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Uw bestellingen in 3 klikken! Personaliseer, verstuur en volg hun status 
eenvoudig, beheer en controleer uw bestelformulieren dankzij de 
verschillende functionaliteiten die u op onze site kunt vinden. Bezoek 
onze site en geniet van een snelle en gemakkelijke ervaring.

Uit ervaring hebben we ontdekt dat het materiaal gemakkelijk te onderhouden is, zeer goed veroudert en 
zich na verloop van tijd in zijn flexibele eigenschap consolideert. Het behoudt bijna permanente flexibiliteit 
na enkele maanden gebruik en print en onthoudt de vormen van de gehoorgang nog beter voor maximale 
dichtheid.

Een professioneel alternatief voor alle soorten RITE-hoofdtelefoons en slanke buizen. Met onze Custom 
Domes in flexibel materiaal kunt u de instellingen optimaliseren in vergelijking met standaard domes. 



We volgen u in uw maatwerkprojecten voor uw oordopjes en oordopjes met een logo, een afbeelding, we 
bieden u een lasermarkeeroplossing die zowel resistent, flexibel als esthetisch is

We bieden een reeks oorstukjes die geschikt zijn voor elk hoortoestel. Wij bieden u onze ervaring 
en een ruime keuze aan materialen die alle perspectieven bieden op het gebied van comfort en 
beheersing van allergieën.

Onze oordopjes zijn gemaakt met de meest recente 3D-technologie en met nauwkeurig respect 
voor de morfologie van de gehoorgang. De prioriteit is om de oorstukjes zo functioneel en esthetisch 
mogelijk te maken voor een optimale aanpassing aan gehoorcorrectie
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Welk model of merk hoortoestel u ook heeft gekozen voor uw patiënt, wij hebben voor elk type oortje dat u 
wilt aanpassen een oplossing op maat. Sivantos, Resound, Phonak, Oticon, Widex, Starkey, enz.

Welk model of merk hoortoestel u ook kiest voor uw patiënt, we hebben een oplossing op maat voor elk soort 
buis dat u wilt aanpassen. Dankzij de vele fixatiemogelijkheden kunnen we open micro oorstukken maken 
voor alle vormen van gehoorgangen, zeer comfortabel en discreet voor uw patiënt.

het is een soort oorstukje dat is ontworpen om het effect van occlusie en resonantie bij de patiënt te 
minimaliseren. De open en lichte vorm garandeert een betere grip van het stuk in de gehoorgang. Het kan 
gemaakt worden voor alle modellen microtips. Zowel voor koptelefoons op afstand als voor slanke buizen, in 
hars of siliconen
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