
                     JUNO E1015

 

Enostaven, zmogljiv multifunkcionalni 
šivalni stroj, 15 programov, overlock šiv, 
dekoracijski šivi, gumbnica, dodatne tačke, 
rokavnik

Širina cik cak-a

                     60507

Multifunkcionalni šivalni stroj,
vertikalni lovilec (tišje delovanje),  21 programov, 
dodatna regulacija pritiska tačke (odlično za 
šivanja jerseya),  gumbnica, overlock šivi, elastični 
šiv, dekoracijski šivi, rokavni + dodatne “bonus” tačke, 

                     DXL603                     HD1800

Enostaven, izredno močan mehanski šivalni stroj s kovinsko 
zunanjo konstrukcijo, 19 programov, tudi z aplikacijskim 
šivom, elastičnimi, dekoracijskimi, overlock šivi, rokavnikom.

Namenjeno:

INOVATIVNA VBODNA PLOŠČA 
z merami in stopinjskimi koti

DODATEN DVIG ŠIVALNE 
TAČKE
Max: 14 mm

PRIPOMOČEK ZA 
ENOSTAVNO VDEVANJE 
SUKANCA V IGLO

POSEBNE FUNKCIJEVRSTE ŠIVOV VRSTE ŠIVOV

19 60
Širina cik cak-a Širina cik cak-a

Širina cik cak-a

Trdi prenosni kovček

ENOSTAVNA NASTAVITEV 
ŠIVOV

 Regulacijsko kolo za šivalne 
programe in dolžino šiva

KOVINSKI VITALNI DELI 

“Srce” stroja (CB lovilec) je v 
celoti kovinski in narejen po 
najvišjih standardih proizvajalca.

ROKAVNIK 

Praktičen rokavnik in 
predalnik za pripadajoči 
pribor

ROKAVNIK 
Z DODATNIM
PRIBOROM

IZREDNO 
ZMOGLJIV
Več plasti? 
Ni problema.

VDENJEVALO 
SUKANCA
V IGLO

ENOSTAVNO 
NAVIJANJE
sukanca na
vreteno

Šivanje

Namenjeno:

Šivanje Jersey

Namenjeno:

Šivanje Jersey Usnje Aplikacije

Namenjeno:

Šivanje Jersey

Namenjeno:

Šivanje Jersey Aplikacije Dekoracija

Namenjeno:

7 VRSTIČNI ZOBCI - natančno 
in še močnejše vodenje blaga

5
MM

6,5
MM

7
MM

5
MM

                     TXL607 VRSTE ŠIVOV

391
Širina cik cak-a

7
MM

                     QXL605

Sodoben elektronski šivalni stroj, 60 programov, rokavnik,  
samodejni odrez sukanca, podaljšana mizica, SFS+ transporter,...

POSEBNE FUNKCIJEVRSTE ŠIVOV

60
Širina cik cak-a

 

7
MM

  

Redna cena:

Akcijska cena:

631 €
536 €
  darilna kartica za 20 €  

v trgovini Svet metraže 20 € +

Redna cena:

Akcijska cena:

412 €
350 €
  darilna kartica za 20 €  

v trgovini Svet metraže 20 € +

enako kot DXL603 
+

AVTOMATIČEN 
ODREZ SUKANCA

XL MIZICA

TRDI KOVČEK

Podaljšana miza za še 
večjo delovno površino
šivanja

Trdi prenosni kovček

Aplikacije

Redna cena:

Akcijska cena:

399 €
339 €
  darilna kartica za 20 €  

v trgovini Svet metraže 20 € +

Umetno usnje Šivanje Jersey Aplikacije Dekoracija Umetno usnje

POSEBNE FUNKCIJE

INOVATIVNA VBODNA PLOŠČA 
z merami in stopinjskimi koti

DODATEN DVIG ŠIVALNE 
TAČKE
max: 14mm

STOP FUNKCIJA 
zatrditev zadnjega vboda

PRIPOMOČEK ZA 
ENOSTAVNO VDEVANJE 

ROKAVNIK Z BOGATIM 
PRIBOROM

REGULACIJA PRITISKA 
ŠIVALNE TAČKE
Odlično za šivanje jerseya 

123

Redna cena:

