

rest van uw meubels. Wij verwerken 

alle bedieningselementen met zorg 

vrijwel onzichtbaar in het meubel. Verder 

zijn al onze orgels standaard voorzien 

van een in hoogte verstelbare bank, 

dimbare LED-verlichti ng, een inschuifb aar 

pedaal met instelbare pedaaldruk, 

hoofdtelefoonaansluiti ng en 2 houten 

zwelpedalen. 

Tot slot kunt u van ons een goede service 

verwachten. Wij geven u graag advies op 

maat. Heeft  u hulp nodig? Via internet 

kunnen wij op afstand hulp bieden.

 We luisteren naar uw ideeen

 Modeltekening voor akkoord

 Uitbreiding diverse samplesets

 Kwaliteitsproducti e en montage

 Installati e aan huis

Orgelmakers
Orgelmakerij Noorlander is een vooruitstrevend en snel groeiend 

bedrijf. Met vele tevreden klanten door heel Nederland zijn we een 

serieuze speler in de orgelmarkt.

Door onze jarenlange ervaring op het gebied van soft ware, 

hardware, audio, elektronica en meubelwerk zijn we in staat 

kwaliteitsorgels met de nieuwste techniek en een persoonlijk 

meubel te bouwen.

We beschikken over een sfeervolle showroom waar onze modellen 

speelklaar opgesteld staan.

We willen u bij deze hartelijk uitnodigen voor een vrijblijvend 

bezoek aan ons bedrijf. We zijn u graag van dienst!

Wij leveren...

Hauptwerkorgels• 

Midi consoles• 

Samplesets• 

Soft ware• 

Speakers• 

Ondersteuning van Hauptwerk • 

en aanverwante soft ware

Klavieren• 

Elektronica• 

Houten onderdelen voor orgels• 

Pedalen• 

Zwelpedalen• 

Contact

Bezoekadres (alleen op afspraak)

Katt enbroekerweg 10

6741 GT  Lunteren

Meer informati e of een off erte aanvragen?

Telefoon (0318) 89 02 02

Email info@orgelmakerij.com

Waarom een Noorlanderorgel?

Hauptwerk techniek

Hauptwerk is de technologie welke we gebruiken voor de 

klankreproducti e. Deze soft ware maakt het mogelijk virtueel 

pijporgels te bespelen.

De orgels zijn pijp voor pijp opgenomen. Hierbij zijn details, zoals 

tractuurgeluiden en de galm van de ruimte, meegenomen. De 

klankverzameling van de opnames van deze pijpen wordt een 

sampleset genoemd. Er zijn inmiddels vele beroemde orgels 

opgenomen voor Hauptwerk en het zullen er in de toekomst 

alleen maar meer worden. De klankechtheid laat zich het best 

vergelijken met een goede cd-opname. 

Orgelmakerij Noorlander verstaat het vak om de 

Hauptwerktechniek te combineren met een fantasti sch meubel, 

zodat orgelspelen nog meer beleving wordt!

 Meer info? Ga naar www.hauptwerk.com.

www.orgelmakerij.com

Bekijk alle modellen 

en mogelijkheden op 

onze website

ORGELS & ONDERDELEN

o r g e l m a k e r i j
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Kenmerken Vallotti III

80 houten trekregisters • 
(opti oneel 64 of 96 stuks)

Leverbaar met 4 klavieren• 

Luxe meubelwerk met massief hout• 

Veel opbergruimte in het meubel• 

Authenti eke pijporgelspeeltafel look• 

Sublieme geluidsweergave door 9 • 
hoogwaardige speakers

Verwisselbare registernamen• 

Neerklapbare lessenaar voor • 
bereikbaarheid pc gedeelte en 
17” touchscreen

Afmeti ngen BxHxD (incl. pedaal)• 
173 x 235 x 105 cm

Vallotti III

Voor de veeleisende organist. Een 
eigenti jds ontwerp en functi onaliteit 
gaan hier hand in hand. Strakke lijnen 
en een rusti ge vormgeving maken dit 
orgel geschikt voor elke huiskamer. 

De schuingeplaatste touchscreens laten 
direct de gekozen registrati e zien.  Achter 
de neerklapbare lessenaar bevinden 
zich het toetsenbord en muis. Het 
ontwerp biedt zowel mogelijkheid tot 
naar boven gerichte speakers als naar 
voren gerichte speakers op ooghoogte. 

