
V TRGOVINI SVET METRAŽE ŠIŠKA
ČET 19.3. - SOB 21.3.2015
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Prinesite svoj 
material in 
testirajte stroje,
kolikor jih 
želite.

Naše skladišče je 
napolnjeno do 
vrha:)

Na voljo so vam 
naši najboljši 
tehniki.

Stroj bo dostavljen 
točno v vaše roke.

ČET 19.3. - SOB 21.3.2015



90 let inovacij - Japonski proizvajalec Janome že več kot 90 
let razveseljuje uporabnike s svojimi inovacijami, udobnostjo 
in zaneljivostjo.

Vabljeni:)

SVET METRAŽE ŠIŠKA                              

od 10.00 do 19.00 ure, v soboto od 9.00 do 17.00 ure
 

, Litostrojska c.58c, 1000 Ljubljana                            

STRIMA ADRIA                            

od 8.00 do 17.00 ure, ob sobotah zaprto  
 

, Koroška cesta 26, 4000 Kranj                           
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Japonska kvaliteta od leta 1921

2

                     415

Izredno zmogljiv mehanski 
šivalni stroj,
17 programov, kovinska 
konstrukcija, avtomatično 
vdenjevalo sukanca v iglo, 
prenosni plastični kovček, 
rokavnik. Podaljšana mizica 
kot opcija.

1

525S3

ŠIVALNI STROJI - MEHANSKI

232 Redna cena:

Multifunkcionalni šivalni stroj,
vertikalni lovilec (tišje 
delovanje),  21 programov, 
dodatna regulacija pritiska 
tačke, avtomatična gumbnica, 
overlock šiv, dekoracijski šivi,  
dodatne tačke, rokavnik, 
plastični prenosni kovček.

60507

Za vse, ki pogosto šivate s 
strastjo in potrebujete močan 
in zanesljiv stroj. 25 progra-
mov, regulacija pritiska tačke, 
avtomatična gumbnica, 
vertikalni lovilec (tišje 
delovanje), overlock šiv, 
dekoracijski šivi,  dodatne 
tačke, rokavnik, plastični 
prenosni kovček.

197Akcijska 
cena:

  darilna kartica za 10 €  

245 Redna cena:

208 Akcijska 
cena:

  darilna kartica za 10 €  

  darilna kartica za 10 €  

Tačka aplikacije - za trakove - za perle

Vabljeni:)

309 Redna cena:

263 Akcijska 
cena:

Darilo presenečenja 

Darilo presenečenja 

Darilo presenečenja 

v trgovini Svet metraže 

v trgovini Svet metraže 

v trgovini Svet metraže 

+

+

+

+ Bonus tačke

+

+

+
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Japonska kvaliteta od leta 1921

MULTIFUNKCIJSKI ŠIVALNI STROJI - DIGITALNI 

4                      XL601

Sodoben elektronski šivalni stroj, za vse tiste, ki ljubijo udobnost, 
moč in natančnost. 30 programov, rokavnik, prenosni kovček

5                      DXL603

Sodoben elektronski šivalni stroj, za vse tiste, ki ljubijo udobnost, 
moč in natančnost. 60 programov, rokavnik, prenosni kovček + 
regulacija pritiska tačke. 

347 Redna cena:

295 Akcijska 
cena:

  darilna kartica za 10 €  

386 Redna cena:

328 Akcijska 
cena:

  darilna kartica za 10 €  

Darilo presenečenja 

Darilo presenečenja 

opcija

opcija

v trgovini Svet metraže 

v trgovini Svet metraže 

+

+

+

+
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                  TXL607
Hit na svetovnem tržišču; izredno zmogljiv in tih elektronski šivalni 
stroj, 391 programov, pisava (abeceda/števila), ekran na dotik, 
avtomatičen odrez sukanca, rokavnik, prenosni kovček, XXL miza

AVTOMATIČEN 
ODREZ SUKANCA

DODATEN DVIG ŠIVALNE TAČKE
max: 14mm

INOVATIVNA VBODNA PLOŠČA 
z merami in stopinjskimi koti
7 VRSTIČNI ZOBCI - natančno in 
še močnejše vodenje blaga

STOP FUNKCIJA 
zatrditev zadnjega vboda

REGULACIJA PRITISKA 
ŠIVALNE TAČKE 

PRIPOMOČEK ZA 
ENOSTAVNO VDEVANJE 

ROKAVNIK Z BOGATIM 
PRIBOROM

START/STOP FUNKCIJA
Šivanje brez električnega 
pedala

6

VEZENJE-ŠIVANJE ABECEDE

oh, super !

