
VERITAS Florence - Het nieuwe naaien en borduren
De computergestuurde VERITAS Florence is bijzonder veelzijdig, want zij is niet al-
leen een prachtige borduurmachine, maar ook een eersteklas naaimachine.

Te borduren teksten of afbeeldingen kunt u via een app op uw smartphone of tab-
let eenvoudig aanpassen, aanvullen of wijzigen, zoals de kleur of afmeting van het 
borduurmotief. Vervolgens stuurt u het borduurpatroon met een enkele tik op het 
scherm naar de naaimachine. VERITAS Florence geeft aan welke kleur garen u moet 
inrijgen en vervolgens kunt u beginnen met borduren.

Maar er is meer. VERITAS Florence is namelijk ook een uitstekende en gebruiksvrien-
delijke naaimachine, die optimaal naaiwerk biedt dankzij 120 verschillende nut- en 
siersteken en vele handige functies.

Spectaculair borduurwerk met slechts één tik op het scherm

VERITAS Florence werkt met een app die u installeert op uw smartphone of tab-
let. Hiermee kunt u zelf borduurpatronen maken of van internet downloaden en 
bewerken. In de app kunt u de borduurmotieven en aanpassingen opslaan; ook uw 
instellingen kunt u erin vastleggen. Nadat de borduurunit is geplaatst, stuurt u het 
borduurpatroon met slechts één tik op het scherm naar de machine. De voortgang 
van het borduurproces kan ook worden gevolgd via de app. De app geeft automa-
tisch aan wanneer de garenkleur moet worden verwisseld.

Borduurmotieven selecteren

De app bevat 70 borduurpatronen waaruit u kunt kiezen, maar ook andere motie-
ven in gangbare bestandsformaten kunnen eenvoudig worden geïmporteerd en 
gebruikt. Met één vingerbeweging plaatst, draait en verplaatst u de motieven vrij 
binnen het borduurraam. U kunt ook de grootte of kleuren van het motief aanpas-
sen of teksten en nog meer afbeeldingen toevoegen.

Fantastische ideeën op elke schaal

De app bevat twee borduurramen van verschillende afmetingen waarbinnen het 
borduurpatroon wordt geplaatst. Daarna kunt u er eindeloos mee variëren. De 
kleuren aanpassen, bijvoorbeeld. In de app kunt u kiezen uit collecties sierga-
ren van diverse fabrikanten. Alles is mogelijk, van kleine borduursels tot grote 
afbeeldingen, maar ook chique naametiketten. Zo kunt u allerlei kledingstukken 
en woonaccessoires, van T-shirts tot badhanddoeken, voorzien van een fraai per-
soonlijk tintje.

Gemak dient de mens

Als naaimachine beschikt VERITAS Florence over diverse handige functies. Met 
de draadinsteker is het verwisselen van garenkleur in een mum van tijd opgelost, 
ook bij complexe en veelkleurige borduurmotieven. Daarnaast heeft ze een auto-
matische afhechtfunctie en automatische draadsnijder. Met één druk op de start-/
stopknop kan al met naaien worden begonnen.

Oneindig veel mogelijkheden voor schitterende creaties

VERITAS Florence beschikt over 120 verschillende steken die via het uitklapbaar 
steekkeuzepaneel eenvoudig zijn te selecteren. De steken kunnen in de lengte en 
breedte worden aangepast. Dankzij de 1-staps knoopsgatfunctie is het maken van 
knoopsgaten een fluitje van een cent.



Adres/bedrijfsstempel

VERITAS Florence is geïnspireerd op Floren-
ce Nightingale, de grondlegger van de mo-
derne verpleegkunde. Nadat ze in de jaren 
1850 getuige was geweest van de verschrik-
kingen van de Krimoorlog, waar ze ’s nachts 
in het donker met haar lantaarn de ronde 
deed langs haar patiënten, besloot ze haar 
statistische aanleg, haar compassie voor zie-
ken en gewonden en haar verontwaardiging 
over de mensonterende toestanden in de 
veldhospitalen samen te brengen en zich in 
te zetten voor de professionalisering van de 
verpleegzorg. Haar geboortedag (12 mei) is 
uitgeroepen tot Internationale Dag van de 
Verpleging.

Een lichtend voorbeeld: de 
vrouw met de lamp

70 W

100-240 V

50-60 Hz

CE

GS

Land van herkomst:     Taiwan

Afmeting naaimachine:    44 x 31 x 19 cm

EAN:          7640105924639

Aantal per pallet:          24

Afmeting verpakking:         50.6 x 41.5 x 38.0 cm

Container 20‘ / 40‘:                 275 / 550 stuks

Netto gewicht:         10.0 kg

Bruto gewicht:         13.5 kg

In- en uitvoertarief:                84521011

Overige informatie

Accessoires

Universele persvoet

Ritssluitingvoet

Knoopsgatvoet

Cordonvoet

Knoopaanzetvoet

Overlockvoet

Blindzoomvoet

Stop- en Borduurvoet

Spoeltjes

Kwaliteitsnaalden

2 Garenpenviltjes

Randgeleider

Spoelhouder (groot)

Spoelhouder (klein)

L-Schroevendraaiertje

Schroevendraaiertje

Garennet

Borduurraam (120 x 180 mm)

Borduurraam (50 x 70 mm)

Rechtestiksteekplaat

Instructie-dvd

120 verschillende nut- en siersteken

1-staps knoopsgat met automatische knoopsgatvoet

start-/stopknop

traploze snelheidsregeling

automatische draadsnijder

automatische afhechtfunctie

geïntegreerde inrijger

maximale steeklengte: 4,5 mm

maximale steekbreedte: 7,0 mm

boven- en onderdraadsensor

uitklapbaar steekkeuzepaneel

twee lettertypen voor cijfers en letters

wifi-functie

borduurapp MyPatterns: eenvoudige aansturing via 
smartphone of tablet

compatibel met verschillende bestandsformaten

borduurmodulesensor en -borduurraamsensor

persvoetdetectie

automatische draadspanning

Specificaties

MyPatterns

De naaimachine wordt geleverd 
met extra accessoires, waarmee 
u meteen aan de slag kunt gaan.

Extra accessoires

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing


