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JANOME JUNO J15 JANOME 423SJANOME 60507
Univerzalen mehanski šivalni 
stroj z rokavnikom, 15 programov 
vključno z overlock šivom, 

4-stopenjsko gumbnico, cik-cakom. 
Idealno za začetnike in za mlajše, ker 
ima zaščito za prste.

Jubilejni mehanski šivalni stroj, 
odličen za popolne začetnike. Stroj 
ima regulacijo pritiska tačke za 
šivanje jerseya, overlock, rokavnik, 
itd. Zaradi vitalnih mehanskih delov 
enostavno šiva tudi debelejše materiale.

Redna cena: 189 €

Akcijska cena:

+ darilna kartica za 10 €
 v trgovini Svet metraže

132€

Redna cena: 312 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 10 €
 v trgovini Svet metraže

265€

Redna cena: 265 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 10 €
 v trgovini Svet metraže

233€

5 15mm PROGRAMOV
cik-cak šiv na izbiro 5 25mm PROGRAMOV

cik-cak šiv na izbiro5 21mm PROGRAMOV
cik-cak šiv na izbiro

+ 
TRDI PRENOSNI
KOVČEK

+ 
DARILO: set dodatnih šivalnih tačk!

+ 
DARILO: set dodatnih šivalnih tačk!

Multifunkcionalni šivalni stroj s kovinskim 
ohišjem, regulacijo pritiska tačke za 
šivanje jerseya, avtomatična izdelava 
gumbnice, overlock, robilni in dekoracijski 
šivi, rokavnik, trdi prenosni kovček.

Tačka za 
enostavno

šivanje trakov

Tačka za 
slepi šivTačka za 

šivanje
satena

Tačka za 
šivanje
usnja

2 tački za 
všivanje
biserov

Tačka za 
všivanje

vrvic

ŠIVANJE

Moj prvi šivalni stroj.

IZDELAVA S 
KOVINSKIMI
NOTRANJIMI DELI

ŠČITNIK ZA PRSTE 
PRI ŠIVALNI TAČKI

-30%

ŠIVANJE JERSEY

Enostaven
in vsestranski.

SKAJŠIVANJE JERSEY

Enostaven, robusten
in vsestranski.

10€ 10€ 10€
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Redna cena: 739 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 10 €
 v trgovini Svet metraže

694€

5 40mm PROGRAMOV
cik-cak šiv na izbiro5 27mm PROGRAMOV

cik-cak šiv na izbiroPFAFF SMARTER 160s 6 23mm PROGRAMOV
cik-cak šiv na izbiro

Izredno praktičen, močan in enostaven 
šivalni stroj Pfaff Smarter ima poleg 
standardnih in dekorativnih šivov, tudi 
elastične šive, avtomatično izdelavo 
gumbnice, samodejno vdenjevalo 
sukanca v iglo in trdi prenosni kovček.

Redna cena: 319 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 20 €
 v trgovini Svet metraže

287€
Enostaven
in vsestranski.

ŠIVANJE JERSEY SKAJ

+ 
TRDI PRENOSNI
KOVČEK

Redna cena: 639 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 10 €
 v trgovini Svet metraže

607€

PFAFF SELECT 3.2PFAFF    

Legendarna nemška serija SELECT 
ponuja šivalni stroj, ki je opremljen z 
IDT sistemom (dodatni pogon zgoraj) 
in industrijskim lovilcem (enak sistem 
imajo industrijski šivalni stroji). Odličen 
za šivanje zelo debelega, elastičnega 
ali izredno tankega materiala. 

Za 
poznavalce.

ŠIVANJE JERSEY USNJE

PFAFF SELECT 4.2
Šivalni stroj Select 4.2 ponuja šivalne 
prednosti, od vzdržljivosti do preprostosti, 
katere šivalni navdušenci podpirajo 
po vsem svetu. 

Šivalni stroj Select 3.2 ponuja šivalne 
prednosti, od vzdržljivosti do preprostosti, 
katere šivalni navdušenci podpirajo 
po vsem svetu.

Za 
poznavalce.

ŠIVANJE JERSEY USNJE10€ 20€ 20€
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JANOME HD1800 Easy Jeans JANOME DXL6036,5 19mm PROGRAMOV
cik-cak šiv na izbiro 7 60mm PROGRAMOV

cik-cak šiv na izbiro

VDENJEVALO 
SUKANCA V IGLO

DODATEN DVIG
ŠIVALNE TAČKE
Do 14 mm.

