
VERITAS Laura - Meteen aan de slag

VERITAS Laura is een bijzonder gebruiksvriendelijke mechanische naaima-
chine. Zo selecteert u alle hoofdfuncties simpelweg aan de hand van twee 
draaiknoppen. U kiest daarmee een van de negen steekprogramma’s, stelt de 
steeklengte in van 1-5 mm of selecteert het 4-staps knoopsgatprogramma. 
Een draadsnijder en achteruitnaaiknop maken het naaiproces nog gemakke-
lijker.

Krachtige motor, geweldige prestaties

Vaak kijken we vooral naar hoe een naaimachine er vanbuiten uitziet, maar ei-
genlijk is de binnenkant veel belangrijker. En vooral daar komen de vele plus-
punten van VERITAS Laura tot uiting. Want onder die elegante behuizing gaat 
een bijzonder krachtige motor schuil, die u bij al uw naaiprojecten trouw ter-
zijde staat.

Geen enkele stof vormt voor VERITAS Laura een probleem, van dunne en soe-
pele katoen tot zware en stugge mantelstof of denim. Moeiteloos bereikt de 
naaimachine een snelheid tot wel 750 steken per minuut en zonder dat zij 
daarbij hinderlijk gaat trillen. U heeft de keus uit negen verschillende steek-
programma’s, waarbij de optimale draadspanning telkens automatisch wordt 
ingesteld. En met één druk op de achteruitnaaiknop worden alle naden netjes 
aan- en afgehecht.

Alles bij de hand

Het is vervelend om tijdens het naaien telkens te moeten zoeken naar toebe-
horen, zoals spoeltjes, schaar, tornmesje of naalden. VERITAS Laura heeft alle 
benodigdheden overzichtelijk bij de hand in het afneembare accessoirevak zo-
dat u geen tijd met zoeken hoeft te verliezen. En naderhand bergt u de werkplek 
in een mum van tijd netjes op.

Daarnaast biedt het accessoirevak ruimte aan de extra naaivoetjes.

Focussen op de hoofdzaak

Op deze eenvoudig te bedienen naaimachine kan iedereen - gevorderden én 
beginners - meteen aan de slag gaan om de prachtigste kleding en modeacces-
soires te maken.



70W

230V

50Hz

CE

Land van herkomst:   Vietnam

EAN:   7640105924554

Aantal per pallet:  35

Afmeting verpakking:                     42.5 x 22.0 x 34.7 cm

Container 20' / 40‘ / 40‘ HC: 780 / 1620 / 1890 stuks

Netto gewicht:  6.04 kg

Bruto gewicht:  6.74 kg

Afmeting naaimachine:                     37,5x16x28 cm

In- en uitvoertarief:                           84521019

Overige informatie

Kwaliteitsnaalden

Universele persvoet

Ritssluitingvoet

Knoopsgatvoet

Borsteltje

Tornmesje

Garenpenviltjes

Accessoires

9 steekprogramma’s

4-staps knoopsgat

snelheid (rpm): 750+/-50

hoge naaikracht voor zware stoffen

inzetten van ritssluiting mogelijk

ingebouwde draadsnijder

steeklengte instelbaar van 1,0 tot 5,0 mm

automatische spoelwinder

LED-naailampje

aanschuiftafel met accessoirevak

Specificaties

Adres/bedrijfsstempel

De Italiaanse Laura Bassi ontving als eers-
te vrouw een academische titel, eerst in de 
filosofie en later in de fysica (natuurkunde). 
Van jongs af aan was ze thuis onderwezen 
in onder meer de fysica en de metafysica 
en dankzij haar uitzonderlijke verstand wist 
zij binnen die wetenschappen geweldige 
prestaties neer te zetten. In 1732 kreeg ze 
toestemming om als eerste vrouw les te 
geven aan de universiteit van Bologna, een 
domein dat tot dan toe enkel voor mannen 
toegankelijk was geweest. 

Een revolutie in academische 
kringen

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing

Randgeleider

Garenkloshouder

3 spoeltjes

Schroevendraaiertje

Borduur- en stopplaat

Tweede garenpen


