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Content Mondri
De Content Mondri-series zijn al jarenlang een begrip en onverminderd gewaardeerd bij organisten. 

Gebouwd met de degelijkheid en oog voor detaillering die u van Content gewend bent. Orgelbouw is 

immers vakmanschap. 

Dankzij de houten trekregisters, ingebouwd in een degelijk en robuust positief meubel van écht 

eikenhout, geeft de Mondri u de ervaring van een pijporgel. Met speakers aan de onderzijde, voor-

zijde én bovenzijde van het instrument benadert de klankafstraling de beleving van een grote kerk of 

imposante kathedraal. Dankzij de Virtual Player Position kunt u eenvoudig de virtuele luisterpositie 

in de kerkruimte bepalen. 

Met vier verschillende orgelstijlen biedt de Mondri u de mogelijkheid om de gehele breedte van de 

orgelliteratuur op een passend orgel en intonatie uit te voeren. De samples voor onze Mondri-orgels 

zijn met zorg geselecteerd en bestaan uit hoogwaardige opnames van diverse pijporgels. 

De Content Mondri-modellen zijn in diverse uitvoeringen leverbaar. Zo kunt u kiezen voor één van de 

fraaie kroonlijsten, een orgelbank in Franse stijl, klavieren met houten opleg of magnetisch en het 

toevoegen van orkeststemmen, zoals panfluit, trompet, piano en tientallen andere stemmen. 

Zo staat de Content Mondri-serie garant voor jarenlang speelplezier!
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Orgelmeubels van eikenhout, gebouwd met oog voor detail

Houten trekregisters, voor de optimale beleving

Verschillende luisterposities, door een geavanceerd audiosysteem

Vier orgelstijlen, voor de volledige breedte van de orgelliteratuur

Personaliseer uw orgel: orgelbank in Franse stijl, kroonlijsten en meer
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Een orgel vol kleur
De Mondri 236 is het tweeklaviersorgel uit de Mondri-serie. 

Dit orgel is compact in afmetingen en groots in klank. 

Met 36 registers, verdeeld over Hoofdwerk, Zwelwerk en 

Pedaal biedt de Mondri 236 een breed palet aan klank-

kleuren. Mede door het toepassen van een unieke,  

6-kanaals audio-opstelling wordt iedere muziekstuk een 

ruimtelijk feest. Dit nodigt uit om te spelen of om in de huis-

kamer naar het orgel te luisteren. Uiteraard is de Mondri 

236 in diverse (kleur)uitvoeringen en met opties leverbaar. 

Ervaar de schoonheid van een compact positief meubel met 

de Mondri 236! 

Geschikt voor alle orgelmuziek
Het orgel beschikt over vier orgelstijlen waamee alle orgel-

literatuur gespeeld kan worden. Muziek van bijvoorbeeld

Bach komt optimaal tot zijn recht met samples vanuit 

de Noord-Duitse barokstijl. Met één druk op de knop 

wisselt u naar de Franse Romantiek, voor muziek van onder 

andere Widor, Guilmant of Franck. Uiteraard ontbreekt een 

Hollands orgel niet. Deze dispositie is samengesteld voor 

uitvoeren van muziek uit de volle breedte van de Hollandse 

Koraalkunst. Denk hierbij aan de warme klanken voor 

een psalmbewerking van Jan Zwart of Feike Asma, of een 

bekende liedbewerking van Klaas Jan Mulder.  

Mondri 236
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De beleving van een pijporgel
De Mondri 340 is de drieklaviersvariant uit de Mondri-

collectie. De 40 registers bieden de organist een breed 

scala aan mogelijkheden. Het registreren met de houten

trekregisters maakt de beleving compleet. De Mondri 340 

beschikt over een meerkanaals audiosyteem met separate

surroundkanalen. Met één druk op de knop bepaalt u uw 

luisterpositie in de virtuele kerkruimte. De akoestische 

omstandigheden passen zich automatisch aan uw keuze 

aan. Ook zijn de verschillen in posities van de werken hoor-

baar. Het Zwelwerk bovenin de orgelkast klinkt ver weg 

vergeleken met de stemmen van het Positief, wat zich vaak 

achter de rug van de organist bevindt. Dit levert een extra 

dynamiek op in de diverse luisterposities. 

Een orgel naar persoonlijke smaak
Via een eenvoudig menu, het Personal Control Centre, kunt 

u een orgelstijl, geheel naar wens afregelen en intoneren. 

Denk hierbij aan de keuze uit meer dan 50 historische 

stemmingen, het toevoegen van zweving op register- of 

toetsniveau, of het aanpassen van volume en klank-

karakter per toets en register. Persoonlijker kan een orgel 

niet worden!

