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2.699,-499,-
549,-

ehem. UVP

PREIS-SENKUNG!

NEU

inklusive Harthaube

BQ17
Mechaniczna maszyna do szycia
• 17 ściegów
• wolne ramię
• szycie wstecz
• regulacja naprężenia nici górnej 
• wbudowany obcinacz nici
• prosta obsługa

BQ25
Mechaniczna maszyna do szycia
• 25 ściegów
• regulacja gęstości ściegu
• regulacja naprężenia nici górnej
• nawlekacz igły
• wolne ramię
• szycie wstecz

BN27
Mechaniczna maszyna do szycia
• 27  ściegów
• automatyczny nawlekacz nici
• szycie wstecz
• wbudowany obcinacz nici
• regulacja szerokości i gęstości ściegu

Maszyny do szycia Brother

Przedstawiamy ofertę maszyn do 
szycia, haftowania i wycinania marki 
Brother - japońskiego producenta  
z tradycjami sięgającymi dalej niż 100 lat 
wstecz.

Obecnie to niekwestionowany świa-
towy lider w produkcji nowoczesnych 
maszyn do szycia domowego użytku, 
hafciarek oraz innowacyjnego sprzętu 
dla hobbystów jak choćby plotery SNC.

Kupując sprzęt Brothera możesz czuć 
się szczególnie bezpiecznie – ta marka 
oznacza solidność, innowacyjność  
i zawsze przyjazną obsługę Klienta.

Zapraszamy na zakupy!

MASZYNY DO SZYCIA MECHANICZNE



KD144S Little Angel
Mechaniczna maszyna do szycia
• 14 ściegów
• osłona igły dla bezpieczeństwa początkujących
• prosta obsługa
• wbudowany obciacz nici
• wolne ramię

RL425
Mechaniczna maszyna do szycia
• 25 ściegów
• wolne ramię
• 4 stopniowe obszywanie dziurki
• szycie wstecz
• wbudowany obcinacz nici
• prosta obsługa

RH127
Mechaniczna maszyna do szycia
• 27 ściegów
• wolne ramię
• szycie wstecz
• wbudowany obcinacz nici
• prosta obsługa
• nawlekacz igły

HF37
Mechaniczna maszyna do szycia
• 37 ściegów
• nawlekacz igły
• wyłączany transport materiału
• wolne ramię
• obszywanie dziurek
• płynna regulacja ściegu



2.699,-499,-
549,-

ehem. UVP

PREIS-SENKUNG!

NEU

inklusive Harthaube

KD40 Little Angel
Komputerowa maszyna do szycia
• 40 ściegów
• osłona igły dla bezpieczeństwa początkujących
• regulowana pozycja igły
• przycisk Start/Stop
• regulator prędkości szycia
• nawlekacz igły

NV15
Komputerowa maszyna do szycia
• 16 wbudowanych ściegów
• 3 wzory automatycznego obszycia dziurki
• łatwy system wyboru ściegów
• automatyczny nawlekacz igły
• ręczny regulator prędkości

A16
Komputerowa maszyna do szycia
• 16 ściegów
• 3 programy automatycznego obszycia dziurki
• przycisk Start/Stop
• przycisk zmiany pozycji igły
• automatyczny nawlekacz igły

A50
Komputerowa maszyna do szycia
• 50 ściegów
• 5 programów automatycznego obszycia dziurki
• przycisk Start/Stop
• przycisk zmiany pozycji igły
• automatyczny nawlekacz igły

NICI 
GRATIS

MASZYNY DO SZYCIA KOMPUTEROWE



A60
Komputerowa maszyna do szycia
• 60 ściegów
• 6 programów automatycznego obszycia dziurki
• przycisk Start/Stop
• przycisk zmiany pozycji igły
• automatyczny nawlekacz igły

A80
Komputerowa maszyna do szycia
• 80 ściegów
• 8 programów automatycznego obszycia dziurki
• przcisk Start/Stop
• przycisk zmiany pozycji igły
• automatyczny nawlekacz igły

A150
Komputerowa maszyna do szycia
• 150 ściegów
• 3 czcionki
• 10 programów automatycznego obszycia dziurki
• przycisk Start/Stop
• przycisk zmiany pozycji igły
• automatyczny nawlekacz igły

F400
Komputerowa maszyna do szycia
• 40 ściegów
• 6 programów automatycznego obszycia dziurki
• automatyczne obcinanie nici
• regulowany docisk stopki
• automatyczne ryglowanie szwu



F410
Komputerowa maszyna do szycia
• 100 ściegów
• 7 programów automatycznego obszycia dziurki
• 4 czcionki
• automatyczne obcinanie nici
• regulowany docisk stopki

F420
Komputerowa maszyna do szycia
• 140 ściegów
• 10 programów automatycznego obszycia dziurki
• 5 czcionek
• projektowanie ściegów
• pamięć kombinaćji ściegów
• automatyczne obcinanie nici

F460
Komputerowa maszyna do szycia
• 182 ściegi
• 10 programów automatycznego obszycia dziurki
• 5 czcionek
• tworzenie kombinacji ściegów
• szycie w bok
• automatyczne obcinanie nici

NV1040SE
Komputerowa maszyna do szycia
• 40 ściegów
• 6 programów automatycznego obszycia dziurki
• regulowany docisk stopki
• automatyczny nawlekacz nici
• kontrola prędkości pracy
• automatyczne obcinanie nici

MASZYNY DO SZYCIA KOMPUTEROWE



NV1100
Komputerowa maszyna do szycia
• 140 ściegów
• 10 programów automatycznego obszycia dziurki
• automatyczne ryglowanie szwu
• automatyczny obcinacz nici
• podnośnik kolanowy
• SFDS – transport tkaniny odbywa się po obrysie 

prostokąta
• funkcja Lock Stitch – automatyczne ryglowanie 

ściegu
• funkcja My Custom Stitch – projektowanie własnych 

ściegów
• dotykowy ekran 3,7”
• menu w języku polskim

NV1300
Komputerowa maszyna do szycia
• 182 ściegi
• 10 programów automatycznego obszycia dziurki
• przestrzeń do szycia 210 mm
• automatyczne ryglowanie szwu
• podnośnik kolanowy
• SFDS – transport tkaniny odbywa się po obrysie 

prostokąta
• funkcja Lock Stitch – automatyczne reglowanie 

ściegu
• funkcja My Custom Stitch – projektowanie własnych 

ściegów
• dotykowy ekran 3,7”
• menu w języku polskim

NV1800Q
Komputerowa maszyna do szycia
• 232 ściegi
• 10 programów automatycznego obszycia dziurki
• funkcja swobodnego obracania materiału 
• czujnik wykrywania grubości tkaniny
• automatyczny naprężacz nitki
• automatyczna regulacja docisku stopki
• automatyczny nawlekacz igły
• automatyczny obcinacz nici
• podnośnik kolanowy
• SFDS – transport tkaniny odbywa się po obrysie 

prostokąta
• funkcja Lock Stitch – automatyczne ryglowanie 

ściegu
• funkcja My Custom Stitch – projektowanie własnych 

ściegów
• dotykowy ekran 3,7”
• menu w języku polskim



 