Akcijska cena:

174 €
122 €

Redna cena:

Akcijska cena:

265 €
225 €

Redna cena:

Akcijska cena:

517 €
439 € ZA LJUBITELJE

ZA ZAČETNIKE

ZA ZAČETNIKEDA JE PRI HIŠI :)

ZA LJUBITELJE

ZA TEŽJE MATERIALE

STROKOVNO SVETOVANJE
Pri nas vedno omogočimo 
brezplačno testiranje šivalnih strojev 

VRHUNSKI TEHNIKI
Izkoristite naše tehnike za vašo lažjo 
in najboljšo izbiro šivalnega stroja

LASTEN SERVIS
Zaupajte našim strokovnjakom, ki s 
svojimi bogatimi izkušnjami popravijo 
stroj hitro in kvalitetno

www.sivalna-tehnika.si

Made in Japan

7.–22.12.2017

DECEMBRSKI
POPUSTI ŠIVALNIH STROJEV

ZAKAJ ŠIVALNA TEHNIKA

Sodoben elektronski šivalni stroj, 60 programov, rokavnik,  
regulacija pritiska tačke (odlično za šivanje jerseya), overlock,... 

  darilna kartica za 10 €  
v trgovini Svet metraže 10 € +   darilna kartica za 10 €  

v trgovini Svet metraže 10 € +

  darilna kartica za 20 €  
v trgovini Svet metraže 20 € +

7 VRSTIČNI ZOBCI - natančno 
in še močnejše vodenje blaga

sivalna-tehnika.si

496 programov, vključno z abecedo 
6 zelo svetlečih LED luči
kolenski dvig šivalne tačke 
velika delovna površina
avtomatični odrez sukanca in napetost niti

industrijska vbodna plošča (za ravni šiv)
25% hitrejši stroj kot ostali (1.000 vbod/min)

enkran na dotik



Sodoben elektronski šivalni stroj, 
60 programov, rokavnik,  
regulacija pritiska tačke (odlično 
za šivanje jerseya). 

CoverPro 2000 CPX
3-igelni, 4-nitni coverlock z rokavnikom
Nepogrešljiv stroj za robljenje jersaya!

OZEK ROKAVNIK

 MC500E Najmodernejši računalniško vodeni 
vezilni stroj z veliko delovno 
površino vezenja 280x200mm.

Širina cik cak-a
MC9400 QCP

160 že vgrajenih motivov
6 pisav (velika, majhna pisava)
hitrost: 860 vbod/min - kot industrijski
velika delovna površina
avtomatični odrez sukanca 

 

JANOME DIGITIZER JR V 4.5
Popust velja samo ob nakupu 
stroja 500E ali 400E

9
MM

990D 744D

Enostaven, izredno zmogljiv, robusten 
4-nitni overlock z odrezom, diferencialom za 
vse elastične materiale, močan 135W motor, 
sedaj z brezplačnim setom dodatnih tačk.

GRATIS:  4 tačke (slepi šiv oz robljenje, za 
všivanje trakov in perl).

Zelo udoben, izredno zmogljiv in 
robusten 4-nitni overlock z rokavnikom-
diferencialom za vse elastične 
materiale, močan 135W motor, 
samodejna sprostitev napetosti za 
lažje vdevanje, košek za odpadni material. 

+ gratis tačke

2-igelni
4-nitni
OVERLOCK

2-igelni
4-nitni
OVERLOCK

 

  

9
MM

9
MM7VRSTE ŠIVOV

496

170 €

 

Redna cena:

Akcijska cena:

999 €
799 €
  darilna kartica za 20 €  

v trgovini Svet metraže 20 € +

VRSTE ŠIVOV

580

 

Šivalni stroj iz brušure po akcijskih cenah in z dodatnimi ugodnostmi 
lahko kupite na sledeče načine:

- na dogodku “Decembrski dnevi šivalne tehnike”
  v trgovini Svet metraže Šiška od četrtka, 7.12. do sobote, 9.12.2017

Poleg akcijske cene kupec brezplačno prejme tudi 
darilno kartico za trgovine  Svet metraže.

10 € 20 € 

Darilna kartica je veljavna 1 leto od izdaje. 
Izkoristite jo lahko v vseh trgovinah Svet metraže.

