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OMPELU-JA KIRJONTAKONEET
Jälleenmyynti vain TOL-jälleenmyyjien kautta!

creative sensation
SUOSITUSHINTA: 6995:- (Sisältää kirjontalaitteen)

OMINAISUUDET: > 650 ommelta, 18 kpl 1-vaiheista napinläpeä,
Active Stitch -langansyöttötekniikka, Precise Positioning-kohdistustoiminto, automaattinen paininjalan
nosto, Stitch Creator, Shape Creator, IDT (kiinteä kaksoissyöttö), suuri Hd-näyttö, suuri ompelutila,
hyvä valaistus, upeat tilkkuiluominaisuudet, ommelleveys max 9 mm, tikin pituus max 6 mm, päivitettävä, langoitin, 5+2+2 kirjaimet, päällekkäisompeleet, polvinostin, Sensormatic-napinlävet, info/apu näytöllä, 330 kuviota mukana, kuvioiden siirto US B-kaapelilla, neulastop ylös/alas, 2+3 vuoden takuu,
kova suojakotelo ym.

Mukana tulevat ohjelmat: 5D Organizer + 5D QuickFont

creative performance

Mukana tulevat kirjontakehät:
360x200 mm (Deluxe Hoop)
240x150 mm (Master Hoop)
120x120 mm (Square Hoop)
Lisätarvikekehät:
360x350 mm (Grand Dream Hoop)
260x200 mm (Elite Hoop)
260x150 mm (Grand Endless Hoop)
200x200 mm (Quilter´s Hoop)
180x100 mm (creative Endless Hoop II )
150x150 mm (Texture Hoop)
150x150 mm (All Fabric Hoop II)
120x120 mm (Square Hoop)
80x80 mm (Petite square Hoop)

Jälleenmyynti vain TOL-jälleenmyyjien kautta!

3795:- (PELKKÄ OMPELUKONE)
4795:- (OMPELUKONE + SUURI KIRJONTALAITE)
4295:- (OMPELUKONE + PIENI KIRJONTALAITE)
Pieni kirjontalaite

Suuri kirjontalaite

OMINAISUUDET: > 450 OMMELTA. Suuri valikoima 9 mm koristeompeleita, päällekäisompeleita ja maxiompeleita, joiden leveys aina 48 mm, suuri ompelutila: 250 mm neulasta
oikealle, 15 kpl 1-vaiheista napinläpeä, 4 ompelufonttia, korkearesoluutioinen värillinen kosketus-näyttö, ompeleen uudelleen aloitus, Precise positioning –kohdistustoiminto, langankatkaisu, automaattinen hyppytikkien katkaisu, automaattinen paininjalan nosto/lasku, Stitch
Creator - omien ompeleiden luonti, IDT (kiinteä kaksoissyöttö), tikinpituus 6 mm, suippoompeleet, alalankavahti, päivitettävä, neulanlangoitin, Sensormatic-napinlävet,
1 GB USB kirjontamuistitikku, polvinostin, USB-kaapeli, yli 200 kirjontakuviota mukana,
neulastop ylös/alas, kova suojakotelo. Ja paljon muuta!
Mukana tulevat ohjelmat: 5D Organizer + 5D QuickFont

Mukana tulevat kirjontakehät:

Mukana tulevat kirjontakehät:

360x200 mm (Deluxe Hoop)
240x150 mm (Master Hoop)
120x120 mm (Square Hoop)

260x200 mm (Elite Hoop)
120x120 mm (Square Hoop)

Lisätarvikekehät:

240x150 mm (Master Hoop)
200x200 mm (Quilter´s Hoop)
180x100 mm (creative Endless Hoop II )
150x150 mm (Texture Hoop)
150x150 mm (All Fabric Hoop II)
120x120 mm (Square Hoop)

Lisätarvikekehät:

360x350 mm (Grand Dream Hoop)
260x200 mm (Elite Hoop)
260x150 mm (Grand Endless Hoop)
200x200 mm (Quilter´s Hoop)
180x100 mm (creative Endless Hoop II )
150x150 mm (Texture Hoop)
150x150 mm (All Fabric Hoop II)
120x120 mm (Square Hoop)

80x80 mm (Petite square Hoop)

80x80 mm (Petite square Hoop)

creative 2.0
SUOSITUSHINTA: 2495:- (Sisältää kirjontalaitteen)
OMINAISUUDET: 153 ommelta, 8 kpl 1-vaiheista napinläpeä,
Suuri ompelu- ja kirjontatila, IDT (kiinteä kaksoissyöttö), sensormatic-napinlävet, automaattinen paininjalan nosto ja lasku, 1 GB kirjonta USB-tikku, yli 100 kirjontakuviota, 9 mm ompeleet, tikin pituus 6
mm, neulan langoittaja, automaattinen hyppytikkien katkaisu, 2
kirjaimet ompelussa, neulastop ylös/alas, 2+3 vuoden takuu, kovasuojakotelo ym.

