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PROGRAMY PRO TVORBU VÝŠIVKEK

Artistic Digitizer Artistic Digitizer Jr Artistic Digitizer Upgrade Kit

Premier+ 2
Intro

Premier+ 2 
Embroidery

Premier+ 2
Extra

Premier+ 2
Ultra

Nový profesionální vyšívací program v českém jazyce
Buďte designérem, dárcem dárků nebo vítězem cen, s Janome Artistic Digitizer máte moc se jimi stát. Jednoduše vytvářejte 
nebo zkrášlujte jakýkoliv projekt pomocí tohoto robustního vyšívacího, šicího a výtvarného softwaru. Dosáhněte výsledkům 
profesionální kvality rychle a jednoduše, bez toho, abyste byli expertem. Vše co potřebujete je v tomto obsáhlém balíčku. 
Můžete vytvářet originální designy, přidávat vlastní vychytávky, volit z velkého výběru možností digitizace, pokročilé 
funkce editace, práce s krystaly, quiltování motivů a více. S tímto softwarem máte svobodu využít vaši kreativitu jakkoliv si 
představíte. Artistic Digitizer vám dává svobodu být kýmkoliv.

Zcela základní program, který 
vlastně jen nahrazuje displej 

stroje. Pouze vyšší verze dokáží 
pracovat s výšivkou a upravovat 

ji.

Nestačí vám již verze Junior? 
Potřebujete připravit ještě krásnější 

výšivky, nebo vám chybí některé funkce? 
Program lze jednoduše rozšířit.

Základní verze programu, který můžete 
později rozšířit na plnou verzi.

Úpravy, vytváření monogramů, 
kombinování vašich výšivek s 
neomezeným počtem designů 

a písma.

Obsahuje všechny skvělé 
funkce Premier+ 2 Embroidery. 

Kromě toho můžete automaticky 
vytvářet a ukládat návrhy, bloky 

PhotoStitch a Quilt pro váš 
osobní projekt.

Neomezené možnosti s 
užitečnými funkcemi, jako je 

Word Sculpt Wizard, Beziérovy 
křivky a stehové funkce 

pro diagonálně zkosené a 
přizpůsobené přístupy.

Tabulka s rozdíly mezi verzemi přímo na stránkách jednotlivých programů.

Software pro tvorbu výšivek Premier+ 2
Neomezená kreativita pro individuální návrhy s vyšívacím softwarem Premier+™ 2 - dokonalý systém pro navrhování a 
realizaci krásných nápadů na vyšívání. Program je určen pro vyšívací stroje Pfaff a Husqvarna.

Standardní verze programu, je časově 
neomezená s plnou podporou. Nemáte 

omezeny ani počty stehů a velikost 
výšivek.

https://www.sicistroje-shop.cz/
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-program-janome-artistic-digitizer-v-cestine
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-program-janome-artistic-digitizer-junior-v-cestine
https://www.sicistroje-shop.cz/rozsireni-programu-janome-artistic-digitizer-junior-na-plnou-verzi
https://www.sicistroje-shop.cz/program-pro-tvorbu-vysivky-premier-2-intro-pro-pfaff-husqvarna
https://www.sicistroje-shop.cz/program-pro-tvorbu-vysivky-premier-2-embroidery-pro-pfaff-husqvarna
https://www.sicistroje-shop.cz/program-pro-tvorbu-vysivky-premier-2-extra-pro-pfaff-husqvarna
https://www.sicistroje-shop.cz/program-pro-tvorbu-vysivky-premier2-ultra-full-system-pro-pfaff-husqvarna
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VYŠÍVACÍ NITĚ
Polyesterové nitě Ariadna - 5000 m
100% polyester

Nitě určené pro strojní vyšívání, jsou vyrobené z kvalitního 
lesklého polyesteru hedvábí. Mají velmi vysokou lesklost 
blížící se nitím viskózovým, ale navíc mají vysokou pevnost 
v tahu, odolnost proti světlu - stálou barevnou trvanlivost, 
odolávají vysokým teplotám a jsou odolné chemickému 
čištění.

130x2 dtex, 275 dtex, 900 cN, k dispozici v návinu 
260/1000/5000 m.

Nitě splňují evropskou normu EN 12590:1999 a mají certifikát 
OEKO-TEX.

