Naden

die niets te wensen

overlaten!

Met een

2·3·4·5

dradensysteem

Professional 5TM

Optimaal naaien.

Omdat beter

naaien leuker is!

Naaien met een lockmachine? Dan denkt u natuurlijk meteen
aan praktische en tijdbesparende afwerkingen van elastische
stoffen en superplatte afwerknaden in dikke stoffen.
Klopt! Maar de SINGER® Professional 5TM kan nog veel meer
dan naaien, snijden en afwerken: met het professionele stekenprogramma naait hij alle moderne materialen zo perfect dat u
ieder project aankunt.
Het bijzondere aan de Professional 5TM is het 2-3-4-5-dradensysteem: daarmee kunt u ook de steken naaien die u normaal
gesproken alleen bij gekochte kleding ziet en het is zelfs nog
beter dan confectie!
Maar niet alleen kleding verdient een optimale afwerking –
de Professional 5TM is de ideale partner voor alles wat u kunt
naaien. Of het nu gaat om prachtige woonaccessoires, gordijnen, kussens of persoonlijke cadeaus, met deze veelzijdige
overlockmachine komt u op ongekende ideeën! Bovendien is
de SINGER® Professional 5TM – ondanks zijn professionaliteit –
zo eenvoudig te bedienen dat iedereen er mee overweg kan.

Veiligheidsnaad
Stevige naden en tegelijkertijd afwerken omdat het snel gaat en erg duurzaam is!
Deze naad wordt in de industrie gebruikt voor
niet elastische materialen.

Kettingsteek
Praktisch als stabiele sluitnaad verrassend voor sierlijke
decoratienaden.

Nieuwe creatieve ideeën:

Deksteek

De SINGER Professional 5
®

TM

zorgt voor een perfecte afwerking

Afwerken en doorstikken in één
handeling: de snelste manier om een
perfecte zoom te naaien.

en prachtige effecten –
welk materiaal u ook gebruikt.

Rolzoom
Of hij nu met 2 of 3 draden wordt gebruikt:
de rolzoom is de ideale afwerking voor de kanten
van fijne zijden stoffen en dunne materialen.
Bijzonder mooi met effectgarens!

P r o f e s s i o n a l 5 TM

Maakt van u een professional –
de overlock uit de superklasse!
Echt zelf gemaakt?
Als u met de SINGER® ProfessionalTM werkt, zult u deze vraag regelmatig te horen
krijgen. Of u nu 2, 3, 4 of 5 draden gebruikt: met het professionele stekenprogramma
kunt u meerdere handelingen gelijktijdig uitvoeren. De moderne techniek zorgt niet
alleen voor indrukwekkende resultaten, maar ook voor een zeer eenvoudige bediening.
Zichtbaar mooier naaien en dan ook nog eens tijd besparen - wat wilt u nog meer?

Automatische
draadspanning
Gewoon goed:
automatische spanningsregeling voor alle
programma‘s.

Eenvoudig inrijgen
Verwisseling
is uitgesloten:
iedere draadinrijgroute
is met een kleur
gemarkeerd.

Dunne stoffen willen nog
wel eens rimpelen tijdens het
naaien.
Elastische stoffen rekken tijdens het
naaien vaak zo ver uit dat de stof
gaat golven. Het differentieel transport voorkomt dit soort problemen:
u kunt de transportsnelheid zo aanpassen dat alle materialen perfect
worden genaaid.

Programmakeuzewiel
Met één draai
de juiste steek.

Instelbare
persvoetdruk
Voor mooie naden.
zonder druksporen.
Naaien met maximaal
3 naalden
Zo elastisch en sterk
dat het niet kan scheuren.

Instelbare steeklengte
Steeklengte eenvoudig
instelbaar van 1 tot 4 mm.

Differentieel
transport
Perfecte naden - welk
materiaal u ook gebruikt.

Automatische
draadspanning
Superelastische stretchnaden of
fijne rolzomen, iedere steek heeft
een andere draadspanning nodig
zodat hij optimaal kan worden genaaid.

Instelbare
steekbreedte
Handig van buitenaf
in te stellen.
Handig
stekenadvies
Eén blik is genoeg:
spannings- en draadadviezen bij elke steek.

Naaisnelheid:
1300 steken
per minuut.

Differentieel
transport

Extra hoge
naaivoetpositie
Veel plaats onder de naaivoet voor dikke stoffen.

Wegklapbaar bovenmes
Snijdt 5-7 mm brede
zomen - en kan indien
nodig worden weggeklapt.