Mukana tulevat ohjelmat: 5D Organizer + 5D QuickFont

Mukana tulevat kirjontakehät:
260x200 mm (Elite Hoop)
120x120 mm (Square Hoop)
Lisätarvikekehät:
260x150 (Grand Endless Hoop)
240x150 mm (Master Hoop)
200x200 mm (Quilter´s Hoop)
180x100 mm (creative Endless Hoop II)
150x150 mm (Texture Hoop)
150x150 mm (All Fabric Hoop II)
120x120 mm (Square Hoop)
80x80 mm (Petite square Hoop)

ELEKTRONISET OMPELUKONEET

quilt expression 4.2
SUOSITUSHINTA: 1595:OMINAISUUDET: 254 ommelta, 11 kpl 1-vaiheista napinläpeä, 2 fontit, start/stop-toiminto, 2x20 muisti, polvinostin, langankatkaisu, peilikuvatoiminto pitkittäin ja poikittain, alalankavahti, automaattinen paininjalan nosto/lasku, 2
vapaaompelutoimintoa, ommelleveyden rajoitin, suippo-ompeleet, kaksoisneulatoiminto, suuri ompelutila, IDT (kiinteä
kaksoissyöttö), ommelleveys 9 mm, tikin pituus 6 mm, LED-valot, automaattinen langankiristys, neulanlangoitin, säädettävä ompelunopeus, pika-apu näytöllä, Sensormatic-napinlävet, neulastop ylös/alas, kova suojakotelo ym.

expression 3.2
SUOSITUSHINTA: 1295:OMINAISUUDET: 204 ommelta, 8 kpl 1-vaiheista napinläpeä, 2 fontit, 2x10 muisti, suippo-ompeleet, kaksoisneulatoiminto, suuri ompelutila, IDT (kiinteä kaksoissyöttö), ommelleveys 9 mm, tikin pituus 6 mm, LED-valot,
neulanlangoitin, säädettävä ompelunopeus, peilikuvatoiminto, pika-apu näytöllä, Sensormatic-napinlävet, neula
stop ylös/alas, kova suojakotelo ym.

ambition 1.5
SUOSITUSHINTA: 845:OMINAISUUDET: 195 ommelta, suuri ompelutila (20cm), IDT (kiinteä kaksoissyöttö), ommelleveys 7 mm,
tikin pituus 4,5 mm, 4 kirjaimet, korkea resoluutioinen näyttö, joka näyttää ompeleen muutokset, 29 neulanasemaa, nopeudensäätö, start/stop-ompelu, peilikuvatoiminto, alalangan tunnistin, kolme valoa (LED ), neula ylös/
alas, neulan langoitin, kova suojakotelo, ym.

ambition 1.0
SUOSITUSHINTA: 745:OMINAISUUDET: 136 ommelta, Suuri ompelutila (20cm), IDT (kiinteä kaksoissyöttö), ommelleveys 7 mm,
tikin pituus 4,5 mm, 2 kirjaimet, korkea resoluutioinen näyttö, joka näyttää ompeleen muutokset, 29 neulanasemaa, nopeudensäätö, start/stop-ompelu, peilikuvatoiminto, kolme valoa (LED ), neula ylös/alas, neulan langoitin,
kova suojakotelo, ym.

ambition essential
SUOSITUSHINTA: 695:OMINAISUUDET: 110 ommelta, suuri ompelutila (20cm), IDT (kiinteä kaksoissyöttö), ommelleveys 7 mm,
tikin pituus 4,5 mm, 2 kirjaimet, 1 muisti, 29 neulanasentoa, peilikuvatoiminto, kaksi valoa (LED), neula ylös/alas,
neulan langoitin, kova suojakotelo, ym.