DO OBCHODU

BAREVNICE ZDE

https://www.sicistroje-shop.cz/
https://www.sicistroje-shop.cz/nite-vysivaci-potreby/vysivaci-nite/vysivaci-nite-polyesterove/vysivaci-nite-polyesterove-5000m-ariadna
https://www.sicistroje-shop.cz/interaktivni-barevnice-niti-ariadna-iris-5000-m
https://www.sicistroje-shop.cz/nite-vysivaci-potreby/vysivaci-nite/vysivaci-nite-polyesterove/vysivaci-nite-polyesterove-5000m-ariadna
https://www.sicistroje-shop.cz/interaktivni-barevnice-niti-ariadna-iris-5000-m
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VYŠÍVACÍ NITĚ

Nitě viskózové Royal - 5000 m
Materiál: 100% viskóza 
Síla nitě: 40tex (120D/2) 
Návin: 5000 m 
Počet barev: 504 - v nabídce máme okamžitě nejvíce 
používané nitě, barvy, které nenajdete lze pro vás objednat, 
termín dodání je většinou do 3-5 dní, informujte se u našeho 
obchodního oddělení

Nitě jsou vyráběny v souladu s normami ISO 9001, ISO 14001 
Nitě jsou opatřeny certifikátem Öko-tex Standard 100

Výrobce: Royal - Chong Bang - Korea

Výhody:

• Univerzální nitě pro strojové vyšívání (tradiční, ploché, 
reliéfní, výšivka na smyčce, výšivka v žinilkách/froté)

• Umožňuje vyšívání s přirozeným vzhledem bavlny
• Bohatá paleta barev: 504 barev
• Hedvábný lesk
• Stabilní barevnost
• Vysoká kvalita produktu

Aplikace:

• Všechny vyšívací stroje (vícehlavé, jednohlavé, domácí 
šicí a vyšívací stroje)

• Děrování
• Široký rozsah průmyslových aplikací: výšivka na oblečení 

pro ženy, muže, děti, spodní prádlo, ložní prádlo, firanach, 
záclony, ubrusy, ubrousky, kožené zboží, obuv, textil, 
klobouky, jeansie, sportovní potřeby, uniformy, potažené 
textilie a plátno, ozdobné

• Vyšívání např. čepice, krajky, límce, emblémy, aplikace, 
odznaky, loga, emblémy, ozdobné okraje

• Různé reklamní a jiné produkty
• Dekorativní a ozdobné výšivky
• Ideální pro ruční zdobení
• Možnost propojení s metalizovanými nitěmi
• Jsou vhodné pro quilting a zdobení

Vlastnosti:

• Jsou vyráběny z lesklé opletené viskózy, toto vlákno 
zajišťuje rovnoměrnost a soudržnost výšivky

• Odolnost vůči: lámání a oděru
• Max. teplota praní: 50-60°C (pokud potřebujete vyšší 

teplotu, nebo chemické čištění, používejte polyesterové 
nitě)

• Vynikající pevnost za mokra - vlákno není „nafouknuto“, 
má správný skrut, výšivka má hezký vzhled i po 
opakovaném praní

• Optimální hodnoty roztažení
• Měkký charakter nitě i při vysokých hodnotách tření
• Pevnost nitě a síla - 40 tex snižuje pravděpodobnost 

trhání nití

DO OBCHODU

BAREVNICE ZDE

https://www.sicistroje-shop.cz/
https://www.sicistroje-shop.cz/interaktivni-barevnice-niti-royal-5000-m
https://www.sicistroje-shop.cz/nite-vysivaci-potreby/vysivaci-nite/nite-viskozove/vysivaci-nite-viskozove-royal-5000-m
https://www.sicistroje-shop.cz/nite-vysivaci-potreby/vysivaci-nite/nite-viskozove/vysivaci-nite-viskozove-royal-5000-m
https://www.sicistroje-shop.cz/interaktivni-barevnice-niti-royal-5000-m
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VYŠÍVACÍ NITĚ

Nitě metalické Bravo - 5.000 m
Metalická nit Bravo s kovovým leskem, určené pro různé druhy výšivek vyšívaných 
na vysokorychlostních průmyslových strojích.

Vlastnosti:

• Síla nitě: 40 tex (150D/2)
• Jasný, třpytivý, metalický výsledek
• Vysoce roztažitelné s perfektním efektem
• Výjimečná trvanlivost
• Zajišťují vysoký výkon vyšívání s minimální trhavostí
• 100% nylon
• Délka 5.000 m

Nitě metalické Royal - 2.500 m
Metalická nit Royal s kovovým leskem, určené pro různé druhy výšivek vyšívaných 
na vysokorychlostních průmyslových strojích.

Vlastnosti:

• Síla nitě: 40 tex (150D/1)
• Jasný, třpytivý, metalický výsledek
• Vysoce roztažitelné s perfektním efektem
• Výjimečná trvanlivost
• Zajišťují vysoký výkon vyšívání s minimální trhavostí
• 100% polyester
• Délka 2.500 m

Nitě metalické Twist - 4.800 m
Metalická nit Twist s kovovým leskem, určené pro různé druhy výšivek vyšívaných 
na vysokorychlostních průmyslových strojích.

