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Wil je je onderscheiden en je producten meer toegevoegde waarde geven door  
te personaliseren?

Of misschien heb je al langere tijd ideëen om borduurwerk in opdracht te willen 
aanbieden?

Waarom borduren? Waarom Brother? Drie redenen om te beginnen:

1.  Maak het verschil met personalisatie 
  Met personaliseren biedt je je klanten iets unieks aan; een op maat gemaakt logo of geborduurde 

naam zorgt voor een persoonlijke uitstraling.

2.  Een service met een meerwaarde waarmee je je onderscheid van de rest. 
  Door een  borduurservice ter plekke aan te bieden met een ‘a-la-minute’ effect, biedt je een extra 

toegevoegde waarde ten opzichte van de concurrentie.

3.  Krijg meer voor minder
  De PR-borduurmachines van Brother staan bekend als marktleiders met kwalitatief hoogstaande 

eindresultaten. Maar dat betekent niet dat ze duur of ingewikkeld zijn … Integendeel zelfs! We 
ontwerpen onze machines zo dat ze betaalbaar en gebruiksvriendelijk blijven. De basisfuncties van 
de machine zijn in korte tijd bekend.

De hoogtechnologische Brother-borduurmachines zijn ontworpen om eenvoudig een 
eigen bedrijf mee te beginnen.  En dankzij de compacte uitvoering is deze machine 
te gebruiken in de meeste werkruimten, van een kamer in huis tot een atelier 
of winkel.

Waarom borduurwerk aanbieden?

Van initialen op een overhemd tot teamlogo’s … Met een personalisatieservice 
geeft je artikelen een extra meerwaarde. 

De klant van vandaag vraagt om snelle resultaten. Een interne borduurservice 
zorgt ervoor dat je snel resultaat kunt bieden; een betrouwbaar adres dat alle 
wensen van de klant laat uitkomen.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Waarom een eigen borduurbedrijf starten?

Een bedrijf aan huis heeft zoveel voordelen!

Kies de meest geschikte locatie
Thuis, in een bedrijfsruimte of in een winkel. Wat te denken van een mobiele borduurstudio waarmee 
je naar exposities, beurzen, festivals en speciale events kunt reizen*?

Kies een passend investeringsniveau
Jij bent de baas, dus je beslist zelf over de uitgaven en prijzen.

Kies je eigen klanten!
Sport, hobby’s, interieurinrichting, artikelen voor huisdieren, bedrijfskleding, bruiloften, diploma-
uitreikingen, geboortes, familiefeesten … Er zijn zoveel mogelijkheden!

*Indien wettelijk toegestaan.

Inleiding



Potentiële klanten

Borduurwerk kan iets gewoons omtoveren tot iets unieks. En daarom is het zo 
aantrekkelijk. Eindeloos veel mogelijkheden voor de verkoop van producten.  

Al je potentiële klanten zijn in je omgeving - 
Denk eens aan de mogelijkheden die dit schept!

•  Dienstverlenende bedrijven zoals kapsalons, restaurants, tankstations en hotels zijn potentiële 
klanten voor artikelen met initialen en logo’s op bedrijfskleding.

•  Of biedt service aan als onderaanneming bij (kleding) bedrukkingsfirma’s of andere 
borduurbedrijven.

•  Leden van clubs en organisaties dragen graag geborduurde kleding zoals overhemden of colberts 
om hun lidmaatschap te tonen.

•  Wielerclubs en verenigingen bieden hun leden geborduurde applicaties voor petten, shirts, blouses 
of jasjes als aandenken aan belangrijke ritten en andere events.

•  Kerken, synagogen en andere gebedsplaatsen. Bruiloften, geboorte- en doopfeesten, 
communiefeesten en andere bijzondere vieringen zijn de perfecte gelegenheid voor geborduurde 
cadeau’s, zoals handdoeken en servetten met initialen of babydekentjes en slabbetjes met namen 
of met een leuke tekst erop.

•  Speciale evenementen in de omgeving, zoals markten, concerten en festivals. Geborduurde t-shirts 
en petten zijn populaire souvenirs. Neem deel aan een van de vele evenementen*

Wat kan geborduurd worden? 
Tover alledaagse artikelen om tot 
unieke producten:

•  Borduur op petten, sporttassen 
en shirts voor lokale sportteams;

•  Borduur initialen op overhemden, 
schorten en uniforms van bedrijven;

•  Personaliseer dekentjes en slabbetjes 
voor baby's;

•  Borduur initialen op handdoeken, 
badjassen en servetten voor huwelijks- 
of verjaardagsgeschenken;

•  Creëer een eindeloos aanbod 
aan unieke en winstgevende 
cadeau-artikelen.

De borduurmachines van 
Brother bieden eindeloos veel 
bedrijfsmogelijkheden. 

