


Profil
Danhild/Skandinavisk Orgelcentrum har nu eksisteret i snart 40 år.
I året 2022 kan vi derfor se frem til et jubilæum.

Vi har manifesteret os som et af landets førende indenfor kirkemusikalske produkter, 
som du ser her i vores katalog.

Danhild/Skandinavisk Orgelcentrum har bygget og leveret kirkeorgler til danske kirker, 
teatre og kapeller. Stort udvalg af standard og specialbyggede øveorgler.
Vi leverer desuden flygler/klaverer samt tilbehør til organister og musikere.

Vi sætter en stor ære i at være seriøst rådgivende og derigennem at styrke samarbejdet 
med vores kunder.

      Danhild / Skandinavisk Orgelcentrum
                           www.danhild.dk

      Lasse Holy Flemming Danhild Fald
   Salgschef Indehaver

Væsentligste egenskaber ved alle vore orgler:
* Dansk opbygget med dansk orgelklang og registervalg
* Optimal kvalitet med modulopbygning, hvilket sikrer meget lang holdbarhed
* Lydmæssig fuldstændig tilpasning til kirkerummet
* Er ikke følsomt overfor ændringer i luftfugtighed og temperatur, således at
   instrumentet ikke skal stemmes og ikke kræver særskilt vedligeholdelse
* Enkel indstilling af tonehøjde til brug for f.eks. tonehøjdenedsættelse, dersom en
   salmemelodi ligger for højt for menigheden
* Registreringer kan gemmes for at lette organistens klangvariationer
* Fremtidssikret (orgelklangen kan tilpasses efter tidens stilmæssige krav)
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  Hybrakustisk orgel til kirker med op til 200 siddepladser

DANHILD 25 AP1   
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Pris fra Kr. 746.850.–
 inkl.  moms

25 danske registre
 
Mulighed for udvidelse med en
ekstra fransk romantisk disposition 

2 manualer á 61 tangenter
Trækerne-tangenter

30 toners parallelt konkavt pedalspil 

Registertræk i træ 

999 Fri-kombinationer

Hybrakustiske lydenheder 

Højdejustérbar orgelbænk 

Stort nodestativ 

Skal aldrig stemmes 

Minimal vedligeholdelse 

10 års garanti 



Enestående orgelklang og fleksible installationsmuligheder 
Er fyldestgørende til kirker med op til 200 siddepladser

DANHILD 25 AD

Pris fra Kr. 628.850.–
 inkl.  moms

25 danske registre
 
Mulighed for udvidelse med en
ekstra fransk romantisk disposition 

2 manualer á 61 tangenter
Trækerne-tangenter

30 toners parallelt konkavt pedalspil 

35 special lydenheder 

Elektro-mekaniske registertræk i træ

Højdejustérbar orgelbænk 

999 Fri-kombinationer 

Stort nodestativ 

Skal aldrig stemmes 

Minimal vedligeholdelse 

10 års garanti 
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Klassisk orgelklang med 25 stemmer
-til afløsning af eksisterende små orgler

DANHILD 25 A 

Pris fra Kr. 587.850,- inkl. moms

25 danske registre

Mulighed for udvidelse med en
ekstra fransk romantisk disposition 

2 manualer á 61 tangenter
Trækerne-tangenter

30 toners parallelt konkavt pedalspil 

Elektro-mekaniske registertræk i træ 

999 Fri-kombinationer

18 special lydenheder 

Højdejustérbar orgelbænk 

Stort nodestativ 

Skal aldrig stemmes 

Minimal vedligeholdelse 

10 års garanti 
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           DANHILD M40                     
                        3 manualer og 40 stemmer 

Danhild M40, leveres med 5 hybrakustiske lydgivere.
Trykpunktsklaviaturer, 48 registervipper, højdejusterbar Danhild Vario orgelbænk 

Pris fra Kr. 496.850.- inkl. moms

Danhild M leveres også med 2 manualer og 25 stemmer
pris fra Kr. 446.850.- inkl. moms

Alle priser er eksklusive transport, installation og intonation. 

M40 er et alsidigt orgel

999 registerkombinationer med     
stepfunktion er standard.

Leveres standard i lys eller mørk eg

Transposition op/ned tillige med     
finjustering. 

Instrumentet bliver bygget på    
bestilling i forskellige versioner og 
kan  tilrettes efter ønske, bl.a. med 
mekaniske træ-klaviaturer med 
ventil-trykpunkt, som kan       
opbygges og justeres individuelt.

