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Desire
Technika na úrovni, abyste mohli šít jako profesionálové ...

... a přináší navíc zábavu.
Zhotovte si kompletně své oděvy.
Stroj Desire Vám nabídne veškeré možnosti tak, abyste si mohli 
jednoduše, rychle a profesionálně zhotovit oděvy podle současné 
i budoucí módy. Ať to budou klasické látky jako bavlna a vlněné 
látky nebo elastické látky jako lykra a žerzej - Váš Babylock Vás 
nenechá na holičkách. I moderní látky jako organtýn, hedvábí 
nebo šifón, úplety, trikotové a mikinové úplety a džínsovina 
- Váš  Babylock je bude šít perfektně a s lehkostí. Využijte pro šití 
overlockové a cover – prádlové stehy, nebo jejich kombinaci,
abyste se mohli sami realizovat.

Za pomoci nejjednoduššího a nejgeniálnějšího systému navlékání 
niti v dosavadních dějinách šití zapomenete na stres při navlékání 
overlockového stroje.

Navleče za Vás vítr!
Patentované automatické navlékání Jet-Air Threading TM.  Jedno-
duchým zasunutím konce nitě pro kterýkoli smyčkovač do navléka-
cího portu a jediným stisknutím páčky překonáte to, co Vás u over-
locku vždy obtěžovalo. S proudícím vzduchem z navlékače Instant 
Jet-Air ThreadingTM přestane být postup při navlékání problé-
mem. Zapomenete na zkroucené nitě, barevné značení a hromady 
vodítek. Čas, který jste strávili navlékáním, můžete strávit šitím. Žád-
né problémy s navlečením! Navlékání nití v libovolném pořadí!
Desire nabízí také integrovaný navlékač nitě do jehly.

Patentované automatické napínání nití Automatic 
Thread Delivery System - znamená žádné nastavování 
napětí. Toto zařízení zabezpečuje při šití potřebné množ-
ství nitě pro 1 steh a dodává nit automaticky po stezích. 
Potřebné množství nitě se kromě toho může měnit podle 
druhu stehu. Nastavte druh stehu a šijte. Desire Vám vytvo-
ří vyvážený overlockový steh na jakékoli látce, jakoukoliv 
nití, bez nutnosti ručně nastavovat napětí nití. 

Desire

A SPLŇTE PLNĚ POŽADAVKY MODERNÍCH TRENDŮ.

Chcete více než jen overlockové stehy? 

Desire má také cover – prádlové stehy. 

Desire splní Vaše představy. 

Nezapomínejte! Tak snadno jako 

Babylock se nenavléká žádný jiný 

overlock. Babylock - radost při šití 

začíná už při navlékání.

BOBBIN s.r.o.
exkluzivní zastoupení šicích strojů
BABYLOCK pro ČR a SR
Krajinská 11, 370 01 České Budějovice
Tel./fax: +420 386 323 272
E-mail: info@babylock.cz

Váš prodejce:

www.babylock.cz

Zajišťovací steh 
s 5 nitěmi 12 mm 
nebo 16 mm na sešívá-
ní a začisťování pevných 
materiálů.

Overlockový steh se 
4 nitěmi je robustní 
steh na začisťování 
a sešívání veškerých ma-
teriálů, zvláště pružných 
látek.

Flatlock plochý 
overlockový steh se 
3 nebo 2 nitěmi na 
začisťování a sešívání 
elastických materiálů. 
Dekorativní šití na 
pevné materiály.

Cover - prádlový steh 
se 3 nitěmi 6 mm na 
začišťování,  lemování 
a ozdobné efekty.

Overlockový steh  se 
3 nitěmi široký nebo 
úzký, tento začisťovací 
steh je vhodný na veške-
ré materiály.

Zajišťovací steh 
se 4 nitěmi 12 mm 
nebo 16 mm na sešívání 
a začisťování pevných 
materiálů, šitý s úsporou 
jedné nitě.

Dvojitý řetízkový steh 
na sešívání materiálů, 
které snášejí značné 
namáhání, na ozdobné 
efekty.

Rolovací lemovací 
steh se 3 nitěmi 
přeložené dekorativní 
začistění okrajů, zvláště 
na lehké až středně 
těžké látky.

Plochý overlockový 
steh se 2 nitěmi na 
sešívání a obrubování 
jemných materiálů.

Desire

BabyLock
- Váš miláček pro šití!

Dva 
v jednom

overlock 
a

coverlock

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH STEHŮ PRO ŠITÍ


