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www.pfaff.com

Orijinal 
Pfaff Özelliği ile!

TM

Alman Mühendisliği! 

Yenilikçi Tasarım!

TM

Select çalışmaya hazır!

Dikme ihtiyacı mı duyuyorsunuz?

Pfaff select serisine hoş geldiniz! 

Modern görünümü ve çok pratik özellikleri olan çok yönlü bir dikiş 
makinesi arayan herkes için ideal. Artı select serisindeki üç modelin 
hepsinin de kullanımı çok kolaydır!

Tek düğmeye dokunuşta çok sayıda kaliteli Pfaff dikişleri ara-
sından seçim yapmanıza olanak tanıyan Kolay Seçim Sistemine 
bayılacaksınız. Ve orijinal IDTTM’yi de unutmayın – yalnızca Pfaff’ta!

Gelin Pfaff select serisini tanıyalım. 
Dikişe başlamak isteyeceksiniz – garanti ederiz!

Bir kere Pfaff – her 

zaman Pfaff!

140 yılı aşkın süredir Pfaff adı 
yüksek kalite, şık dikişler ve 
ekstra dikiş keyfi anlamına 
gelmektedir. Aynı özellikleri 
select yelpazesindeki maki-
nelerden de bekleyebilirsiniz. 
Bunlar Pfaff adına yakışan, 
gerçek Pfaff kalitesini uygun 
fiyatta sunan güvenilir dikiş 
makineleridir. Aldığınız 
ürünle birlikte mağazadan 
ayrıldıktan sonra güvenilir 
servis de Pfaff sözünün bir 
parçasıdır. Tüm ayrıntılar 
için Pfaff bayiinize danışın.

Akıllı bir fikir – renkli el havlularından yapılan yastık ve minderler. 

Çiçek aplikeleri ve serbest harekette dikiş etkisi ile. 

Dikiş talimatlarını 

www.pfaff.com adresinde bulabilirsiniz!

Önceden haber vermeksizin makine ekipmanını ve aksesuarlarını değiştirme veya performans ya da tasarında değişiklik yapma hakkımızı saklı tutuyoruz. 
© 2007 VSM Group AB, İsveç. Tüm hakları saklıdır. İfadelerin tümü kılavuzun basıldığı tarihte geçerlidir. İsveç’te çevre dostu kağıda basılmıştır. 
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Bir bakışta Tüm Dikişler

dikişler     açıklama fayda
  
 İlik  Bluzlara, gömleklere ve çamaşırlara ilik açarken kullanılır.     

 
Düz dikiş

 Dikiş ve üstten dikiş için. 
  Kenar dikişi veya fermuar dikmek için çok sayıda iğne konumu mevcuttur.   

 
Üçlü streç düz dikiş

  Pantolon paçaları, koltukaltı dikişleri veya dekoratif üst dikiş gibi takviyeli dikişler için. 
  

  Çok sayıda iğne pozisyonu ile. 

 
Zigzag dikiş 

 Kumaş aplikelerde dikişi tamamlamak ve dantel eklemek için   
  

  kordonlama ve fisto oluşturma. 
 
 Üçlü Streç zigzag dikişi Dekoratif kenarlar ya da süs dikişleri için esnek dikiş.    
 
 Üçlü step zigzag dikişi Dikiş bitişleri, lastik üzerine dikiş, yırtık yama ve patchwork için güçlü dikiş.   
 
 

Bal peteği dikiş
 Esnek kumaşta süslü kenar dikişi tamamlama, dekoratif esnek dikiş uygulama ve 

  masurada esnek iplikle dikiş için dekoratif esnek dikiş.    

 
 Esnek gizli dikiş Kenarları görünmez bir şekilde sağlamlaştırmak ve esnek kumaşların kenarlarını tamamlamak için.   
 
  Gizli dikiş Dokuma kumaşlarda kenarları görünmeyen bir şekilde sağlamlaştırmak için.   
 