INOVATIVNA
VBODNA PLOŠČA 
Z merami in 
stopinjskimi koti.

VDENJEVALO 
SUKANCA V IGLO

REGULACIJA 
PRITISKA ŠIVALNE 
TAČKE
Odlično za šivanje 
jerseya.

ROKAVNIK 
Z BOGATIM 
PRIBOROM

DODATEN DVIG
ŠIVALNE TAČKE
Do 14 mm.

STOP FUNKCIJA
Zatrditev zadnjega 
vboda.

INOVATIVNA
VBODNA PLOŠČA 
Z merami in 
stopinjskimi koti.

7 VRSTIČNI ZOBCI 
Natančno in še 
močnejše vodenje 
blaga.

7 VRSTIČNI ZOBCI 
Natančno in še 
močnejše vodenje 
blaga.

Zelo močan mehanski šivalni stroj s kovinsko zunanjo 
konstrukcijo, reduktor za šivanje težjih materialov,  
sedaj že z aplikacijskim šivom in elastičnim ravnim šivom, 
overlock šivi, gumbnica, dekoracijski šivi, rokavnik.

Enostaven, elektronski šivalni stroj s tihim in močnim 
servo motorjem, z regulacijo pritiska tačke (odlično za 
šivanje jerseya), veliko izbiro overlock in robilnih šivov, 
aplikacijski in dekoracijski šivi, rokavnik.
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Redna cena: 399 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 20 €
 v trgovini Svet metraže

339€

Redna cena: 412 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 20 €
 v trgovini Svet metraže

350€

ROBUSTNA 
KONSTRUKCIJA 
Omogoča šivanje
težjih in debelih

materialov.

Tudi za težje materiale.

USNJEŠIVANJE JERSEY APLIKACIJE

Enostaven in moderen.

ŠIVANJE JERSEY DEKORAPLIKACIJE

+ 
TRDI PRENOSNI
KOVČEK

20€ 20€
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JANOME QXL605 JANOME TXL607 7 391mm PROGRAMOV
cik-cak šiv na izbiro7 60mm PROGRAMOV

cik-cak šiv na izbiro

Moderen elektronski šivalni stroj s samodejnim odrezom 
sukanca, "SFS+" specialnim transporterjem za brezhibno 
šivanje na vseh materialih, sedaj že s podaljšano mizico. 

Enake funkcije kot DXL603 
+

Odličen, enostaven in vsestranski šivalni stroj za uresničitev 
vsakega projekta. 391  šivalnih programov, ekran na dotik, 
šivanje črk, znakov, števil, odlična osvetlitev, močan motor, 
tiho delovanje, … Zmagovalec v svoji kategoriji.

Enake funkcije kot QXL605
+

Redna cena: 517 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 20 €
 v trgovini Svet metraže

439€

Redna cena: 631 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 20 €
 v trgovini Svet metraže

536€

+ 
GRATIS XL
MIZA

+ 
GRATIS XL
MIZA

VEZENJE 
ČRK IN

ŠTEVILK

VIDEO
NAVODILA

Za ljubitelje udobja.

ŠIVANJE JERSEY SKAJDEKORAPLIKACIJE

Enostaven, udoben in vsestranski.

ŠIVANJE JERSEY SKAJDEKORAPLIKACIJE

SFS+ TRANSPORTER
Podajanje blaga pri šivanju 
je še bolj zanesljivo.

SAMODEJNI ODREZ 
SUKANCA

+ 
TRDI PRENOSNI
KOVČEK

+ 
TRDI PRENOSNI
KOVČEK

20€ 20€
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JANOME SKYLINE S3 JANOME SKYLINE S7JANOME SKYLINE S57 399mm PROGRAMOV
cik-cak šiv na izbiro 9 580mm PROGRAMOV

cik-cak šiv na izbiro9 496mm PROGRAMOV
cik-cak šiv na izbiro

Moderen, vsestranski, multifunkcijski šivalni 
stroj, z zelo bogato opremo, za ljubitelje 
vseh šivalnih tehnik, z odlično dekoracijo 
celo v 9 mm širine.

• industrijska vbodna plošča za ravni šiv
• samodejni odrez sukanca 
 in napetost niti
• 6 zelo svetlih LED luči
• kolenski dvig šivalne tačke
• 1/3 večja delovna površina
• ekran na dotik
• 25% hitrejši kot ostali stroji 
 (1000 vbodov/min)
• 496 programov

Moderen, vsestranski, multifunkcijski 
šivalni stroj, prvi iz zmagovalne serije 
Skyline, z večjo delovno površino od ostalih 
standardnih strojev (1/3 večja), s 399 
šivalnimi programi.