Vlastnosti:

• Síla nitě: 40 tex
• Jasný, třpytivý, metalický výsledek
• Vysoce roztažitelné s perfektním efektem
• Výjimečná trvanlivost
• Zajišťují vysoký výkon vyšívání s minimální trhavostí
• 100% polyester
• Délka 4.800 m

DO OBCHODU

DO OBCHODU

DO OBCHODU

https://www.sicistroje-shop.cz/
https://www.sicistroje-shop.cz/nite-vysivaci-potreby/vysivaci-nite/vysivaci-metalicke-nite-twist
https://www.sicistroje-shop.cz/nite-vysivaci-potreby/vysivaci-nite/vysivaci-metalicke-nite-twist
https://www.sicistroje-shop.cz/nite-vysivaci-potreby/vysivaci-nite/vysivaci-metalicke-nite-royal
https://www.sicistroje-shop.cz/nite-vysivaci-potreby/vysivaci-nite/vysivaci-metalicke-nite-royal
https://www.sicistroje-shop.cz/nite-vysivaci-potreby/vysivaci-nite/vysivaci-metalicke-nite-bravo
https://www.sicistroje-shop.cz/nite-vysivaci-potreby/vysivaci-nite/vysivaci-metalicke-nite-bravo
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VYŠÍVACÍ NITĚ

Nitě spodní Siri - 50.000 m
Vhodné pro vyšívání větších ploch, praporů a Tatami stehů. Spodní polyesterová 
extra tenká nit pro univerzální použití ve vyšívacích strojích. Hladký pravidelný 
povrch niti s velmi malým průřezem niti zajistí bezproblémové vyšívání a 
dostatečnou zásobu niti na cívce.

• 100/2 dtex
• 210 dtex - návin 50.000 metrů
• Síla přetržení dle normy PN-EN 12590 - 500 cN
• Doporučujeme jehly síly: 70-80
• Váha: 1 kg

Spodní nitě Siri splňují nejpřísnější evropské normy EN 12590:1999. Dále tyto nitě 
mají certifikát OEKO-TEX STANDARD 100, takže mohou být používány pro výrobu 
oblečení pro nemluvňata a děti do 3 let.

Nitě spodní předvinuté - 144 ks
Nový výrobek v našem sortimentu, určený pro maloobjemové i velkoobjemové 
chapače vyšívacích strojů (Janome, Tajima, Brother, Barudan, ZSK...). Nit je velmi 
tenká a kvalitní a je pravidelně strojově navinutá, má perfektní odvíjecí schopnosti, 
nezacucká se. Pokud si spočítáte, práci, kterou musíte dát pro průběžné navíjení 
na malé cívky, šetříte až 50% nákladů. Cena sady cívek odpovídá ceně nitě za 
5000 kón, cca 74 Kč bez DPH. Ale nitě již máte navinuty a maximálně ušetříte 
cenu práce, přitom cena za nit je stejná.

Výhody:

• Rovnoměrný návin umožňující zlepšení kvality výšivek
• Snížení přetrhu nitě
• Časová úspora (odpadá mech. navíjení nitě)
• Výrazné zvýšení efektivity vyšívání

Předvinuté nitě BOBBINS - 75D/2, 100% polyester 
(Maoobjemové chapače) 
Bílá a černá barva 
Valení - 144 ks v krabičce 
Návin cívky - 124 m 
Návin balení - 17.857 m

DO OBCHODU

DO OBCHODU

BÍLÁ ČERNÁ

https://www.sicistroje-shop.cz/
https://www.sicistroje-shop.cz/nite-vysivaci-potreby/vysivaci-nite/spodni-polyesterove-vysivaci-nite
https://www.sicistroje-shop.cz/predvinute-vysivaci-nite-144-ks-bila
https://www.sicistroje-shop.cz/predvinute-vysivaci-nite-144-ks-bila
https://www.sicistroje-shop.cz/predvinute-vysivaci-nite-144-ks-cerna
https://www.sicistroje-shop.cz/predvinute-vysivaci-nite-144-ks-cerna
https://www.sicistroje-shop.cz/nit-spodni-siri-vysivaci-50000m-bila
https://www.sicistroje-shop.cz/nit-spodni-siri-vysivaci-50000m-cerna
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PODKLADOVÉ MATERIÁLY
Trhací podkladový materiál, bílý
078.995.430 / 078.995.431

Velmi kvalitní trhací podkladový materiál v bílé barvě. 
Perfektní zpevnění ve všech směrech. 
Tento typ je vhodný pro výšivku na stabilní materiály, džínovinu, tkanou bavlnu apod. 
Po aplikaci výšivky se přebytečný materiál odstraní odtržením. Dostupný také v černé barvě.

Délka: 22 m 
Šířka: 20 nebo 30 cm

20 cm 30 cm

Stříhací podkladový materiál, bílý
078.995.440 / 078.995.441

Velmi kvalitní stříhací podkladový materiál v bílé barvě. 
Perfektní zpevnění ve všech směrech. 
Tento typ je vhodný pro výšivku na úplety jako jsou trička, polokošile apod. Je velmi jemný a 
příjemný na omak. 
Po aplikaci výšivky se přebytečný materiál odstraní odstřižením. 
V případě potřeby můžete materiál použít ve více vrstvách.