566 Redna cena:

481Akcijska 
cena:

  darilna kartica za 20 €  
Darilo presenečenja v trgovini Svet metraže 

Svetovna
uspešnica

++
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7                      DC7100

Janome DC7100 je verjetno najenostavnejši elektronski stroj na svetu. Narejen 
je bil za tiste, ki imajo radi enostavnost in učinkovitost. Vsi programi se izberejo 
na kontrolni plošči, enostavno pritisnete tipko in stroj že šiva izbrani program. 
Na zasonu so velike, berljive številke ter najpopularnejši programi šivanja (ravni šiv, 
cik-cak, overlock), ki jih izbirate neposredno.

Seveda, se pa lahko pohvali s 100-mi programi, udobnim kolenskim dvigom tačke, 
odrezom sukanca na enostaven pritisk gumba, podaljšano mizo, odlično Led 
osvetlitvijo, zmogljivim motorjem. Preverite.

669 Redna cena:

569Akcijska 
cena:

  darilna kartica za 20 €  

KOLENSKI DVIG 
TAČKE

ODLIČNA LED 
OSVETLJITEV

AVT. GUMBNICA 
(DELIKATNI MATERIALI,

SEDAJ TUDI ZA DEBELE)

ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

ODREZ NITI

Darilo presenečenja 

PODALJŠANA
MIZA ZA VEČJE

UDOBJE

v trgovini Svet metraže ++



Marec 2015 © Strima Adria d.o.o.                                                                                                                                        stran 8  

8

999 Redna cena:

749 
Specialna

promocijska
prednaročniška cena:

  darilna kartica za 20 €  
Darilo presenečenja v trgovini Svet metraže +

Standardni
stroj

SkyLine
S5

Še več prostora za šivanje Enostavna zamenjava 
vbodne plošče (industrijska)

Velik LCD displej Kolenski dvig tačke

Premierna predstavitev Skyline S5 bo
v petek, 20.3. in v soboto 21.3.2015
v trgovini Svet metraže Šiška.

+

Šivanje naredi vsak dan prijetno neobičajen
Odkrije vašo edinstveno osebnost in talent; šivanje naredi stvari posebne,
doda dimenzijo vaši okolici. Vaš stroj je motor, ki vpelje strast do šivanja v vaše
življenje. Ustvarite svoj svet z novim Skyline S5. 



MC9900 9

Najnovejši elektronski šivalno-vezilni stroj, 
ki poleg popolnega šivanja ponuja tudi 
čudovito vezenje.  

MC350E 10
Elektronski vezilni stroj za kreativno vezenje. 
Sedaj tudi z brezplačnim računalniškim 
programom Janome Digitizer JR. 

1.158 Redna cena:

1.042Akcijska 
cena:

  darilna kartica za 20 €  

1.929 Redna cena:

1.736Akcijska 
cena:

  darilna kartica za 20 €  
Darilo presenečenja 

Darilo presenečenja v trgovini Svet metraže 

v trgovini Svet metraže 

256 € 

256 € 

VEZILNO - ŠIVALNI STROJI

Marec 2015 © Strima Adria d.o.o.                                                                                                                   stran 9  

Janome Digitizer JR
Program za vezenje

+

+

ŠIVANJE & VEZENJE

VEZILNI STROJI

GRATIS

Janome Digitizer JR
Program za vezenje

GRATIS

+

+



990D11 2-igelni, 4-nitni overlock

744D12 2-igelni, 4-nitni overlock, rokavnik

So idealni za vse vrste pletiv, saj ne nabirajo, 
obšivanje je enostavno in zelo hitro. Preizkusite.

Enostaven, izredno zmogljiv, robusten 4-nitni 
overlock z odrezom, diferencialom za vse 
elastične materiale, močan 135W motor, 
sedaj z brezplačnim setom dodatnih tačk.