Met Noorlander Organmanager is het 
mogelijk om zelf de directheid van het 
geluid te bepalen. Voor de enthousiaste 
organist biedt dit orgel ongekende 
mogelijkheden en bedieningsgemak.

Het beste van 2 werelden. Hier worden 
de functi onaliteit van het touchscreen en 
het authenti eke van de trekregisters op 
een innovati eve wijze gecombineerd. 

Het meubel is compact en aan de 
ergonomie is veel aandacht besteed. 
Wilt u snel van sampleset wisselen 
of een Hauptwerkfuncti e acti veren? 
Het scherm wordt in een mum 
van ti jd tevoorschijn gehaald. 

Ook is het mogelijk 2 schermen te 
positi oneren. De registrati e wordt 
dan links en rechts verdeeld. Door 
de schuin geplaatste speakers wordt 
een aangename mix tussen direct en 
indirecte afstraling verkregen.

Kenmerken Sonnette III

2 geïntegreerde touchscreens• 
(17 inch)

Solide meubel met massief hout• 

Interacti eve bediening• 

Ulti eme beleving door plaatsing • 
van de speakers

Eigenti jdse vormgeving• 

Leverbaar in klassieke uitvoering• 

Deelbaar meubel• 

Afmeti ngen BxHxD (incl. pedaal)  • 
157 x 166 x 105 cm

 Menuett III

Compact positi efmodel• 

Mogelijkheid tot 50 trekregisters• 

Uitschuifb aar 17-inch • 
touchscreen (2e scherm opti oneel)

Opti e voor verwisselbare • 
registerplaatjes

Leverbaar in luxe uitvoering met • 
authenti eke details

Leverbaar met pijpenfront• 

Interacti eve bediening• 

Afmeti ngen BxHxD (incl. pedaal) • 
137 x 172 x 105 cm.

Sonnette III

Menuett III

Dit topmodel doet het hart van menig 
organist sneller kloppen. Bij het ontwerp 
is zoveel mogelijk uitgegaan van het 
historische pijporgel. 

Het solide meubel is voorzien van 
verschillende fi jne profi leringen. Mede 
door de positi onering van de klavieren, de 
lessenaar en de authenti eke trekregisters 
krijgt u het gevoel een eeuwenoud pijporgel 
te bespelen. 

Achter de neerklapbare lessenaar 
bevindt zich het 17-inch touchscreen. 
Registernamen bevinden zich op de 
verwisselbare frames en zijn dubbelzijdig te 
gebruiken. Ze zijn eenvoudig te wisselen en 
achter het deurtje boven de lessenaar op te 
bergen. Kortom: de droom van iedere orgel 
liefh ebber!

Voor natuurgetrouwe weergave 

van de pijporgelklanken hebben 

we speciaal ontworpen speakers 

in ons assorti ment opgenomen. 

Deze speakers zijn voorzien 

van een zogenaamde 

rondstraalkegel. Deze straalt 

het geluid 3600 in het rond 

waardoor er een ruimtelijk 

eff ect wordt verkregen. 

Omnivoice wordt als set van 

2 vloerstaande luidsprekers 

aangeboden en kan in de sti jl 

en kleur van uw orgel gemaakt 

worden. Uiteraard kunt u 

deze speakers ook los bij ons 

bestellen voor uw audio-

installati e thuis.

Omnivoice

Kamervullende

klankweergave

Orgelmakerij Noorlander is 

gespecialiseerd in maatwerk. 

Dit geldt voor zowel het meubel 

als de technische wensen. 

Doordat we alle disciplines van 

het ontwerp tot het eindproduct 

in eigen handen hebben is 

maatwerk bij ons ook relati ef 

voordelig. De lijnen zijn 

kort en de communicati e 

helder. Voor er tot 

producti e wordt 

overgegaan, wordt er een 

3D-simulati e gemaakt. 

Hierdoor krijgt u een goede 

indruk van hoe uw orgel 

eruit zal zien.