Délka: 22 m 
Šířka: 20 nebo 30 cm 20 cm 30 cm

Lehce trhací podkladový materiál, bílý
078.995.450 / 078.995.451

Velmi kvalitní lehce trhací podkladový materiál v bílé barvě. 
Perfektní zpevnění ve všech směrech. 
Tento typ je vhodný pro výšivku na pevnější materiály jako jsou džínovina, tkaná bavlna apod. 
Po aplikaci výšivky se přebytečný materiál odstraní odtržením.

Délka: 22 m 
Šířka: 20 nebo 30 cm

20 cm 30 cm

Jemný trhací podkladový materiál, bílý
078.995.460 / 078.995.461

Velmi kvalitní jemný trhací podkladový materiál v bílé barvě. 
Perfektní zpevnění ve všech směrech. 
Tento typ je vhodný pro výšivku na ručníky a župany, kde by pevnější trhací stabilizátor mohl 
dráždit kůži. Je velmi jemný a příjemný na omak. 
Po aplikaci výšivky se přebytečný materiál odstraní odtržením. 
Pro maximální stabilizací stačí použít jen jednu vrstvu.

Délka: 22 m 
Šířka: 20 nebo 30 cm 20 cm 30 cm

https://www.sicistroje-shop.cz/
https://www.sicistroje-shop.cz/trhaci-podkladovy-material-bily-20cm-x-22m
https://www.sicistroje-shop.cz/trhaci-podkladovy-material-bily-30cm-x-22m
https://www.sicistroje-shop.cz/strihaci-podkladovy-material-bily-20cm-x-22m
https://www.sicistroje-shop.cz/strihaci-podkladovy-material-bily-30cm-x-22m
https://www.sicistroje-shop.cz/lehce-trhaci-podkladovy-material-bily-20cm-x-22m
https://www.sicistroje-shop.cz/lehce-trhaci-podkladovy-material-bily-30cm-x-22m
https://www.sicistroje-shop.cz/jemny-trhaci-podkladovy-material-bily-20cm-x-22m
https://www.sicistroje-shop.cz/jemny-trhaci-podkladovy-material-bily-30cm-x-22m
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Lepící podkladový materiál, bílý
078.995.550 / 078.995.551

Velmi kvalitní lepící podkladový materiál. 
Lepicí podkladový materiál stabilizuje tkané i pletené materiály a zlepšuje vyšitý obraz. Tento 
typ je vhodný zejména na malé díly, které se nedají standardním způsobem upnout do rámu, 
místo toho do něj vložte stabilizátor a díl na něj jednoduše nalepte. 
Po aplikaci výšivky se podkladový materiál odstraní odtrhnutím. 
Kvalita 0,12 mm, středně silné lepidlo.

Délka: 22 m 
Šířka: 20 nebo 30 cm20 cm 30 cm

Hydro samolepící podkladový materiál, bílý
078.995.560

Na tomto stabilizátoru je malý nános lepidla z přírodních materiálů. Používá se na vyšívání 
materiálů, které jsou malé a nejdou upnout do rámečku, nebo na kterých nechcete aby byly 
vidět kroužky z upnutí. Jednoduše upnete tento materiál do rámečku, mokrou houbičkou 
jej lehce navlhčíte a přiložíte materiál, na který budete vyšívat. Po zaschnutí, které je velmi 
rychlé, je materiál zafixován a můžete začít vyšívat. Po vyšití materiál jednoduše odtrhněte. 
Výhodou je, že se vám nebudou špinit od lepidla jehly jako při používání dočasných lepidel ve 
spreji. 
Vhodné na napnuté materiály, samet, hedvábí, úplety, kůži a jiné materiály, které je obtížné 
uchytit v rámečku.

Délka: 22 m 
Šířka: 20 cm

20 cm

Vodou rozpustná vyšívací fólie
078.995.570 / 078.995.571

Speciální průhledná fólie, která se používá jako horní krytí výšivky, nebo jako podkladový 
stabilizátor. Fólie se rozpustí po ponoření do teplé vody. Je vhodná na výšivky materiálů, kde 
jsou smyčky, jako ručníky, hrubá vazba tkaniny, šifon, organza, síťovina atd. 
Užitečná pro výšivky, které jsou vidět z obou stran. Umístěte stabilizátor s materiálem do 
rámečku a vyšijte výšivku. Po skončení ponořte do teplé vody.

Délka: 22 m 
Šířka: 20 nebo 30 cm

20 cm 30 cm

Nažehlovací podkladový materiál, bílý
078.995.590 / 078.995.591

Velmi kvalitní lepící nažehlovací podkladový materiál. 
Určen k trvalé fixaci výšivek, nášivek a emblémů, zcela bez šití. Materiál se nažehlí po vyšití 
na celou zadní stranu vzoru, tím dojde ke zpevnění každé aplikace. Okraje ani hrany se 
neodlepují a následně se fixuje na hotový výrobek. 
Jednou stranou nalepte na rubovou stranu výšivky, druhou stranou přiložte na oděv a 
žehličkou nažehlete.

