Per fection starts here.
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Wat
maakt
het zo

perfect?
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Het origineel! Al meer dan
45 jaar alleen van PFAFF®!

Het IDT™ systeem is
ingebouwd in de machine
en kan naar wens worden
in- en uitgeschakeld.

Origineel IDT™ systeem –
ingebouwd dubbel transport van
PFAFF®. De ultieme naaldkracht.
Perfecte naden in alle stoffen.
Het beproefde originele PFAFF® IDT™ systeem garandeert het
optimale transport dat u verwacht op alle soorten stoffen.
Alles blijft op zijn plaats. Dunne en zijdeachtige stoffen rimpelen
niet; strepen en ruiten sluiten perfect op elkaar aan; ronde
naden zijn gemakkelijk te maken zonder veel te hoeven spelden.
Het originele IDT™ systeem is fantastisch in het grijpen en
transporteren van kleine stukjes stof voor maximale precisie
en professionele resultaten. Uw PFAFF® naaimachine gaat
zonder moeite van een enkele laag over naar meerdere
lagen en naait zelfs zonder aarzelen over dikke naden heen.

Het origineel –
alleen van PFAFF®.
Al meer dan 45 jaar.

Absoluut gelijkmatig
stoftransport van
bovenaf en onderaf.
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U kunt eenvoudig perfect
doorstikken – zelfs een quilt
– dankzij het gelijkmatige
transport van het originele PFAFF®
IDT™ systeem.

Quiltblokken
en patchwork
sluiten in
ieder quiltproject
nauwkeurig op
elkaar aan.

”Ik kan niet zonder het IDT™ systeem!”
“Het feit dat het dubbele transport is ingebouwd, is
gewoon een droom. Ik hoef geen moeite te doen om
een boventransportvoet op de machine te zetten – die
zit er al!”
		
– Catharina S.
Al 20 jaar een gepassioneerd quiltster
Burseryd, Zweden

Het originele IDT™ systeem is vooral zeer handig bij het in
elkaar zetten van uw quilt, waarbij vormen en punten perfect
op elkaar aan moeten sluiten. Het quilten van lagen stof en
tussenvulling gaat probleemloos omdat de lagen gelijktijdig
worden getransporteerd vanaf de onder- en de bovenkant.
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Naaisters overal ter wereld zijn
aangenaam verrast. Quiltsters
ontdekken al snel waarom het originele
IDT™ systeem zo fantastisch is.

“Het IDT™ systeem is onvervangbaar!”
“Ik reken altijd op IDT™ om alle verschillende soorten stof goed
te kunnen naaien. Ik werk veel met dunne, gladde en elastische
stoffen en omdat het IDT™ de boven- en onderlagen gelijkmatig
transporteert, zijn de resultaten perfect. En ik vind het geweldig
dat PFAFF® deze exclusieve technologie op bijna alle machines
biedt en betaalbaar houdt.“

– Susan P.
Al 26 jaar een toegewijde PFAFF®-naaister
Wadsworth, Ohio V.S.

Strepen en ruiten sluiten
perfect op elkaar aan.
Gebreide stoffen rekken
niet uit.

Het doorstikken van diverse lagen
denim gaat eenvoudig met het
originele IDT™ systeem, dikker garen
en een doorstiknaald.

Lastige stof is geen enkel
probleem voor het IDT™
systeem! Naai zijde,
fluweel, wol, stretchstoffen
en dergelijke zonder
instellingen te maken –
schakel gewoon het IDT™ in
en begin te naaien.
Altijd perfecte resultaten!

PFAFF® biedt een zeer groot
aantal naaivoeten die zijn
ontworpen voor het originele
IDT™ systeem!

Per fection starts here.
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Als u klaar bent voor een nieuw niveau van
naaien, is het kiezen voor PFAFF® en het IDT™
systeem de volgende stap. Met het grote
assortiment speciale technieken dat
beschikbaar is, kunt u uw creativiteit echt
een stap verder brengen.
Bekijk onze volledige collectie accessoires
op www.pfaff.com. Alle accessoires zijn te
koop bij uw erkende PFAFF® dealer.
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Stap in een nieuwe
wereld vol inspiratie met
een speciale naaivoet.
Uw erkende PFAFF® dealer zal u met plezier assisteren.

www.pfaff.com
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