Maatwerk

Compact positi efmodel

Mogelijkheid tot 50 trekregistersMogelijkheid tot 50 trekregisters
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2 geïntegreerde touchscreens• 
(17 inch)

Solide meubel met massief hout• 

Interacti eve bediening• 

Ulti eme beleving door plaatsing • 
van de speakers

Eigenti jdse vormgeving• 

Leverbaar in klassieke uitvoering• 

Deelbaar meubel• 

Afmeti ngen BxHxD (incl. pedaal)  • 
157 x 166 x 105 cm

 Menuett III

Compact positi efmodel• 

Mogelijkheid tot 50 trekregisters• 

Uitschuifb aar 17-inch • 
touchscreen (2e scherm opti oneel)

Opti e voor verwisselbare • 
registerplaatjes

Leverbaar in luxe uitvoering met • 
authenti eke details

Leverbaar met pijpenfront• 

Interacti eve bediening• 

Afmeti ngen BxHxD (incl. pedaal) • 
137 x 172 x 105 cm.

Sonnette III

Menuett III

Dit topmodel doet het hart van menig 
organist sneller kloppen. Bij het ontwerp 
is zoveel mogelijk uitgegaan van het 
historische pijporgel. 

Het solide meubel is voorzien van 
verschillende fi jne profi leringen. Mede 
door de positi onering van de klavieren, de 
lessenaar en de authenti eke trekregisters 
krijgt u het gevoel een eeuwenoud pijporgel 
te bespelen. 

Achter de neerklapbare lessenaar 
bevindt zich het 17-inch touchscreen. 
Registernamen bevinden zich op de 
verwisselbare frames en zijn dubbelzijdig te 
gebruiken. Ze zijn eenvoudig te wisselen en 
achter het deurtje boven de lessenaar op te 
bergen. Kortom: de droom van iedere orgel 
liefh ebber!

Voor natuurgetrouwe weergave 

van de pijporgelklanken hebben 

we speciaal ontworpen speakers 

in ons assorti ment opgenomen. 

Deze speakers zijn voorzien 

van een zogenaamde 

rondstraalkegel. Deze straalt 

het geluid 3600 in het rond 

waardoor er een ruimtelijk 

eff ect wordt verkregen. 

Omnivoice wordt als set van 

2 vloerstaande luidsprekers 

aangeboden en kan in de sti jl 

en kleur van uw orgel gemaakt 

worden. Uiteraard kunt u 

deze speakers ook los bij ons 

bestellen voor uw audio-

installati e thuis.

Omnivoice

Kamervullende

klankweergave

Orgelmakerij Noorlander is 

gespecialiseerd in maatwerk. 

Dit geldt voor zowel het meubel 

als de technische wensen. 

Doordat we alle disciplines van 

het ontwerp tot het eindproduct 

in eigen handen hebben is 

maatwerk bij ons ook relati ef 

voordelig. De lijnen zijn 

kort en de communicati e 

helder. Voor er tot 

producti e wordt 

overgegaan, wordt er een 

3D-simulati e gemaakt. 

Hierdoor krijgt u een goede 

indruk van hoe uw orgel 

eruit zal zien.

Maatwerk

Compact positi efmodel

Mogelijkheid tot 50 trekregistersMogelijkheid tot 50 trekregisters
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Kenmerken Vallotti III

80 houten trekregisters • 
(opti oneel 64 of 96 stuks)

Leverbaar met 4 klavieren• 

Luxe meubelwerk met massief hout• 

Veel opbergruimte in het meubel• 

Authenti eke pijporgelspeeltafel look• 

Sublieme geluidsweergave door 9 • 
hoogwaardige speakers

Verwisselbare registernamen• 

Neerklapbare lessenaar voor • 
bereikbaarheid pc gedeelte en 
17” touchscreen

Afmeti ngen BxHxD (incl. pedaal)• 
173 x 235 x 105 cm

Vallotti III

Voor de veeleisende organist. Een 
eigenti jds ontwerp en functi onaliteit 
gaan hier hand in hand. Strakke lijnen 
en een rusti ge vormgeving maken dit 
orgel geschikt voor elke huiskamer. 

De schuingeplaatste touchscreens laten 
direct de gekozen registrati e zien.  Achter 
de neerklapbare lessenaar bevinden 
zich het toetsenbord en muis. Het 
ontwerp biedt zowel mogelijkheid tot 
naar boven gerichte speakers als naar 
voren gerichte speakers op ooghoogte. 

