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2018CATALOGUS

Omschrijving Adv VkpCodesArt codes

F 6699 Starlet - Naaimachine

1 oneindig knoopsgat

6 automatische 1-fase knoopsgaten

Met 100 steekpatronen

A - assortiment

F6699

1 € 369,90Vpe:

Extra aanzettafel voor meer werkruimte

Auto regeling van steeklengte en - breedte

Met variabele naaldposities

4996856111341

F 6660 Starlet - Naaimachine

Automatische naaldinrijger

4 automatische 1-faseknoopsgaten

60 geïntegreerde steekpatronen

A - assortiment

F6660

1 € 349,90Vpe:

Auto regeling van steeklengte en -breedte

Heavy duty metalen frame

Variabele naaldposities

4996856111327

F4423 - Heavy Duty

Heavy duty = + 50% motorkracht

Automatisch 1 - fase knoopsgat

Met 23 steekpatronen

A - assortiment

F4423

1 € 299,90Vpe:

Met regelbare steeklengte en breedte

Regelbare persvoetdruk

5 basisstk. - 12 decor stk. - 6 stretchstk.

0374318830186

F 4411 Heavy Duty - Naaimachine

Extra hoge snelheid 1100 rpm

Automatisch 4 - fase knoopsgat

Met 11 steekpatronen

A - assortiment

F4411

1 € 289,90Vpe:

Regelbare persvoetdruk

Verzinkbaar transport

Met regelbare steeklengte en steekbreedte

0374318830018

F 3323 Talent - Naaimachine

Top Drop In Spoelsysteem

Automatisch 1-fase Knoopsgat

Met 23 Steekpatronen

A - assortiment

F3323

1 € 289,90Vpe:

Met Regelbare Steeklengte

Met Regelbare Steekbreedte

5 Basisstk. - 12 Decor Stk. - 6 Stretchstk.

0374318830254

F 3321 Talent - Naaimachine

Top drop in spoelsysteem

Met automatisch 4-fase knoopsgat

Met 21 steekpatronen

A - assortiment

F3321

1 € 249,90Vpe:

Met regelbare steeklengte

Met regelbare steekbreedte

5 basisstk. - 10 decor stk. - 6 stretchstk.

0374318831008

Datum afdruk:

Tel: 0032(0)11 82 37 97
Mail: info@befrako.be

07/05/2018 www.befrako.be

BEFRAKOKMO - Zone Molenheide 4081
3520 Zonhoven

Pag. 1/2

BTW-TVA : BE 0463 716 913



2018CATALOGUS
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F 2273 Naaimachine - Naaimachine

Uitgebreide mogelijkheden

Met automatisch 1-fase knoopsgat

Met 23 steekpatronen

A - assortiment

F2273

1 € 239,90Vpe:

Met regelbare steeklengte en steekbreedte

Met automatische bovenspanning

6 basisstk. - 11 decor stk. - 5 stretchstk.

0374318824000

F 2263 Tradition - Naaimachine

Uitgebreide mogelijkheden

Met automatisch 4 fase knoopsgat

Met 23 steekpatronen

A - assortiment

F2263

1 € 229,90Vpe:

Met regelbare steeklengte en steekbreedte

Met automatische bovenspanning

6 basisstk. - 11 decor stk. - 5 stretchstk.

0374318823942

F 2259 Tradition - Naaimachine

Robuuste uitvoering

Met automatisch 4 fase knoopsgat

Met 19 steekpatronen

A - assortiment

F2259

1 € 199,90Vpe:

Traploos regelbare steeklengte en steekbreedte

Met ingebouwd naailicht

10 basisstk. - 8 rekbare stk. - 1 borduurstk.