VQ4
Komputerowa maszyna do szycia
• 473 ściegi
• 14 programow automatycznego obszycia 

dziurki
• 5 czcionek do tworzenia napisów
• prędkość pracy 1050 śc./min
• bardzo szerokie ściegi do 40 mm
• możliwość projektowania ściegów
• możliwość szycia w różnych kierunkach
• automatyczny obcinacz nici
• automatyczne nawlekanie igły
• niezależny nawijacz szpulki
• kolanowy podnośnik stopki
• 7. calowy, kolorowy ekran dotykowy LCD
• czujnik zrywu dolnej i górnej nici
• dodatkowe akcesoria w zestawie
• duże pole pracy 28,5 cm odległości od igły 

do ramienia maszyny

VQ2
Komputerowa maszyna do szycia
• 473 ściegi
• 14 programów automatycznego obszycia 

dziurki
• 5 czcionek do tworzenia napisów
• prędkość pracy 1050 śc./min
• bardzo szerokie ściegi do 40 mm
• możliwość projektowania ściegów
• możliwość szycia w różnych kierunkach
• automatyczny obcinacz nici
• automatyczne nawlekanie igły
• niezależny nawijacz szpulki
• kolanowy podnośnik stopki
• 7. calowy, kolorowy ekran dotykowy LCD
• duże pole pracy 28,5 cm odległości od igły 

do ramienia maszyny

Akcesoria w zestawie:
stopka z górnym transportem różnicowym, stopka do patchworku, stop-
ka do patchworku z centralnym prowadnikiem stopka do patchwor-
ku z prowadnikiem brzegowym, stopka do patchworku do wszywania 
włóczki, prowadnik krawędziowy, wskaźnik radiowy, płytka ściegowa ze 
stopką do stębnowania i patchworku, stopka do quiltingu “C”, stopka do 
quiltingu “E”, bębenek do szycia włóczką, stopka uniwersalna, stopka do 
dziurek, stopka owerlokowa, stopka do suwaków, stopka monogramowa, 
stopka do ściegu ślepego, stopka do przyszywania guzików, stopka do 
podwójnego podawania materiału (dolny i górny transport)...

Akcesoria w zestawie:
stopka uniwersalna, stopka do dziurek, stopka owerlokowa, stopka do 
suwaków, stopka monogramowa, stopka do ściegu ślepego, stopka do 
przyszywania guzików, przecinak do dziurek, 4 szpulki, komplet igieł, igła 
podwójna, szczoteczka do czyszczenia, dziurkacz...

MASZYNY DO SZYCIA KOMPUTEROWE



 

M240ED
Hafciarka domowa
• pole haftu 100 x100 mm, z możliwością 

powiększenia do 100 x 170 mm
• 125 wzorów haftu, 45 wzorów Disneya
• 10 czcionek hafciarskich
• dziesięć ramek
• funkcja pozycjonowania wzoru
• edycja projektów
• czujnik zerwania nici
• automatyczny nawlekacz igły
• automatyczne obcinanie nici

M280D
Maszyno-hafciarka
• pole haftu 100 x 100 mm, z możliwością 

powiększenia do 100 x 170 mm
• 181ściegów
• 125 wzorów haftu, 45 wzorów Disneya
• prosty system nawlekania nici
• automatyczny nawlekacz igły
• szybki montaż bębenka
• automatyczne obcinanie nici
• proste i szybkie nawlekanie spodniej szpulki

F440E
Hafciarka domowa
• pole haftu 180 x 130 mm
• 138 wzorów haftu
• 11 czcionek hafciarskich
• licznik ściegów
• zmiana gęstości haftu
• funkcja projektowania ramek
• czujnik zrywu nitki
• czujnik wielkości tamborka
• prędkość pracy do 650 śc./min

NV870SE
Hafciarka domowa
• pole haftu 160 x 260 mm
• 138 wzorów haftu
• 11 czcionek hafciarskich,
• automatyczne cięcie nici pomiędzy literkami
• funkcja projektowania ramek
• automatyczna regulacja naprężania nici
• automatyczny nawlekacz igły
• czujnik zrywu nici
• czujnik wielkości tamborka

HAFCIARKI I MASZYNO-HAFCIARKI



HAFCIARKI I MASZYNO-HAFCIARKI

 

F480
Maszyno-hafciarka
• pole haftu 130 x 180 mm
• 182 ściegi
• 138 wzorów haftów
• 10 programów automatycznego obszycia dziurki
• 5 czcionek do wyszywania
• 11 czcionek do haftu
• projektowanie haftowanych napisów
• automatyczne cięcie nici
• funkcja projektowania własnych ściegów i zapisy-

wanie ich w pamięci maszyny

NV2600
Maszyno-hafciarka
• pole haftu 160 x 260 mm
• 138 wzorów haftu
• 232 ściegi
• szycie w bok – wielokierunkowy dolny transport
• SFDS – transport tkaniny odbywa się po obrysie 

prostokąta
• funkcja PIVOT do swobodnego obracania tkaniną 

przy igle wbitej w materiał
• ICAPS – czujnik wykrywania grubości tkaniny
• projektowanie własnych ściegów

V3LE
Hafciarka domowa
• pole haftu 300 x 200 mm
• 17 czcionek hafciarskich
• 224 wzorów haftu
• celownik laserowy
• edycja kolorów, kształtów, tekstu
• funkcja łączenia wzorów
• elektroniczny nawlekacz igły
• cięcie nici pomiędzy literkami
• zabierak nici (wiper)
• elektroniczny naprężacz nici
• czujnik wielkości wzoru i tamborka

V5LE
Maszyno-hafciarka
• pole haftu 300 x 180 mm
• 224 wzorów haftu
• 531 ściegów
• 17 czcionek
• 14 programów automatycznego obszycia dziurki
• edycja kolorów, kształtów, tekstu
• duże pole pracy 285 mm
• cięcie nici pomiędzy literkami
• ciecie górnej i dolnej nici
• edycja i projektowanie ściegów
• czujnik wielkości wzoru i tamborka



 

Stellaire XE1
Hafciarka domowa
• pole haftu 360 mm x 240 mm
• 727 wzorów haftu, 101 wzorów Disneya
• 24 czcionki hafciarskie 
• stopka z celownikiem laserowym
• pozycjonowanie wzoru za pomocną aplikacji My De-

sign Snap
• wbudowany program do projektowania wzorów hafci-

arskich My Design Center
• import wzorów bezpośrednio z programu PED11

Stellaire XJ1
Maszyno-hafciarka
• pole haftu 360 mm x 240 mm
• 727 wzorów haftu, 101 wzorów Disneya 
• 24 czcionki hafciarskie
• stopka z celownikiem laserowym
• pozycjonowanie wzoru za pomocną aplikacji My 

Design Snap
• wbudowany program do projektowania wzorów 

hafciarskich My Design Center
• duża przestrzeń szycia (285 mm)
• linijka laserowa
• 4 czcionki do szycia
• 727 wbudowanych ściegów
• tworzenie i zapisywanie ściegów

Luminaire XP1
Maszyno-hafciarka
• pole haftu 406 x 267 mm
• przestrzeń do szycia 332 mm,
• 821 ściegów z możliwością projektowania nowych 
• 1157 wzorów haftu, 192 wzorów Disneya
• automatyczne elektroniczne nawlekanie igły
• wbudowany interaktywny projektor
• zainstalowane instrukcje filmowe
• laserowa linijka
• system SFDS – dolny transport porusza się tak jak  

w maszynach przemysłowych
• system PIVOT – swobodne obracanie tkaniną przy 

igle wbitej w materiał
• funkcja do QUILTINGU i PATCHWORKU



OWERLOKI I COVERLOKI

3034DWT
Owerlok 3., 4. nitkowy
• barwny system nawlekania nici
• automatyczny nawlekacz          

dolnego chwytacza
• mechanizm dyferencyjny
• możliwość wykonywania ściegu 

rolującego (mereżki)
• szerokość ściegu 5 - 7 mm
• zintegrowane oświetlenie  

powierzchni roboczej
• wolne ramię
• możliwość włączania i wyłączania 

noża obcinającego

1034DX
Owerlok 3., 4. nitkowy
• regulacja docisku stopki
• automatyczny nawlekacz           

dolnego chwytacza
• regulacja naprężenia nici
• regulacja transportu 

różnicowanego
• barwny system nawlekania nici
• możliwość włączania i 

wyłączania noża obcinającego
• wolne ramię
• możliwość wykonywania ściegu 

rolującego (mereżki)