Enostaven, izredno zmogljiv, robusten 4-nitni 
overlock z odrezom, diferencialom za vse 
elastične materiale, z rokavnikom, močan
135W motor.

Ergonomski rokavnik Diferencial

2.2               1.0                0.5

4-nitni overlock

3-nitni overlock (Standardni)

3-nitni overlock (široki)

Rolirani rob (volance)

Dekorativni šiv

STROJI  OVERLOCK

437 Redna cena:

371 Akcijska 
cena:

  darilna kartica za 20 €  

  darilna kartica za 10 €  

347 Redna cena:

295 Akcijska 
cena:

Darilo presenečenja 

Darilo presenečenja 

200235105 JANOME - SET TAČK

Overlocki odrežejo, obšijejo 
in zašijejo-vse v eni funkciji!

v trgovini Svet metraže 

v trgovini Svet metraže 
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+

++

+



795838103 Janome
- aparat za všivanje trakov

795819108 Janome
- tačka s centralnim vodilom

7958161105 Janome
- všivanje elastike

795839104 Janome
- robljenje

STS SISTEM
Enostavna regulacija napetosti 
pri različnih materialih

CoverPro 1000 CPX13
3-igelni, 4-nitni coverlock z rokavnikom

ROKAVNIK

ENOROČNI ODREZ 
NITI

VELIKA DELOVNA
POVRŠINA

STROJI COVERLOCK - ROBILNI STROJ

OPCIJSKI DODATKI

489 Redna cena:

391 Akcijska 
cena:

  darilna kartica za 20 €  

“Enostaven stroj za zaključevanja 
iz jerseya. Sedaj sem brez skrbi,
 da bi šlo kaj narobe. In rokavnik 
je super:)”

Jana, 40

Darilo presenečenja 

3-igelni robilni, 
dekorativni šiv

2-igelni robilni 
šiv - ozki 3 mm

2-igelni robilni 
šiv - široki 6 mm

1-igelni robilni šiv

v trgovini Svet metraže 
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++



MC8900 QCP HORIZON
Elektronski šivalni stroj  s podaljšano 
glavo stroja, 271 programi in najnovejšim 
AcuFeed Flex sistemom; integriran zgornji 
transport podajanja materiala, 91 pozicij 
igel za natančno dekorativno šivanje, 
širine vboda celo do 9mm, kontrola stroja 
z dotikom ekrana, itd.    

14

POPOLEN  STROJ  ZA  PATCHWORK / QUILTING

1.543 Redna cena:

1.312Akcijska 
cena:

  darilna kartica za 20 €  
Darilo presenečenja 

AVTOMATIČEN ODREZ 
SUKANCA

AVTOMATIČNA 
NAPETOST SUKANCA

ZELO STABILNA 
PODALJŠANA MIZA XXL

ENKRAN NA DOTIK PRI STROJU TUDI 
KOLENSKI DVIG TAČKE

ACCUFEED SISTEM
TAČKA ZG.TRANSPORT

5 LED LUČK ZA 
ODLIČNO OSVETLITEV

AVT. VBODNA PLOŠČA  
ZA RAVNI ŠIV (APC)

ŠE VEČ HITROSTI
1.000 VBOD/MIN

INOVATIVNA VBODNA 
PLOŠČA Z MERAMI, KOTI

PODALJŠANA GLAVA STROJA
IDEALNO ZA QUILTING

v trgovini Svet metraže 

AcuFeed Flex™
Ekstra debelina ni problem 

9 mm
Še širši in krepkejši vzorci 

Sedaj še hitrejši
1000 vbodov/minuto 
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LASTEN SERVIS - 20 LET IZKUŠENJ

PREMIUM KVALITETA - 3 LETA GARANCIJE

Zaupajte našim strokovnjakom. Z našimi 
bogatimi izkušnjami, stroj popravimo hitro 
in kvalitetno. 

Računajte na našo pomoč. Ne boste sami - z 
vami smo že 2o let.

Janome šivalni stroji veljajo danes v svetu 
hobi šivanja za ene izmed najbolj zanesljivih. 
Visoka japonska kvaliteta dokazuje, da so 
Janome šivalni stroji vse prej kot povprečje.
V to je prepričanih že 60 milijonov 
uporabnikov po vsem svetu. 