0374318823874

F 2250 Tradition - Naaimachine

- automatisch 4-fase knoopsgat, vrije arm, stofhoes, licht

- 5 basis- 3 rekbare steken en 1 borduursteek

- Basis huishoudnaaimachine met alle practische steken

A - assortiment

F2250

1 € 159,90Vpe:

03743 1882
0040

De tekst bevat ongel

F 1412 Promise - Naaimachine

Met automatisch 4 fase knoopsgat

6 basis - 4 stretch - 1 borduur

Met 12 steekpatronen

A - assortiment

F1412

1 € 179,90Vpe:

Regelbare steeklengte

Regelbare steekbreedte (zigzag)

Met vereenvoudigde draadinrijging

0374318843742

F 1306 Start - Naaimachine

Eenvoudig in te rijgen

1 Automatisch 4-fasen knoopsgat

6 Geïntregeerde steken: 4 Basis, 1 Decoratieve & 1 knoop

A - assortiment

F1306

1 € 159,90Vpe:

Heavy Duty Metalen Frame

Extra hoge persvoet lift

Eenvoudige steekselectie

0374318856230

Datum afdruk:

Tel: 0032(0)11 82 37 97
Mail: info@befrako.be
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BESTELLINGEN - COMMANDES 

011 82 37 97 

orders@befrako.be 

 
SPAREPARTS 

011 82 37 97 

spareparts@befrako.be 

 
BOEKHOUDING - COMPTABILITÉ 

011 82 37 97 

finance@befrako.be 

 
HERSTELLINGEN - RÉPARATIONS 

011 82 37 97 

info@befrako.be  

       

SALES REPRESENTATIVE 

Jan Van Gestel 
+32 479 07 03 02  

jan.vangestel@befrako.be 

 SALES REPRESENTATIVE 

Valerie Barra 
+32 472 94 65 03 

Valerie.Barra@befrako.be 

 

 

 

Ons team staat steeds voor u klaar! Notre équipe vous attend! 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE – ALGEMENE DIRECTIE 

Koen Evers 
Koen.evers@befrako.be   

ALGEMEEN NUMMER – NUMÉRO GÉNÉRALE 

+32 11 82 37 97 

info@befrako.be  

Bezoek onze website - Visitez notre site web 
www.befrako.be  

Prijslijst geldig van 10/04/2018 tot volgende prijsaanpassing of tot uitputting van de voorraad. De aankoopprijzen (AKP) zijn netto eenheidsprijzen exclusief 
BTW, behoudens vergissingen of weglatingen. De aanbevolen advies verkoopprijzen zijn inclusief BTW 21%. Alle prijzen zijn exclusief de Recupel en BEBAT 
bijdrage, overeenkomstig de vigerende tarieven 2018, behoudens vergissingen of weglatingen.    

De code "Assort" duidt de beschikbaarheid van de goederen aan :  
- Code A = goederen zijn beschikbaar uit onze magazijnen te Zonhoven en leverbaar binnen 5 dagen na schriftelijke bestelling.   
- Code B = goederen zijn  beschikbaar per verpakkingseenheid (vpe) en leverbaar binnen 10  dagen na schriftelijke bestelling. 
- Code T  = toebehoren, enkel leverbaar op bestelling met een levertermijn van 10 dagen na schriftelijke bestelling. 

De service code houdt in : 
- Code R   = Repair dwz de goederen vallen onder de herstelprocedure, zoals bepaald in onze algemene voorwaarden 2016. 
- Code R* = Repair at Home d.w.z. binnen de garantieperiode wordt het toestel aan huis hersteld door een door ons erkende service dienst. 
- Code X   = Exchange d.w.z. bij defect binnen de wettelijke garantieperiode worden deze goederen omgeruild/gecrediteerd. 

De garantieperiode wordt aangeduid door de kolom "Gar" en geeft het aantal jaren garantie aan dat door de fabrikant aan dit product werd toegekend. De 
wettelijke minimum waarborg periode bedraagt 2 jaar.  

Het Franco leveringsbedrag bedraagt € 300,00 exclusief B.T.W .  Op alle bestellingen, kleiner dan € 300,00 netto, wordt een transportkost van € 10,00 
aangerekend. Deze bedragen zijn berekend op de gekende tarieven 2016 en kunnen ten allen tijde aangepast worden onder druk van de wijzigende 
economische omstandigheden. 

Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen factuurdatum, behoudens anders overeengekomen. Voor het overige blijven de voorwaarden, zoals gekend, van kracht 
voor het jaar 2018.  

mailto:orders@befrako.be
mailto:spareparts@befrako.be
mailto:finance@befrako.be
mailto:info@befrako.be
mailto:jan.vangestel@befrako.be
mailto:Valerie.Barra@befrako.be
mailto:Koen.evers@befrako.be
mailto:info@befrako.be
http://www.befrako.be/
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