4234D
Owerlok 2., 3., 4. nitkowy
• profesjonalny transport 

wszystkich rodzajów tkanin i 
dzianin

• nowe światło LED zapewniające 
doskonałe oświetlenie

• mechanizm dyferencyjny
• wolne ramię
• automatyczny nawlekacz igieł
• automatyczny nawlekacz        

chwytacza,
• szeroki blat (opcjonalnie)
• transport różnicowy – 

wyposażony w dwa transporty
• regulacja naprężenia nici

2104D
Owerlok 3., 4. nitkowy
• barwny system nawlekania nici
• automatyczny nawlekacz             

dolnego chwytacza
• mechanizm dyferencyjny
• możliwość wykonywania ściegu 

rolującego (mereżki)
• możliwość włączania i wyłączania 

noża obcinającego
• łatwa regulacja szerokości i 

długości ściegu za pomocą 
pokrętła

• wolne ramię

CV3440
Coverstitch CV3440 to zaawanso-
wana
maszyna do wykańczania odzieży,
idealna do szycia elastycznych 
dzianin.
Dzięki niej łatwo można osiągnąć
profesjonalne obszycia ściegami
łańcuszkowymi i ozdobnymi.
• 4., 3. i 2. nitkowe ściegi
• duży obszar roboczy o szerokości 

155mm
• automatyczne zwolnienie 

naprężenia nici
• wolne ramię
• mechanizm dyferencyjny

CV3550
Coverstitch CV3550 oferuje
wszystkie zaawansowane funkcje
CV3440, a ponadto przeszycia z
górnym przeplotem:
• 5., 4., 3. i 2. nitkowe ściegi
• potrójny ścieg drabinkowy
• ścieg obustronne drabinkowy 

(wąski)
• ścieg obustronne drabinkowy 

(szeroki)



PLOTERY SCANNCUT

SDX900
Ploter z  funkcją skanera do wycia-
nania z papieru, materiałów, filcu...
• ekran LCD 3,47”
• 682 wzory zapisane w pamięci 

urządzenia
• 7 krojów czcionek
• skaner o rozdzielczości 600 dpi
• obsługuje pliki w formatach: SVG
• automatyczne ustawianie docisku 

noża
• automatyczne ustawianie 

długości ostrza
• możliwość cięcia bez maty

CM260
Ploter z  funkcją skanera do wycia-
nania z papieru, materiałów, filcu...
• ekran LCD3,7”
• 601 wzorów zapisanych w 

pamięci urządzenia
• 5 krojów czcionek
• skaner o rozdzielczości 300 dpi
• obsługuje pliki w formatach: SVG, 

FCM
•  manualne ustawienia noża

SDX1000
Ploter z  funkcją skanera do wycia-
nania z papieru, materiałów, filcu...
• ekran LCD 5”
• 682 wzory zapisane w pamięci 

urządzenia
• 9 krojów czcionek
• skaner o rozdzielczości 600 dpi
• obsługuje pliki w formatach: 

PES,PHC,SVG,FMC
• automatyczne ustawianie 

długości ostrza
• automatyczne ustawianie docisku 

noża
• możliwość cięcia bez maty

SDX1200
Ploter z  funkcją skanera do wycia-
nania z papieru, materiałów, filcu...
• ekran LCD 5”
• 1303 wzory zapisane w pamięci 

urządzenia
• 17 krojów czcionek
• skaner o rozdzielczości 600 dpi
• obsługuje pliki w formatach: 

PES,PHC,SVG,FMC
• automatyczne ustawianie 

długości ostrza
• automatyczne ustawianie docisku 

noża
• możliwość cięcia bez maty

SDX2200D
Ploter z  funkcją skanera do wycia-
nania z papieru, materiałów, filcu...
• ekran LCD 5”
• 1435 wzory zapisane w pamięci 

urządzenia, 17 krojów czcionek
• 132 wzory ze świata Disney’a 
• 140 wzorów do quiltingu
• skaner o rozdzielczości 600 dpi
• obsługuje pliki w formatach: 

PES,PHC,PHX,SVG,FMC
• automatyczne ustawianie docisku 

noża
• automatyczne ustawianie 

długości ostrza
• możliwość cięcia bez maty



AKCESORIA DO SCANNCUT

Kod  produktu Opis Przeznaczenie

CAMATLOW12 mata ze słabym klejem 12”x12” CM

CAMATLOW24 mata ze słabym klejem 12”x24” CM

CAMATSTD12 mata z normalnym klejem 
12”x12”

CM

CAMATSTD24 mata z normalnym klejem 
12”x24”

CM

CAMATS12 mata do skanowania 12”x12” CM

CAMATS24 mata do skanowania 12”x24” CM

CADXMATSTD12 mata z normalnym klejem 
12”x12”

SDX

CADXMATSTD24 mata z normalnym klejem 
12”x24”

SDX

CADXMATLOW12 mata ze słabym klejem 12”x12” SDX

CADXMATLOW24 mata ze słabym klejem 12”x24” SDX

CADXMATS12 mata do skanowania 12”x12” SDX

CADXMATS24 mata do skanowania 12”x24” SDX1200/SDX2200

CADXMATF12 mata do tekstyliów 12”X12” SDX

Kod  produktu Opis Przeznaczenie

CAEBSKIT1 zestaw do wytłaczania 
( embosingu )

CM/SDX

CAEBSSMS1 arkusz metalowy srebrny do 
wytłaczania; 2 szt.

CM/SDX

CAEBSBMS1 arkusz metalowy brąz do 
wytłaczania; 2 szt.

CM/SDX

CAEBSTS1 szablon do wytłaczania; 3 szt. CM/SDX

CAEBSMAT1 mata do wytłaczania CM/SDX

CAEBSTLS1 zestaw narzędzi do 
wytłaczania

CM/SDX

CDXRF1 Podajnik do folii w rolce SDX

CDXRFC1 Obcinacz folii do podajnika SDX

CASTPBLS1 bloki do pieczątek: 50x75mm i 
50x152mm

CM/SDX

CASTPKIT1 zestaw startowy do pieczątek CM/SDX

CASTPS1 silikon do pieczątek ( 3 x 
15cmx20cm )

CM/SDX

CARSKIT1 zestaw do przyklejania dżetów CM/SDX

CARSSH1 zestaw folii do dżetów CM/SDX

CARSTS1 zestaw folii transferowych do 
dżetów

CM/SDX

CAPSKIT1 zestaw startowy do etykiet CM/SDX

CAPSS1 zestaw materiałów do etykiet CM/SDX

CAPSSMINI1 zestaw do małych etykiet CM/SDX

CAUSB1 pendrive z zestawem wzorów 
quiltowych

CM/SDX

CAUSB2 pendrive z zestawem wzorów 
do aplikacji

CM/SDX

CAUSB3 pendrive z zestaw wzorów 
różnych

CM/SDX

CAUSB4 pendrive z zestawem wzorów 
3D do papieru

CM/SDX

CACVPPAC1 kod aktywacyjny do funkcji EIT 
+ 125 wzorów

CM/SDX

CACVPPAC2 kod aktywacyjny do funkcji EIT 
+ 25 wzorów

CM/SDX

CADXPRNTCUT1 kod aktywacyjny do „print to 
cut” (znaczniki)