Met Noorlander Organmanager is het 
mogelijk om zelf de directheid van het 
geluid te bepalen. Voor de enthousiaste 
organist biedt dit orgel ongekende 
mogelijkheden en bedieningsgemak.

Het beste van 2 werelden. Hier worden 
de functi onaliteit van het touchscreen en 
het authenti eke van de trekregisters op 
een innovati eve wijze gecombineerd. 

Het meubel is compact en aan de 
ergonomie is veel aandacht besteed. 
Wilt u snel van sampleset wisselen 
of een Hauptwerkfuncti e acti veren? 
Het scherm wordt in een mum 
van ti jd tevoorschijn gehaald. 

Ook is het mogelijk 2 schermen te 
positi oneren. De registrati e wordt 
dan links en rechts verdeeld. Door 
de schuin geplaatste speakers wordt 
een aangename mix tussen direct en 
indirecte afstraling verkregen.

Kenmerken Sonnette III

2 geïntegreerde touchscreens• 
(17 inch)

Solide meubel met massief hout• 

Interacti eve bediening• 

Ulti eme beleving door plaatsing • 
van de speakers

Eigenti jdse vormgeving• 

Leverbaar in klassieke uitvoering• 

Deelbaar meubel• 

Afmeti ngen BxHxD (incl. pedaal)  • 
157 x 166 x 105 cm

 Menuett III

Compact positi efmodel• 

Mogelijkheid tot 50 trekregisters• 

Uitschuifb aar 17-inch • 
touchscreen (2e scherm opti oneel)

Opti e voor verwisselbare • 
registerplaatjes

Leverbaar in luxe uitvoering met • 
authenti eke details

Leverbaar met pijpenfront• 

Interacti eve bediening• 

Afmeti ngen BxHxD (incl. pedaal) • 
137 x 172 x 105 cm.

Sonnette III

Menuett III

Dit topmodel doet het hart van menig 
organist sneller kloppen. Bij het ontwerp 
is zoveel mogelijk uitgegaan van het 
historische pijporgel. 

Het solide meubel is voorzien van 
verschillende fi jne profi leringen. Mede 
door de positi onering van de klavieren, de 
lessenaar en de authenti eke trekregisters 
krijgt u het gevoel een eeuwenoud pijporgel 
te bespelen. 

Achter de neerklapbare lessenaar 
bevindt zich het 17-inch touchscreen. 
Registernamen bevinden zich op de 
verwisselbare frames en zijn dubbelzijdig te 
gebruiken. Ze zijn eenvoudig te wisselen en 
achter het deurtje boven de lessenaar op te 
bergen. Kortom: de droom van iedere orgel 
liefh ebber!

Voor natuurgetrouwe weergave 

van de pijporgelklanken hebben 

we speciaal ontworpen speakers 

in ons assorti ment opgenomen. 

Deze speakers zijn voorzien 

van een zogenaamde 

rondstraalkegel. Deze straalt 

het geluid 3600 in het rond 

waardoor er een ruimtelijk 

eff ect wordt verkregen. 

Omnivoice wordt als set van 

2 vloerstaande luidsprekers 

aangeboden en kan in de sti jl 

en kleur van uw orgel gemaakt 

worden. Uiteraard kunt u 

deze speakers ook los bij ons 

bestellen voor uw audio-

installati e thuis.

Omnivoice

Kamervullende

klankweergave

Orgelmakerij Noorlander is 

gespecialiseerd in maatwerk. 

Dit geldt voor zowel het meubel 

als de technische wensen. 

Doordat we alle disciplines van 

het ontwerp tot het eindproduct 

in eigen handen hebben is 

maatwerk bij ons ook relati ef 

voordelig. De lijnen zijn 

kort en de communicati e 

helder. Voor er tot 

producti e wordt 

overgegaan, wordt er een 

3D-simulati e gemaakt. 

Hierdoor krijgt u een goede 

indruk van hoe uw orgel 

eruit zal zien.

Maatwerk

Compact positi efmodel

Mogelijkheid tot 50 trekregistersMogelijkheid tot 50 trekregisters
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de nieuwste 
de nieuwste 

orgeltechniek

 in een persoonlijk 

maatwerk

meubel

 Beleef de klanken
van historische pijporgels
 in eigen huiskamer...

