
Contact persoon :  Adres :

 Tel nr. :  Postcode :

 Email :  Plaats :

 Gegevens instrument
 Merk :

 Type :

 Serie nr. :

 Bouwjaar :

 Markeer uw keuze / vul in 
 Is de laagste toon (toets 1) een subcontra A?  Ja Nee Zo niet, welke toon is het dan?

Kern röslau  Punten stempenzijde Toetsnr t/m
Kern inox  Punten kamzijde Toetsnr t/m
Omwinding koper  Onderliggend koper stempenzijde Toetsnr t/m mm 

Omwinding messing  Onderliggend koper kamzijde Toetsnr t/m mm 

 Duits oog  Plat onderl. koper stempenzijde Toetsnr t/m mm 

 Frans oog  Plat onderl. koper kamzijde Toetsnr t/m mm 

 Lengte Frans oog mm  Bösendorfer punt stempenzijde Toetsnr t/m mm 

 Dikte aanhangstift indien > 5 mm mm  Erard punt stempenzijde Toetsnr t/m mm 

 Dikste enkelkoor  Kern Ø  mm  Totaal Ø mm * Mensuur mm 

 Dunste enkelkoor  Kern Ø  mm  Totaal Ø mm * Mensuur mm 

 Dikste tweekoor  Kern Ø  mm  Totaal Ø mm * Mensuur mm 

 Dunste tweekoor  Kern Ø  mm  Totaal Ø mm * Mensuur mm 

Overgangsnaren (indien van toepassing maak hier dan een apart malletje van, zie stap 6 pagina 2)

Dikste tweekoor  Kern Ø  mm  Totaal Ø mm * Mensuur mm 

Dunste tweekoor  Kern Ø  mm  Totaal Ø mm * Mensuur mm 

Dikste driekoor  Kern Ø  mm  Totaal Ø mm * Mensuur mm 

Dunste driekoor  Kern Ø  mm  Totaal Ø mm * Mensuur mm 
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 Kamstiften AanhangstiftAgraffeStempen

Toetsnr  

Toetsnr  

Toetsnr

Toetsnr 

Toetsnr 

Toetsnr  

Toetsnr 

Toetsnr  

 klinkende lengte (mensuur)

Meet in het instrument en tussen de agraffe en de kamstift

* Met de klinkende lengtes, in het instrument gemeten, kunnen wij afwijkingen van de mal corrigeren
* Zonder deze maten gaan wij ervan uit dat de mal correct is, en neemt u het risico van eventuele afwijkingen

Bassnaren (alle maten in mm)

1

 Dikste driekoor  Kern Ø  mm  Totaal Ø mm * Mensuur mm 

 Dunste driekoor  Kern Ø  mm  Totaal Ø mm * Mensuur mm 

Toetsnr 

Toetsnr 

 Lengte 

 Lengte 

 Lengte 

 Lengte 

 Lengte 

 Lengte

Bestelformulier complete basset
(Individuele snaren bestel je eenvoudig online)

 Herberekening discant (ongesponnen snaren)
Voor een optimaal resultaat kunnen wij ook de discant optimaliseren waarmee de complete besnaring in balans komt

 Herberekening discant  De gegevens van de discant mailt u naar ons via het formulier op de website Ja Nee

Voor het maken van een mal en voorbeelden van ogen en afwerkingen zie ook pagina 2

Naam bedrijf :

Print dit ingevulde formulier en verstuur het samen met de opgevouwen mal naar het adres hieronder

www.qualitystrings.com
www.qualitystrings.com
https://www.qualitystrings.com/besnaring-voor-piano-en-vleugel-herberekenen
https://www.qualitystrings.com/img/up/Quality%20Strings%20-%20Gegevens%20voor%20berekening%20discant.xlsx
https://www.qualitystrings.com/piano-bassnaren-fotos-van-ogen-en-afwerkingen
https://www.qualitystrings.com/piano-bassnaren-complete-set-stap-1-van-3-mal-maken
https://www.qualitystrings.com/
https://www.qualitystrings.com/configurator.php


Het maken van een mal

• Standaard bruin inpakpapier
• Een potlood
• Fijn schuurpapier

De werkwijze 
1. Positioneer het papier zo dat de aanhangstiften tot en met de stempennen bedekt zijn, en trek het papier strak
2. Schuur over het papier zodat de kamstiften net door het papier komen

• Het papier ligt nu vast doordat de kamstiften er iets doorheen steken
3. Trek het papier strak richting de aanhangstiften en schuur deze op dezelfde wijze net door het papier

• Het papier niet nog verder over de aanhangstiften drukken, want dan worden de gaten te groot
4. Trek het papier nu strak in de richting van de stempennen en tape het eventueel vast aan het frame of de kast
5. Bij agraffen:

• Met schuurpapier of potlood op de plaats van de agraffen over het papier gaan

• Het einde van de mensuur, het klinkende gedeelte, dient duidelijk zichtbaar te zijn op de mal
• Let bij zadelagraffen e.d. op waar het einde van de mensuur, het klinkende gedeelte, zich bevindt

      Bij capo tasto: 
• Ga nu met het schuurpapier over de raamstiften op de capo tasto

• Als er geen raamstiften zijn, dan de positie van de hele capo tasto met potlood duidelijk aangeven
• Met potlood over het papier gaan zodat zichtbaar is waar de snaren over de capo tasto gaan

• Als er geen snaren meer aanwezig zijn, zelf met potlood aangeven waar de snaren over de capo tasto gaan

6. Overgangsnaren graag op een aparte mal zetten. Wanneer dit niet kan kunt u de overgangsnaren meesturen,
rijg deze dan op volgorde op een draad. Wij brengen tijd in rekening voor het opmeten van ingezonden snaren

7. Controleer of het aantal agraffen, stiften, kamstiften, aanhangstiften en streepjes op de mal en in het
instrument met elkaar overeenkomen

Na deze procedure is de mal gereed, ga verder met het invullen van de gegevens op pagina 1 

Voorbeelden van ogen en afwerkingen

Duits oog 

Plat onderliggend koper Bösendorfer punt Erard punt 

Punt Frans oog 

Onderliggend koper 

Geen afwerking 

(vul niets in) 

2

Op al onze diensten, overeenkomsten, offertes en orders zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
Deze zijn te vinden op onze website of worden op uw eerste verzoek kosteloos aan u toegestuurd.

Quality Strings - Smalriemseweg 55 - 4112 NB - Beusichem - Nederland - tel 0345 778338 - www.qualitystrings.com 

Benodigdheden

Klik hier voor de video, of volg de stappen hieronder

www.qualitystrings.com
www.qualitystrings.com
https://www.qualitystrings.com/img/up/Quality%20Strings%20-%20Algemene%20Voorwaarden.pdf
https://www.qualitystrings.com/
https://youtu.be/GTvT67aJBa8
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