SDX

CADXSNCLNK1 kod aktywacyjny do „link 
function” (Ai plug in)

SDX

CATTLP01 kolekcja wzorów Tattered 
Lace 1 

CM/SDX

CATTLP02 kolekcja wzorów Tattered 
Lace 2

CM/SDX

CATTLP03 kolekcja wzorów Tattered 
Lace 3

CM/SDX

CATTLP04 kolekcja wzorów Tattered 
Lace 4

CM/SDX

CATTLP05 kolekcja wzorów Tattered 
Lace 5

CM/SDX

CAPENHL1 uchwyt pisaka CM/SDX

CAPEN1 zestaw pisaków ( 6 szt. ) CM/SDX

CAPEN2 pisak znikający do tekstyliów 
( 2 szt. )

CM/SDX

CAUNIPHL2 uniwersalny uchwyt do 
pisaków (cienki)

CM/SDX

CAUNIPHL1 uniwersalny uchwyt do 
pisaków

CM/SDX

CAHLP1 uchwyt noża standardowego CM/SDX

CAHLF1 uchwyt noża do grubych 
materiałów

CM/SDX

CABLDP1 nóż standardowy CM/SDX

CABLDF1 nóż do grubych materiałów CM/SDX

CADXHLD1 auto uchwyt noża 
standardowego

SDX

CADXHLDQ1 auto uchwyt noża do cienkich 
materiałów

SDX

CADXBLD1 nóż standardowy do uchwytu 
auto

SDX

CADXBLDQ1 nóż do cienkich materiałów do 
uchwytu auto

SDX

CADXVBDSNKIT1 Zestaw Disney do folii Vinyl SDX

CADXVBKIT1 Zestaw do folii Vinyl SDX

CADXBLDV1 nóż do folii Vinyl SDX
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Kod  produktu Opis Przeznaczenie

CATTLP06 kolekcja wzorów Tattered 
Lace 6

CM/SDX

CATTLP07 kolekcja wzorów Tattered 
Lace 7

CM/SDX

CATTLP08 kolekcja wzorów Tattered 
Lace 8

CM/SDX

CATTLP09 kolekcja wzorów Tattered 
Lace 9

CM/SDX

CATTLP10 kolekcja wzorów Tattered 
Lace 10

CM/SDX

CATTLP11 kolekcja wzorów Tattered 
Lace 11

CM/SDX

CATTLP12 kolekcja wzorów Tattered 
Lace 12

CM/SDX

CATTLP13 kolekcja wzorów Tattered 
Lace 13

CM/SDX

CATTLP14 kolekcja wzorów Tattered 
Lace 14

CM/SDX

CATTLP15 kolekcja wzorów Tattered 
Lace 15

CM/SDX

CADSNP01 kolekcja wzorów Disney Mi-
ckey Minnie Pattern 1

CM/SDX

CADSNP02 kolekcja wzorów Disney 
Princess Pattern 1

CM/SDX

CADSNP03 kolekcja wzorów Disney Ap-
plique Pattern 1

CM/SDX

CADSNP04 kolekcja wzorów Disney Fro-
zen Deco Pattern 1

CM/SDX

CADSNP05 kolekcja wzorów Disney Toy 
Story Deco Pattern 1

CM/SDX

CADSNP06 kolekcja wzorów Disney 
Princess Pattern 2

CM/SDX

CADSNP07 kolekcja wzorów Disney Cinde-
rella and Ariel

CM/SDX

CADSNP08 kolekcja wzorów Disney 
Rapunzel and Aurora

CM/SDX

CADSNP09 kolekcja wzorów Disney Alice CM/SDX

CADXDSNP11 kolekcja wzorów Disney Fro-
zen Deco Pattern 2

CM/SDX

CADSNP10 kolekcja wzorów Disney 
Mickey Minnie Mouse

CM/SDX

CADXDSNP12 kolekcja wzorów Disney do 
Rolll Feeder

CM/SDX

CARSDP01 kolekcja wzorów z dżetami CM/SDX

CACDCP01 zestaw wzorów świątecznych CM/SDX

CAPPNP01 kolekcja wzorów Pigpong 
Lettering Pattern 1

CM/SDX

CAPPNP02 kolekcja wzorów Pigpong Box 
Collection

CM/SDX

Kod  produktu Opis Przeznaczenie

CAFTGP1 pisak klejowy do foilingu CM/SDX

CAFTKIT1 zestaw startowy do foilingu CM/SDX

CAFTSBLU1 folia niebieska 
100X200MM(4PC)

CM/SDX

CAFTSGLD1 folia złota 100X200MM(4PC) CM/SDX

CAFTSGRN1 folia zielona 100X200MM(4PC) CM/SDX

CAFTSPNK1 folia różowa 100X200MM(4PC) CM/SDX

CAFTSRED1 folia czerwona 
100X200MM(4PC)

CM/SDX

CAFTSSIL1 folia srebrna 100X200MM(4PC) CM/SDX

CADXCLGKIT1 kaligrafia - zestaw startowy SDX

CADXCLGPEN1 zestaw piór do kaligrafii SDX

CADXCLGFP01 zestaw wzorów do kaligrafii, 
fonty gothic i unicial

SDX

CASCP1 rakla płaska CM/SDX

ZCADXTOTEB walizka na kółkach do SDX SDX

ZCADXTOTEB2 walizka na 4 kółkach SDX

CATWZ1 pęseta CM/SDX

CASPHK1 zestaw narzędzi do wybierania 
folii

CM/SDX

CASTBL1 folia termiczna do podklejania 
tekstyliów 

CM/SDX

CASTBL2 nakładka na matę z bardzo 
mocnym klejem

CM/SDX

CASTCL1 folia do szablonów CM/SDX

CABRY1 rakla rolkowa CM/SDX

CADXPPKIT1 dziurkacz do papieru - zestaw 
startowy

SDX

CADXPPMAT1 mata do dziurkowania papieru SDX

CADXPPTL1 narzędzia do dziurkowania SDX

CADXPPDP01 zestaw wzorów dziurkowych SDX

CASPHK1 zestaw narzędzi do wybierania 
folii

CM/SDX

CASTBL1 folia termiczna do podklejania 
tekstyliów 

CM/SDX

CASTBL2 nakładka na matę z bardzo 
mocnym klejem

CM/SDX

CASTCL1 folia do szablonów CM/SDX

CABRY1 rakla rolkowa CM/SDX
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HAFCIARKI PRO PR/VR

VR
Hafciarka jednoigłowa z wolnym ramieniem
• pole haftu 200 x 200 mm
• prędkość do 1000 ściegów na minutę
• 7” ekran dotykowy LCD z 260 000 kolorów
• wolne ramię do haftów cylindrycznych  

i na wyrobach gotowych
• automatyczny nawlekacz igły
• niezależne automatyczne nawijanie nici
• sortowanie kolorów nici, aby skrócić czas haftowania 

(funkcja sortuje kolory haftu po naciśnięciu przycisku, 
zmniejszając w ten sposób liczbę zmian nici)

• wbudowany wskaźnik LED dla idealnego 
pozycjonowania igły

• 305 zaprogramowanych wzorów haftu
• 20 czcionek
• haftowanie z wolnej ręki
• w zestawie 6 tamborków

