
                     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

  darilna kartica za 10 €  

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.

                     DXL603

399 Redna cena:

339 Akcijska 
cena:

  darilna kartica za 20 €  

                     HD1800

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

Namenjeno:
- popolnim začetnikom
- vsem, ki želijo imeti kvaliteten 

Namenjeno:
- vsem, ki želijo imeti kvaliteten stroj za 

- popolnim začetnikom
- regulacija pritiska tačke bo dobrodošla 

Namenjeno:
- popolnim začetnikom, ki ljubijo 

- regulacija pritiska tačke bo dobrodošla 

Namenjeno:
- ljubiteljem šivanja in naprednim 

- regulacija pritiska tačke bo dobrodošla 

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

INOVATIVNA VBODNA PLOŠČA 
z merami in stopinjskimi koti

DODATEN DVIG ŠIVALNE TAČKE
max: 14mm

PRIPOMOČEK ZA 
ENOSTAVNO VDEVANJE 

ROKAVNIK Z BOGATIM 
PRIBOROM

POSEBNE FUNKCIJE

374 Redna cena:

329 Akcijska 
cena:

  darilna kartica za 20 €  

VRSTE ŠIVOV POSEBNE FUNKCIJEVRSTE ŠIVOV

19 60

Širina cik cak-a Širina cik cak-a

                     TXL607 POSEBNE FUNKCIJEVRSTE ŠIVOV

391

Širina cik cak-a

600 Redna cena:

510Akcijska 
cena:

  darilna kartica za 20 €  

enako kot DXL603 
+

AVTOMATIČEN 
ODREZ SUKANCA

XL MIZICA

TRDI KOVČEK

VEZENJE-ŠIVANJE ABECEDE 
IN ŠTEVILK

999 Redna cena:

799Akcijska 
cena:

  darilna kartica za 20 €  

POSEBNE FUNKCIJEVRSTE ŠIVOV

496

Širina cik cak-a

Namenjeno:
- pravim ljubiteljem šivanja in samostojnim 

Širina cik cak-a

Namenjeno:
- ljubiteljem šivanja in naprednim začetnikom, 

- šivanju aplikacij, ljubiteljem dekoracije
- regulacija pritiska tačke bo dobrodošla pri vseh pletivih 

Podaljšana miza za še 
večjo delovno površino
šivanja

Trdi prenosni kovček

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 

Trdi 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

496 programov, vključno z abecedo (3)
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

v trgovini Šivalna tehnika 
Koroška cesta 26, 4000 Kranj

v trgovini Svet metraže v trgovini Svet metraže 

v trgovini Svet metraže 

DO

Šivalna tehnika
Koroška cesta 26, Kranj
e: info@sivalna-tehnika.si

7 VRSTIČNI ZOBCI - natančno 
in še močnejše vodenje blaga

v trgovini Svet metraže 

v trgovini Svet metraže v trgovini Svet metraže 

AKCIJA VELJA

fb: Šivalna-tehnika

04 236 50 30

7 VRSTIČNI ZOBCI - natančno 
in še močnejše vodenje blaga

ki ljubijo  enostavnost uporabe in zmogljivost stroja

stroj za šivanje enostavnih stvari, 
razna popravila, itd.

šivanje enostavnih stvari, razna popravila

pri vseh pletivih :)

enostavnost uporabe in zmogljivost stroja

pri vseh pletivih

začetnikom, ki ljubijo enostavnost 
uporabe in zmogljivost stroja

pri vseh pletivih

ustvarjalcem, ki želijo ustvarjati svoje lastne, 
že zahtevne projekte

Delovnik: 
8-17h, sobota zaprto

+
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Ekstremno mocan
stroj!
 

Prihranek: 52 EUR Prihranek: 38 EUR 

Prihranek: 45 EUR Prihranek: 60 EUR 

Prihranek: 90 EUR Prihranek: 200 EUR 

Dobava: Marec 2016



POSEBNE FUNKCIJE

VRSTE ŠIVOV

580

1.679 Redna cena:

1.343 Akcijska 
cena:

  darilna kartica za 20 €  

580 programov, vključno z abecedo (3)
6 zelo svetlečih LED luči
AcuFeed Flex TM podajalni sistem 
velika delovna površina
avtomatični odrez sukanca in napetost

Stitch Composer (program za kreiranje lastnih vzorcev)
25% hitrejši stroj kot ostali (1.000 vbod/min)

                     990D 2-igelni, 4-nitni overlock

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

374 Redna cena:

299Akcijska 
cena:

744D
2-igelni, 4-nitni overlock, rokavnik

Enostaven, izredno zmogljiv, robusten 4-nitni 
overlock z odrezom, diferencialom za vse 
elastične materiale, z rokavnikom, močan
135W motor.