 Overlok dikiş Tek işlemde streç kumaşları birleştirme ve sürfile.    
 
 

Yunan dikişi, geniş
 Yünlü veya örgü kumaşların süslenmesinde kullanılan dekoratif esnek dikiş.  

   
  Aynı zamanda hareketli dikiş için de ideal.
 
 

Kapalı overlok dikişi
 Tek işlemde streç kumaşları birleştirme ve sürfile.   

   
  Kapalı dikiş kumaş kenarlarının büzme ve toplamasını önler.    
 
 Esnek süs dikişi Deri veya havlu gibi kalın kumaşlarda üst üste binen dikişleri birleştirmek için.   

 Kapak dikişi Büzgülü bir görünüm için dar kordon üzerine dikiş.     
 
 Çapraz kenar dikişi Sportif ve normal kıyafetlerdeki kenarlar için son derece esnek bir dekoratif dikiş sağlar.   

             Dekoratif dikişler – üç modelde de mevcut

Dikişinizi her zamankinden daha 
kolay ve yaratıcı yapacak eğlence-
li yeni aksesuarlar için yetkili Pfaff 
bayiinize uğrayın ve yeni Pfaff 
Aksesuar Katalogunu isteyin!

Dikiş için daha fazla ipucu ve 

ilham kaynağı mı arıyorsunuz?

     Dekoratif dikişler – sadece select 4.0 modelinde mevcuttur. 

Kıyafetleri, ev dekorasyon projelerini ve el işlerini süslemede kullanılır.

Yetkili Pfaff bayiniz:

Kolayca seçin ve dikin!

En Üstün Rahatlık – Yüksek Kalite – Tipik Pfaff
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Bir bakışta Tüm Dikişler

Yalnızca Pfaff’tan!
Alman Mühendisliği ve yenilikçi tasarım.

Yalnızca Pfaff’tan: “Kolay Seçim Sistemi” ile kolay dikiş seçimi. Sadece seçin ve dikin.      

Dekoratif dikişler dahil bütün dikiş projeleri için doğru dikiş! 

Serbest hareketli dikiş konumu! Her türlü noktalı, serbest hareketli ve yama ihtiyaçlarınız için.      

Kalın kumaşlarla veya birkaç kat kumaştan yavaş dikseniz bile sabit iğne delme gücü.      

Yüksek dikiş ayağı açıklığı! Dikiş, patchwork ve yama için – kalın kumaşlar ve birkaç kat kumaş için 
ekstra yüksek dikiş ayağı açıklığı.         

5,5 mm’ye kadar değişen dikiş genişliği ve 6,0 mm’ye kadar dikiş uzunluğu.       

Mükemmel ilikler – Açması çok kolay, hem de istediğiniz uzunlukta!        

Select makineniz ile düğmeleri hızlı bir şekilde dikin!        

Dikişinizi sağlamlaştırmak için geriye dikin.        

Manşet, pantolon paçası, yaka gibi dairesel kumaşlar üzerinde çalışmak için ekstra ince serbest kol.      

Mükemmel üstten dikiş için çok sayıda iğne konumu.        

İğneden masura sarma son derece kolaydır! Yeniden iplik takmaya gerek yoktur.       

Masura dolduğunda sarma işlemi otomatik olarak durur.        

İplik kesici select’inizin yanında, kolay ulaşılabilir bir konumdadır.        

“Pratik” – Dikiş ayağı ve dikiş plakalarını hızlıca değiştirin – sadece geçirin ve çıkartın!      

İki makara tutucu – İpliğinizi kolayca kaydırabilmeniz için ana makara tutucu yukarı kaldırılır. 
     Çift iğneyle dikiş için ekstra makara tutucu mevcuttur.  

Aydınlatmalı dikiş alanı – dikiş lambası gözlerinizi yormaz ve dikiş projelerinizi aydınlatma için  
     mükemmel konumdadır.