• avtomatični odrez sukanca 
 in napetosti niti   
• 4 zelo svetle LED luči
• velika delovna površina
• ekran na dotik
• 399 programov

Prava zverina med šivalnimi stroji, naj-
modernejši, izredno eleganten in udoben, 
vsestranski, zaradi dodatnega zgornjega 
pogona lahkotno šiva tudi zelo debele 
materiale, … Uresniči vsak šivalni projekt.

• samodejni odrez sukanca in napetost niti
• industrijska vbodna plošča za ravni šiv
• AcuFeed Flex zgornji pogon blaga
• Stich Composer program za kreiranje
 lastnih vzorcev v višini 9 mm
• samodejni dvig šivalne tačke
• visoko resolucijski ekran na dotik
• 25% hitrejši kot ostali stroji 
 (1000 vbodov/min)
• 6 zelo svetlih LED luči
• avtomatski dvig šivalne tačke
• bogat dodatni pribor
• 580 programov

Vsestranski, zelo
ustvarjalen šivalni stroj.

Močan, ustvarjalen stroj - 
za prave ljubitelja šivanja.

Preprosto vrhunski. 
Za prave užitkarje.

Redna cena: 999 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 20 €
 v trgovini Svet metraže

799€

Redna cena: 869 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 20 €
 v trgovini Svet metraže

695€

Redna cena: 1.679 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 20 €
 v trgovini Svet metraže

1.393€
USNJEQUILTŠIVANJE JERSEY SKAJDEKORAPLIKACIJE

VELIKA DELOVNA POVRŠINA VELIKA DELOVNA POVRŠINA VELIKA DELOVNA POVRŠINA

20€ 20€ 20€
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JANOME SKYLINE S9 9 1389mm PROGRAMOV
cik-cak šiv na izbiro

Redna cena: 2.799 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 20 €
 v trgovini Svet metraže

2.239€

Redna cena: 359 €
Akcijska cena:

GRATIS ob nakupu stroja 
Janome Skyline S9

0€

Prava zverina med šivalnimi stroji. Zelo moderen, 
vsestranski, multifunkcijski šivalni stroj, z bogato 
opremo, za ljubitelje vseh šivalnih tehnik, z odlično 
dekoracijo do 9 mm širine, dodanimi velikimi črkami.

• samodejni odrez sukanca in napetost niti
• industrijska vbodna plošča za ravni šiv
• samodejni dvig šivalne tačke
• AcuFeed Flex zgornji pogon blaga
• samodejni odrez sukanca in napetost niti
• Stich Composer program za kreiranje
 lastnih vzorcev v višini 9 mm
• visoko resolucijski barvni ekran
• 1389 programov
• WiFi povezava

• velika površina vezenja, celo 300 x 230 mm
• 10 vezilnih pisav, 3 okvirji za vezenje
• 250 vezilnih motivov

+ 
JANOME 
DIGITIZER JR V5
vezilni program

NOVO! JANOME MC9400 QCP 9 763mm PROGRAMOV
cik-cak šiv na izbiro

Redna cena: 2.299 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 20 €
 v trgovini Svet metraže

1.839€
Za brezkompromisno šivanje!

Najnovejši in trenutno najboljši iz serije Horizon 
uresniči vsak projekt uporabnika. Tako v šivanju, 
prešivanju (Quilting), krpankah (Patchwork) kot 
dekoracijskem vezenju.

• izredno velika delovna površina (28 cm)
• Acu Feed Flex zgornji pogon blaga 
• 9 zelo svetlih LED luči +  izvlečna luč
• avtomatični odrez sukanca in napetosti niti
• visoko resolucijski barvni ekran
• samodejni dvig šivalne tačke
• industrijska vbodna plošča za popoln ravni šiv
• izredno hiter stroj: 1070 vbodov/min
• industrijska ozka tačka P351
• dodatna XXL miza
• 763 programov

PROFI

VEZENJE ŠIVANJE JERSEY DEKOR USNJEQUILTAPLIKACIJE

VELIKA DELOVNA POVRŠINA

Šivanje in vezenje kot profi. 
Ima vse. Popolnoma vse.

20€20€
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JANOME MB-7 SETJANOME MC500E

* Popust velja samo ob nakupu stroja MC500E ali MC400E.

Najnovejši večigelni profesionalni vezilni 
stroj, sedaj s profi programom za vezenje 
MBX V5 in grafičnim programom Corel 
Draw X5.