PR670E
Hafciarka jednogłowicowa 6. igłowa z wolnym 
ramieniem
• pole haftu 300 x 200 mm
• 10” calowy ekran dotykowy LCD
• regulacja prędkości 400 do 1000 ścieg./minutę
• indywidualnie regulowana prędkość igielnic
• przyspieszenie przemysłowe
• wskaźnik LED do pozycjonowania wzorów
• automatyczne nawlekanie
• 37 zaprogramowanych alfabetów
• 640 zaprogramowanych wzorów haftu
• automatyczne obcinanie nici
• wbudowany konwerter kolorowych wzorów na 

monochromatyczne hafty
• bogate funkcje edycji haftów
• pasek postępu z liczbą ściegów i czasem 

haftowania

PR1055X
Hafciarka jednogłowicowa 10. igłowa z dużym polem 
haftu
• pole haftu 360 x 200 mm
• ponad 1000 wbudowanych programów haftu 
• wbudowane czcionki, wzory ramek i wzory 

wypełnienia
• 10,1” calowy ekran dotykowy LCD
• łatwe i szybkie nawlekanie nici dzięki specjalnemu 

nawlekaczowi igieł 
• precyzyjne pozycjonowanie haftu w unikalnym syste-

mie kamerowania pola haftu
• od ucha do ucha – pole haftu na czapkach: 360x60mm
• łączność bezprzewodowa z maszyną WLAN
• monitorowanie pracy maszyny  za pomocą de-

dykowanej aplikacji
• możliwość łączenia kilku maszyn w sieci i sterowania z 

pojedynczego PC
• program do projektowania i edycji napisów
• bogate funkcje edycji haftów



OPROGRAMOWANIE

PED PLUS 2
Podstawowe oprogramowanie  
do tworzenia wzorów haftu

• funkcja Auto-Punch
• obsługa tamborków do haftu  

o wielkości do 240 x 360 mm
• funkcja PhotoStitch - ilustracje 

i zdjęcia można automatycznie 
przekształcić we wzory hafciar-
skie

• 40 czcionek
• realistyczny podgląd

PED 11
Wielofunkcyjne oprogramowanie 
do tworzenia wzorów hafciarskich

• 130 zaprogramowanych czcionek  
i ponad 1000 wzorów

• funkcja PhotoStitch - ilustracje 
i zdjęcia można automatycznie 
przekształcić we wzory hafciarskie

• kreator ściegów – twórz własne 
ściegi ozdobne do szer. 100 mm

• mapowanie czcionek – 
przekształcanie na czcionki 
hafciarskie

• zaktualizowana paleta barw nici

Od PED10 do PED11
Upgrade oprogramowania do 
tworzenia wzorów hafciarskich

• 130 zaprogramowanych czcionek  
i ponad 1000 wzorów

• funkcja PhotoStitch - ilustracje 
i zdjęcia można automatycznie 
przekształcić we wzory hafciarskie

• kreator ściegów – twórz własne 
ściegi ozdobne do szer. 100 mm

• mapowanie czcionek – 
przekształcanie na czcionki 
hafciarskie

• zaktualizowana paleta barw nici
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TAMBORKI DO HAFCIAREK BROTHER

Tamborek Brother EF75 
Kod produktu: EF75
• Pole haftu: 130 x 180 mm
• Przeznaczenie: NV800e, NV2600, 

V3, V5, V7

Zamiennik Sewtech
Kod produktu: ST/EF75

Tamborek Brother EF73 
Kod produktu: EF73
• Pole haftu: 20 x 60 mm
• Przeznaczenie: NV800e, NV870, 

NV2200, NV2600, V3, V5, V5LE, V7

Zamiennik Sewtech
Kod produktu: SA437/EF73

Tamborek Brother EF74 
Kod produktu: EF74
• Pole haftu: 100 x 100 mm
• Przeznaczenie: NV800e, NV2600, 

V3, V5, V7

Zamiennik Sewtech
Kod produktu: SA438/EF74

Tamborek Brother EF61 
Kod produktu: EF61
• Pole haftu: 20 x 60 mm
• Przeznaczenie: NV950, NV955, 

NV90E, M240, M280 

Zamiennik Sewtech
Kod produktu: ST/EF61

Tamborek Brother EF71
Kod produktu: EF71
• Pole haftu: 170 x 100 mm
• Przeznaczenie: NV950, NV955, 

NV90E, M240, M280

Zamiennik Sewtech
Kod produktu: ST/EF71

Tamborek Brother EF62 
Kod produktu: EF62
• Pole haftu: 100 x 100 mm
• Przeznaczenie: NV950, NV955, 

NV90E, M240, M280 

Zamiennik Sewtech
Kod produktu: SA432/EF62

Tamborki

Inaczej ramki hafciarskie - to niezbędne oprzyrządowanie do wykonania haftów.  
Dobór właściwych ramek gwarantuje jakość wyszycia i w bardzo istotnym stopniu  
decyduje o hafciarskim sukcesie. Prawidłowe upięcie grubych kurtek albo ciężkiego 
czapraka zapobiegnie błędom czy zniszczeniu powierzonejodzieży (polecamy tamborki 
magnetyczne), wybór ramki sprężynowej ułatwi ozdabianie brzegów obrusa, a tamborek 
do kieszonek pozwoli bezbłędnie wyszyć monogram na bardzo wąskiej przestrzeni.
Większy wybór sprzętu to większe możliwości! Zamienniki Sewtech to tańszy wariant 
oryginału. Zobacz też nasz przyrząd do tamborkowania - must have!



Tamborek Brother 
sprężynowy BF2
• Pole haftu: 100 x 180 mm
• Przeznaczenie: NV800E, NV2600, 

V3, V5, V7

Tamborek Brother 
EF UNIT
• Pole haftu: 150 x 150 mm
• Przeznaczenie: NV800E, NV2600, 

V3, V5, V7

Tamborek Brother 
sprężynowy BF UNIT
• Pole haftu: 100 x 300 mm
• Przeznaczenie: V3, V5, V7, XV

Tamborek Brother EF82 
Kod produktu: EF82
• Pole haftu: 20 x 60 mm
• Przeznaczenie: NV750e, NV1250, 

F440, F480

Zamiennik Sewtech
Kod produktu: SA442/EF82

Tamborek Brother EF76 
Kod produktu: EF76
• Pole haftu: 300 x 180 mm
• Przeznaczenie: NV800e, NV2600, 

V3, V5, V5LE, V7, XJ1, XP1

Zamiennik Sewtech
Kod produktu: SA440/EF76

Tamborek Brother EF81 
Kod produktu: EF81
• Pole haftu: 260 x 160 mm
• Przeznaczenie: NV800e, NV2600, 

V3, V5, V7

Zamiennik Sewtech
Kod produktu: SA441/EF81

Tamborek Brother EF83 
Kod produktu: EF83
• Pole haftu: 100 x 100 mm
• Przeznaczenie: NV750e, NV1250, 

F440, F480

Zamiennik Sewtech
Kod produktu: ST/EF83

Tamborek Brother EF85 
Kod produktu: EF85
• Pole haftu: 300 x 130 mm
• Przeznaczenie: NV750e, NV1250, 

F440, F480

Zamiennik Sewtech
Kod produktu: ST/EF85

Tamborek Brother EF84 
Kod produktu: EF84
• Pole haftu: 130 x 180 mm
• Przeznaczenie: NV750e, NV1250, 

F440, F480

Zamiennik Sewtech
Kod produktu: SA444/EF84
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Tamborek Brother  
PRPRF160 
Kod produktu: PRPRF160
• Pole haftu: średnica 160 mm
• Przeznaczenie: VR, PR

Tamborek do quiltu 
Brother PRF300 
Kod produktu: PRF300
• Pole haftu: 300 x 200 mm
• Przeznaczenie: PR (bez PR600)

Zamiennik Sewtech
Kod produktu: ST/PRF300

Tamborek Brother  
PRPRF130 
Kod produktu: PRPRF130
• Pole haftu: średnica 130 mm
• Przeznaczenie: VR, PR