Ergonomski rokavnik Diferencial

2.2               1.0                0.5

4-nitni overlock

3-nitni overlock (Standardni)

3-nitni overlock (široki)

Rolirani rob (volance)

Dekorativni šiv

475 Redna cena:

404 Akcijska 
cena:

  darilna kartica za 20 €  

4-nitni overlock šiv 
za sestavljanje

3-nitni overlock 
šiv - široki 

3-nitni okrasni 
ozki šiv (volanci)

3-nitni ozki šiv 
za robljenje

STS SISTEM
Enostavna regulacija napetosti 
pri različnih materialih

CoverPro 1000 CPX
3-igelni, 4-nitni coverlock z rokavnikom

ROKAVNIK

ENOROČNI ODREZ 
NITI

VELIKA DELOVNA
POVRŠINA

491 Redna cena:

417 Akcijska 
cena:Robilni stroj z veliko delovno površino, diferencialom 

za robljenje jerseya, z rokavnikom.
Nepogrešljiv stroj za robljenje jerseya.

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

1.498 Redna cena:

1.348Akcijska 
cena:

  darilna kartica za 20 €  

Širina cik cak-a

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:

  darilna kartica za 20 €  

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in tehničnih sprememb. Vse cene v katalogu so v EUR in z 22% DDV!  Akcijske cene so 
zaokrožene na celo število.  Akcijske cene veljajo od 18.2. do 29.2.2016. Štular d.o.o., Koroška cesta 26, 4000 Kranj (SI13800027).  

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..

avtomatični dvig šivalne tačke

STANDARDNE FUNKCIJE

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

-40% popust na program velja samo ob nakupu 
vezilnega stroja Janome MC500E ali MC9900

141 

  darilna kartica za 10 €  

  darilna kartica za 20 €  

200235105 JANOME - SET TAČK

v trgovini Svet metraže 

v trgovini Svet metraže 

v trgovini Svet metraže v trgovini Svet metraže 

Kje in kako kupiti šivalni stroj?

- na samem dogodku “Dnevi šivalne tehnike ”   

- ali kasneje do 29.2.2016 v trgovini Šivalna tehnika v Kranju 
v trgovini Svet metraže Šiška od četrtka, 18.2.2016 do sobote, 20.2.2016 

(obvezno priložite brošuro !)
- poleg gotovine, plačilo tudi z bančnimi karticami (Visa, Activa, Maestro,

Mastercard, American Express). 
- do vseh ugodnosti je kupec upravičen samo ob predložitvi 
    te brošure “Boni ugodnosti” 

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

Darilna kartica velja za vse izdelke v brošuri, ki imajo ob akcijski ceni napisano 
“+ darilna kartica za Svet metraže“. 

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

Ugodnosti: Poleg akcijske cene kupec prejme tudi darilno kartico za trgovine Svet metraže

na dotik

235 € 

v trgovini Svet metraže 

v trgovini Svet metraže 

+

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 S7. 

Šiva tudi usnje!
Accufeed system 

+

9
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9
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AcuFeed Flex™
Ekstra debelina ni problem 

ŠIVANJE & VEZENJE

+

Še več prostora 
za šivanje

Enostavna 
zamenjava vbodne 
plošče (industrijska)

Velik 
LCD displej

Kolenski dvig tačke
(vaše roke bodo
proste)

Zgornji transporter
poskrbi, da lahko šivate
vse materiale
(tudi usnje)

Avtomatičen dvig
šiv.tačke - novo!

+

Janome Digitizer JR
Program za vezenje

Posebna ponudba
ob nakupu stroja MC500e ali MC9900

Prihranek: 336 EUR 

Prihranek: 150 EUR 

                       Vse v enem!
   Popolno šivanje in vezenje

Prihranek: 300 EUR 

Prihranek: 71 EUR 
+

Prihranek: 75 EUR 

+
Prihranek: 74 EUR 