• samodejni odrez sukanca
• velika izbira obročev za vezenje
• 7-igelni vezilni stroj

Redna cena: 7.099 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 20 €
 v trgovini Svet metraže

5.679€
VEZENJE

Za unikatno vezenje.

VEZENJE

+ 
35% POPUSTA 
na JANOME 
DIGITIZER JR V5
vezilni program*

6 160PISAV VEZILNIH MOTIVOV
na voljo že vgrajenih 10 50PISAV VEZILNIH MOTIVOV

na voljo že vgrajenih

PROFI

Redna cena: 1.498 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 20 €
 v trgovini Svet metraže

1.299€
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Redna cena: 589 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 20 €
 v trgovini Svet metraže

489€

JANOME CoverPro 2000 CPX
3-igelni, 4-nitni coverlock z rokavnikom. 
Nepogrešljiv stroj za robljenje majic, 
pajkic, … skratka vsega elastičnega.
 
• ozek rokavnik 
• velika delovna površina
• diferencial za šivanje jersey-ja

ROBILNI ŠIV

3 IGELNI  4 NITNI
COVERLOCK Z ROKAVNIKOM

Za zaključevanje 
vsega elastičnega. 

OZEK ROKAVNIK
Za lažje delo.

IDEALNO ZA ROBLJENJE 
ELASTIČNIH MATERIALOV

Najnovejši vezilni stroj japonskega koncerna 
Janome ponuja izredno kvalitetno vezenje 
na enostaven in profesionalen način z veliko 
površino vezenja 280 x 200 mm.
     
• industrijska hitrost: 860 vbodov/min
• samodejni odrez sukanca
• izredno tiho delovanje
• velik ekran na dotik
• zelo enostavna uporaba

Unikatno vezenje 
in vezenje večjih serij.

+ 
VKLJUČENO V CENO 
DIGITIZER MBX V5
vezilni program

Redna cena: 359 €
Akcijska cena:

233€

20€ 20€ 20€



TEXI JOYLOCK 2/4
Enostaven, zmogljiv, robusten 4-nitni 
overlock z odrezom, diferencialom za 
vse elastične materiale, jeans, bombaž, 
svilo, itd.

Redna cena: 239 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 10 €
 v trgovini Svet metraže

217€

Redna cena: 385 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 10 €
 v trgovini Svet metraže

327€
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Redna cena: 483 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 20 €
 v trgovini Svet metraže

411€

JANOME 744DJANOME 990D
Enostaven, izredno zmogljiv, robusten 
4-nitni overlock z odrezom, diferencialom 
za vse elastične materiale in močnim 135W 
motorjem.

Zelo udoben, izredno zmogljiv in robusten 
4-nitni overlock z odrezom.
     
• diferencial za vse elastične materiale
• košek za odpadni material
• samodejna sprostitev napetosti 
 za lažje vdevanje
• konverter za izdelavo ploskega   
 dekorativnega šiva
• močan 135W motor

2 IGELNI  4 NITNI
OVERLOCK

2 IGELNI  4 NITNI
OVERLOCK

2 IGELNI  4 NITNI
OVERLOCK Z ROKAVNIKOM

Set dodatnih šivalnih tačk:
• za slepi šiv oz. robljenje
• za všivanje trakov 
• za všivanje perl

OVERLOCK OVERLOCKOVERLOCK

Za ljubitelje. Za užitkarje.Za začetnike.

DARILO

DEKOR. ŠIV DEKOR. ŠIV

ROKAVNIK
Zagotavlja robljenje
na še tako nedostopnih 
mestih. 

10€ 10€ 20€
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ZOJE ZJ9703AR SET ZOJE ZJ0303L SET TEXI TRONIC 6 PREMIUM EX 

Redna cena: 986 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 20 €
 v trgovini Svet metraže

887€

Redna cena: 849 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 20 €
 v trgovini Svet metraže

696€

Redna cena: 869 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 20 €
 v trgovini Svet metraže

799€

• AC servo varčni motor, 220V
• možnost šivanja tudi z najlonskim  
 sukancem #40
• enojni transport, močan mehanizem
• vgrajena LED lučka
• samodejni dvig šivalne tačke
• samodejni odrez sukanca
• samodejno zatrjevanje šiva
• 1-igelni avtomatski

1-igelni šivalni stroj za šivanje usnja, 
cerad, debelega filca, … Komplet z mizo 
105 x 50 cm in stojalom.