Hver enkelt tone kan ligeledes        
intoneres og tilpasses efter 
rummets akustik. 
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Et smukt orgel til den mindre kirke med op til 150 siddepladser

DANHILD 25 AP2   

Pris fra Kr. 268.850.–
 inkl.  moms

25 danske registre
 
Mulighed for udvidelse med en
ekstra fransk romantisk disposition 

2 manualer á 61 tangenter
Trækerne-tangenter

30 toners parallelt standard pedalspil 

600 Fri-kombinationer

Fuldtone lydsystem

Standard orgelbænk 

Dybt nodestativ for dansk koralbog 

Skal aldrig stemmes 

Minimal vedligeholdelse 

10 års garanti 
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Den klanglige stilart er baseret på klassisk barok med et bredt syngende Principal fundament.
Instrumentet er udviklet i samarbejde med førende organister til at kunne imødekomme de 

allerhøjeste krav til både de funktionelle og de klanglige aspekter

DANHILD 25 EH Hauptwerk

25 registre opbygget med Hauptwerk

2 manualer á 61 tangenter 

30 toners parallelt fladt pedalspil 

600 Registerkombinationer

Transposition op/ned

Svelle-Pedalerne er placeret i midten, 
således at du frit kan benytte enten 
venstre eller højre fod 

Stort nodestativ 

Skal aldrig stemmes

5 års garanti på alle elektroniske dele

Fuld licens til Hauptwerk Advanced

Orglet har mulighed for 2 ægte stilarter med hver sin disposition.
På hver registervippe er der således 2 registernavne.

EH2 med 2 stk. 8-fods hybrakustiske lydgivere
Fra Kr. 129.850.- Inkl moms (evt. finansiering) 

EH6 med 6 stk. 8-fods hybrakustiske lydgivere
Fra Kr. 199.850.- Inkl moms (evt. finansiering) 

Hybrakustisk kirkeorgel til den mindre kirke
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DANHILD Hybridorgler
I har sikkert fået opgraderet kirkens PC

-har I også fået opgraderet orglet?

DANHILD har udviklet et enestående 
system til udvidelse af nye eller 
eksisterende pibeorgler.

Med respekt for det eksisterende 
pibeorgels kvaliteter kan Danhild 
bevare den fuldmekaniske spillemåde 
og udvide instrumentet med 
Hybrakustiske registre.

Indbygning af frikombinationer 
(setzers)
Renovering af pibeorglet
Fremtidig total vedligeholdelse

Fine små pibeorgler kan danne grundlag for en væsentlig klangudvidelse 
baseret på Danhild teknologi.

Nye Hybrakustiske registre kan smelte fuldstændigt sammen med
pibeklangen til en harmonisk helhed. 

En Danhild hybrid udvidelse giver
menigheden et større og bredere 
klangligt fundament til støtte for
salmesangen.

Flere klanglige variationsmuligheder

Yderligere udbygning med:

Digital nodevisning 

Digital registerkontrol

Kamera / monitor løsninger

Varme / ventilation 

Hornbæk kirke, Sjælland * udvidelse fra 12 til 36 registre
Udbygget med nodevisning, digital registerkontrol, 
kamera/monitorer 

Aal kirke, Jylland * udvidelse fra 13 til 24 registre 
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DANHILD kirkeklokker 

Danhild klokkespil er blevet udviklet i samarbejde med flere af landets menighedsråd, 
som udtrykte ønske om udvidelse af deres eksisterende manuelle klokkeringning til 
"automatisk ringning". 

Danhild tilbyder 4 versioner af digitale klokker, -alle med "automatisk" ringning. 

Systemet kan let installeres i næsten alle kirketårne eller opsatser.

Organisten kan spille direkte på de 48 eller 61 klokker. 

Klokkespillet leveres med en "klokke-computer",  som indeholder et udvalg af  Bedeslag, 
Ringninger, forskellige Kimninger og smukke og kendte salmemelodier til årets højtider. 

De 4 systemer  varierer m.h.t. funktioner:
Fra enkel afvikling til avancerede muligheder med
direkte indspilning fra klaviatur samt ubegrænset
antal af betjeningspaneler for årstider og
kirkeårets højtider.

Ultimate+ systemet leveres med 
komplet lyd-studie, som giver organisten
omfattende redigeringsmuligheder.

 
 

-Komplet digitalt klokkespil til din kirke

Priser fra Kr. 144.850,- inkl. moms
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Orglet er udviklet med Danhilds 32-Bit "Dry" samples og giver dig en mulighed
for at nyde en helt fantastisk orgelklang.

