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CENA detal z VAT PLN LINKI

HAFCIARKI CYFROWE

BROTHER M240ED

hafciarka ze wzorami Disneya o polu 10x10cm

BROTHER M280D

maszyno-hafciarka ze wzorami Disneya o polu 10x10cm

BROTHER NV870SE

hafciarka „rzemieślnicza” o polu 16x26cm

BROTHER NV2700

maszyno-hafciarka o polu 16x26cm

BROTHER V3LE

hafciarka do studia i pracowni o polu 30x20cm

BROTHER VR

kompaktowa hafciarka dla biznesu o polu 20x20cm

PROGRAMY DO TWORZENIA WZORÓW HAFTÓW

Brother PEDplus2

prosty program do projektowania haftów 

Brother PeDesign11

zaawansowany program do projektowania haftów

AKCESORIA

500,00
ZESTAW: igły do maszyny, nożyczki, nici hafciarskie,

flizeliny, BON NA SZKOLENIE

Akcesoria do szycia 180,00
ZESTAW: do wyboru na życzenie stopki, igły i nici do maszyny,

szpilki, igły zwykłe, mydełka krawieckie

kreatywny ploter tnący nożem mechanicznym z funkcją skanera

przeznaczony do papieru, folii, tkanin, filcu, skaju, skóry...

BROTHER X14S* 510,00
maszyna mechaniczna 14 ściegów

BROTHER X17S* 530,00
maszyna mechaniczna 17 ściegów

BROTHER FS20** 930,00
maszyna do szycia sterowana elektronicznie 20 ściegów

BROTHER FS20S** 950,00
maszyna do szycia sterowana elektronicznie 20 ściegów

BROTHER FS40S**

maszyna do szycia sterowana elektronicznie 40 ściegów
BROTHER KE20**

maszyna do szycia sterowana elektronicznie 20 ściegów

BROTHER KD40**

maszyna do szycia sterowana elektronicznie 40 ściegów

**Sterowane elektronicznie maszyny Brother w cenie do 2 000zł jako jedyne na rynku w pełni spełniają wymagania programu Laboratoria

z podniesioną stopką, dodatkowy czujnik blokuje niefachowe wyszywanie dziurek. Maszyny są zaprojektowane tak, by nie zostały 
przypadkowo zepsute przez osoby niedoświadczone w szyciu. 

           Kontakt: Małgorzata Kondraciuk tel. 608 466 447, Marcin Kolasa tel. 660 629 909, Biuro tel. 22 664 41 40, tel. 22 664 41 41

3 030,00 https://bit.ly/M240ED

4 200,00 https://bit.ly/BROTHER_M280D

5 870,00 https://bit.ly/BROTHER_NV870SE

9 770,00 https://bit.ly/BROTHER_NV2700

10 900,00 https://bit.ly/BROTHER_V3LE

18 860,00 https://bit.ly/BROTHER_VR

1 650,00 https://bit.ly/PED_PLUS2

5 430,00 https://bit.ly/PE_DESIGN_11

Akcesoria do haftu / zestaw startowy z BONEM na szkolenie https://bit.ly/AKCESORIA_DO_HAFTU

https://bit.ly/AKCESORIA_DO_SZYCIA

PLOTER Brother ScanNCut SDX900 2 119,00 https://bit.ly/BROTHER_SDX900

MASZYNY DO SZYCIA   **zabezpieczone przed błędami użytkownika, *dodatkowo wyposażone w osłonę palców

https://bit.ly/BROTHER_X14_S

https://bit.ly/BROTHER_X17_S

https://bit.ly/BROTHER_FS_20

https://bit.ly/BROTHER_FS20S

1 100,00 https://bit.ly/BROTHER_FS40S

1 040,00 https://bit.ly/BROTHER_KE20

1 120,00 https://bit.ly/BROTHER_KD40

Przyszłości w kategorii "maszyna do szycia odporna na błędy początkujących". Nasze maszyny wyposażone są w blokadę szycia

  EMB Systems Warszawa  -  dystrybucja maszyn do szycia, haftu i wycinania japońskiej marki Brother

  E-mail: laboratoria.przyszlosci@emb.com.pl * Malgorzata.Kondraciuk@emb.com.pl * Marcin.Kolasa@emb.com.pl
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