
                     JUNO E1015

174 Redna cena:

122Akcijska 
cena:  darilna kartica za 10 €  

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

Širina cik cak-a

                     60507

250 Redna cena:

212 Akcijska 
cena:

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

                     423S

300Redna cena:

255 Akcijska 
cena:

                     HD1800

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

374 Redna cena:

329 Akcijska 
cena:

VRSTE ŠIVOV POSEBNE FUNKCIJEVRSTE ŠIVOV

19 25
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:

Šivanje Jersey Aplikacije Dekoracija Patchwork

v trgovini Svet metraže 

7 VRSTIČNI ZOBCI - natančno 
in še močnejše vodenje blaga

+

5
MM

+

6,5
MM

5
MM

5
MM

+

Ekstremno 
mocan stroj!
 

Prihranek: 52 €  Prihranek: 38 €

Prihranek: 45 € Prihranek: 45 € 

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

  darilna kartica za 20 €  
v trgovini Svet metraže 20 € 

                     TXL607 POSEBNE FUNKCIJEVRSTE ŠIVOV

391
Širina cik cak-a

600 Redna cena:

510Akcijska 
cena:

enako kot DXL603 
+

AVTOMATIČEN 
ODREZ SUKANCA

XL MIZICA

TRDI KOVČEK

VEZENJE-ŠIVANJE 
ABECEDE IN ŠTEVILK

Podaljšana miza za še 
večjo delovno površino
šivanja

Trdi prenosni kovček

7
MM

                     DXL603

399 Redna cena:

339 Akcijska 
cena:

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

POSEBNE FUNKCIJEVRSTE ŠIVOV

60
Širina cik cak-a

INOVATIVNA VBODNA PLOŠČA 
z merami in stopinjskimi koti

DODATEN DVIG ŠIVALNE 
TAČKE
Max: 14 mm

STOP FUNKCIJA 
zatrditev zadnjega vboda

PRIPOMOČEK ZA 
ENOSTAVNO VDEVANJE 
SUKANCA V IGLO

ROKAVNIK Z BOGATIM 
PRIBOROM

REGULACIJA PRITISKA 
ŠIVALNE TAČKE
Odlično za šivanje jerseya 

7 VRSTIČNI ZOBCI - natančno 
in še močnejše vodenje blaga

7
MM

Prihranek: 60 €

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

v trgovini Svet metraže 20 € 

Prihranek: 90 € 

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

Šivalna Tehnika
Koroška cesta 26, Kranj

ŠIVANJE  LIKANJE  KROJENJE  SERVIS

04 236 50 30
Delovnik: 8 - 17h, sobota zaprto

NAJBOLJŠI PARTNER ZA:

www.sivalna-tehnika.si

 Darilo

Trdi prenosni kovček

AKCIJA TRAJA DO 27.12.2016

 Darilo

 Darilo

 Darilo

 Darilo Darilo

sivalna-tehnika.si

€ 

Prodajni hit med mehanskimi stroji! Izredno robustna kovinska “old shool” 
izdelava, vdenjevalo niti, 25 programov, vključno z overlock šivi,
samodejno izdelavo gumbnice v 1 koraku, rokavnik, prenosni kovček. 



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.

1.498 Redna cena:

1.348Akcijska 
cena:

Širina cik cak-a
MC9900 

Najnovejši elektronski šivalno-vezilni 
stroj, ki poleg popolnega šivanja ponuja 
tudi čudovito vezenje.  

1.997 Redna cena:

1.697 Akcijska 
cena:

160 že vgrajenih motivov
6 pisav (velika, majhna pisava)
2-3 monogramov 
velika delovna površina
avtomatični odrez sukanca 
5 led svetilk (odlična osvetljenost)
senzor za sukanec
LCD visoko resolucijski enkran 

USB vtič za dodajanje novih motivov

562 Redna cena:

Akcijska 
cena:

  darilna kartica za 20 €  
v trgovini Svet metraže 20 € 

JANOME DIGITIZER JR V 4.5
Popust velja samo ob nakupu 
stroja MC 500E ali MC9900

na dotik

  darilna kartica za 20 €  
v trgovini Svet metraže 20 € 

9
MM

ŠIVANJE & VEZENJE

+

Prihranek: 150 € 

Prihranek: 300 €

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

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

Prihranek: 84 € 

+

Prihranek: 56 €

  darilna kartica za 10 €  
v trgovini Svet metraže 10 € 

318 
Akcijska
cena:

Redna cena: 374 

+

Prihranek: 71 €

  darilna kartica za 20 €  
v trgovini Svet metraže 20 € 

404 
Akcijska
cena:

Redna cena: 475 

9
MM

9
MM5 7VRSTE ŠIVOV

496

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

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

enkran na dotik

+

Prihranek: 170 €

  darilna kartica za 20 €  
v trgovini Svet metraže 20 € 

Akcijska
cena:

Redna cena: 999 

VRSTE ŠIVOV

580

580 programov, vključno z abecedo 
6 zelo svetlečih LED luči
samodejni dvig šivalne tačke
AcuFeed Flex podajalni sistem blaga 
avtomatični odrez sukanca in napetost

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

829 

+

Prihranek: 286 €

  darilna kartica za 20 €  
v trgovini Svet metraže 20 € 

Akcijska
cena:

Redna cena: 1.679

1.393 

SVETOVANJE, TESTIRANJE 
STROJA PRED NAKUPOM

Janome stroji veljajo v svetu 
šivanja za ene izmed najbolj 
enostavnih in zanesljivih. 

VRHUNSKI TEHNIKI 
ZA VAŠO LAŽJO IZBIRO 
Izkoristite naše tehnike za vašo 
najboljšo izbiro šivalnega stroja.   

VELIKA IZBIRA, 
VELIKA ZALOGA, 
ODLIČNE CENE

ZAKAJ ŠIVALNA TEHNIKA?

LASTEN SERVIS ŠIVALNIH 
STROJEV - 25 LET IZKUŠENJ

KJE IN KAKO KUPITI ŠIVALNI STROJ?
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, 10.12.2016

UGODNOSTI
Poleg akcijske cene kupec brezplačno prejme tudi darilno kartico za trgovine 
 Svet metraže in krojaške škarje Titanium Ti712. 

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. - 27.12.2016. 
Štular d.o.o., Koroška cesta 26, 4000 Kranj (SI13800027) 

Pri nas vam vedno brezplačno 
omogočimo neomejeno testiranje 
šivalnih strojev. Preizkusite :)

Zaupajte našim strokovnjakom, ki z  
bogatimi izkušnjami stroj popravijo 
kvalitetno in hitro.

JANOME
MADE IN JAPAN

Smo najugodnejši ponudnik
šivalnih strojev na tržišču 

Nova dimenzija šivalnih strojev - serija SKYLINE

-50% POPUST NA 
PROGRAM ZA VEZENJE

Namenjeno:

Šivanje Jersey Aplikacije Dekoracija Patchwork Usnje

Vezenje
Šivanje

Vezenje

- ali kasneje do 27.12.2016 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!5 LET GARANCIJE
Brezpogojna 5-letna 
garancija na vse šivalne 
stroje Janome. 
Velja za �zične osebe.

478 

 Darilo

 Darilo

 Darilo

 Darilo

 Darilo

 Darilo
 Darilo
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+

+

+

+

+

+

Ob nakupu stroja iz brošure prejme
vsak kupec škarje Titanium Ti712 

ŠIVALNA TEHNIKA, Koroška c.26, Kranj

Ekstremno močan
šivalni stroj!

30% večji!