• AC servo varčni motor, 220V
• možnost šivanja tudi z najlonskim 
 sukancem #20
• večja delovna površina (daljša glava)
• kolenski dvig šivalne tačke
• vgrajena LED lučka
• ročno zatrjevanje šiva
• dvojni transport
• 1-igelni

Avtomatski, industrijski šivalni stroj za 
šivanje ravnega šiva, komplet z mizo 
105 x 50 cm in stojalom.
 
• AC servo varčni motor, 220V
• možnost šivanja s sukancem 
 debeline #120-60
• vgrajena LED lučka
• samodejni dvig šivalne tačke
• samodejni odrez sukanca
• samodejno zatrjevanje šiva
• 1-igelni avtomatski
• enojni transport
• zaprt sistem mazanja
• izredno tiho delovanje

IDEALNO 
ZA ŠIVANJE 
NAHRBTNIKOV,
DENARNIC ... 

ŠIVANJE JERSEY SKAJ ŠIVANJE JERSEY SKAJSKAJ

Vsestranski. 
Za popoln ravni šiv.

Za šivanje debelega
materiala. Za šivanje elegance.

1 1 LETO
GARANCIJE 1 1 LETO

GARANCIJE

+
BREZPLAČNA DOSTAVA

+ 
BREZPLAČNI SET ZA 
ŠIVANJE TANKEGA 
MATERIALA
  

+
BREZPLAČNA DOSTAVA

+ 
BREZPLAČNI SET 
TEXI VARIO 8  

+
BREZPLAČNA DOSTAVA  

USNJE

2 2 LETI
GARANCIJE

20€ 20€ 20€
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2 2 LETI
GARANCIJE 2 2 LETI

GARANCIJE

Redna cena: 1.490 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 20 €
 v trgovini Svet metraže

1.341€

Redna cena: 849 €
Akcijska cena:

+ darilna kartica za 20 €
 v trgovini Svet metraže

747€

TEXI TRECCIA PREMIUM EXTEXI QUATTRO 24 T PREMIUM EX
2-igelni, 4-nitni overlock z diferencialom, 
komplet z mizo 105 x 50 cm in stojalom. 
Izredno močan, tih in hiter overlock.

• 2-igelni, 4-nitni (možnost tudi 3 nitnega šiva)
• diferencial za pletiva, jersey
• vgrajena LED lučka
• nožni dvig šivalne tačke
• AC servo varčni motor, 220V
• opcija: šivanje volancev

3-igelni, 5-nitni coverlock z zgornjim 
prekrivno-dekorativnim elastičnim šivom, 
z diferencialom, komplet z mizo 105 x 50 cm 
in stojalom.  

• 3-igelni, 5-nitni (možnost tudi 2-igelnega  
 robilnega šiva)
• zgornji pokrivno-dekorativni šiv
• diferencial za pletiva, jersey
• vgrajena LED lučka
• nožni dvig šivalne tačke
• AC servo varčni motor, 220V
• opcija: možnost paspuliranja 
 (všivanje trakov)

+
BREZPLAČNA DOSTAVA
  

+
BREZPLAČNA DOSTAVA
  

OVERLOCK POKRIVNO-
DEKOR. ŠIV

ROBILNI ŠIV20€
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Šivalni stroj iz brušure po akcijskih cenah in z dodatnimi 
ugodnostmi lahko kupite na sledeče načine:
      
• na dogodku Jesenski dnevi Šivalne tehnike v trgovini Svet 
 metraže Šiška od četrtka, 11. 10. do sobote, 13. 10. 2018
• ali kasneje do 26. 10. 2018 v trgovini Šivalna tehnika v Kranju
      
Do vseh ugodnosti je kupec upravičen samo ob predložitvi te brošure!

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

Darilna kartica je veljavna 1 leto od izdaje. Izkoristite jo lahko v vseh trgovinah Svet 
metraže. Darilno kartico prejme kupec ob predložitvi te brošure pri nakupu stroja!

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 11. - 26. 10. 2018. 
Štular d.o.o., Koroška cesta 26, 4000 Kranj (SI13800027) 

5 let garancije 
za  fizične osebe     
3 leta garancije

za Texi Joylock 2/4     
1 leto garancije 
za pravne osebe
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Zakaj Šivalna tehnika? Kje in kako kupiti šivalni stroj?

Ugodnosti

04 236 50 30
www.sivalna-tehnika.si

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

STROKOVNO SVETOVANJE
Pri nas vedno omogočimo brezplačno testiranje 
šivalnih strojev!

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