Délka: 22 m 
Šířka: 20 nebo 30 cm 20 cm 30 cm

PODKLADOVÉ MATERIÁLY

https://www.sicistroje-shop.cz/
https://www.sicistroje-shop.cz/lepici-podkladovy-material-bily-20cm-x-22m
https://www.sicistroje-shop.cz/lepici-podkladovy-material-bily-30cm-x-22m
https://www.sicistroje-shop.cz/hydro-samolepici-podkladovy-material-bily-20cm-x-22m
https://www.sicistroje-shop.cz/vodou-rozpustna-vysivaci-folie-20cm-x-22m
https://www.sicistroje-shop.cz/vodou-rozpustna-vysivaci-folie-30cm-x-22m
https://www.sicistroje-shop.cz/nazehlovaci-podkladovy-material-bily-20cm-x-22m
https://www.sicistroje-shop.cz/nazehlovaci-podkladovy-material-bily-30cm-x-22m
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Průsvitný podkladový materiál
078.995.620 / 078.995.621

Velmi kvalitní průsvitný podkladový materiál. 
Tento stabilizátor se používá při vyšívání na velmi tenké a průsvitné materiály, kdy 
potřebujeme vrstvu nejen zpevnit, ale nechceme, aby tento stabilizátor byl později vidět. 
Pro nejlepší výsledek použijte jen jednu vrstvu.

Délka: 11 m 
Šířka: 20 nebo 30 cm

20 cm 30 cm

Teplem rozpustná vyšívací fólie
078.996.590 / 078.996.591

Speciální průhledná fólie, která se používá jako horní krytí výšivky, nebo jako podkladový 
stabilizátor. Okamžitě zmizí po dotknutí žehličkou a nepřipálí se k žehlící ploše. Je vhodná 
pro takové materiály, které nechcete po vyšívání už prát, nebo je nechcete namáčet. Je 
vhodná na výšivky materiálů, kde jsou smyčky, jako ručníky, hrubá vazba tkaniny, šifon, 
organza, síťovina atd. 
Umístěte stabilizátor s materiálem do rámečku a vyšijte výšivku. Po skončení odtrhněte a na 
zbytek přiložte žehličku na střední hodnotu. Zbytky fólie, která nezmizí, opatrně vykartáčujte.

Délka: 22 m 
Šířka: 20 nebo 30 cm20 cm 30 cm

Trhací podkladový materiál, černý
078.996.880 / 078.996.881

Velmi kvalitní trhací podkladový materiál v černé barvě. 
Perfektní zpevnění ve všech směrech. 
Tento typ je vhodný pro výšivku na stabilní materiály, džínovinu, tkanou bavlnu apod. 
Po aplikaci výšivky se přebytečný materiál odstraní odtržením. Dostupný také v bílé barvě.

Délka: 22 m 
Šířka: 20 nebo 30 cm

20 cm 30 cm

PODKLADOVÉ MATERIÁLY

Nažehlovací průsvitný stabilizátor
078.995.640 / 078.995.641

Velmi kvalitní nažehlovací průsvitný podkladový materiál. 
Tento stabilizátor se používá při vyšívání na velmi tenké a průsvitné materiály, kdy 
potřebujeme vrstvu nejen zpevnit, ale nechceme, aby tento stabilizátor byl později vidět. 
Velmi vhodné pro aplikace, kde aplikaci přižehlíme ke stabilizátoru a ten upevníme do 
rámečku. Poté se zbytek stabilizátoru okolo výšivky odstřihne. 
Pro minimalizování krčení žehlete na 120°C.

Délka: 22 m 
Šířka: 20 nebo 30 cm 20 cm 30 cm

https://www.sicistroje-shop.cz/
https://www.sicistroje-shop.cz/prusvitny-podkladovy-material-20cm-x-11m
https://www.sicistroje-shop.cz/prusvitny-podkladovy-material-30cm-x-11m
https://www.sicistroje-shop.cz/teplem-rozpustna-vysivaci-folie-20cm-x-22m
https://www.sicistroje-shop.cz/teplem-rozpustna-vysivaci-folie-30cm-x-22m
https://www.sicistroje-shop.cz/trhaci-podkladovy-material-cerny-20cm-x-22m
https://www.sicistroje-shop.cz/trhaci-podkladovy-material-cerny-30cm-x-22m
https://www.sicistroje-shop.cz/nazehlovaci-prusvitny-stabilizator-20cm-x-22m
https://www.sicistroje-shop.cz/nazehlovaci-prusvitny-stabilizator-30cm-x-22m
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Lepící stabilizátor na čepice - 20 ks
078.995.600

20 ks dopředu nastříhaného papírového lepícího stabilizátoru na vyšívání čepic.

