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Dubbele 
kolven 

Merk Prijs 
indicati

e 

Maten borstschild 
Afkolfset huurkolf 

Medela 

Systeem Stroom 
voorziening 

Schroefdraad Opgang 
brengen 
+ info 

Conversie set mogelijk? 

 

Horigen 
~ 

Chicture 
 

€ 210.- Deze kolf is leverbaar 
met de volgende maten 

borstschilden: 
PP 107: schild is 

geschikt voor 24 mm. 
en kleiner. 

Pp 109: 25 mm 
PP113: 27 mm 

 Indien een groter 
schild is  gewenst dan 
wordt het een “hard” 

schild en heeft het niet 
de  3D werking 

https://horigenbor
stkolf.nl/horigen-

3d-kolfsets  
Medela schilden 
kunnen wij evt. 
passend maken 

Stimulatie en 
massage fase 

Netstroom en 
geïntegreerde accu 

Brede hals Avent, 
Maymom en originele 

Medela  flessen 
passen op deze kolf. 
Beldico en Materni 

passen niet. 
 

Met apart te koop 
adapters kunnen er 

bijv. de Sterifeed 
flessen onder.  

Zie onze website 
Flesadapters 

 
Ja 
 

 

 

Ardo 
~ 

Calypso 

€ 169,95 Diverse maten 
schilden los 
verkrijgbaar 

Stimulatie en 
massage 
fase. Zelf 
instellen 

Netstroom of 
baterijen worden 
niet mee geleverd 

Smalle hals 
sterifeed flessen 
passen er onder 

 
Nee 

 

 

 

Medela 
~ 

Freestyl
e Flex 

€ 292.50 Diverse maten los 
verkrijgbaar 

 Afkolfset huurkolf 
Medela alleen schilden 

en flesjes passen  

Stimulatie en 
massage fase 

gaat 
automatisch 

Netstroom en 
Lithium accu 

Smalle hals, 
Sterifeed, Beldico 

en Materni 
passen hier onder 

Twijfel 
 

 

 

Medela 
~ 

Swing 
maxi 
Flex 

€ 189,95 Diverse maten los 
verkrijgbaar 

 Afkolfset huurkolf 
Medela alleen schilden 

en flesjes passen 

Stimulatie en 
massage fase 

gaat 
automatisch 

Netstroom of 
baterijen worden 
niet mee geleverd 

Smalle hals, 
Beldico en 

Materni passen 
hier onder 

Nee 
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Lansinoh 
 
 
 

€152,95 Schilden worden in 
twee maten mee 

geleverd. 
Borstschilden van 
Medela passen. 

 

Stimulatie en 
massage 
stand, in 
massage 

stand keuze 
uit drie 

programma’s 

Netstroom of 
baterijen worden 
niet mee geleverd 

Brede hals oudere 
types smalle hals 
met fels adapter 

meerder 
mogelijkheden 

 
Nee 

 

 

Spectra 
S2 

 
 

€ 149,- Drie maten 
verkrijgbaar 24-28-
30. Zeer geschikt 

voor grotere 
cupmaat. 

Borstschilden van 
Medela kunnen passen 

gemaakt worden 

Stimulatie en 
massage 
stand, in 
massage 

stand keuze 
uit drie 

programma’s
. 

Netstroom kan 
niet op batterijen 

geen accu 

Smalle hals  
Met flesadapter 

diverse 
mogelijkheden 

 
Ja 

 

 

Spectra 
S2 

 
 

€ 169,- Drie maten 
verkrijgbaar 24-28-
30. Zeer geschikt 

voor grotere 
cupmaat. 

Borstschilden van 
Medela kunnen passen 

gemaakt worden 

Stimulatie en 
massage 
stand, in 
massage 

stand keuze 
uit drie 

programma’s
. 

Netstroom en op 
ACCU 

Smalle hals 
Met flesadapter 

diverse 
mogelijkheden 

 
Ja 

 

 

SpeCtra 
~ 

S9 (  
 

€ 110.- Drie maten 
verkrijgbaar 24-28-

30 

Stimulatie en 
massage 

fase. Let op: 
start met 
massage 

stand 

Netstroom en 
geïntegreerde accu 

Smalle hals  
Nee 

 

 

Ameda 
Personal 
Lactaline 

€ 155,- Diverse maten 
verkrijgbaar 

Stimulatie en 
massage 
fase. Zelf 
instellen 

Netstroom of 
baterijen worden 
niet mee geleverd 

Smalle hals 
 
 

 
Twijfel 
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Enkele 
kolven 

Merk Prijs 
indicati

e 

Maten borstschild Systeem Stroomvoorziening Schroefdraad Opgang 
brengen 

Conversie mogelijk?  

