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Kip, anatomie                                                                                                                      SOMSO 

Model op ware grootte. De rechterzijde toont het verenkleed en de linkerzijde de inwendige orga-
nen. Het verenkleed is van de romp te scheiden zodat ook het spierweefsel getoond kan worden. De 
volgende organen zijn uitneembaar: linker longhelft, maag en deel van de lever. Model gemonteerd 
op statief met sokkel. Afmetingen: 450 x 260 x 490 mm.  

Art. nr.  ZoS 26                                                                                                            833,00 €                                                                        

Karper, anatomie                                                                                                                 SOMSO 

Model op ware grootte. De rechterzijde toont de uiterlijke bouw van een spiegelkarper terwijl de 
linkerzijde volledig is opengewerkt. Ingewanden, geslachtsorganen en zwemblaas zijn uitneembaar. 
Model gemonteerd op statief met sokkel. Afmetingen: 490 x 150 x 350 mm. 

Art. nr.  ZoS 105                                                                                                          611,00 €                                                                                                                 

Honingbij, anatomie                                                                                                            SOMSO 

Art. nr.  ZoS 47/1                                                                                                         678,00 €

Model van een werkbij, ca. 25x vergroot. Van het model is een poot afneembaar waardoor aan de 
achterzijde het korfje met het verzamelde stuifmeel kan getoond worden. Bovendien zijn de honing-
maag, de darm en de endeldarm uitneembaar om de daaronder liggende angel en gifblaas te tonen.  
Model gemonteerd op statief met sokkel. Afmetingen: 470 x 150 x 500 mm.  

Regenworm, anatomie                                                                                                        SOMSO 

Art. nr.  ZoS 108                                                                                                          622,00 €

Het model toont een lengtedoorsnede van het voorste deel van een regeworm, ca. 25x vergroot. 
Achter het zadel eindigt het model met een dwarsdoorsnede. De darm is uitneembaar waardoor de 
buikzenuw en het genitale apparaat zichtbaar worden. Ook de zaadblazen zijn uitneembaar. Model 
gemonteerd op statief met sokkel. Afmetingen: 530 x 140 x 250 mm.  

Zeester, anatomie                                                                                                                SOMSO 

Art. nr.  ZoS 114                                                                                                          904,00 €

Model van de Asterias, ca. 2,5x vergroot. Drie van de vijf armen zijn op verschillende niveau’s 
opengewerkt zodat de ligging en de bouw van de diverse organen duidelijk aangetoond kan worden.  
Een vierde arm  toont een dwarsdoorsnede en de vijfde arm toont de gestekelde buitenzijde.  Model 
gemonteerd op statief met sokkel. Afmetingen: 530 x 350 x 310 mm.  

Kikker, anatomie                                                                                                                  SOMSO 

Art. nr.  ZoS 100                                                                                                          831,00 €

Model van een groene kikker, ca. 4x vergroot.  Het model toont de opengewerkte buikzijde van een 
mannelijk dier. Lever en maag-darmstelsel kunnen verwijderd worden. Op een bijkomend model 
worden de urine- en voorplantingsorganen van een vrouwelijk dier getoond.  Model gemonteerd op 
grondplaat. Afmetingen: 620 x 120 x 390 mm. 

Facetoog                                                                                                                               SOMSO                                                                                               

Art. nr.  ZoS 49                                                                                                            331,00 €                                                                                     

Het model toont de histologische bouw van een facetoog, ca. 200x vergroot. Gemonteerd op statief 
met sokkel. Afmetingen: 290 x 180 x 330 mm. 
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Mug, anatomie                                                                                                                     SOMSO 

Model van een steekmug, ca. 50x vergroot. Uitneembaar in 7 delen. Gemonteerd op statief met 
sokkel. Afmetingen: 750 x 650 x 600 mm. 

Art. nr.  ZoS 48/5                                                                                                      2.185,00 €                                                                                                                 

Vlieg                                                                                                                                     SOMSO 

Model van een gewone huisvlieg, ca. 30x vergroot. Gemonteerd op statief met sokkel. Afmetingen: 
230 x 260 x 220 mm.  