DO OBCHODU

PODKLADOVÉ MATERIÁLY

LEPIDLA PRO FIXACI MATERIÁLŮ

Lepící transparentní sprej 500 ml
Spirit 5 je sprej v podobě dočasného lepidla se zesíleným lepícím efektem, které umožňuje opakovanou fixaci materiálu. Sprej 
lze použít pro dočasné a opakované lepení textilních materiálů, papírů, tenkých kartónových papírů, plastů, filmů a celofánů k 

dalšímu materiálu, a to bez rizika posuvu jednoho materiálu od druhého.

Pružné látky a úplety: 
Zabraňuje „vytažení“ materiálu přilepte vlizelín na materiál pomocí Spirit 5.

Aplikace: 
Spirit 5 perfektně fixuje aplikace po dobu vyšívání. Nedochází k posunu materiálů i když je nemůžete chytit do rámečku.

Hladké látky: 
Spirit 5 zabraňuje posunutí látky. Vlizelín postříkejte a přitlačte na látku.

Díly které nechceme nebo nemůžeme upínat, například z důvodu vyloučení otlačenin: 
Vlizelín upněte, postříkejte Spirit 5 a na něj přilepte díly určené k vyšití.

Přířezy: 
Spirit 5 fixuje prířezy na vlizelín - znamenitě se hodí pro kapsy kalhot, límce, manžety atd.

Spirit 5 sprej 500 ml je široce používaný v textilním průmyslu pro připevnění zpracovávaných aplikací, vzorů během řezání 
nebo kreslení. Je nezbytný v sériové výrobě pro upevnění elementů před finálním zkompletováním. Velmi vhodný je i pro 

návrháře.

Pro odstranění použitého lepidla ze strojů a jejich částí aplikujte průmyslový čistič Spirit 6.

DO OBCHODU DO OBCHODU

SPIRIT 5 
STRONG

SPIRIT 5

(zesílený efekt)

https://www.sicistroje-shop.cz/
https://www.sicistroje-shop.cz/lepici-stabilizator-na-cepice-20-ks
https://www.sicistroje-shop.cz/lepidlo-sprej-sublimacni-spirit-5-spray-500-ml
https://www.sicistroje-shop.cz/sublimacni-spray-docasne-lepidlo-spirit-5-strong-spray-500-ml
https://www.sicistroje-shop.cz/lepidlo-sprej-sublimacni-spirit-5-spray-500-ml
https://www.sicistroje-shop.cz/sublimacni-spray-docasne-lepidlo-spirit-5-strong-spray-500-ml
https://www.sicistroje-shop.cz/sublimacni-spray-docasne-lepidlo-spirit-5-strong-spray-500-ml
https://www.sicistroje-shop.cz/lepidlo-sprej-sublimacni-spirit-5-spray-500-ml
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JEHLY

Vyšívací jehly mají zvláštní zkosení, lehce zaoblený hrot a o něco větší ouško jehly, aby se nepoškodila nit ani látka. 
Používají se na metalické, viskózové a jiné speciální nitě pro vyšívání a ozdobné šití.

130/705 H-E VDS
5x90

130/705 H-E VMS
5x70

130/705 H-E V3S
3x75, 2x90

130/705 MET VDS
5x90

130/705 MET VCS
5x80

130/705 MET ZWI NE 
2,5 mm SCS 80

130/705 H-E ZWI NE 
3,0 mm SMS 75

Speciální jehly pro vyšívání metalickým vláknem

130/705 H-ET VDS
90 GOLD - 5x75

130/705 H-ET VMS
75 GOLD - 5x75

Zlaté jehly

Dvojjehly

Jehly lépe odvádí teplo, čímž se zabrání trhání nití.

130/705 H SPR
80 SPRING

Jehla s pružinkou

JEHLY DOMÁCÍ

https://www.sicistroje-shop.cz/
https://www.sicistroje-shop.cz/jehly-vysivaci-130705-h-e-vds-90-embroidery
https://www.sicistroje-shop.cz/jehly-vysivaci-130705-h-e-vds-90-embroidery
https://www.sicistroje-shop.cz/jehly-vysivaci-130705-h-e-vms-75-embroidery
https://www.sicistroje-shop.cz/jehly-vysivaci-130705-h-e-vms-75-embroidery
https://www.sicistroje-shop.cz/jehly-vysivaci-130705-h-e-v3s-75-90-embroidery
https://www.sicistroje-shop.cz/jehly-vysivaci-130705-h-e-v3s-75-90-embroidery
https://www.sicistroje-shop.cz/jehly-vysivaci-130-met-vds-90-embroidery
https://www.sicistroje-shop.cz/jehly-vysivaci-130-met-vds-90-embroidery
https://www.sicistroje-shop.cz/jehly-vysivaci-130-met-vcs-80-embroidery
https://www.sicistroje-shop.cz/jehly-vysivaci-130-met-vcs-80-embroidery
https://www.sicistroje-shop.cz/dvojjehla-vysivaci-130-met-zwi-ne-25-scs-80-embroidery
https://www.sicistroje-shop.cz/dvojjehla-vysivaci-130-met-zwi-ne-25-scs-80-embroidery
https://www.sicistroje-shop.cz/jehly-vysivaci-130705-h-e-zwi-ne-30-sms-75-embroidery
https://www.sicistroje-shop.cz/jehly-vysivaci-130705-h-e-zwi-ne-30-sms-75-embroidery
https://www.sicistroje-shop.cz/jehly-vysivaci-130705-h-et-vds-90-gold-embroidery
https://www.sicistroje-shop.cz/jehly-vysivaci-130705-h-et-vds-90-gold-embroidery
https://www.sicistroje-shop.cz/jehly-zlate-vysivaci-130705-h-et-vms-75-gold-embroidery
https://www.sicistroje-shop.cz/jehly-zlate-vysivaci-130705-h-et-vms-75-gold-embroidery
https://www.sicistroje-shop.cz/jehla-vysivaci-130705-h-spr-80-spring
https://www.sicistroje-shop.cz/jehla-vysivaci-130705-h-spr-80-spring
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JEHLY PRŮMYSLOVÉ