Z brošuro, ki jo prejmete v trgovinah Svet metraže, ste upravičeni do enkratnega nakupa po akcijskih cenah; ostali popusti se 
ne seštevajo. Redne cene v brošuri se nanašajo na doslej veljavne maloprodajne cene izdelkov družbe Štular d.o.o.. 
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in tehničnih sprememb. Vse cene v brošuri so v EUR in z 22% DDV! Akcijske cene 
so zaokrožene na celo število. Akcijske cene veljajo od 7. - 22.12.2017. 
Štular d.o.o., Koroška cesta 26, 4000 Kranj (SI13800027) 

Nova dimenzija šivalnih strojev - serija SKYLINE

-10% POPUST NA 

Namenjeno:

Šivanje Jersey Aplikacije Dekoracija Patchwork Usnje

Vezenje

- ali kasneje do 22.12.2017 v trgovini Šivalna tehnika v Kranju
- do vseh ugodnosti je kupec upravičen samo ob predložitvi te brošure

Darilno kartico prejme kupec ob predložitvi te brošure pri nakupu stroja!

Akcijska cena programa za vezenje

izredno tiho delovanje stroja 

763 programov
9 zelo svetlečih LED luči + izvlečna
samodejni dvig šivalne tačke
AcuFeed Flex podajalni sistem blaga 
avtomatični odrez sukanca in napetost

industrijska ozka tačka P351 

najhitrejši stroj na svetu (1.060 v/m)

visoko resolucijski ekran na dotik

Stitch Composer program 
za kreiranje lastnih vzorcev + USB vtič

za popoln ravni šiv

Izredno velika delovna površina 

Redna cena:

Akcijska cena:

385 €
327 €
  darilna kartica za 10 €  

v trgovini Svet metraže 10 € +

Redna cena:

Akcijska cena:

483 €
411 €
  darilna kartica za 20 €  

v trgovini Svet metraže 20 € +

OVERLOCK 
Z ROKAVNIKOM

5 let garancije za fizične osebe
 3 leta garancije za Juno E1015

velik ekran na dotik,
zelo enostavna uporaba

Konverter za izdelavo ploskega dekorativnega šiva!

Umetno usnje

KJE IN KAKO KUPITI ŠIVALNI STROJ

UGODNOSTI

NOVO

496 programov
6 zelo svetlečih LED luči
kolenski dvig šivalne tačke 
velika delovna površina
avtomatični odrez sukanca in napetost niti

industrijska vbodna plošča (za ravni šiv)
25% hitrejši stroj kot ostali (1.000 vbod/min)

enkran na dotik

1/3 večja delovna površina 

580 programov
6 zelo svetlečih LED luči
samodejni dvig šivalne tačke
AcuFeed Flex zgornji pogon blaga  
avtomatični odrez sukanca in napetost niti

industrijska vbodna plošča (za ravni šiv)
25% hitrejši stroj kot ostali (1.000 vbod/min)

visoko resolucijski ekran na dotik

Stitch Composer program za kreiranje
lastnih vzorcev + USB vtič

ZA LJUBITELJE

 SKYLINE S9

ZA UŽITKARJE

PROFI

2.239 €
2.799 €

1389 programov 
Wi-Fi povezava
samodejni dvig tačke
AcuFeed Flex zgornji pogon
avtomatični odrez sukanca
Stitch Composer program

250 vezilnih motivov
   10 vezilnih pisav
    3 okvirji za vezenje

AcuFeed - dodatni

Redna cena:

Akcijska cena:

1.679 €
1.393 €
  darilna kartica za 20 €  

v trgovini Svet metraže 20 € +

Redna cena:

Akcijska cena:

1.498 €
1.273 €
  darilna kartica za 20 €  

v trgovini Svet metraže 20 € +211 €

Redna cena:

Akcijska cena:

2.299 €
1.839 €
  darilna kartica za 20 €  

v trgovini Svet metraže 20 € +

Redna cena:

Akcijska cena:

589 €
495 €
  darilna kartica za 20 €  

v trgovini Svet metraže 20 € +

  darilna kartica za 20 € 
v trgovini Svet metraže 

+

zgornji pogon 

VEZENJE
kot PROFI

&