Systemet leveres komplet med 23” touchskærm med integreret PC,
Hauptwerk VI Advanced Licens, klaviatur samt tilslutningskabler.

Orglet indeholder bl.a. både 16-fods og 4-fods oktavkobler,
hvilket giver det 22 stemmers orgel en meget stor fylde.

Indeholder 18 forskellige rumklangsmuigheder. 

DANHILD 22 UNO Hauptwerk

Fra Kr. 39.850.-  inkl. moms
(evt. finansiering) 

Stor kirkeorgellyd – let at transportere

Denne løsning forener optimal kvalitet med simpel betjening til en meget gunstig pris!
PC, Skærm og klaviatur, Komplet PA anlæg på 2 x 200 Watt (ekskl. stativer og bænk)
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Den klanglige stilart er baseret på klassisk barok med et bredt syngende Principal fundament.
 

Instrumentet er udviklet i samarbejde med førende organister til at kunne imødekomme de 
allerhøjeste krav til både de funktionelle og de klanglige aspekter 

DANHILD 25 etude 

25 registre

2 manualer á 61 tangenter 
30 toners parallelt fladt pedalspil 

792 Registerkombinationer

Transposition op/ned

Svelle-Pedalerne er placeret i midten, 
således at du frit kan benytte enten 
venstre eller højre fod 

Stort nodestativ 

Skal aldrig stemmes

5 års garanti på alle elektroniske dele

Eneste hjemmeorgel på markedet med 2 af hinanden uafhængige stilarter. 
Orglet har mulighed for 2 ægte stilarter med hver sin disposition.

På hver registervippe er der således 2 registernavne. 

Kr. 56.850.- inkl. moms
(evt. finansiering) 
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Vores Danhild 25 omfatter nu en version, som er bygget med vores egne samplinger

DANHILD 25 etude Hauptwerk

25 registre opbygget med Hauptwerk

2 manualer á 61 tangenter

30 toners parallelt fladt pedalspil 

990 Registerkombinationer

Transposition op/ned

Stort nodestativ

Skal aldrig stemmes

5 års garanti på alle elektroniske dele

Fuld licens til Hauptwerk Advanced

Orglet har mulighed for 2 ægte stilarter med hver sin disposition
På hver registervippe er der således 2 registernavne

Fra Kr. 59.850.- inkl moms
(evt. finansiering) 

Opgradering af PC efter behov.
Andre samplesets kan indlæses. 

Levering af touchskærm på 17”, 21”, 23” og 27”
Levering af eksternt lydsystem

Mulighed for fjernbetjening
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Orglet er vist med tilbyggede touchskærme

Denne  fremtidssikrede teknologi giver muligheder for udvidelser med flere samplesets

Svelle-Pedalerne er placeret i midten, 
således at du frit kan benytte enten 
venstre eller højre fod



Danhild 44 Hauptwerk orgel
Udvid dit eksisterende hjemmeorgel på 10 minutter

23” touchskærm med integreret PC
Dry Samples + 18 forskellige reverbs 

Dansk udviklet Danhild sampleset på 44 stemmer ”spil 3 manualer på 2” 
Hauptwerk Advanced licens, Fanless PC 128 GB lager / 8 GB Ram

Komplet fuldt fungerende Hauptwerk orgel fra Kr. 27.850.-  inkl. moms
 

Tillæg ekstern PC - Fanless - Nonoise 256 GB lager / 16 GB Ram
Tillæg ekstern PC - Fanless - Nonoise 512 GB lager / 32 GB Ram
Tillæg ekstern PC - Fanless - Nonoise      2 TB lager / 64 GB Ram
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ANATOMICA orgelbænk
-den ergonomiske orgelbænk til bevarelse af din sunde ryg

           Trinløs justering                               3 sekunder til "normal" bænk        

Sædet kan justeres i hældning, og når bænken justeres i højden følger sædet med 
bagud,da mennesker med længere ben, normalt også har længere arme....... 

Længde (udvendigt): 1430 mm Længde (indvendigt): 1320 mm
Maximum højde:               710 mm Minimum højde:               590 mm
Dybde inkl. sæde:               495 mm Vægt:                 28 kg
Standard ergonomisk drejesæde med vægtrelateret friktion kr. 27.850,-
”Vikarsæde” som tilbehør kr. 3.600,-
”Dobbelplade” til 4-hændigt orgelspil eller undervisning kr. 5.200,-
Alle priser inkl. moms pr. den 1. november 2021 (ekskl. levering)
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Vario -elektrisk Orgelbænk 

Bænken kan justeres elektrisk fra 49 cm til 78 cm. - Kan højdejusteres mens man sidder på den.

