51OO
OMPELEET
t 30 sisäänrakennettua ommelta mm. napinlävet, tikkaus, tilkkutyöt ja fantasiaompeleet
t 6 yksivaiheista napinläpeä: klassinen, farkku jne.
t Automaattinen valinta parhaalle pistonpituudelle ja ommelleveydelle
t Säädettävä ommelleveys jopa 7mm
t Säädettävä pistonpituus jopa 5mm

NÄPPÄIMET JA RUUDUT
t Ohjelmoitava neulan nosto / laskunäppäin
t Automaattinen lukkotikkinäppäin - mallin lopussa / lukkotikki
t Peruutusnäppäin
t 4 suoravalintanäppäintä
t LCD ruutu - näyttää ompeleen numeron, leveyden ja pituuden

TEKNISET OMINAISUUDET
t Sisäänrakennettu neulan langoitin
t Nopeuden säätö
t Voimakas neulanläpäisy kaikilla kankailla
t Erityisen korkea paininjalan nousu
t Napsautettavat paininjalat
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t Pyörivä vaakasuora sieppari
t Automaattisesti irti kytkeytyvä puolaus
t Sisäänrakennettu langan katkaisin
t Metri- ja tuumamittaiset saumavaraviivat
t Vapaavarsi
t Syöttöjärjestelmä
t Elektroninen jalkasäädin
t Kokoon taittuva kantokahva

51OO
Testivoittaja!

TAKUU JA PALVELU:
Elnan erinomainen maine luotiin 1940, jolloin valmistui sen ensimmäinen ompelukone. Siitä lähtien Elna on jatkuvasti toiminut
johtavana merkkinä kotiompelun ja siihen liittyvien tavaroiden
valmistajana ajatellen etenkin innovatiivista ompelijaa. Tuhannet ammattilaiset kautta maailman tarjoavat asiantuntevaa
palvelua. Miljoonat ihmiset ovat valinneet Elnan sen laadun,
suorituskyvyn ja luotettavuuden ansiosta.
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Vähän lisäväriä elämään!
OTA AIKALISÄ

ERO LÖYTYY
YKSITYISKOHDISTA!

Joka kodissa tarvitaan hyvää haltiatarta! Käytännöllisenä, hauskana ja sopeutuvana
Elna 5100 on korvaamaton apu Sinulle jokaisena ompelupäivänäsi. Se on kuten Sinäkin
huoleton, aina valmis uusiin seikkailuihin, väsymätön - eikä se koskaan menetä
suhteellisuudentajuaan!
Elna 5100:n kanssa on aina oikea aika ryhtyä luovaan kodinhoitoon: pikkuisen
kevyttä prinsessamaisuutta vaatteisiin, muutama juhlakoriste tai pelkkä suora
sauma... maailmaanhan mahtuu aina lisää ripaus lumoa ja kauneutta - itse
voit olla ylpeä omista saavutuksistasi. Tervetuloa ilon ja värin, pienten
mestariteosten ja jaetun mielihyvän maailmaan.

Simpukkapoimuilla
teet täydellisen
ammattimaisen
viimeistelyn.
Lopputulos on
hienostunut ja
elegantti.

T-PAIDATKIN!
PERSOONALLINEN LEIMA
Kätevä kännykkäpussi?
Luo itse omat persoonalliset
tarvikkeesi tikkaus- ja
tilkkutyöompeleilla.

HEMMOTTELUA VALINNOILLA
Elektroninen - nyt tosi helppo!
!
Valitse mahtavasta napinläpivalikoimasta kaikille töille
ja kankaille sopiva.

Käytä erityistä siksakommelta yhdistämään
ja vahvistamaan
ihan mitä haluat…
ja eläköön vapaus!

USKALLA EROTTUA!
Uudista, muuta mielesi
mukaan - anna palaa, ole rohkea!
Jopa vahatut ja muovitetut
kankaat käsittelet leikkien,
mikään materiaali ei ole
mahdoton!

Nyt todellista asiantuntemusta!
Jerseylle ihanteellinen
jousto-ommel loihtii
moiteettoman tuloksen
pienellä käden liikkeellä.

KOTI
KULLAN KALLIS
Koristeelliset esineet,
lahjat ja persoonalliset
kohteet; sinulla on
vapaat kädet keksiä
oma maailmasi.
Yllätä itsesi
luovuudellasi!

OIKEA
MUOTIPARAATI!

IHAN KUIN
AMMATTILAINEN
Kolminkertainen
tikkaus ja kaksoisneula, tulokset
ovat tyylikkäitä
... ja lujia!

Erilaiset tekniikat
muuttavat hyötyompeleetkin
koristeellisiksi –
taas lisää luovia
mahdollisuuksia.

KOKO PERHEELLE
Liikkuvan jalan ansiosta
farkkujen päärmääminen
on yhtä helppoa, kuin
nopea käden liike –
ja tulos on todella aito.

