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De ingenieuze naaiwerkplek.
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Perfect opgeborgen:  
garens en naalden zijn veilig 

opgeborgen onder het 
werkblad.

Het baby lock Studio is de ultieme thuisbasis voor alle 
baby lock machines. Het is gebouwd in Amerika en com-
bineert Koala‘s elegantie, kwaliteit en innovatief design. 
U zult de kleine details die dit hoogwaardige meubilair 
zo bijzonder maken, op prijs stellen. 

Het heeft een groot werkoppervlak dat speciaal is ont-
worpen voor baby lock machines. Onder de werktafel is er 
voldoende ruimte voor uw naaigereedschap, zoals draad-
rollen, naalden en nog veel meer. 

Met de drie geïntegreerde magnetische schappen heeft 
u altijd naalden of scharen bij de hand en de stevig af-
gewerkte scharnieren en dempers zorgen voor veiligheid 

op uw naaimachine. Het tafelblad kan comfortabel wor-
den geopend en gesloten, zelfs in een zittende positie. 
Hij glijdt zachtjes terug naar zijn oorspronkelijke positie. 

 
Daarnaast zorgen de ingebouwde praktische houder voor 
uw afvalzak en twee uitsparingen voor de machinekabels 
voor een opgeruimde werkplek.

Het baby lock Studio is verkrijgbaar voor:  
Gloria, Ovation, Euphoria en Acclaim  
(Art.-Nr.: BL-3000-04)

Solide afgewerkte scharnie-
ren en dempers voor een 

vlotte en geruisloze verla-
ging van het werkblad

Praktische houder voor af-
valzakken zorgt voor netheid 

bij de werkplaats    

De drie geïntegreerde magnetische 
vlakken zorgen voor orde en veiligheid 
en er is nog een uitsparing aan uw 
rechterhand.

Belangrijke kenmerken van  
de baby lock Studios:
•  Speciaal aangepast werkoppervlak
•  Grootte van het werkblad: 46 x 65 cm
•  Uitsparing voor knevelhendel
•  3 magnetische vlakken
•  Opslag voor naaimateriaal
•  Ingebouwde houder voor afvalzakken
•  2 uitsparingen voor de voedingskabels
•  Tafelafmetingen: 91,5 x 65 x 79 cm (lxbxh)
•  Kleur: White Ash

De ingenieuze naaiwerkplek.

Royaal werkoppervlak 
voor een optimale 

verwerking van de stof 
(46 x 65 cm)


