Trygghetsgaranti

Elna varumärke har alltid symboliserats med
kvalitet, innovation och service. Elna bygger
även idag sitt företag på detta fundament.
Elna är ett företag som växer fort och som
brinner för att ge sina kunder och internationala distributörer den bästa expertisen. Elna
är aktiva i mer än 60 land runt om i världen.
Elnas styrka ligger i vetskapen om att vi finns på den internationella marknaden. Därför är det vårt viktigaste mål med vår
produktutveckling att kartlägga de olika behov och trender
världen över. Elna har en stark tro på att sömnad ska vara
skoj. För att det ska vara skoj att sy, måste maskinerna vara:
användarvänliga, allsidiga och moderna. Som ett resultat av
detta var Elna den första med att introducera speciella egenskaper såsom låg vikt, automatisk nålpåträdare, heirloomstygn,
utveckling av utbytbara mönsterkammar, Pro Cards, EnVision
kort. Elna har därför alltid varit kända för sin stygnkvalitet och
symaskinernas design.
Historia
Elna som varumärke har på grund av flera banbrytande
innovationer fått en betydande plats inom syindustrin och
våra produkter är i en klass för sig själv. Elnas symaskiner har
existerat sedan 1940 då vi lanserade Elna#1, den första kompakta mobila elektorniska symaskinen med friarm (när den är
öppen är den formad som en metallväska med sybord). Elna#1
var grön och utmärkte sig bland de vanliga svarta maskinerna,
något som i sig själv var en inovation på den tiden. Maskinen
var en stor succé och så började Elnas engagemang i hushållsömnads industrin. "Elna Supermatic" blev introducerat 1952
med egenskaper som sick-sack och utbytbara mönsterkammar med olika dekorsömmar. 1968 lanserades "Elna Lotus",
en kompakt symaskin med unik design. I dag kan du se Elna
Lotus i desigsamlingen på New Yorks´s museum för modern
konst (Museum of Modern Art (MOMA). För att vara konsekvent i strategin om att förbli främst av teknologiutvecklingen,
lanserade Elna den första stykpressen för hushållsbruk 1973.
Elnas strykpress blev en enorm succé då den revolutionerade
hur människor strök sina kläder. ElnaPress var i den första
strykpressen som var designad för hushållsbruk.
Produkter
Elnas produktlinje innehåller Elna symaskiner, Elna overlock
och Elna strykpressar. Elna symaskiner och overlock består av
en bred produktlinje. Allt från enkla mekaniska modeller till avanserade elektroniska symaskiner som både ka sy och brodera.
Bakom alla produkterna står Elnas expertis och kvalitet.

ELNA 520
Elna 520
Elektronisk symaskin
 30 sömmar
 6 st 1-stegs knapphål
 Extra högt pressarfotslyft
 Justerbar stygnlängd max 5 mm
 Justerbar stygnbredd max 7 mm
 Inbyggd nålträdare
 Nersänkbar matare
 Snap-on pressarfötter
 Justerbar syhastighet
 Justerbart pressarfotstryck
 Nål upp/ner knapp - programmerbar
 Inbyggd trådavskärare
 LED display - visar söm, stygnlängd och
stygnbredd
Friarm
Liggande spolsystem

ELNA 2800
Elna 2800
Mekanisk symaskin
 22 sömmar
 6 stk.1-stegsknapphål
 Extra högt pressarfotslyft
 Justerbar stygnlängd max 5 mm
 Justerbar stygnbredd max 5 mm
 Inbyggd nålträdare
 Nersänkbar matare
 Snap-on pressarfötter
 Justerbar syhastighet
Justerbart pressarfotstryck
 Nål upp/ner knapp - programmerbar
Inbyggd trådavskärare
Friarm
Liggande spolsystem

ELNA 340
Elna 340
Mekanisk symaskin
 22 sömmar
 6 stk.1-stegsknapphål
 Extra högt pressarfotslyft
 Justerbar stygnlängd max 5 mm
 Justerbar stygnbredd max 5 mm
 Inbyggd nålträdare
 Nersänkbar matare
 Snap-on pressarfötter
 Justerbar syhastighet
Justerbart pressarfotstryck
 Nål upp/ner knapp - programmerbar
Inbyggd trådavskärare
Friarm
Liggande spolsystem