DBXK5
Standardní

DBXK5 SES
Na pleteninu (kulatá špička)

DBXK5 SUK
Na pleteninu (více zakulacené)

7560 65 70 80 85 90 100 7560 65 70 80 90 100 7560 65 70 80 90 100

DBXK5 SD1
Na kůži

DBXK5 SPI
Ostrá špička

DBXK5 KK
Krátký dřík

807570 80 90 7560 70 80 90

DBXK5 SKF
Na pleteninu (nejvíce zakulacené)

80 90 100

DBXK5 SERV 6
Na husté vzory

75

DBXK5 SES SERV 6
Na husté vzory (kulatá špička)

65

Standardní

DBXK5 TN DBXK5 SES TN DBXK5 SUK TN

7560 65 70 80 7570 807570 80 90

Jehly se speciální úpravou tzv. zlaté jehly (nitrid titanový povrch), které jsou 
odolné při vyšívání silných houževnatých materiálů.

Kulatá špička Více zakulacené

JAK VYBÍRAT

https://www.sicistroje-shop.cz/
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-standardni
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-pletenina-ses-a-suk
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-pletenina-ses-a-suk
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-standardni
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-pletenina-ses-a-suk
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-pletenina-ses-a-suk
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-na-kuzi-sd1
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-ostra-spicka-spi
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-kratky-drik-kk
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-na-kuzi-sd1
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-ostra-spicka-spi
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-kratky-drik-kk
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-skf
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-huste-vzory-serv-6
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-skf
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-huste-vzory-serv-6
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-huste-vzory-serv-6
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-huste-vzory-serv-6
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-zlate-tn
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-zlate-tn
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-zlate-tn
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-zlate-tn
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-zlate-tn
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-stroje/jehly-vysivaci-stroje/jehly-pro-prumyslove-vysivaci-stroje-zlate-tn
https://www.sicistroje-shop.cz/jehly-pro-sici-stroje/jak-vybirat-jehly-do-prumysloveho-siciho-stroje
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NŮŽKY
Nůžky vhodné pro vyšívání, tzv. cvakačky. Nůžky jsou většinou pro praváky a leváky. Mají malé ostří, které umožní snadné 

odstřihnutí nití při výšivce. Některé nůžky mají zahnuté ostří, abyste se lépe dostali k nitím co nejblíže k materiálu.

ES-5002-BL ES-5002CB-BL
Malé odstřihovací nůžky pro 
odstřihování zbytků nitek u 

vyšívacích strojů. 
Rovné ostří.

Malé odstřihovací nůžky pro 
odstřihování zbytků nitek u 

vyšívacích strojů. 
Zahnuté ostří.

Nerezová ocelová čepel ideální pro práci ve vyšívání a u vyšívacích strojů. 
Pohodlná rukojeť vyrobená z odolného PP pro snadné stříhání. 

Vhodné pro praváky i leváky. 
12 cm.

427-4 MUNDIAL
Classic Forged - zahnuté 

Malé nůžky vyšívací s ostrou 
špičkou ideální k odstřihu nití 

po výšivce, délka 10 cm.

664-5.1/2 MUNDIAL 426-4 MUNDIAL
Red Dot - řemeslnické nůžky 
Malé nůžky vyšívací s ostrou 
špičkou ideální k odstřihu nití 

po výšivce, délka 14 cm.

Classic Forged 
Malé nůžky vyšívací s ostrou 
špičkou ideální k odstřihu nití 

po výšivce, délka 10 cm.

ZAHNUTÉ

KAI N5100 CKAI N5100
Obratné nůžky s úzkými a 

velmi ostrými břity pro snadné 
párání stehů a čištění švů. 

10 cm

Obratné nůžky s úzkými a 
velmi ostrými břity pro snadné 

párání stehů a čištění švů. 
Se zahnutou čepelí. 10 cm.

