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Eftersyn eller ny symaskine?

Kyndbøl Symaskiner.
Syd Danmarks største specialforretning for sy- overlock og broderimaskiner
Stærmosegårdsvej 10, 5230 Odense M, Nabo til Krestoffer, Gratis parkering, ca 800. fra Ikea

-  Se hvordan Kyndbøl og co. arbejder med service og vedligeholdelse af sy-overlock og broderimaskiner.

-    Kig ind i DK eneste rigtige SYMASKINE-BUS som er fyldt med gode tilbud.

www.symaskine-bussen.dk 

Tlf.66178183 mobil 24212737 

Kig ind til Kyndbøl Symaskiner og få en GRATIS vurdering af din symaskine.

SPAR 50% på eftersyn eller -  Byt til nyt. Vi tager gerne din maskine i bytte

Det er ofte ”det” spørgsmål, mange stof og omgivelserne fast inde i maskinens mekanik.. Alle 
står over, for når deres symaskine maskinens mekaniske dele.  Motoren bevægelige dele kontrolleres og 
svigter. skal køles ned og suger luft ind.  smøres med ”DEN RIGTIGE OLIE”. 
Mange gange opstår problemet Dette er blandt andet også med til, at Remstrammere bliver smurt  og 
mærkeligt nok, ALTID lige, når du der sætter sig skidt og trådrester fast i remme efterspændt.
har allermest brug for at sy noget maskinens bevægelige dele inden i Griberspids og stingplade 
færdigt kl. xx sent om aftenen. maskinen. Fjernes dette ikke i tide, kontrolleres og hvis nødvendigt 
Problemet er oftest manglende så sætter maskinen sig fast og i efterpoleret. Til sidst syes maskinen 
vedligeholdelse. Hvis du nu selv værste tilfælde, så ødelægges delen. ind, dette med kontrol af 
havde sørget for at vedligeholde sin Dårlig tråd, som springer hele tiden, under/overtrådsspænding, som 
sy-, overlock eller broderimaskine, sætter sig også tit fast inde i selvfølgelig også bliver rettet, hvis 
ikke kun af sig selv, men også af en maskinen. Noget helt andet er den det er nødvendigt (her anvendes 
professionel, så ville du have meget dårlige stingkvalitet, som den dårlige selvfølgelig kun kvalitetstråd).
større chance for, at ens maskine ikke tråd også forårsager.  I ”gamle” dage Tag et smut hen til Kyndbøl 
brød sammen i utide. fandtes der ikke dårlig tråd. I dag er Symaskiner. Jeg giver gerne et godt 
Et helt andet stort problem er markedet FYLDT med billig NO- råd og tilbyder et GRATIS service 
anvendelse af tråd,  nåle i dårlig NAME tråd. Det er tit en spunden tjek/kontrol af din symaskine og 
kvalitet og manglende instruktion. polyestertråd, der ikke har nogen  giver dig en vurdering på din 
Mere om det senere. elasticitet eller spændstighed og som maskines tilstand.

er lodden! 1.  Ønsker du, at vi skal lave et 
Det, jeg som professionel, autoriseret Trådspændingen kan slet ikke styres, eftersyn, så kan du få det lavet 
symaskineforhandler tilbyder, er ikke tråden er ikke rund, men derimod direkte på min stand med 50% rabat.
kun hjælp, når uheldet er opstået. Jeg flad og uens i tykkelsen og fyldt med 2. Vil du hellere have en ny maskine, 
kan også være med til at sikre at din ”klumper”, det duer simpelt hen bare så giver jeg dig gerne et super godt 
sy, overlock eller broderimaskine ikke.. Denne billige tråd er altså med byttetilbud. 
fungerer optimalt og måske mere til at fylde din maskine op med skidt Dette skulle så gerne være svaret på 
væsentligt: At forlænge levetiden på og møg. min overskrift: Eftersyn eller NY 
din maskine. Hvorfor spare xx,- kr. på en billig maskine ??
Jeg ser mange sjove eksempler på, at tråd, som kan give så mange 
en samlever eller en selv mener at problemer, når du nu har brugt Vi ses hos Kyndbøl symaskiner.
kunne klare dette nødvendige mange tusinde kr. på en god Syd Danmarks største special 
eftersyn. symaskine.  Og hvad med alt den tid, forretning for symaskiner
”Det er jo bare lige at tage du bruger på dit projekt, for så at Medlem af SY.DK
stingpladen af og støvsuge ved pille det hele op eller at det bare ikke 
griberen, så er de penge sparet!!” holder? Morten Kyndbøl
 Men også her må jeg bare sige: Din symaskine er altså ikke bedre 
GØR NU DET DU ER BEDST end det dårligste led. Tråd og nål  af 
TIL, og lad os fagfolk lave det andet. god kvalitet er mindst lige så vigtigt 
Det er ikke kun det, du ser under som en velsmurt symaskine - Valget 
stingpladen, jeg fjerner. Når din er dit.
maskine har syet i længere tid,  Når jeg udfører et eftersyn, fjernes 
sætter der sig en masse støv fra tråd, dækslerne, så jeg kan komme ind  i 
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