 
Bol miktarda aksesuar! Standart Dikiş Ayağı, Kenar Kılavuzu/Patchwork Dikiş Kılavuzu, Şeffaf Ayak,  

     Gizli Kenar Dikişi Ayağı, Fermuar Ayağı, İlik Ayağı, İlik kesici ve iğne kutusu.

Çıkartılabilir aksesuar tablası – tüm select aksesuarlarını elinizin altında tutun.      

Taşıma çantası! Kullanmadığınızda select’inizi korumak için.        

Yalnızca Pfaff’tan! Entegre orijinal IDTTM (entegre çift besleme) hem üstten hem de alttan dengeli   
    kumaş beslemesi sağlar!   

Entegre iplik otomatiği!    
     İplik geçirmeyi kolaylaştırır. İğne deliğini aramaya paydos.

Yama Ayağı! Noktalı ve serbest hareketli dikiş için.        

Kıvrık Ajurlu kenar kıvırma Ayağı ve Süslü Dikiş Ayağı.         

Her bir aksesuar için ayrı yeri olan özel aksesuar kutusu.        

Ekstra dekoratif dikişler.         

Çok sayıda 
isteğe bağlı 

aksesuar mevcuttur. 
Lütfen Pfaff 

bayiinizi veya 

www.pfaff.com 
adresini ziyaret 

edin 

27  27  40

ORİJİNAL – 35 yıldan fazla süredir yalnızca Pfaff 
tarafından sunulmaktadır!

Hem üstten hem de alttan 
düzgün kumaş beslemesi. 

Dikiş sırasında kumaş üstten 
ve alttan eşzamanlı olarak bes-
lenir, bu sayede ince kumaş-
larla veya bir kaç kat kumaşla 
çalışırken kesinlikle hiçbir şey 
kaymaz. Kumaş parçaları ve 
patchwork dikiş blokları tam 
olarak eşleştiğinden patchwork 
dikişi için mükemmeldir. 

Orijinal IDTTM transport dişlile-
rinin mükemmel şekilde senk-
ronize olmasını garanti eder! 
Sadece Pfaff orijinal IDTTM’yi 
dikiş makinelerine dahil etmiştir. 

Kumaş parçalarının 

mükemmeliyetinde son nokta! 

Profesyonel ilikler dikin!

İstediğiniz uzunlukta profesyo-
nel ilikler dikmek çok kolay!

Bir kaç kat? 

Yüksek dikiş ayağı açıklığı, dikiş 
ayağının altına birkaç kat veya 
kalın kumaş yerleştirmeyi kolay-
laştırır. Ekstra güçlü motor, sabit 
iğne delme gücü verir.

select 4.0
 select serisinin tüm rahatlığını, artı 

dikişi daha da eğlenceli ve yaratıcı kılan bir-

kaç ekstrayı daha sunar.

40 farklı dikiş arasından seçiminizi yapa-

bilirsiniz, buna her türlü kumaşta mükem-

mel sonuçlar için çok sayıda dekoratif dikişler 

de dahildir. Entegre iplik otomatiği ile iğneye 

iplik takmak çok kolaydır ve Pfaff orijinal 

IDTTM, hem üstten hem de alttan kesinlikle 

eşit kumaş beslemeyi garanti eder.

Size daha da çok dikiş becerisi vermek 

için Yama Ayağı, Kıvrık Ajurlu kenar kıvırma 

ayağı ve süsleme Dikiş Ayağı gibi ekstra 

aksesuarlar dahildir.

Size hangisinin uygun olduğunu görmek için 

üç select modelinin özelliklerini ve dikiş tab-

lolarını karşılaştırın! Pfaff bayiiniz size yardımcı 

olmaktan memnunluk duyacaktır! 

Dekoratif dikişler!

select 4.0’da bulunan dekoratif 
dikişlerle özel rötuşlar ekleyin. 
Süsleme Dikiş Ayağı dahildir! 