Passport 2.0
SUOSITUSHINTA: 545:OMINAISUUDET: IDT (kiinteä kaksoissyöttö), paino 7 kg, 70 ommelta, 4kpl 1-vaiheista napinläpeä, 2 LEDvaloa, Start/Stop– ompelu, neulastop ylös/alas, ompelunopeuden säätö, kova suojakotelo

MEKAANISET OMPELUKONEET

select 4.0
SUOSITUSHINTA: 820:OMINAISUUDET: 40 ommelta, 4-vaiheinen napinläpi, IDT (kiinteä kaksoissyöttö), helppo ommelvalinta nappia painamalla, jousto- ja koristeompeleita, langoitin, ommelleveys max 5,5 mm, tikin pituus max 6 mm, 2+3
vuoden takuu, kova suojakotelo ym.

select 3.0
SUOSITUSHINTA: 720:OMINAISUUDET: 27 ommelta, 4-vaiheinen napinläpi, IDT (kiinteä kaksoissyöttö), helppo ommelvalinta
nappia painamalla, jousto- ja koristeompeleita, ommelleveys max 5,5 mm, tikin pituus max 6 mm, 2+3 vuoden
takuu, kova suojakotelo ym.

select 2.0
SUOSITUSHINTA: 620:OMINAISUUDET: 27 ommelta, 4-vaiheinen napinläpi, helppo ommelvalinta nappia painamalla, jousto- ja koristeompeleita, ommelleveys max 5,5 mm, tikin pituus max 6 mm, 2+3 vuoden takuu, kova suojakotelo ym.

hobby 1142
SUOSITUSHINTA: 420:OMINAISUUDET: 23 ommelta, 1-vaiheinen napinläpi, langoitin, jousto-ompeleita, koristeompeleita, 6 neulan
asemaa, ommelleveys max 4 mm, tikin pituus max 5 mm, 2 vuoden takuu, kova suoja-kotelo ym.

hobby 1132
SUOSITUSHINTA: 360:OMINAISUUDET: 17 ommelta, 4-vaiheinen napinläpi, jousto-ompeleita, koristeompeleita,
6 neulan asemaa, ommelleveys max 4 mm, tikin pituus max 5 mm, 2 vuoden takuu, kova suoja-kotelo ym.

hobby 1122
SUOSITUSHINTA: 320:OMINAISUUDET: 9 ommelta, 4-vaiheinen napinläpi, jousto-ompeleita, 2 neulanasemaa, ommelleveys max 4
mm, tikin pituus max 5 mm, 2 vuoden takuu, kova suoja-kotelo ym

SAUMURIT

Kaikissa saumureissa on: pikakiinnitteiset paininjalat, differentiaalisyöttö, mukana perustarvikkeet tarvikerasiassa, hyvin tilaa paininjalan alla.

coverlock 4.0
SUOSITUSHINTA: 1250:OMINAISUUDET: 25 ommelta, 5-lankainen saumuri peitetikiominaisuudella (3 erilaista), 5-, 4-,3- ja 2-lankaiset ompeleet,
graafinen kosketusnäyttö, muisti, automaattinen langankiristys
kaikille ompeleille, langoitus- DVD , nopea vaihtaa saumurilta
peitetikille, info-toiminto näyttää oikeat valinnat, 5 neulanpaikkaa, pikakiinnitteiset paininjalat, etuluukun turvatoiminto.

Lisätaso mukana.

coverlock 3.0
SUOSITUSHINTA: 950:OMINAISUUDET: 23 ommelta, 5-lankainen saumuri peitetikkiominaisuudella (3 erilaista), 5-, 4-,3- ja 2-lankaiset ompeleet,
langoitus-DVD , esisäädetty langankiristys kaikille ompeleille,
nopea vaihtaa saumurilta peitetikille, 5 neulanpaikkaa, pikakiinnitteiset paininjalat, etuluukun turvatoiminto.
Lisätaso mukana.

hobbylock 2.5
SUOSITUSHINTA: 760:OMINAISUUDET: 15 ommelta, 4-lankainen, , 4-, 3- ja 2lankaiset ompeleet, automaattinen langankiristys kaikille ompeleille, differentiaalisyöttö, vapaavarsi, etuluukun turvatoiminto,
interaktiivinen DVD -opas, 2 vuoden takuu.

hobbylock 2.0
SUOSITUSHINTA: 550:OMINAISUUDET: 15 ommelta, 4-lankainen, ei paininjalan
eikä pistolevyn vaihtoa eri ompeleita varten, 4-, 3- ja 2-lankaiset
ompeleet, differentiaalisyöttö, vapaavarsi, turvatoiminto, interaktiivinen DVD -opas, 2 vuoden takuu.

PB3035 silitysasema
SUOSITUSHINTA: 790:OMINAISUUDET: Sisäänrakennettu höyrystin 2500 W, vesisäiliö ruostumatonta terästä, 0.95 l
säiliö tilavuudeltaan, höyryntuotto 3.5 Bar, säilytystaso raudalle, lämpiävä alumiinirunkoinen silityslauta imu– ja puhallustoiminnolla, irrotettava vesisäiliö, säädettävä korkeus, pyörät.