Tamborek Brother  
PRH300 
Kod produktu: PRH300
• Pole haftu: 300 x 200 mm
• Przeznaczenie: V3, V5, V7 (wym. 

upgrade)

Zamiennik Sewtech
Kod produktu: ST/PRH300

Tamborek Brother  
PRPRF100 
Kod produktu: PRPRF100
• Pole haftu: średnica 100 mm
• Przeznaczenie: VR, PR

Tamborek Brother  
PRH360 
Kod produktu: PRH360
• Pole haftu: 360 x 200 mm
• Przeznaczenie: PR1000, PR1050, 

PR1055

Zamiennik Sewtech
Kod produktu: ST/PRH360

TAMBORKI DO HAFCIAREK BROTHER SERII PR/VR

Tamborek Brother  
PRH180 
Kod produktu: PRH180
• Pole haftu: 180 x 130 mm
• Przeznaczenie: VR, PR (bez PR600)

Zamiennik Sewtech
Kod produktu: ST/PRH180

Tamborek Brother  
PRH60 
Kod produktu: PRH60
• Pole haftu: 60 x 40 mm
• Przeznaczenie: VR, PR (bez PR600)

Zamiennik Sewtech
Kod produktu: ST/PRH60

Tamborek Brother  
PRH100 
Kod produktu: PRH100
• Pole haftu: 100 x 100 mm
• Przeznaczenie: VR, PR (bez PR600)

Zamiennik Sewtech
Kod produktu: ST/PRH100



Tamborek Brother  
VRTF200 
Kod produktu: VRTF200
• Pole haftu: 200 x 200 mm
• Przeznaczenie: Seria VR 

Zamiennik Sewtech
Kod produktu: ST/PRSTH200

Tamborek do qulitu 
Brother VRFF200 
Kod produktu: VRFF200
• Pole haftu: 200 x 200 mm
• Przeznaczenie: Seria VR 

Tamborek magnetyczny 
Brother PRMS360 
Kod produktu: PRMS360
• Pole haftu: 360 x 200 mm
• Przeznaczenie: Seria PR1055X

Zestaw okrągych  
tamborków Brother
VRRFK1 
Kod produktu: VRRFK1
• Pole haftu: 0 100, 0 130, 0160
• Przeznaczenie: SeriaVR

Zestaw do  
czapek Brother PRCF3
Kod produktu: PRCF3
• Pole haftu: 130 x 60 mm
• Przeznaczenie: VR, PR

Zestaw do czapek 
Brother PRCF5
Kod produktu: PRCF5
• Pole haftu: 130 x 60 mm
• Przeznaczenie: Seria PR (bez PR600) 

i VR

Tamborek do butów 
Brother PRCLP45B
Kod produktu: PRCLP45B
• Pole haftu: 45 x 24 mm
• Przeznaczenie: Seria PR

Tamborek do butów 
Brother VRCLP45B
Kod produktu: VRCLP45B
• Pole haftu: 45 x 24 mm
• Przeznaczenie: Seria VR

Zestaw tamborków 
małych Brother PRSFK1
Kod produktu: PRSFK1
• Pole haftu: 44 x 38 mm, 50 x 50 

mm, 33 x 75 mm, 70 x 41 mm
• Przeznaczenie: Seria VR, PR
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TAMBORKI DO HAFCIAREK BROTHER SERII PR/VR

Tamborek 
magnetyczny Sewtech 
8” x 13” 
Kod produktu: ST-M0813-PRH
• Pole haftu: 8 cali x 13 cali
• Przeznaczenie: Seria PR

Tamborek 
magnetyczny Sewtech 
5” x 5” 
Kod produktu: ST-M0505-PRH
• Pole haftu: 5 cale x 5 cale
• Przeznaczenie: Seria PR

Tamborek 
magnetyczny Sewtech 
6” x 6” 
Kod produktu: ST-M0608-PRH
• Pole haftu: 6 cale x 8 cale
• Przeznaczenie: Seria PR

Tamborek 
magnetyczny Sewtech 
4” x 4” 
Kod produktu: ST-M0404-PRH
• Pole haftu: 4 cale x 4 cale
• Przeznaczenie: Seria PR

Tamborek 
magnetyczny Sewtech 
4” x 4” 
Kod produktu: SA432M
• Pole haftu: 100 x 100 mm
• Przeznaczenie: M240, M280

Tamborek 
magnetyczny Sewtech 
4” x 4” 
Kod produktu: SA438M
• Pole haftu: 100 x 100 mm
• Przeznaczenie: Seria NV, V3

Tamborek 
magnetyczny Sewtech 
4” x 4” 
Kod produktu: SA443M
• Pole haftu: 100 x 100 mm
• Przeznaczenie: F440e



EMB HOOPER 
Kod produktu: DC5E-689B0

Przyrząd do tamborkowania ułatwia i przyspiesza upinanie tamborków. 
Zapewnia powtarzalność haftów i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu krzywego 
upięcia tamborka.

Pozioma konstrukcja przyrządu umożliwia wykorzystanie go nie tylko do 
upinania koszulek, ale także płaskich wykrojów.

Przyrząd wyposażony jest w uniwersalne uchwyty tamborków, które pasują do 
większości tamborków niezależnie od producenta, typu i rodzaju.
Uchwyty zostały sprawdzone w działaniu z tamborkami do maszyn 
przemysłowych Happy i Brother, a także z hafciarkami domowymi firmy Brother.

W skład przyrządu wchodzą następujące elementy: korpus, uchwyty tamborka 
2 szt., uchwyt do flizeliny, ścisk stolarski 2 szt.

STÓŁ VR/PR 
Kod produktu: EMB003

 Polecamy zakup specjalnych stołów do maszyn hafciarskich. Większość maszyn 
hafciarskich jednogłowicowych ma konstrukcję typu „desktop”, czyli wymagają 
one dodatkowego stołu. 

Oczywiście możemy maszynę postawić na dowolnym biurku, ale należy 
pamiętać, że stół musi być wystarczająco mocny i stabilny. Niestabilny stół może 
być powodem nadmiernych drgań maszyny, co z kolei niekorzystnie wpływa na 
jakość haftów i może doprowadzić do rozregulowania maszyny. Nasze stoły są 
tak skonstruowane, aby maksymalnie wytłumić drgania maszyny, co sprawia, że 
maszyna pracuje ciszej, a hafty są idealnie precyzyjne. 

Stół został specjalnie zaprojektowany do hafciarek Brother serii PR i VR..

STÓŁ ORYGINALNY BROTHER PR
Kod produktu: VRPRNSTD

Profesjonalny stół do hafciarek Brothera. Stabilna konstrukcja redukuje drgania 
maszyny. Kółka umożliwiają łatwe przemieszczanie. 

Regulacja wysokości umożliwia dopasowanie wysokości maszyny do wz-
rostu operatora. Stół wyposażony jest półki i uchwyty na akcesoria maszyny. 
Przeznaczenie: Brother serii PR i VR
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AKCESORIA

Mydełko krawieckie
Kod produktu: AC10
Białe, znikające

Pisak krawiecki zmywalny
Kod produktu: WW10 / WB10
Zmywalny, dostępne kolory 
biały (WW10) i niebieski (WB10)

Pisak krawiecki znikający
Kod produktu: AV10 / AP10
Znikający, dostępne kolory fiole-
towy (AV10) i różowy (AP10)

Rozpruwacz
Kod produktu: SR112
Poręczna prujka, nożyk, inaczej prze-
cinak do dziurek na guziki, dodatkowo 
sprzęt idealny do prucia szwów. 