ZAHNUTÉ

ZAHNUTÉ

https://www.sicistroje-shop.cz/
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-nuzky-es-5002-bl
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-nuzky-es-5002cb-bl
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-nuzky-es-5002-bl
https://www.sicistroje-shop.cz/vysivaci-nuzky-es-5002cb-bl
https://www.sicistroje-shop.cz/classic-forged-vysivaci-nuzky-zahnute
https://www.sicistroje-shop.cz/classic-forged-vysivaci-nuzky-zahnute
https://www.sicistroje-shop.cz/red-dot-hobby-remeslnicke-nuzky-14cm
https://www.sicistroje-shop.cz/nuzky-klasicke-pro-vysivani-vysivaci-nuzky-10-cm
https://www.sicistroje-shop.cz/red-dot-hobby-remeslnicke-nuzky-14cm
https://www.sicistroje-shop.cz/nuzky-klasicke-pro-vysivani-vysivaci-nuzky-10-cm
https://www.sicistroje-shop.cz/n5100-paraci-nuzky-zahnute-kai-japan
https://www.sicistroje-shop.cz/n5100-paraci-nuzky-zahnute-kai-japan
https://www.sicistroje-shop.cz/n-5100-paraci-nuzky-kai-japan
https://www.sicistroje-shop.cz/n-5100-paraci-nuzky-kai-japan
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PUFFY PĚNA
Puffy pěna pro prostorovou výšivku
Tento materiál se používá pro vyšívání prostorových 3D výšivek. Je to velmi příjemný efekt výšivky, který vyčnívá do prostoru. 
Jednoduchým vyšitím získáte například na čepicích efekt, díky němuž dokážete výrobek lépe prodávat. Po obšití stačí pěnu 
jen jednoduše vytrhnout.

Polyuretan je využíván u výroby výšivek s 3D efektem. Při vyšívání 3D výšivek s použitím polyuretanových desek je nutné 
zvládnout technologii výroby především v tvorbě programu.

Puffy pěna 30x40 cm
Síla: 2 mm, měkká, bílá

Puffy pěna 30x40 cm
Síla: 2 mm, tvrdá, bílá

Puffy pěna 30x40 cm
Síla: 3 mm, měkká, bílá

Puffy pěna 30x40 cm
Síla: 3 mm, tvrdá, bílá

Puffy pěna 30x40 cm
Síla: 3 mm, měkká, černá

Puffy pěna 30x40 cm
Síla: 3 mm, tvrdá, černá

Puffy pěna 130x200 cm
Síla: 2 mm, bílá

Puffy pěna 130x200 cm
Síla: 3 mm, bílá

Puffy pěna 130x200 cm
Síla: 2 mm, červená

https://www.sicistroje-shop.cz/
https://www.sicistroje-shop.cz/puffy-pena-bila-3d-rozmer-30x40cm-sila-2mm-mekka
https://www.sicistroje-shop.cz/puffy-pena-bila-3d-rozmer-30x40cm-sila-2mm-tvrda
https://www.sicistroje-shop.cz/puffy-pena-bila-3d-rozmer-30x40cm-sila-3mm-mekka
https://www.sicistroje-shop.cz/puffy-pena-bila-3d-rozmer-30x40cm-sila-2mm-mekka
https://www.sicistroje-shop.cz/puffy-pena-bila-3d-rozmer-30x40cm-sila-2mm-tvrda
https://www.sicistroje-shop.cz/puffy-pena-bila-3d-rozmer-30x40cm-sila-3mm-mekka
https://www.sicistroje-shop.cz/puffy-pena-bila-3d-rozmer-30x40cm-sila-3mm-tvrda
https://www.sicistroje-shop.cz/puffy-pena-bila-3d-rozmer-30x40cm-sila-3mm-tvrda
https://www.sicistroje-shop.cz/puffy-pena-cerna-3d-rozmer-30x40cm-sila-3mm-mekka
https://www.sicistroje-shop.cz/puffy-pena-cerna-3d-rozmer-30x40cm-sila-3mm-mekka
https://www.sicistroje-shop.cz/puffy-pena-cerna-3d-rozmer-30x40cm-sila-3mm-tvrda
https://www.sicistroje-shop.cz/puffy-pena-cerna-3d-rozmer-30x40cm-sila-3mm-tvrda
https://www.sicistroje-shop.cz/puffy-pena-cervena-3d-rozmer-105x205cm-sila-2mm
https://www.sicistroje-shop.cz/puffy-pena-bila-3d-rozmer-130x200cm-sila-2mm
https://www.sicistroje-shop.cz/puffy-pena-bila-3d-rozmer-130x200cm-sila-3mm
https://www.sicistroje-shop.cz/puffy-pena-bila-3d-rozmer-130x200cm-sila-2mm
https://www.sicistroje-shop.cz/puffy-pena-bila-3d-rozmer-130x200cm-sila-3mm
https://www.sicistroje-shop.cz/puffy-pena-cervena-3d-rozmer-105x205cm-sila-2mm

