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I 150 år har PFAFF ® givet dig den 
mest moderne teknologi, perfek-
tion ned til mindste detalje og 
ubegrænsede muligheder. I 
150 år har PFAFF ® givet dig de 
værktøjer, der skaber din passion 
og hjælper dig med at gøre dine 
kreative ideer til virkelighed.

Fejr det med os! Se, hvor din kre-
ativitet fører dig hen med vores 
symaskine PFAFF ® , 
der er en særlig jubilæumsudgave, 
med tilhørende eksklusivt trykfodssæt, 
der kan give inspiration til dit næste 
mesterværk. 

Fejr din kreativitet.

     150 års 
ubegrænset  
  kreativitet!

... der giver dig nye måder, du kan udtrykke din krea-
tivitet på. Fuld af fantastiske funktioner og et dekorativt 
trykfodssæt, der rummer nyt potentiale til spændende 
ideer. Bliv ejer af dit helt personlige stykke PFAFF ®-historie.  
Og du skal ikke vente, da denne udgave kun sælges i et 
begrænset antal. Bed om en personlig demonstration. Din 
forhandler vil hellere end gerne hjælpe dig. 

Uanset hvad du syr, bliver det dit helt eget unikke
værk. God fornøjelse!

18
00

54
5-

06

 Din PFAFF ®-forhandler

SpecialUdGave i beGrænSet antal

© 2012 KSIN Luxembourg II.S.ar.l. Alle rettigheder forbeholdes. Alle oplysninger 
er korrekte på trykketidspunktet. Trykt på miljøvenligt papir. Patenter, der beskytter 
dette produkt, er anført på en mærkat, som sidder under symaskinen. PFAFF, IDT 
(billede) og EXPRESSION er varemærker tilhørende KSIN Luxembourg II, S.ar.l. Symaskine med PFAFF ® jubilæumstrykfodssæt.

150 års ubegrænset kreativitet!
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5Det tidstestede PFAFF IDT TM-system garanterer optimal 
fremføring af alle stoftyper. Alt bliver, hvor det er, uden 
at forrykke sig, uanset om du arbejder med tynde stof-
fer eller flere lag kraftigt stof. Quilteblokke og -sømme 
matcher perfekt. Du kan også uden problemer sy jævnt 
og ensartet hen over kraftige sømme i denimstof.

Fuldstændig jævn stoffremføring

jUbilæUmSUdGave

Helt Speciel!

Rummelig • Klar • Præcis

Stort syområde! 

Ønsker du dig ny inspiration, et 
højere niveau af sypræcision og 
moderne teknologi? 

Du får alle disse ønsker opfyldt og meget mere. Nyd de 200 
nytte- og pyntesømme, som har en bredde på op til 9 mm, og 
som dækker alle dine sybehov. Forvent præcise syresultater 
på alle stoftyper, takket være det originale IDT TM-system. 

Vælg din søm nemt og hurtigt ved at trykke på taltasterne. 
Det oplyste grafiske display viser sømmen i naturlig stør-
relse sammen med de anbefalede indstillinger. Besøg din 
PFAFF ®-forhandler, og få flere spændende detaljer.

Hyld din kreativitet – med den nye computerstyrede symask-
ine PFAFF ® , der sælges i et begrænset antal. 

jubilæumsudgave PFAFF  ®-jubilæum-
strykfodssættet!

Dobbelt lys.  
Ingen skygger!

Oplyst grafisk display. 
Alle oplysninger er 
lettilgængelige – alt er 
så tydeligt. 

Frihåndssyning.  
Du skal blot placere  
trykfoden i frihåndspositionen 
og starte.  

PFAFF ® 9-mm-sømme 
af højeste kvalitet.  
Hvert eneste projekt  
bliver dit eget helt  
personlige mesterværk.

Perfekte knaphuller. 
I enhver stoftype. Begge 
sider sys i samme retning 
og giver præcis stingkvalitet.

medfølger ved køb af 
maskinen: 

paspoleringsfod  –  Giv sømme og kanter dimension og en  
professionel finish, smart til tøj, boligtekstiler og meget mere.

7/9-hulsfod  –  Sy op til ni længder broderibånd, perlebomuld eller 
andre specialtråde fast med en pyntesøm.
  
pyntebåndsfod  –  Påsy flade pyntebånd med præcision, når du syr 
med dine pyntesømme. 
 
lidsefod  –  Sy hen over garn, pyntesnor eller smalle satinbånd, og lav 
de flotteste pynteeffekter. 

perlefod  –  Dekorer dine syprojekter med perlesnore.

Klart overblik over  
de vigtige funktioner
• Specialudgave i begrænset  
 antal – eksklusivt design  
• Medfølger gratis! PFAFF ® - 
 jubilæumssæt, inkl. 5 PFAFF ®  

 -trykfødder  
• Stor syflade  
• 200 sømme, inkl. 9 mm brede  
 pyntesømme  
• Dobbelt lys oplyser hele  
 syområdet uden skygger  
• Oplyst grafisk display  
• Lettilgængeligt sømvalg  
• Frihåndsposition til frihånds- og  
 stoppefunktioner  
• Sænkning af transportør  
 fra ydersiden  
• Ekstra trykfodsløfter  

• Stingpositionering – Flytter hele  
 sømmen mod højre eller venstre,  
 så det bliver muligt at justere  
 pyntesømme ind efter hinanden.  
• Programmerbare hæftesting i  
 starten og slutningen af en søm  
• Perfekte knaphuller 
• Nålestop oppe / nede gør det  
 nemt at dreje stoffet, påsy  
 applikationer og meget mere  
• 37 nålepositioner giver perfekte  
 topstikninger  
• Indbygget nåletråder  
 Og meget mere …
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