Miarka krawiecka
Kod produktu: KTP1520
Długość: 150 cm

Liniał krawiecki 60x16
Kod produktu: KPR6016
Wymiary: 60 x 16 cm

Szablon do prasowania
Kod produktu: HR2010
Wymiary: 20 x 10 cm

Mydełko krawieckie
Kod produktu: BFM
Wodorozpuszczalne

Kredka krawiecka
Kod produktu: SDP170
• Znikająca, długość 17 cm

Liniał krawiecki 45x10
Kod produktu: KPR4510
Wymiary: 45 x 10 cm

Liniał krawiecki 16x16
Kod produktu: KPR1616
Wymiary: 16 x 16 cm

Liniał krawiecki 30x15
Kod produktu: KPR3015
Wymiary: 30 x 15 cm



Suwmiarka krawiecka
Kod produktu: 5006A
Przesuwny znacznik

Oliwiarka precyzyjna
Kod produktu: CJQ180
Długość: 143 mm

Przyrząd do precyzyjnego dozowania oleju. Każde naciśnięcie przycisku 
powoduje uwolnienie dokładnie jednej kropli oleju. Długa i wąska końcówka 
ułatwia podanie oleju w trudno dostępne miejsca. Szczelna obudowa, 
kompaktowe rozmiary (długość 14,3 cmm) oraz stalowy klips umożliwiają 
wygodne noszenie oliwiarki przy sobie bez ryzyka pobrudzenia ubrania.

Maszynka do prucia haftów HAFTmaster
Kod produktu: 85102

Specjalnie zaprojektowane urządzenie służące do profesjonalnego usuwania 
pomyłek hafciarskich. Nie naruszając podłoża bezpiecznie rozcina ściegi za 
pomocą specjalnie wyprofilowanego ceramicznego ostrza - “goląc” haft od 
lewej strony szybko i skutecznie usuwamy wiązania nici, by spruć niechciane 
zdobienie. Trymer posiada dwie prędkości cięcia. Wbudowana bateria 
pozwala na 5h bezprzewodowej pracy. Możliwość ładowania bezpośrednio z 
portu USB za pomocą załączonego kabla. W zestawie dwie nakładki - 3,5 i 1 cm

Pęseta Sewtech
Kod produktu: ST-A50-A
Długość: 16 cm

Stojak na nici Sewtech
Kod produktu: STS-60D
Mieści 60 szpulek nici

Wyjątkowo wygodny stojak na nitki (60 szpulek), służy do ekspozy-
cji i przechowywania, może stać na blacie, można go też zawiesić na 
ścianie pracowni. Pięknie prezentuje całą paletę dostępnych kolorów.  
Pomaga utrzymać porządek.

Stojak na nić Sewtech
Kod produktu: STS-1A
Mieści 1 szpulę nici



KLEJE I SMARY
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Preparaty chemiczne

Środki niezastąpione przy każdej większej szyciowej robocie. Idealne do 
twórczych prac z ploterami, maszyną do szycia i hafciarką. Oszczędzają czas, 
wspomagają precyzję działań. Smary jak najlepsze kosmetyki – odmładzają  
i usprawniają sprzęty. Wypróbuj!



ODIF Płyn DK5
• Środek czyszczący do maszyn i 

tamborków
• Pojemność: 250 ml

MOLYKOTE EM-30L 
• Smar zalecany do konserwacji 

maszyn do szycia.
• Do smarowanie elementów 

wykonanych z metali oraz 
tworzyw sztucznych.

ODIF 909
• Klej permanentny do papieru
• 250ml 

ODIF 505
• Hafciarski klej tymczasowy
• Do aplikacji i flizelin
• Bezzapachowy, bezpieczny, 

mocny
• 250ml

ODIF 303
• Klej tymczasowy do szablonów 

krawieckich
• 250ml

Odif 606
• Klej permanentny do tkanin. 

Wymaga utrwalenia za pomocą 
żelazka. 

• 250 ml.

ODIF 808
• Klej permanentny do papieru.
• 250ml.

ODIF 707
• Klej do regeneracji mat tnących do 

ploterów
• 250ml

ODIF ODICOAT
• Preparat żelowy do impregnacji 

tkanin
• 150ml
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STOPKI ŚCIEGOWE SEWTECH

Stopka Sewtech F014N 
Kod produktu: SA109
Typ stopki: lamownik
Do: maszyny do szycia Brother 

Stopka Sewtech F071 
Kod produktu: SA198
Typ stopki: lamownik regulowany
Do: maszyny do szycia Brother 

Stopka Sewtech F016N 
Kod produktu: SA132
Typ stopki: linijka do quiltingu
Do: maszyny do szycia Brother 

Stopki do maszyn Sewtech do szycia to tańsze zamienniki oryginalnych stopek Brothera.

Jakość wykonania tych stopek jest wyjątkowo dobra. Zostały one przetestowane, przeszły 
kontrolę jakościi można je bez wstydu polecić użytkownikom maszyn Brothera.



Stopka Sewtech F036N 
Kod produktu: SA161
Typ stopki: półstopka regulowana
Do: maszyny do szycia Brother 

Stopka Sewtech F012N 
Kod produktu: SA120
Typ stopki: do marszczenia
Do: maszyny do szycia Brother 

Stopka Sewtech F005N 
Kod produktu: SA129
Typ stopki: do quiltingu
Do: maszyny do szycia Brother 

Stopka Sewtech F004N 
Kod produktu: SA128
Typ stopki: do suwaków krytych
Do: maszyny do szycia Brother 

Stopka Sewtech F007N 
Kod produktu: SA114
Typ stopki: teflonowa szeroka
Do: maszyny do szycia Brother 

Stopka Sewtech F008N 
Kod produktu: SA122
Typ stopki: teflonowa wąska
Do: maszyny do szycia Brother 

Stopka Sewtech F003N 
Kod produktu: SA127
Typ stopki: zawijająca 5 mm
Do: maszyny do szycia Brother 

Stopka Sewtech F002N 
Kod produktu: SA126
Typ stopki: zawijająca 7 mm
Do: maszyny do szycia Brother 
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Nożyczki 10C
10C/3,5
• długość: 3,5”
• waga: 14g
• materiał: stal nierdzewna AISI420
• dla praworęcznych i 

leworęcznych
• zastosowanie: do czyszczenia 

haftów z nitek
• klasa jakości: STANDARD

Nożyczki 221
221/1/3,5 fantasy
• długość: 3,5”
• waga: 20g 
• materiał: stal węglowa C50
• dla praworęcznych i 

leworęcznych
• zastosowanie: do haftu
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 230
230/3/4C
• długość: 4”
• waga: 10g
• materiał: stal węglowa C50
• dla praworęcznych i 

leworęcznych
• zastosowanie: do czyszczenia 

haftów z nitek
• klasa jakości: EXPORT

Zestaw nożyczki 235     
z naparstkiem
• 235/1/3,5C
• długość: 3,5”
• waga: 25g
• materiał: stal węglowa C50
• dla praworęcznych 
• zastosowanie: do haftu
• klasa jakości: EXTRA

O nożyczkach

Tradycja. Nożyczki RBB produkowane są we Włoszech  
w regionie Premana, który słynie z kilkusetletniej tradycji 
produkcji noży i nożyczek.

Materiał ostrza. Nożyczki RBB produkowane są albo ze stali 
węglowej C50 albo ze stali nierdzewnej AISI420. Stal węglowa 
jest mocniejsza oraz bardziej odporna na tępienie. Trzy 
powłoki - nikiel, chrom, złoto. Nożyczki ze stali nierdzewnej 
są zwykle lekkie, ponieważ rączki wykonuje się z plastiku.