Mondri 340



Open Dag 2022

De orgels in de Mondri-serie beschikken over vier 

verschillende orgelstijlen: Noord-Duits Barok, 

Hollands Klassiek, Frans Romantisch en Engels 

Symphonisch. Met één druk op de knop wisselt 

u eenvoudig tussen deze orgelstijlen. De sample 

achter het register wijzigt, de aanduiding op de re-

gisterknop blijft identiek aan het nieuwe sample. 

Een Prestant 8’ in de Hollandse orgelstijl wordt 

bijvoorbeeld een Prinzipal 8’ in de Noord-Duit-

se barokstijl en een Diapason 8’ in de Engels 

Symphonische klankwereld. De samples achter 

de registers zijn opgenomen op diverse orgels 

in Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk en 

andere landen. Met de Content Mondri-serie komt 

deze orgelwereld in uw woonkamer! 

Registreren
‘Mijn orgel is mijn orkest’ is een bekende uitspraak 

van de Franse organist en componist Cesar Franck. 

Meer treffend is de kunst van het registreren niet 

samen te vatten. Een orgel heeft grondstemmen 

(prestanten en  fluiten), vulstemmen (Mixtuur, 

Scherp, enz.) en tongwerken (Trompet, Vox 

Humana, Bazuin). Diverse stemmen kunnen

ook individueel gebruikt worden als solo-

registers. Bekende soloregisters op Hollandse 

orgels zijn onder meer de Cornet, Vox Humana, 

Trompet of Sesquialter. Op de Content Mondri-

orgels zijn de meeste van deze registers terug te 

vinden. Ontdek de rijkdom aan mogelijkheden en 

klankkleuren van het aloude pijporgel op één van 

de Mondri-orgels!  

Mondri 236 Mondri 340
Pedaal 9 Pedaal 9
Prestant 16’ Bourdon 32’
Subbas 16’ Prestant 16’
Roerquint 12’ Subbas 16’
Octaaf 8’ Octaaf 8’
Gedekt 8’ Gedekt 8’
Octaaf 4’ Octaaf 4’
Bazuin 16’ Bazuin 16’
Trompet 8’ Trompet 8’
Schalmeij 4’ Schalmeij 4’
Koppel Ped-Hw Koppel Ped-Pos
Koppel Ped-Zw Koppel Ped-Hw 

Koppel Ped-Zw 
Hoofdwerk 12
Bourdon 16’ Positief 8
Prestant 8’ Holpijp 8’
Roerfluit 8’ Quintadeen 8’
Viola 8’ Prestant 4’
Octaaf 4’ Roerfluit 4’
Speelfluit 4’ Quintfluit 3’
Quint 3’ Woudfluit 2’
Octaaf 2’ Sesquialter III
Cornet V Dulciaan 8’
Mixtuur IV-V Tremulant
Trompet 16’ Koppel Pos-Zw
Trompet 8’
Tremulant Hoofdwerk 11
Koppel Hw-Zw Prestant 16’

Prestant 8’
Zwelwerk 15 Roerfluit 8’
Salicionaal 8’ Octaaf 4’
Baarpijp 8’ Speelfluit 4’
Quintadeen 8’ Quint 3’
Gamba 8’ Octaaf 2’
Céleste 8’ Cornet V
Salicet 4’ Mixtuur IV-V
Fluit 4’ Trompet 16’ 
Nasard 3’ Trompet 8’ 
Gemshoorn 2’ Tremulant
Terts 1 3/5’ Koppel Hw-Pos 
Mixtuur IV Koppel Hw-Zw 
Fagot 16’
Schalmeij 8’ Zwelwerk 12
Vox Humana 8’ Bourdon 16’
Trompet 4’ Roerfluit 8’
Tremulant Salicionaal 8’

Céleste 8’
Salicet 4’
Fluit 4’
Nasard 3’
Gemshoorn 2’
Mixtuur IV
Fagot 16’
Schalmeij 8’
Vox Humana 8’
Tremulant

Klankwerelden Dispositie                                  *Classic

*Ga naar onze website om de dispositie van de andere 
  orgelstijlen te bekijken en te vergelijken.

