
VERITAS Sarah - De perfecte naaimachine om mee te leren naaien

De 13 steekprogramma‘s bevatten alles wat de beginner wenst.

De steeklengte van het gekozen steekprogramma kan eenvoudig met een draaiknop 
worden aangepast. Het maken van keurig nette naden en knoopsgaten en het in-
zetten van ritsen is met VERITAS Sarah een fluitje van een cent. Ook wat zwaardere 
stoffen vormen voor VERITAS Sarah geen probleem dankzij de hoge naaikracht. Met 
het LED-naailampje wordt de werkomgeving helder verlicht en het persvoetje kan 
eenvoudig met één enkele beweging en zonder gereedschap worden verwisseld.

Zo eenvoudig kan naaien zijn

VERITAS Sarah is een instapmodel met een eenvoudige bediening zodat er meteen met 
naaien kan worden begonnen. Met de steekkeuzeknop wordt het gewenste steekpro-
gramma geselecteerd en met de steeklengteknop word de steeklengte ingesteld tussen 
0 en 4 mm. De persvoetjes zijn met één enkele beweging en zonder gereedschap te 
verwisselen.

Doe het zelf

Met VERITAS Sarah kunt u uw creativiteit de vrije loop laten. Met siersteken als de sati-
jnsteek of de kanteelsteek (of Griekse steek) kunnen leuke randjes worden geborduurd 
of applicaties opgenaaid. Ideaal om oude kleren een nieuw look te geven.

Steekprogramma’s

VERITAS Sarah heeft 13 steekprogramma’s. De lengte of breedte van de steken is in te 
stellen. Lichte en soepele stoffen als jersey, maar ook zwaardere stoffen, zoals ribflu-
weel, kunnen moeiteloos worden verwerkt. De naaldpositie kan voor de rechte stiksteek 
worden gewijzigd, wat vooral handig is voor het inzetten van ritssluitingen omdat er 
dan vlak langs de (stof)rand kan worden gestikt.



Adres/bedrijfsstempel

70W

230V

50Hz

CE

GS

Land van herkomst:                      Vietnam

EAN:                     7640105923373

Aantal per pallet:                     35

Afmeting verpakking:                     42,3 x 22,3 x 35,0 cm

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

Netto gewicht:                    5.00 kg

Bruto gewicht:                    6.10 kg

Afmeting naaimachine:                     37 x 16 x 29,5 cm

In- en uitvoertarief:                           84521019

Overige informatie

Kwaliteitsnaalden

Universele persvoet

Ritssluitingvoet

Knoopsgatvoet

Knoopaanzetvoet

2 Garenpenviltjes

Accessoires

13 steekprogramma’s

4-staps knoopsgat

snelheid (rpm): 750+/-50

hoge naaikracht voor zware stoffen

inzetten van ritssluiting mogelijk

ingebouwde draadsnijder

maximale steeklengte: 4 mm

maximale steekbreedte van zigzagsteek: 5 mm

automatisch verticaal spoelsysteem

LED-naailampje

naaien met vrije arm mogelijk

aanschuiftafel met accessoirevak

Specificaties

VERITAS Sarah is een eerbetoon aan de 
Amerikaanse Sarah Lois Vaughan, een zan-
geres wier expressieve stem een enorm be-
reik had. Ze blonk uit in vrijwel elke muziek-
stijl, maar haar grote passie was de jazz, een 
genre waarin ze haar grootste successen 
vierde. Ze wordt tot de grootste jazzzanger-
essen aller tijden gerekend.

Een stem die alles kan

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing

Borsteltje/Tornmesje

Randgeleider

3 Spoeltjes

Schroevendraaiertje

Borduur- en Stopplaat


