434
T EKN I SET O M I N A I SU U D ET
t 7 ommelohjelmaa
t Peitetikki (3 mm tai 6 mm)
t Ketjutikki (3 neulan asentoa)
t Vapaavarsi
t 4 rullan pidintä
t Maksimi nopeus 1000 tikkiä / minuutti
t Muunneltava pistonpituus (1– 4 mm)
t Differentiaalisyöttö (0.5 – 2.25)

TYYN I JA HI LLI TTY

Arvostat helppoutta millä voit muuttaa
tikin pituutta ja differentiaalisyöttöä.

t Maksimi piston leveys – 6 mm
t Säädettävät kireyden säätökiekot (0 – 9)
t Automaattinen kiristyksen vapautus
t Sieppari irtoaa langoituksen helpoittamiseksi
t Värikoodatut langoitusreitit
t Säädettävä paininjalka
t Pikakiinnitettävät paininjalat
t Sisäänrakennettu ulosvedettävä kantokahva
t Elektroninen jalkasäädin
t Teleskooppinen lankatelinejärjestelmä
t Sisäänrakennettu langan katkaisin

KYKYJÄSI VASTAAVI A
LI SÄM AHD OLLI SUUKSI A!

t Pölysuojus

Valitse laajasta jalkakokoelmasta
täysin eri tyyppisiin projekteihin sopiv

t Tarvikelaatikko vakiotarvikkeille: neulapakkaus EL, 2 ruuvimeisseliä
(keskikokoinen ja pieni), pihdit, neulan langoitin, 4 rullan pidintä,
4 rullaverkkoa, 4 isoa rullan lakkia, nukkaharja, 2 ruuvia lisätarvikkeiden
kiinnittämiseen.

434

O ST ET T A V A T LI SÄ T A RV I KKEET
t Neulasetti ELX705
t Säädettävä saumanohjain
t Elastinen rypytyslaite ‘kapea’
t Elastinen rypytyslaite ‘leveä’
t Selvästi näkyvä peitetikkijalka

Venyvää tyyliä!

t Keskiohjainjalka
t Helmanohjain
t Nauhan sitoja (8 – 32 mm)
t Nauhan sitoja (12– 42 mm)
t Jatkopöytä jossa ompelualue 295 x 205mm

TAKUU JA PALVELU :
Elnan erinomainen
maine luotiin 1940 , jolloin valmistui sen ensimmäinen ompelukone. Siitä lähtien Elna on jatkuvasti ollut johtava merkki kotiompelun ja siihen liittyvien tavaroiden valmistajana ajatellen
etenkin innovatiivista ompelijaa. Tuhannet ammattilaiset
kautta maailman tarjoavat asiantuntevaa palvelua. Miljoonat
ovat valinneet Elnan sen laadun, suorituskyvyn ja luotettavuuden ansiosta.
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KERÄÄ
KOHTELIAISUUDET!
Rypytetty muoti ja
muut hienostuneet
viimeistelyt tuovat lisää
eleganssia luomuksiisi;
nyt ne sujuvat vaivatta,
erityisen joustopaininjalan ansiosta*.
*lisätarvike

Elna 434 –
luovuutesi ottaa
näyttämön haltuunsa!
Nopeasti vaihtuva muoti, elastiset liukkaat kankaat...Elna 434 on aina virrassa
mukana! Lycra, jersey, neuleet, joustokankaat, villa – nykypäivän ihoa myötäilevät
kankaat ova lastenleikkiä tälle täydelliselle muotifriikille!
Erinomaisia tuloksia ei ole koskaan saatu näin helpolla, kiitos apulaisen, joka kumartaa
jokaiselle toiveellesi, ei koskaan pakoile haasteita ja jolla on lisäksi koko joukko
ammattimaisia laatuvälineitä. Hallitse viimeisimmät ompeluvillitykset, venytä kykysi
äärimmilleen – Elna 434 muuttaa jokaisen luomuksesi muotikadun sensaatioksi!

VAPAATA
JA HELPPOA
Kuvittele, keksi,
luo – tästä eteenpäin
teet mistä tahansa
kankaasta loistavan
tehosteen.

ULKOPUOLI TAI
SISÄPUOLI ULOSPÄIN –
LUO HÄMMÄSTYTTÄVIÄ
TEHOSTEITA
Useimpia monista
ompeleista voi kokeilla
eri tavoin - katso
tulosta ja hämmästy!

PIDÄ LUOVUUTESI
HUIPUSSAAN!
Käytä kaikkia ison valikoiman
kauniita, koristeellisia ompeleita.

TÄYSIN
VIRHEETÖN
Erityinen helmanohjain*
tekee oikean tyylin löytämisen todella helpoksi !
*lisätarvike

HATUNNOSTO
OMAPERÄISYYDELLE!
Koristeellinen
ketjuompelu lisää
lumoavaa kirkkautta
työhösi.

HAASTAVAA
YMPYRÄOMPELUA!
Käytä vapaavartta
ommellessasi vaikeampia
ympyrätöitä.

TÄHTISUORITUS
TEHOSTEET TOPPIIN!
Erityiset jousto-ompeleet
ovat hauskoja ja saavat
kesätoppisi loistamaan.

Poikkeuksellisen laadukkaat viimeistelyt, kiitos
erityisen vino-ohjaimen*.
*lisävaruste