 

Horigen 
~ 

Beature 

€ 102,50 Dit schild is geschikt voor 
24 mm. en kleiner. Indien 

een groter schild is  
gewenst dan wordt het 

een ‘hard’ schild en heeft 
het niet de  3D werking. 
Afkolfset Symphony past 

Vacuüm 
instelbaar.  

Stimulatie en 
massage fase 

Netstroom- USB of 
batterijen, worden 
niet mee geleverd. 

Brede hals Avent, 
Maymom en 

originele Medela  
flessen passen op 
deze kolf. Beldico 

en Materni passen 
niet. 

 
 

Ja 

Ja 

 

 

Horigen 
~ 

Grace 

€ 132,50 Dit schild is geschikt voor 
24 mm. en kleiner. Indien 

een groter schild is  
gewenst dan wordt het 

een ‘hard’ schild en heeft 
het niet de  3D werking. 

 Afkolfset Symphony past 

Stimulatie en 
massage fase 

Netstroom 
Geïntegreerde 

accu. 

Brede hals Avent, 
Maymom en 

originele Medela  
flessen passen op 
deze kolf. Beldico 

en Materni passen 
niet. 

 
 

Ja 

Ja 

 

 

Ardo 
~ 

Calypso 

€139,95 Diverse maten los 
verkrijgbaar 

Stimulatie en 
massage fase 

Netstroom of 
batterijen, worden 
niet mee geleverd. 

Smalle hals  
Nee 

 

 

Medela 
~ 

Swing 
 

€ 129,95 Diverse maten los 
verkrijgbaar 

 
 Afkolfset Symphony 

past 

Stimulatie en 
massage fase 

Open 
systeem 

Netstroom of 
batterijen worden 
niet mee geleverd. 

Smalle hals, Beldico 
en Materni passen 

hier onder. 

 
Nee 

 

 

Avent € 122,50 Geen andere 
maten beschikbaar 

Stimulatie en 
massage fase 

Netstroom of 
batterijen worden 
niet mee geleverd. 

Brede hals Avent, 
flessen  

bewaarbekers met 
adapter passen wel. 

 
Nee 

 

 

Lansinoh € 99,95 Diverse maten los 
verkrijgbaar van 

Medela 

Stimulatie en 
massage fase 

Netstroom of 
batterijen, worden 
niet mee geleverd. 

Brede hals  
Nee 

 

 

lansinoh € 105.00 Diverse maten los 
verkrijgbaar van 

Medela 

Stimulatie en 
massage fase 

Netstroom Bredehals flessen Nee  
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SpeCtra 
~ 

S9 
 

€ 97.50 Drie maten 
verkrijgbaar 24-28-

30 

Stimulatie en 
massage fase. 
Let op: start 

met massage 
stand 

 

Netstroom en 
geïntegreerde accu 

Smalle hals  
Nee 

 

 

Difrax 
 
 

 3 Maten mee 
geleverd S-M-L 

Stimulatie en 
massage fase 

Open 
systeem 

Net stroom en 
batterijen 

Smalle hals  
NEE 

 

Handkolf Merk Prijs 
indicatie 

Maten borstschild Systeem Uitbouw 
mogelijkheden 

Schroefdraad Conversie mogelijk? 

 

Horigen 
~ 

Freestur
e 

€45,- Dit schild is geschikt 
voor 24 mm. en 

kleiner. Indien een 
groter schild is  

gewenst dan wordt 
het een ‘hard’ schild 
en heeft het niet de  

3D werking. 

Open 
systeem 

Ja, naar Horigen 
Beature/ Grace 

Brede hals Avent, Maymom en 
originele Medela  flessen 

passen op deze kolf. Beldico en 
Materni passen niet. Avent 
bewaarbekers met adapter 

passen wel  
 

 

 

Ardo 
~ 

Amaryll 

€39,95 Diverse maten los 
verkrijgbaar  

Open syteem Ja naar Calypso en 
evt. naar dubbel 

Smalle hals  

 

Avent 
~ 

Classic 
line 

UITLOPE
ND 

€29,95 Geen andere maat 
borstschild 

Open 
systeem 

Nee Brede hals  
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Avent 
~ 

Naturel 

€ 39,95 Geen andere maat 
borstschild 

Open 
systeem 

Ja  Avent flessen Naturel line 
en bewaarbekers met 

adapter passen. 

 

 

Lansinoh €39,95 Diverse maten los 
verkrijgbaar de 
Medela borst-

schilden passen 
hierop 

Open 
systeem 

Ja  Brede hals  

 

Medela 
~ 

Harmon
y 

€59,95 Diverse maten los 
verkrijgbaar 

 
 Afkolfset 

Symphony past 

Open 
systeem 

Twee fase 
systeem na te 

bootsen 

Ja naar Swing, 
Swing MAXI en 

Freestyle 

Smalle hals, Beldico en 
Materni passen hier 

onder. 

 


