
QUAL ITY  SOUNDS BETTER !

Klavierblok



Hauptwerk
Altijd al eens willen spelen op het Father Willis-orgel van 

Salisbury Cathedral? Of op het Christian Müller-orgel 

van de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem? Mixtuur en 

Hauptwerk™ maken het onmogelijke voor u waar! U be-

speelt de orgels waar u van gedroomd hebt in uw eigen 

huiskamer of studio in HD-kwaliteit!

Hoe werkt het? 
Hauptwerk™ is een krachtig softwareprogramma ge-

baseerd op MIDI. In dit programma kunnen sample-

sets geladen worden van orgels die gesampled zijn. De 

klank van elke individuele pijp van het gesamplede orgel 

is opgenomen, zowel het aanspreken van de pijp als de 

klankontwikkeling en het loslaten van de toon. Dat zorgt 

voor een levendige klank. Tijdens het spelen klinkt een 

staccato toon daarom ook anders dan een portato toon. 

Hauptwerk™ geeft een uiterst realistische weergave en 

zorgt ervoor dat de orgels écht beleefd kunnen worden.

Vrijwel onbegrensde mogelijkheden 
Waar de originele orgels hun natuurlijke beperkingen 

hebben, gaat Hauptwerk™ verder. U kunt namelijk zelf 

eenvoudig de stemming of de toonhoogte van het orgel 

aanpassen zonder elke pijp om te moeten stemmen. Verd-

er kunt u op één orgel meerdere samplesets hebben, van 

barok tot romantiek. Op dit moment zijn er honderden 

orgels verkrijgbaar als sampleset. U speelt net zo makkeli-

jk Bach op een Silbermann als Franck op een Cavaillé-Coll; 

Hauptwerk™ maakt het allemaal mogelijk. Kortom, muziek 

beleven en spelen zoals het bedoeld is!

Het resultaat 
Het spelen op een Mixtuur-orgel is daarom altijd een 

feest. Dit hoeft u niet voor uzelf te houden, want met 

Hauptwerk™ maakt u ook eenvoudig eigen opnames in 

cd-kwaliteit of als een MIDI-file. Zo kunt u uw muziek 

opnemen en delen met familie of vrienden. Het geeft u 

de ultieme mogelijkheid om thuis uw muziek te beleven!

Pure   EXPRESSIE



De beroemste kerkorgels   IN UW HUIS

Klavierblok



Mixtuur Klavierblok
Het klavierblok is een basisorgel en laat zich eenvoudig naar uw wensen aanpassen tot 

uw droomorgel. Het klavierblok is verkrijgbaar in een uitvoering met twee klavieren 

en uit te breiden tot vijf klavieren. Standaard wordt het uitgevoerd in blank eiken. Het 

orgel wordt standaard geleverd met twee high-end luidsprekers en een sub-woofer, 

elk met een eigen versterker. De door Mixtuur Orgels zelf ontworpen Digital Signal 

Processor (DSP) zorgt ervoor dat u daarom een optimale klank heeft.

Eenvoudige bediening 
Het touchscreen laat u eenvoudig de Hauptwerk™-software bedienen. Elke 

samplesetbouwer heeft zijn eigen lay-out en geeft u het gevoel of u echt bij het orgel 

bent. Het orgel heeft ook een klein touchscreen voor een extra menu. Via het menu kunt 

u eenvoudig alle functies van het orgel bedienen. Het laat u bijvoorbeeld eenvoudig de 

stemming of nagalm (virtuele luisterpositie) instellen of maakt er opnames (in MIDI of 

audio) van uw eigen spel mee. U heeft hiervoor geen kennis van Hauptwerk™ nodig!

Hoogwaardige technologie 
Mixtuur Orgels gaat verder dan andere aanbieders. Het menu touchscreen is door 

Mixtuur Orgels zelf ontwikkeld. Hierdoor heeft u optimale controle over uw orgel. 

Dit touchscreen communiceert namelijk volledig met de Hauptwerk™-software en 

maken bediening gemakkelijk. De meegeleverde luidsprekerset garanderen u de hoge 

audiokwaliteit van Mixtuur Orgels. Door onze eigen audiotechnologie krijgt u een 

optimaal resultaat.

Ultieme beleving 
Mixtuur biedt u met het Klavierblok een ultieme muziekbeleving in uw muziekkamer. 

Door de vele opties is het mogelijk om het orgel volledig naar uw wens te laten bouwen. 

Maak vrijblijvend een afspraak en kom zelf eens spelen en luisteren om zo het orgel te 

beleven. Wij lichten u graag voor over de mogelijkheden.