NOŻYCZKI RBB



Obcinacz do nitek 360R
360R/4,5
• długość: 4”
• waga: 70g
• materiał: stal węglowa C50
• dla praworęcznych i 

leworęcznych
• zastosowanie: do nitek i od-

krawania materiału z beli
• klasa jakości: EXTRA

Obcinaczka do nitek 
360MN
360MN/4,5
• długość: 4,5”
• waga: 23g
• materiał: stal węglowa C50
• dla praworęcznych i 

leworęcznych
• zastosowanie: cięcie nitek
• klasa jakości: EXPORT

Nożyczki 241
441/1/4
• długość: 4”
• waga: 10g
• materiał: stal nierdzewna AISI420
• dla praworęcznych i 

leworęcznych
• zastosowanie: do haftu
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 351
351/5
• długość: 5”
• waga: 33g
• materiał: stal nierdzewna AISI420
• dla praworęcznych i 

leworęcznych
• zastosowanie: do haftu
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 244
244/1/3,5C
• długość: 3,5”
• waga: 16g
• materiał: stal węglowa C50
• dla praworęcznych i 

leworęcznych
• zastosowanie: do czyszczenia 

haftów z nitek
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 340
340/1/5
• długość: 4”
• waga: 28g
• materiał: stal węglowa C50 
• dla praworęcznych i 

leworęcznych
• zastosowanie: kieszonkowe
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 400
400/1/6 fantasy
• długość: 6” 
• waga: 58g
• materiał: stal nierdzewna AISI420
• dla praworęcznych i 

leworęcznych
• zastosowanie: uniwersalne
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 400
400/1/6D
• długość: 6”
• waga: 58g
• materiał: stal węglowa C50
• dla praworęcznych i 

leworęcznych
• zastosowanie: uniwersalne
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 400
400/1/6
• długość: 6”
• waga: 58g
• materiał: stal węglowa C50
• dla praworęcznych i 

leworęcznych
• zastosowanie: uniwersalne
• klasa jakości: EXTRA
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Nożyczki 520
520/1/8 fantasy
• długość:  8”
• waga: 147g
• materiał: stal węglowa C50
• dla praworęcznych
• zastosowanie: krawieckie
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 520
520/1/9
• długość: 9”
• waga: 230g
• materiał: stal węglowa C50
• dla praworęcznych 
• zastosowanie: krawieckie
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 520
520/1/8D
• długość: 8”
• waga: 147g
• materiał: stal węglowa C50
• dla praworęcznych
• zastosowanie: krawieckie
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 420
420/1/7 fantasy
• długość: 7”
• waga: 108g
• materiał: stal węglowa C50
• dla praworęcznych
• zastosowanie: krawieckie
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 492
492/7
• długość: 7”
• waga: 150g
• materiał: stal węglowa C50 
• dla praworęcznych
• zastosowanie: do skóry
• klasa jakości: INDUSTRIAL

Nożyczki 485
485/7
• długość: 7”
• waga: 67g
• materiał: stal nierdzewna AISI420
• dla praworęcznych i 

leworęcznych
• zastosowanie: uniwersalne
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 420
420/1/7
• długość: 7”
• waga: 108g
• materiał: stal węglowa C50
• dla praworęcznych 
• zastosowanie: krawieckie
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 420
420/1/8D
• długość: 8”
• waga: 130g
• materiał: stal węglowa C50
• dla praworęcznych 
• zastosowanie: krawieckie
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 420
420M
• długość: 7”
• waga: 102g
• materiał: stal węglowa C50
• dla leworęcznych
• zastosowanie: krawieckie
• klasa jakości: EXTRA

NOŻYCZKI RBB



Nożyczki 553
553/6
• długość: 6”
• waga: 45g
• materiał: stal nierdzewna AISI420
• dla praworęcznych i 

leworęcznych
• zastosowanie: uniwersalne
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 552
552/9,5
• długość: 9,5”
• waga: 130g
• materiał: stal nierdzewna AISI420
• dla praworęcznych
• zastosowanie: krawieckie
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 552M
552M
• długość: 8,5”
• waga: 83g
• materiał: stal nierdzewna AISI420
• dlaleworęcznych
• zastosowanie: krawieckie
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 552
552/8,5
• długość: 8,5”
• waga: 83g
• materiał: stal nierdzewna AISI420
• dla praworęcznych
• zastosowanie: krawieckie
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 530N
530N/10
• długość: 10”
• waga: 370g
• materiał: stal węglowa C50 
• dla praworęcznych
• zastosowanie: krawieckie
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 540MN
540MN/8
• długość: 8”
• waga: 158g
• materiał: stal węglowa C50 
• dla praworęcznych
• zastosowanie: cięcie zig-zag
• klasa jakości: EXTRA

Nożyczki 850NR
850NR/7
• długość: 7”
• waga: 55g 
• materiał: stal węglowa C50
• dla praworęcznych i 

leworęcznych
• zastosowanie: do wycinania 

aplikacji 
• klasa jakości: INDUSTRIAL

Nożyczki 53
5312
• długość: 12”
• waga: 370g
• materiał: stal nierdzewna AISI420
• dla praworęcznych 
• zastosowanie: krawieckie
• klasa jakości: STANDARD

Nożyczki 850NC
850NC/7
• długość: 7”
• waga: 55g
• materiał: stal węglowa C50 
• dla praworęcznych i 

leworęcznych
• zastosowanie: do wycinania 

aplikacji
• klasa jakości: INDUSTRIAL
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O steamerach

Steamery Jiffy, to najwyższej klasy urządzenia do odświeżania i prasowania odzieży parą 
wodną. Firma Jiffy, jako pierwsza na świecie rozpoczęła produkcję streamerów w roku 1940. 
Steamery Jiffy produkowane są niezmiennie i w całości w USA. Do produkcji streamerów 
wykorzystywane są tylko szlachetne materiały o najwyższej możliwej jakości bez względu 
na koszty: stal nierdzewna, brąz i miedź.

Urządzenia te są praktycznie niezniszczalne, a ich czas życia liczony jest na kilkadziesiąt 
lat pracy. Konstrukcja została specjalnie tak zaprojektowana, aby można było rozkładać 
urządzenie na części w celu wykonania konserwacji lub wymiany zużytych elementów.

STEAMERY



Jiffy J2
najpopularniejszy z oferty

Klasyczny Jiffy Steamer J-2 szybko i skutec-
znie usuwa zagniecenia z większości tkanin  
i jest idealny do użytku w domu lub  
w celach komercyjnych. Korzystanie ze 
steamera jest łagodniejszą alternatywą od 
prasowania i doskonale nadaje się do usu-
wania zagnieceń z odzieży, obrusów, narzut 
i delikatnych materiałów. Z parowcem Jiffy  
nie ma potrzeby doboru odpowiedniej  
temperatury, tak jak ma to miejsce w żelazku.

• mocna, odporna na uderzenia obudowa 
wykonana z metalu

• czas gotowości do pracy 2 min
• moc 1300W
• czas pracy na jednym zbiorniku 2h

Jiffy J2000 Pink
do użytku domowego i w małych butikach

Jiffy Steamer J-2000 szybko i skutecznie 
usuwa zagniecenia z większości tkanin  
i jest idealny do użytku w domu lub w 
celach komercyjnych. Para wodna jest 
łagodniejszą alternatywą dla prasowania  
i doskonale nadaje się do usuwania 
zagnieceń z odzieży, obrusów, narzut  
i delikatnych materiałów. Z parowcem Jiffy 
nie ma potrzeby ustawiania temperatury 
jak ma to miejsce w przypadku żelazka.

• czas gotowości do pracy 2 min
• moc 1300W
• czas pracy na jednym zbiorniku 1,5h