Art. nr.  ZoS 49/31                                                                                                       646,00 €                                                                        

Bladluis                                                                                                                                SOMSO 

Model van een rozenbladluis, ca. 80x vergroot. Gemonteerd op statief met sokkel. Afmetingen:    
160 x 180 x 240 mm.  

Art. nr.  ZoS 49/22                                                                                                       270,00 €                                                                        

Mier                                                                                                                                      SOMSO 

Art. nr.  ZoS 49/27                                                                                                       328,00 €                                                                        

Model van een rode bosmier, ca. 30x vergroot. Gemonteerd op statief met sokkel. Afmetingen:    
160 x 180 x 110 mm.  

Teek                                                                                                                                     SOMSO 

Art. nr.  ZoS 122                                                                                                          682,00 €                                                                        

Model van een vrouwelijke schapenteek, ca. 75x vergroot. Gemonteerd op sokkel. Afmetingen:    
280 x 250 x 60 mm.  

Bijenkop                                                                                                                              SOMSO 

Art. nr.  ZoS 48/1                                                                                                         437,00 €                                                                        

Model van de kop van een honingbij, ca. 50x vergroot. Uitneembaar in 2 delen. De bovenkaak is 
beweegbaar en de kauwend-likkende monddelen duidelijk zichtbaar. Gemonteerd op statief met 
sokkel. Afmetingen: 280 x 250 x 60 mm.  

Vlinderkop                                                                                                                           SOMSO 

Art. nr.  ZoS 48/2                                                                                                         447,00 €                                                                        

Model van de kop van een koolwitje, ca. 50x vergroot. Uitneembaar in 5 delen. De roltong wordt 
zowel in opgerolde als uitgestrekte toestand weergegeven. Gemonteerd op statief met sokkel. Afme-
tingen: 250 x 180 x 820 mm.  

Mugenkop                                                                                                                            SOMSO 

Art. nr.  ZoS 48/3                                                                                                         438,00 €                                                                        

Model van de kop van een steekmug, ca. 80x vergroot. De lange steekborstels zijn beweegbaar 
aangebracht om de functie ervan te kunnen demonstreren. Gemonteerd op statief met sokkel. 
Afmetingen: 450 x 180 x 400 mm.  
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Wijngaardslak, anatomie                                                                                                   SOMSO 

Model van een kruipende slak, ca. 6x vergroot. De rechterhelft toont de uiterlijke bouw terwijl de 
linkerhelft volledig is opengewerkt. Een deel van het darmkanaal kan worden verwijderd om het 
voortplantingsapparaat zichtbaar te maken. Totaal in 4 delen uitneembaar. Model gemonteerd op 
grondplaat. Afmetingen: 680 x 450 x 280 mm.  

Art. nr.  ZoS 117                                                                                                       1.952,00 €                                                                        

Zoetwatermossel, anatomie                                                                                               SOMSO 

Het model toont de in- en uitwendige structuur van de zoetwatermossel, ca. 4x vergroot. Na verwij-
dering van de bovenste schaal is het model in 4 delen uitneembaar. Bepaalde organen die in een 
natuurlijk preparaat zeer moeilijk herkenbaar zijn, worden in dit model ofwel vergroot ofwel schema-
tisch weergegeven. Model gemonteerd op grondplaat. Afmetingen: 610 x 380 x 210 mm. 

Art. nr.  ZoS 119                                                                                                       1.971,00 €                                                                                                                 

Zoetwaterpoliep, anatomie                                                                                               SOMSO 

Model bestaande enerzijds uit een volledige poliep in lengtedoorsnede en anderzijds uit een dwars-
en lengtedoorsnede van de lichaamswand ter hoogte van de maag/darm regio. Het 30x vergroot 
poliepmodel toont het ecto- en endoderm, de mannelijke en vrouwelijke kiemcellen, de mondope-
ning en de tentakels. Het 220x vergroot model van de lichaamswand toont de microscopische bouw 
en de differentiatie tussen de verschillende celtypen. Model gemonteerd op grondplaat. Afmetingen: 
390 x 330 x 460 mm.  

Art. nr.  ZoS 106                                                                                                          592,00 €                                                                        
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