VRHUNSKI TEHNIKI - ZA VAŠO PRAVILNO IZBIRO STROJA

Pri nakupu šivalnega stroja izkoristite naše 
brezplačno testiranje strojev, strokovne 
nasvete za vašo najboljšo izbiro.
Imamo odličen poprodajni servis, saj smo za 
vas vedno tu.

VELIKA IZBIRA, VELIKA ZALOGA - ODLIČNE CENE

Ker sodi Strima med največje prodajalce 
Janome strojev v Evropi in zaradi odlične 
zaloge in pestre izbire,  vam lahko ponudimo 
odlične cene šivalnih strojev Janome.

ZAKAJ STRIMA?
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Kje in kako kupiti šivalni stroj?

- na samem dogodku “Pomladni dnevi šivalne tehnike ”   

- ali kasneje do 31.3.2015 v trgovini Strima adria d.o.o. v Kranju 

v trgovini Svet metraže Šiška od četrtka, 19.3.2015 do sobote, 21.3.2015 

(obvezno priložite brošuro !)

- poleg gotovine, plačilo tudi z bančnimi karticami (Visa, Activa, Maestro,
Mastercard, American Express). Obročno plačilo ni mogoče!

- do vseh ugodnosti je kupec upravičen samo ob predložitvi 
   brošure (glej sliko spodaj)

Brošuro “Pomladni dnevi šivalne tehnike Marec 2015” lahko dobite v  
trgovinah Svet metraže ali na sami predstavitvi:

- trgovina Svet metraže Šiška, Litostrojska 58c, 1000 Ljubljana

- trgovina Svet metraže Rudnik, Cvetkova ul.39, 1000 Ljubljana

- trgovina Svet metraže Citypark, Šmartinska 152g, 1000 Ljubljana

Šivalni stroj iz brošure po akcijskih cenah in z dodatnimi ugodnosti 
lahko kupite na sledeče načine: 

Pohitite! 
Na voljo omejeno število brošur.



Z brošuro, ki jo prejmete v trgovinah Svet metraže, ste upravičeni do enkratnega nakupa po 
promocijskih cenah; ostali popusti se ne seštevajo. Redne cene v brošuri se nanašajo na doslej 
veljavne maloprodajne cene izdelkov podjetja Strima Adria. 

Ugodnosti po prodajnem katalogu lahko koristite od 19.3.2015  do vključno 31.3.2015.    

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in tehničnih sprememb. Vse cene v katalogu so v EUR in z 22% 
DDV!  Akcijske cene so zaokrožene na celo število. 
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Darilna kartica velja za vse izdelke v brošuri, 
ki imajo ob akcijski ceni napisano 
“+ darilna kartica za Svet metraže“. 
Izkoristite jo lahko v vseh trgovinah 
Svet metraže. 
Darilna kartica je veljavna 1 leto od izdaje.

DARILO PRESENECENJA
Krojaške škarje Titanium Ti 712

Pomladni popust lahko koristite z
brošuro na sami predstavitvi šivalnih
strojev ali v trgovini Strima Adria.

Nepogrešljiv pri vsakem stroju. V času trajanja
akcije “Pomladni dnevi šivalne tehnike” vsakemu
kupcu šivalnega stroja v prodajnem katalogu, 
podarimo Titanium škarje Ti712. 



Strima adria d.o.o.
Koroška cesta 26
4000 Kranj

         tel: 04/236 50 30
         gsm: 040 84 44 44

ŠIVALNA TEHNIKA

adria@strima.com
www.strima.com

Darilna kartica velja za vse izdelke v brošuri, 
ki imajo ob akcijski ceni napisano 
“+ darilna kartica za Svet metraže“. 
Izkoristite jo lahko v vseh trgovinah 
Svet metraže. 
Darilna kartica je veljavna 1 leto od izdaje.

Pomladni popust lahko koristite z
brošuro na sami predstavitvi šivalnih
strojev ali v trgovini Strima Adria.

Nepogrešljiv pri vsakem stroju. V času trajanja
akcije “Pomladni dnevi šivalne tehnike” vsakemu
kupcu šivalnega stroja v prodajnem katalogu, 
podarimo Titanium škarje Ti712. 

Standardni
stroj

SkyLine
S5


