
VERITAS Marion - Een allround naaimachine met professionele multifunctionaliteit

De computergestuurde naaimachine VERITAS Marion beschikt over 
310 verschillende steken – naast nut-, stretch-, overlock- en sierste-
ken zijn er cijfers en letters. 

De 10 verschillende knoopsgaten worden volledig automatisch ge-
naaid en favoriete instellingen van bepaalde steken zijn eenvoudig 
in het geheugen op te slaan. VERITAS Marion is een naaimachi-
ne die met u meedenkt. Zo past ze bijvoorbeeld automatisch de 
steekbreedte aan bij het gebruik van een tweelingnaald. Met de 
meegeleverde extra grote aanschuiftafel kan het werkblad worden 
vergroot.

Er gaat niets verloren

Via de Memory-toets kunnen alle persoonlijke instellingen in het 
geheugen worden opgeslagen. Dat is handig en bespaart bovendi-
en tijd. De opgeslagen steekpatronen gaan niet verloren wanneer 
de naaimachine wordt uitgeschakeld en kunnen later dus op elk 
moment weer worden opgeroepen. Dat is erg handig voor steekpat-
ronen of woorden die regelmatig worden gebruikt. Via de Edit-toets 
kunt u handmatig wijzigingen aanbrengen aan de steekbreedte, 
steeklengte, spiegelfunctie en afhechtfunctie.

Keurig netjes

VERITAS Marion beschikt over een automatische afhechtfuntie; aan 
het eind van de naad worden drie afhechtsteken gestikt waarna de 
naaimachine automatisch stopt. De naden krijgen zo een professio-
nele uitstraling en zijn bovendien degelijk en sterk.

Eersteklas denkwerk

VERITAS Marion is een naaimachine die met u meedenkt. Zo past ze 
bij gebruik van een tweelingnaald de steekbreedte automatisch aan, 
omdat ze weet dat die naald wat breder is. Dat spaart zowel de naald 
als de stof. Dit soort handigheidjes springen misschien niet direct in 
het oog, maar het relaxte gevoel na voltooiing van het naaiwerk valt 
des te beter op.

Meer werkruimte

Door de verlengtafel met het accessoirevak naar links weg te trekken, 
wordt het naaivlak smaller. Naaien met een dergelijke ‘vrije arm’ is 
ideaal voor het inzetten van mouwen of zomen van broekspijpen. 
Met de bijgeleverde aanschuiftafel kan het werkvlak extra worden 
vergroot. Dat komt van pas bij grote werkstukken, zodat er minder 
spanning op de stof en naald komt te staan.

Afzonderlijk instelbaar

VERITAS Marion beschikt over bijzonder handige functies die u veel 
werk en tijd kunnen besparen. De steekbreedte en steeklengte kun-
nen traploos worden ingesteld. De steeklengte van sommige steken 
kan tot vijf maal de normale steeklengte worden verlengd. Met be-
hulp van de spiegelfunctie kunnen bepaalde steekpatronen langs de 
verticale as worden gespiegeld.



Adres/bedrijfsstempel

VERITAS Marion is geïnspireerd op de Ame-
rikaanse uitvindster en onderneemster Ma-
rion Donovan. Waarschijnlijk heeft iedereen 
zich bij een of ander gebruiksvoorwerp 
wel eens afgevraagd wie ooit op het bril-
jante idee is gekomen om het te maken. 
Voor handige artikelen als de tissuedoos 
en flossdraad is het antwoord daarop: Ma-
rion Donovan. Met een naaimachine en 
een douchegordijn maakte ze vlak na de 
Tweede Wereldoorlog een waterdicht over-
trekbroekje voor over een katoenen luier. 
Later volgde haar beroemdste uitvinding: 
de wegwerpluier. Welke uitvindingen zullen 
er in de toekomst worden gemaakt op onze 
VERITAS Marion? 

Briljant denker

70W

100-240V

50-60Hz

CE

GS

Land van herkomst:                    Vietnam

EAN:   7640105923472

Aantal per pallet:   24

Afmeting verpakking:   48.8 x 25.5 x 38.0 cm

Container 20‘ / 40‘ / 40‘ HC: 495 / 1035 / 1296 stuks

Netto gewicht:  5.90 kg

Bruto gewicht:  8.40 kg

Afmeting naaimachine:                     40,4 x 18,8 x 27,7 cm

In- en uitvoertarief:                           84521011

Overige informatie

Accessoires

310 steken inclusief cijfers en letters

1-staps knoopsgatenautomaat

10 verschillende knoopsgaten

Memory-toets voor persoonlijke steekinstellingen

LCD display

start-/stopknop

traploze snelheidsregeling

automatische draadsnijder

automatische afhechtfunctie

geïntegreerde draadinsteker

steeklengte traploos instelbaar van 0,0 tot 4,5 mm

steekbreedte traploos instelbaar van 0,0 tot 7,0 mm

automatische draadspanning

LED-lampje

stevige lichtmetalen behuizing

zeer groot werkvlak

uitklapbaar steekkeuzepaneel

Specificaties

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing

Kwaliteitsnaalden

Universele persvoet

Ritssluitingvoet

Knoopsgatvoet

Overlockvoet

Blindzoomvoet

Cordonvoet

Knoopaanzetvoet

Reinigingsborsteltje/Tornmesje

Spoelhouder

Randgeleider

3 Spoeltjes

Schroevendraaiertje

Garenpenviltje

Tweede garenpen

64-delige Garenset

Aanschuiftafel