Mondri 236 Mondri 340

Voor meer informatie over deze orgels, scan de QR-code:
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Specificaties
Mondri 236 Mondri 236 Mondri 340
Orgels per stijl  
Barok 36 40
Pedal 9 9 
Positiv - 8
Hauptwerk 12 11
Schwellwerk 15 12
Classic 36 40
Pedaal 9 9 
Positief - 8
Hoofdwerk  12 11
Zwelwerk 15 12
Romantisch 36 40
Pédalier 9 9 
Positif - 8
Grand Orgue 12 11
Récit 15 12
Symphonisch 36 40
Pedal 9 9 
Choir - 8
Great 12 11
Swell 15 12

Mondri 236 Mondri 236 Mondri 340
Setzer System  
Memory Bank (45 per orgelstijl) 180 180
Crescendo Bank (1 per orgelstijl) 4 4
Set • •
Presets (Programmeerbaar) 10 10
HR (Hand Registratie) • •
Preset Sequencer • •
Tutti (per orgelstijl) • •
Cancel (0) • •
Groot Setzer optie optie
Totaal vrije presets 1800 1800

Audio
Systeem (Multi channel) 2.2.2 2.2.2
Aantal kanalen 6 6
Luidsprekers 12 12
Digitale versterkers (30 Watt) 6 6
Geïntegreerde 3D Surround • •
Volume regeling via regelaar/PCC • •
Reverb regeling via regelaar/PCC • •

Mondri 236 Mondri 236 Mondri 340
Speelhulpen
Tremulanten 2 3
Koppels 3 6
AP (Automatisch Pedaal) programmeerbaar • •
MB (MonoBass) instelbaar bereik • •
TA (Tongwerken Af) • •
CF (Cantus Firmus) • •
VPP (Virtual Player Position): Console / Front / Church • •
Orgel Select: Barok / Classic / Romantisch / Symphonisch • •
Voetpistons optie optie
ExtraVoice (128 orkeststemmen, zoals piano, trompet, panfluit, dynamisch orkest en meer) optie optie

Speeltafel
Manualen (C-c4) met velocity 2 3
30-tonig (C-f1) recht pedaal • •
30-tonig (C-f1) concaaf pedaal optie optie
30-tonig (C-f1) radiaal concaaf pedaal optie optie
Expression Pedal (Als generaal crescendo of per divisie instelbaar) 2 3
Generaal Crescendo (Programmeerbaar op bestaand zwelpedaal) • •
Hoogte (in cm) 176,5 176,5
Breedte (in cm) 134 134
Diepte (inclusief pedaal, in cm) 93 93
Diepte (zonder pedaal, in cm) 60 65
Gewicht (in kg) 250 260
Deelbaar optie optie
Bank met muziekberging • •
Bank in hoogte verstelbaar optie optie
Kleur naar wens (afwijkend van blank/midden eiken, keuze uit tientallen beitskleuren) optie optie
Lessenaarverlichting (LED) • •
Pedaalverlichting (LED) • •

Aansluitingen
MIDI In - Out - Thru • •
Line-IN Stereo Stereo
Line-OUT Stereo Stereo
Hoofdtelefoon-aansluiting • •

PCC (Personal Control Center)
Easy Main Menu: Transposer - Pitch - Chorus - Reverb Volume - Totaal Volume - Memory Bank • •
Orgel-instellingen: Temperament - Reverb - Volume Balance - Divison Volume - Tremulant - Expression Pedal - Man. Select • •
Extra orgel-instellingen: Monobass - Manual Compass - Hauptwerk-aansluiting - Bellows Stability • •
Register-instellingen: Volume - Wind - Chorus - Contour - Fluctuation - Windchest • •
Save & Reset-menu • •
Playlist-menu met DemoSongs per orgelstijl • •
ExtraVoice-menu optie optie
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Over Content Orgels
Content Orgels is een toonaangevende Nederlandse orgelbouwer. Al ruim 40 jaar worden onze orgels 

met oog voor de jarenlange orgeltraditie gebouwd. Natuurgetrouwe klanken gecombineerd met 

innovaties en oer-Hollands vakmanschap geven onze instrumenten een hoge kwaliteitsstandaard. 

Dit staat garant voor vele jaren speelplezier. Bij Content staan klantgerichtheid, professionaliteit en 

innovatie centraal. 

Van West-Europa tot het Verre Oosten: jaarlijks vinden honderden orgels hun weg naar uiteenlopende 

locaties en naar zowel amateur- als professionele organisten. Zij kiezen voor onze orgels om onder 

meer de uitstraling van het hoogwaardige orgelmeubel. Hierin worden met oog voor detail uitgezochte 

houtsoorten en stijlvol lijstwerk gecombineerd met traditioneel handwerk uit onze orgelmakerij. 

Daarnaast is er brede waardering voor de goede prijs-kwaliteitverhouding van de instrumenten, en de 

voortdurende zoektocht naar innovaties.

Maak kennis met de natuurgetrouwe en ongeëvenaarde klanken van het Content-orgel! Ga naar 

onze website, www.contentorgels.nl, voor meer informatie of bezoek uw dealer voor 

een klankdemonstratie en vrijblijvend advies. 

Mariënhoef  7  •  3851 ST Ermelo NL •  +31 341 55  48  76  •   www.contentorgels .nl