Længde = 150 cm (kan sprede over et 32-toners pedalspil) - Højdejusteringen er trinløs. 

Bænken kan leveres i Laminat i lys eg, mørk eg, mahogni, kirsebær,
sort, hvid, rød eller massive træsorter efter ønske. 

Kan leveres med indbygget "organistvarmer". 

Lys eg laminat Kr. 17.850.-  inkl. moms 

Højdejusteringen er trinløs. Et enkelt tryk på hæve/sænke-knappen               
                         indstiller bænken let og hurtigt til den rette siddehøjde.

Den Dansk udviklede VARIO orgelbænk med stor fleksibilitet
 

   Tillæg for massiv lys Eg,  Kr. 2.000.-
Tllæg for træsorter bejdset. Kr. 3.000.-

Højdeindstillelig
fodstøtte
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DANHILD orgelbænke

Trin-bænken kan i højden justeres i 
trin på 2 cm fra 59 cm til 67 cm.

Bredden er 143 cm.

Kan mod tillægspris leveres i mange 
andre træsorter. 

Pris i massiv lys eg Kr. 13.850,- inkl. 
moms 

Trinløs højdeindstillelig orgelbænk
i massiv eg med nodehylde og
fodstøtte.

Kan justeres i højde fra 56 til 76 cm 

Bredden er 143 cm

Bænken kan mod tillægspris leveres 
i mange andre træsorter.

Pris i massiv lys eg Kr. 18.950,- inkl. 
moms 

DANHILD orgelbænke leveres i mange forskellige udgaver
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Til organisten, festmusikeren, solisten og sangeren
Noderne til den moderne musiker !

Node- og tekstfremvisning i det rigtige format
En 23” touchskærm med 
integreret computer. 
-Er let at medbringe. 

Med kvikscan systemet kan 
en node indscannes på få 
sekunder.

Hurtigt skift imellem 
forskellige kategorier og 
fuldt organiseret node 
bibliotek.

Danhild Note Manager 
leveres med kvikscanner, 
tastatur, taske og komplet 
softwarepakke.

Kvik-scan systemet scanner 
noder helt op til A3. 

Opretning af buede sider

Med Note Manager får man: 

Større overblik

Mere tid til det egentlige orgelspil 

Større arbejdsglæde 

Hurtigt nodeskift imellem f.eks.
præludie, salme, korsvar, motet,
postludium

Transposition af salmemelodier

Uafhængig af forskellige
nodetyper: -fra et lille sanghæfte
eller koralbogen og op til store
franske noder.

Leveres til organisten med mange 
koralbogsmelodier med
salmetekster og salmeskabeloner.

Kr. 17.850,-
inkl. moms    

Leasing fra Kr. 
750,- pr. måned
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1 kamera + 1 monitor. Pris inkl. levering og moms. Kr. 7.950.- 

2 kamera + 1 monitor. Pris inkl. levering og moms. Kr. 9.250.- 

ekskl. installation 

Danhild Monitorløsning 
Organisten skulle kunne se ”næsten alt” 

Organisten har via en trådløs       
monitor mulighed for at få

det rette overblik.
Kamera og monitor

med op til 4 forskellige
kameraplaceringer. 

Mulighed for tilkøb af optageudstyr til lyd og billed  
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Udvidelse af pibeorglet med ekstra stemmer

Digitalt akustisk kirkeorgel (hybrakustik)

Flytbart spillebord til placering forskellige steder i kirkerummet

Ventilation, affugtning, befugtning, klimaanlæg til orglet 

Digitale klokker med automatisk ringning og spilbart (48, 56 eller 61 klokker)

Elektrisk højdeindstillelig orgelbænk (kan leveres med trådløs betjening) 

Digital nodevisning ”Note manager” -med komplet hardware og software 

Øveorgler/hjemmeorgler

Varme i orgelbænk, pedalspil og rundt omkring organisten (varmeskærme)

Spejle til organisten

Kamera og monitor til organisten 

LED belysninger til nodestativ og pedalspil

Akustiske flygler og klaverer

Digitale flygler og klaverer, synthesizers, keyboards, teaterorgler

Storskærme i kirken til salmevisning 

Nodestativer (specialdesignmodeller)

Forstærkere, mikrofoner, højtalere, teleslyngeanlæg 

Leasing / Finansiering    

Reparationer af Pibeorgler, Digitalorgler, Akustiske Flygler og Klaverer, EL-pianoer

Vi tænker nyt 
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