Aan alles gedacht

Een orgel moet de zintuigen prikkelen. De 

klank is daarbij erg belangrijk, maar zeker 

ook het meubel. Orgelmakerij Noorlander 

loopt hierin voorop. 

Onze orgels hebben een zeer realisti sche 

pijporgelklank, dankzij de uiterst geavan-

ceerde Hauptwerk techniek. Voor opti maal 

gebruik van Hauptwerk is door ons speciale 

hard - en soft ware ontwikkeld. Onze orgels 

hebben een fantasti sche geluidsweergave 

en zijn standaard voorzien van drie hoog-

waardige klavieren en Noorlander Organ 

Manager. Dit is soft ware die automati sch 

energie, audio en midi regelt.

Daarnaast zijn onze orgels stuk voor 

stuk een sterk staaltje van ambachtelijk 

en degelijk meubelwerk. Kwaliteit en 

afwerkingniveau zijn ongekend hoog. 

Dit kan geheel in sti jl en kleur met de 

rest van uw meubels. Wij verwerken 

alle bedieningselementen met zorg 

vrijwel onzichtbaar in het meubel. Verder 

zijn al onze orgels standaard voorzien 

van een in hoogte verstelbare bank, 

dimbare LED-verlichti ng, een inschuifb aar 

pedaal met instelbare pedaaldruk, 

hoofdtelefoonaansluiti ng en 2 houten 

zwelpedalen. 

Tot slot kunt u van ons een goede service 

verwachten. Wij geven u graag advies op 

maat. Heeft  u hulp nodig? Via internet 

kunnen wij op afstand hulp bieden.

 We luisteren naar uw ideeen

 Modeltekening voor akkoord

 Uitbreiding diverse samplesets

 Kwaliteitsproducti e en montage

 Installati e aan huis

Orgelmakers
Orgelmakerij Noorlander is een vooruitstrevend en snel groeiend 

bedrijf. Met vele tevreden klanten door heel Nederland zijn we een 

serieuze speler in de orgelmarkt.

Door onze jarenlange ervaring op het gebied van soft ware, 

hardware, audio, elektronica en meubelwerk zijn we in staat 

kwaliteitsorgels met de nieuwste techniek en een persoonlijk 

meubel te bouwen.

We beschikken over een sfeervolle showroom waar onze modellen 

speelklaar opgesteld staan.

We willen u bij deze hartelijk uitnodigen voor een vrijblijvend 

bezoek aan ons bedrijf. We zijn u graag van dienst!

Wij leveren...

Hauptwerkorgels• 

Midi consoles• 

Samplesets• 

Soft ware• 

Speakers• 

Ondersteuning van Hauptwerk • 

en aanverwante soft ware

Klavieren• 

Elektronica• 

Houten onderdelen voor orgels• 

Pedalen• 

Zwelpedalen• 

Contact

Bezoekadres (alleen op afspraak)

Katt enbroekerweg 10

6741 GT  Lunteren

Meer informati e of een off erte aanvragen?

Telefoon (0318) 89 02 02

Email info@orgelmakerij.com

Waarom een Noorlanderorgel?

Hauptwerk techniek

Hauptwerk is de technologie welke we gebruiken voor de 

klankreproducti e. Deze soft ware maakt het mogelijk virtueel 

pijporgels te bespelen.

De orgels zijn pijp voor pijp opgenomen. Hierbij zijn details, zoals 

tractuurgeluiden en de galm van de ruimte, meegenomen. De 

klankverzameling van de opnames van deze pijpen wordt een 

sampleset genoemd. Er zijn inmiddels vele beroemde orgels 

opgenomen voor Hauptwerk en het zullen er in de toekomst 

alleen maar meer worden. De klankechtheid laat zich het best 

vergelijken met een goede cd-opname. 

Orgelmakerij Noorlander verstaat het vak om de 

Hauptwerktechniek te combineren met een fantasti sch meubel, 

zodat orgelspelen nog meer beleving wordt!

 Meer info? Ga naar www.hauptwerk.com.

www.orgelmakerij.com

Bekijk alle modellen 

en mogelijkheden op 

onze website

ORGELS & ONDERDELEN

o r g e l m a k e r i j


