Vse razen povprečja.

ŠIVATE ZATO, KER
izražate svojo individualnost.
spodbujate kreativnost.
se radi obkrožate z neobičajnimi stvarmi.
Povprečje ni vaš stil.
In Skyline je vse prej kot to.

Šivanje naredi vsak dan prijetno neobičajen:
Odkrije vašo edinstveno osebnost in talent; šivanje naredi stvari posebne,
doda dimenzijo vaši okolici. Vaš stroj je motor, ki vpelje strast do šivanja v vaše
življenje. Ustvarite svoj svet z novim Skyline S5.

Dobrodošli v...

Šivajte čudovite stvari

Posebni dotiki

Moč igle

šivanje, kakršnega želite!
Smiselne lastnosti stroja naredijo vsak
vaš projekt enostaven. Zaradi
prostorne delovne površine postane
šivanje velikih stvari preprosto.

Osebna nota naredi spomine
nepozabne. Seveda, hčerka se
bo vedno spominjala, da je bila
super junakinja. In vi boste nosili v
srcu sladek občutek, da ste ustvarili
ta dogodek.

Za vaš dom lahko danes poceni
kupite vse – od dekoracij, prtov
do zaves. Vendar pa je ročno delo
nekaj, ob čemer se boste počutili
odlično. In rezultat tega bo
vsej vaši družini v spomin,
kako poseben je vaš dom.

Od vseh prednosti pri strojih je
zanesljivost vsekakor najpomembnejša.
Ko se usedete za svoj Skyline S5,
ste lahko popolnoma samozavestni.
S5 je kos vsaki nalogi - od najtanjšega,
do najdebelejšega materiala.

Skyline S5 — Prednosti, ki jih morate imeti
• vgrajenih 170 programov
• 10 avtomatičnih gumbnic
• 4 vgrajene pisave
• Superior Plus Feed System
(SFS+) - zgornji transport
• avtomatična napetost
sukanca
• eno-ročno avt.vdevanje
• enostavna menjava tačk
• enostavno navijanja vretena
• enostavna menjava vretena

Še več prostora za šivanje

• pozicija igle (gor/dol)
že v spominu
• enostavna menjava tačk

• zaklep stroja

rokavnik

•

enostaven spust podajalca

•

START/STOP gumb

•

Kontrolni gumb za hitrosti
stroja

Enostavna zamenjava
vbodne plošče (industrijska)

AUTHORIZED DEALER:
STRIMA ADRIA D.O.O. KOROŠKA CESTA 26 SI-4000 KRANJ SLOVENIA
TELEFON: 04/236 50 30

• Max. širina vboda: 9 mm

• avtomatičen odrez sukanca • Max. dolžina vboda: 5 mm

• enostavnen gumb za
• enostavna zamenjava vbodne
zatrjevanje šiva
plošče (kot industrijski stroj)
kolenski dvig šivalne tačke
•
• 7-vrstični transporter blaga
•

Standardni
stroj

•

EXTRA dvig šivalne tačke

•

regulacija pritiska pedala

•

6 LED svetilk na 3 različnih
lokacijah

Velik LCD displej

SkyLine
S5

•

kovček

• 11 dodatnih standardnih tačk

• Max hitrost stroja: 1.000
vbod/min
• 21 cm daljši delovni prostor od
ostalih standardnih strojev

