DESIGNER™ | Fabric Frame

Functies & Voordelen
COMPACT DESIGN
Het Fabric Frame werkt min of meer als een grote
quiltborduurring: de stof wordt deel voor deel
gequilt. Maak megagrote quilts met het bijzonder
indrukwekkende frame van ruim 137 cm waarbij u
gebruik maakt van de zone-tot-zone quiltmethode.
Combineer het gemak om zittend/staand te quilten
met de mogelijkheden van een groot systeem.
SureTrack SCHUIFSYSTEEM
Professioneel schuifsysteem met dubbele wielen dat
voor een soepele beweging van het machineplateau
zorgt. Perfecte controle bij fijn, gedetailleerd naaien
ongeacht de machine die erop staat.
UNIEKE VIERKANTE STOFSPANNINGRAILS
De vierkante vormgeving van de rail zorgt ervoor
dat de stof eenvoudig geklemd en correct gespannen
kan worden. Rimpels kunnen probleemloos glad
worden getrokken voor een vlak stofoppervlak.
HORIZONTALE EN VERTICALE
VERGRENDELING
Klemmen vergrendelen de machine en het plateau in
zowel de verticale als horizontale positie zodat u
perfect rechte lijnen kunt naaien; ideaal voor
doorstikken of het rijgen van meerdere lagen.
Frame hierboven afgebeeld met de EPIC™|980Q naaimachine. Machine niet inbegrepen.
Optionele DESIGNER™ Fabric Frame Stekenregelaar is rechts afgebeeld.

STOFRAILKLEMMEN
Voor het probleemloos plaatsen van de stof en het
eenvoudig hanteren van stoflagen. De stofklemmen
zijn handig rondom de vierkante stofrails geplaatst
zodat de stof op zijn plaats blijft en de stofspanning
over het gehele werkoppervlak gelijk blijft.
STOF "ZWEEFT" BOVEN DE ACHTERSTE RAIL
Het deel van de quilt of het naaiproject dat al gequilt
of versierd is wordt netjes van de machine-arm
weggehouden zodat de volledig te naaien ruimte
beschikbaar blijft.
INCLUSIEF STOFGELEIDERS
Tijdbesparend en een perfecte hulp bij het snel en
nauwkeurig plaatsen van de stof in het frame. Drie
megagrote stofgeleiders met nauwkeurige geleidemarkeringen en speldlijnen worden meegeleverd.

DESIGNER™ | Fabric Frame Functies & Voordelen
UNIEKE VORMGEVING
Biedt volledige toegang tot alle machine-functies en
het gebied rondom de bovendraad.
INSTELBARE HANDGREPEN
De ergonomisch gevormde handgrepen kunt u
eenvoudig instellen voor de juiste naaipositie en
omhoog zetten als u de naald of het spoeltje op de
naaimachine moet verwisselen.
SIMPELE EN SNELLE PLAATSING VAN DE
NAAIMACHINE
De achterste rail kan eenvoudig worden verwijderd
zodat u snel en veilig uw machine op het plateau
kunt plaatsen of van het plateau kunt afnemen.
RAIL BLIJFT OP DEZELFDE HOOGTE
U hoeft de rails niet omhoog te zetten of aan te
passen wanneer de stof naar een nieuwe positie wordt
verplaatst. Tijdbesparend! Uw quilt of naaiproject
blijft altijd perfect op zijn plaats.
IN HOOGTE INSTELBARE STAANDERS
Met de instelbare staanders kunt u het onderstel omhoog of omlaag zetten in stappen van 2,5 cm - van
76 tot 107 cm (hoogte stofoppervlak) zodat u altijd
comfortabel kunt werken, zowel zittend als staand.
HANDIGE STELPOTEN
Het maakt niet uit op welke vloer uw frame wordt
geplaatst; met de stelpoten kunt u het frame perfect
uitbalanceren zodat u geen weerstand ondervindt
tijdens het naaien.
VERVAARDIGD UIT STALEN BUIZEN EN
GEËXTRUDEERD ALUMINIUM
Zorgt voor een sterk, doch lichtgewicht frame dat
eenvoudig - indien nodig - verplaatsbaar is.
VOLLEDIG GELASTE ZIJDEN
Deze dragen niet alleen bij aan een sterk frame,
maar vereenvoudigen ook de montage.

OPTIONELE ACCESSOIRES:
DESIGNER™ FABRIC FRAME
STEKENREGELAAR
Gebruik de Fabric Frame Stekenregelaar in
combinatie met het DESIGNER™ Fabric Frame.
De stekenregelaar kan op twee manieren worden
gebruikt voor volledige controle over uw machine
en steken. Kies de modus voor perfecte, gelijkmatige
steken of kies de modus voor een constante
naaisnelheid waarbij u de naaisnelheid van uw
naaimachine kunt aanpassen door een simpele druk
op een toets.
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Frame hierboven afgebeeld met de EPIC™|980Q naaimachine. Machine niet inbegrepen.
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