Superieure   TECHNOLOGIE
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Mi xtuur   KWALITEIT



Mixtuur Orgels
Mixtuur Orgels is al jaren een autoriteit op 

het gebied van Hauptwerk™, audiotechniek 

en MIDI-consoles. Al vanaf de introductie van 

Hauptwerk™ in Nederland was Mixtuur Orgels 

erbij. Met een productiehal in Veenendaal 

en een showroom in de Stad Klundert, de 

voormalige Joannes de Doperkerk in Klundert, 

is Mixtuur Orgels sinds 2007 een officiële 

Hauptwerk™-dealer voor de Benelux.

Waarom Mixtuur? 
Mixtuur bouwt orgels voor particulieren, 

kerken en concertzalen. Modellen die variëren 

van gestandaardiseerde orgels tot op maat 

gemaakte instrumenten. Alle orgels van 

Mixtuur worden volledig in eigen beheer 

ontwikkeld, gebouwd en getest. Mixtuur 

heeft daarbij eigen technologieën ontwikkeld 

die naadloos aansluiten op de software 

van Hauptwerk™. Naast de orgels bouwt 

Mixtuur zelf ook alle audiocomponenten zoals 

versterkers en luidsprekers. Dat staat garant 

voor een optimale klankbeleving zodat u kunt 

genieten van uw droomorgel!

De kwaliteit van Mixtuur 
Door zelf onze instrumenten en audio te 

bouwen kunnen wij de beste kwaliteit 

garanderen voor iedere klant. Kwaliteit die bij 

Mixtuur Orgels ook betaalbaar is, waar u voor 

vergelijkbare audiosystemen normaal fors meer 

betaalt. Daarnaast kunnen we betere service 

verlenen en weten we zeker dat we u altijd 

kunnen helpen, nu en in de toekomst, want wij 

zijn niet afhankelijk van andere merken.

Tevredenheid 

Mixtuur Orgels vindt het belangrijk dat haar 

klanten tevreden zijn en zorgeloos kunnen 

genieten. Daarom staat Mixtuur Orgels garant 

voor de kwaliteit van haar eigen instrumenten 

en audio, en biedt 5 jaar garantie!

De authentieke klank
van beroemde orgels   

vertolkt door uw 
 Mixtuur orgel



Gepassioneerde   PRECISIE



Uw droomorgel
U wilt kunststof klavieren met houten kernen wilt of juist toch de echte houten klavieren? U wilt muziek kunnen streamen 

naar uw orgel? Allemaal geen probleem! Bij ons vindt u bijzondere opties die u nog meer in staat stellen om het optimale uit 

uw instrument te halen. Zo bent u in staat om uw eigen droomorgel te realiseren!

persoonli jke   AFSTEMMING

Klavieren

Banken

Kleur hout afwerking:

Blank Eiken (standaard)

Kleuroptie:

Eiken in diverse kleuren

Kersen of Kersen Patiné

RAL kleuren

CBM hout kleuren

Zijdeglans kleuren

Hoogglans Kleuren

Beitskleuren

Op basis van houtstaal

Overige optie:

Verstelbare lessenaar

Deelbaar maken kast

Het meubel van uw orgel

Bank met klep (standaard) | Optie: In hoogte verstelbare bank | Franse stijl bank

Kunststof klavier (standaard)

Optie:

Kunststof klavier met houten kern

Houten klavier met houten kern

Merken:

Fatar

Schwindler

UHT

Laukhuff



Mi xtuur   KWALITEIT



persoonli jke   AFSTEMMING

30-tonig Recht in blank eiken (Standaard)

Optie:

30-tonig Concaaf

32-tonig Concaaf

32-tonig Radiaal Concaaf

AGO Pedaal

Kleuroptie:

Witte boventoetsen

Zwarte boventoetsen

Wengé boventoetsen

Pedaal

Pistons

Externe aansluitingen
2 hoofdtelefoon aansluitingen (Standaard)

Ethernet (Standaard)

USB 2.0/3.0 (Standaard)

16 duimpistons op onderste klavier 

(Standaard)

Optie:

16 duimpistons op extra klavier

Voetpiston (per stuk)

Optie:

Surround uitgangen (gebalanceerd)

Surround uitgangen (versterkt)

Audio uitgangen (gebalanceerd)

Apple bluetooth

Android bluetooth



Luidsprekersets

PC Systeem
PC systeem met Intel I7 processor en 32GB intern geheugen (Standaard)

Hauptwerk advanced  (Standaard)

Optie:

64 GB geheugen

Hexa-core systeem met 64 Gb intern geheugen

Extra SSD-drive

Specificaties Klavierblok

Klavieren 2 3 4 5

Details Het klavierblok wordt op maat naar uw wensen gebouwd.

Mixtuur 3-weg staande speaker met dubbele bas

Mixtuur rondstraler

Mixtuur 2-weg speaker (optioneel op statief)

Mixtuur Subwoofer (passive radiator)

Standaard in eiken. Kleuren op aanvraag
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