De SINGER® ProfessionalTM maakt het
u gemakkelijk, hij stelt automatisch de
benodigde draadspanning voor het gekozen stekenprogramma in. Kies eenvoudigweg de aanbevolen letter met het
handwiel en de machine is klaar om te
naaien!

Extra accessoires
Er valt nog veel meer te ontdekken!
Met de slimme extra accessoires van de SINGER® Professional 5TM kunt u zelfs de meest ingewikkelde naaitechnieken in een handomdraai naaien! Want ook bij mooie decoratieve effecten,
fantasierijke versieringen of speciale verwerkingstechnieken is de overlock overtuigend – het
werken gaat snel en het resultaat ziet er altijd professioneel uit.

Romantische
rimpels
Rimpelvoet
Rimpelen, afwerken en vastnaaien in slechts één handeling!
Met de rimpelvoet maakt u
snel en eenvoudig nostalgische
details aan modieuze kleding,
poppenkleding en woonaccessoires. Rimpelstroken zijn in een
handomdraai genaaid.

De speciale extra naaivoetjes van de SINGER® Professional 5TM zijn niet alleen echte multitalenten, ze besparen u ook nog eens veel tijd; wie anders kan bijv. in één handeling rimpelen, afwerken en vastnaaien? Of elastiek zo mooi en perfect aannaaien? Bekijk op uw gemak
alle verschillende naaivoetjes - u zult versteld staan wat er met de Professional 5TM allemaal
mogelijk is.

Effectieve paspels

Absolute rekbaarheid

Paspelvoet
Ingenaaide paspels maken naden
in dikke stoffen nog steviger en nog
mooier. Denk hierbij aan kussens,
linnengoed, etc.

Elastiekvoet
De elastiekvoet naait zeer elastische
en sterke zomen. Uitermate geschikt
voor sportkleding, badmode
en ondergoed!

Decoratieve banden
Bandvoet
Decoratieve sierbandjes naaien
of bandjes in de naad meenaaien
zodat rekbare stof niet uitrekt de bandvoet doet alles tegelijkertijd.
Gewoon onmisbaar!

Onzichtbare
zomen
Parels en pailletten
Parelvoet
Met de parelvoet naait u snel en
eenvoudig parels en pailletten op
de stof. De speciale geleider houdt het
parelsnoer op de juiste plek,
zo schuift het niet weg en laten de
parels zich makkelijk aannaaien.

Blindzoomvoet
Het lijkt wel met de hand genaaid - en nog afgewerkt ook!
Met de blindzoomvoet zoomt
u snel en perfect de klassieke
blindzoom in wol en gebreide
stoffen.

Het overtuigende

naaiprogramma

van de Professional 5 !
TM

4-draads veiligheidsnaad

Dubbele kettingsteek

De garenbesparende versie van de
5-draads veiligheidsnaad naait,
snijdt en werkt in één beweging
alle vaste stoffen af.

Robuuste industriële naad
voor alle vaste weefsels –
maar ook een mooie
siernaad!

5-draads veiligheidsnaad
Stevige combinatie van de
kettingsteek en de overlocksteek voor spijkerbroeken en
andere vaste stoffen.

5-draads veiligheidsnaad
(smal)
Professionele afwerking van niet
elastische, fijne stoffen met de sierlijke versie van de veiligheidsnaad.

2-draads rolzoom

2-draads overlock

3-draads overlock

Draadbesparende rolzoom
voor fijne materialen.

Mooi plat, voor de afwerking
van kanten, blindzomen
of voor het afwerken van
dunne stoffen.

Dan rafelt er niets meer:
de perfecte afwerkingssteek voor alle stoffen!

3-draads flatlock

3-draads rolzoom

Perfect voor hele vlakke
naden bij boordjes
of zomen. Ziet er met
effectgaren super uit!

De klassieke rolzoom
voor zijden stoffen, zomen
in rokken met plooien.

3-draads stretchveiligheidsnaad

4-draads stretchveiligheidsnaad

De garenbesparende
sluitnaad voor dunne en
stretchstoffen.

De snelle, stevige veiligheidsnaad voor alle elastische
materialen.

Deksteek
Zomen net als in de
confectie - van T-shirts tot
sportkleding.

Deksteek (smal)

Drievoudige deksteek

De smalle zoomvariant
voor dunne materialen –
maar ook als decoratieve
biesnaad.

Super elastisch en stevig voor
sportkleding, corrigerend
ondergoed en badkleding.
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