Çok sayıda aksesuar içeren 
özel aksesuar kutusu: 

Standart Dikiş Ayağı, Kenar 
Kılavuzu/Patchwork Dikiş 
Kılavuzu, Şeffaf Ayak, Gizli 
Kenar Dikişi Ayağı, Fermuar 
Ayağı, İlik Ayağı, İlik kesici, 
Serbest Hareket/Yama Ayağı, 
Kıvrık Ajurlu kenar kıvırma 
ayağı ve süsleme dikiş ayağı 
ve iğne kutusu. Her bir akse-
suarın aksesuar kutusunda 
kendi yeri vardır.

Kolay iplik geçirme!

Artık iğne deliğini aramaya pay-
dos. Entegre iplik otomatiği, iplik 
takmayı çok kolaylaştırır. 

Çok sayıda iğne konumu! 

Hassas üst dikiş için kumaşı 
hareket ettirmenize gerek yok! 
Fermuarları yerine dikmede 
mükemmel. 

Tipik Pfaff: 

Ünlü Pfaff kalitesi ile çok 
sayıda dikiş seçeneği.

Daha da 
çok olasılık!

Sadece select 3.0, select 4.0 

Güçlü, çok yönlü 
ve rahat!

select 2.0
, dikiş fikirlerini gerçeğe dönüştüre-

bilen güvenilir bir makine arayan herkes için 

mükemmeldir. 27 kaliteli Pfaff dikişi ile her 

türlü kumaşta, esnek kumaşlarda bile kusur-

suz sonuçlar elde edersiniz! 

Dikiş aramanıza gerek yok- Kolay Seçim 

Sistemi ile dikiş seçmek için bir düğmeye 

basmanız yeterlidir. Dikiş genişliği dikiş sıra-

sında arttırılabilir ve azaltılabilir.

Serbest hareketli patchwork dikişi ve noktalı 

dikişinizde daha yüksek bir açıklık elde etmek 

için dikiş ayağının özel serbest harekette dikiş 

konumunu kullanın. Serbest hareketle patc-

hwork dikişini bu kadar kolaylaştırır!

select 2.0
’ın kullanımı kolaydır – ve dikiş de 

işte bu demektir. Bunların hepsi – ve daha 

fazlası – Pfaff’ın select serisi içindir! 

Hem üstten hem de alttan düzgün 

kumaş beslemesi.

Pfaff select 3.0
’ı seçmek demek dünyanın her 

yerinde milyonlarda dikiş severin kullandığı 

ekstra dikiş avantajını seçmek demektir: orijinal 

IDTTM (entegre çift besleme). Hem üstten 

hem de alttan düzgün kumaş beslemesi. 

Orijinal IDTTM her türlü kumaşta kusursuz 

kumaş beslemeyi ve mükemmel dikişleri 

garanti eder.

Dikiş seçmek bu kadar kolay 

olamazdı!

Pfaff’ın Kolay Seçim Sistemi istediğiniz her-

hangi bir dikişi seçmeyi çok kolaylaştırır. 

Sadece bir düğmeye dokunun ve dikişe 

başlayın!

Kolay Seçim Sistemi ve 
ekstra dikiş avantajları 
ile: IDTTM!

İnce serbest kol!

İnce serbest kol sayesinde giysi kolu gibi dairesel 
parçaları dikmek artık çok kolaydır.

Ancak bu kadar kolay olabilirdi! 
Kolay Seçim Sistemi 
Sadece seçin ve dikin:

Select serisi Kolay Seçim Sistemine sahip-
tir. Dikiş aramanıza gerek yok – Kolay 
Seçim Sistemi ile sadece bir düğmeye 
basın ve dikişe başlayın! Üç modelde de 
geniş, kullanımı kolay düğmelerle her şey 
net bir şekilde gösterilmiştir.
Pfaff’ın kanıtlanmış Kolay Seçim Sistemi –
tek kelimeyle iyi bir fikir.

Orijinal IDTTM ile kusursuz kumaş beslemeyi 
sadece Pfaff sunar! Pfaff fark yaratır!

Desenler ve ekoseler tam birleşir.

- Tipik Pfaff 