* indien wettelijk toegestaan



Optional My Design Center

Draw it Scan it Convert it Embroider itTeken het Scan het Zet het om Borduur het

PR1055X 
10 naalds borduurmachine 
De PR1055X beschikt over een grote hoeveeldheid functies om de 
productiviteit te verhogen. De 10 naalden geven een breder kleurenbereik. 
Voeg daar het extra grote borduurgebied en de InnovEye gestuurde 
intelligente camera met positioneringsfunctie aan toe en het is direct duidelijk 
dat de PR1055X meer veelzijdigheid en precisie te bieden heeft.

Het compacte ontwerp zorgt er voor dat de borduurmachine moeiteloos 
past in een atelier of in een werkruimte in huis. Tegelijk is de machine 
draagbaar om mee te nemen naar evenementen. De vele gespecialiseerde 
accessoires bieden mogelijkheden om een groot scala aan producten te 
borduren.

My Design Center
Maak de meest fraaie 
ontwerpen met het ingebouwde 
My Design Center. Gebruik het 
scanframe of teken rechtstreeks 
op het LCD-beeldscherm 
en creëer je eigen unieke 
ontwerpen!



PR680W 

6-naalds Borduurmachine
Wanneer borduren een serieuze business is geworden, dan is de 
PR680W een perfecte machine voor jou! Voorzien van innovatieve, 
gebruiksvriendelijke functies die ook in de 1-naalds borduurmachines van 
Brother zijn verwerkt, maar dan met de snelheid, precisie en afwerking 
van onze semiprofessionele machines. Kortom, de perfecte keuze 
voor wie van hobbyist uitgroeit naar een bedrijf of voor degene die zijn 
bestaande business wil verrijken met een aanbod in borduurwerk. 



VR 
Borduurmachine met één naald
Deze snelle borduurmachine, ontworpen om het meest ingewikkelde 
borduurwerk met onberispelijke resultaten te maken, kan ook worden 
omgetoverd tot een machine om te quilten uit de vrije hand. Met meer 
dan 100 jaar Brother-expertise zet de VR moeiteloos de mooiste 
persoonlijke borduurpatronen op handdoeken, kleding, tassen, petten, 
broekzakken en zoveel meer!



Welke functies maken 
onze machines zo geliefd?

Super gemakkelijke naaldinrijger 
In tegenstelling tot de meeste industriële borduurmachines rijgt 

Brother de naald automatisch in. Druk gewoon op de knop! Het 
kan niet gemakkelijker!

Intuïtieve interface
Onze borduurmachines zijn intuïtief in bediening en erg gebruiksvriendelijk. Met duidelijke weergave 
en gemakkelijk te begrijpen functies. Er is veel energie en aandacht gestoken in de ontwikkeling van 
gebruiksvriendelijke kleurentouchscreens waar onze klanten van houden.

Borduurpatroonpositionering (PR1055X)
Het is erg belangrijk dat het borduurpatroon op de juiste plek van het kledingstuk wordt geplaatst. 
En dat is niet altijd gemakkelijk als je nooit eerder met een borduurmachine hebt gewerkt...  
Met de PR1055X is dit echter een fluitje van een cent. De ingebouwde camera helpt om het patroon 
precies te plaatsen waar het geborduurd moet worden, allemaal in ‘real time’!

Positiescanning
Scan projecten in het borduurraam en geef ze op het grote 
scherm weer, zodat het borduurpatroon gemakkelijk kan worden 
gepositioneerd voordat je begint met borduren. Ideaal voor het 
positioneren van patronen op halsuitsnijdingen of complexe 
quiltblokken. De afmetingen van patronen kan worden aangepast 
en worden bewerkt of geroteerd om ze perfect op het kledingstuk 
of project te borduren.

Camera met 
positioneringssensor
Plaats het borduurpatroon 
automatisch op de juiste plaats 
én in de juiste richting, dankzij de 
ingebouwde positioneringssensor!

Live-camera
Gebruik de ingebouwde camerafunctie om het patroon precies te plaatsen waar het geborduurd moet 
worden, de camera maakt de weergave direct in het beeldscherm zichtbaar.
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My Design Center (enkel voor PR1055X)
My Design Center werkt naadloos samen met de Camera 
Scanning Technology van de PR-borduurmachines, zodat je over 
veel nieuwe ontwerpmogelijkheden beschikt, en dat zonder pc. 
Teken of schets rechtstreeks op het LCD-beeldscherm en zie hoe 
de ontwerpen tot leven komen in het grote tekengebied.  
Scanframe voor het scannen van lijntekeningen, clip art 
afbeeldingen of teksten, om te converteren in een borduurpatroon. 
Voeg gemakkelijke meander- of vulpatronen toe aan 
borduurpatronen en quiltblokken.

Videotutorials 
en hulpfuncties 
Onze machines hebben 
allemaal tutorials op het 
scherm en diverse inge-
bouwde uitleg die je helpen 
om een antwoord op diverse 
borduurvragen te vinden. 
Brother – always at your side. 
Wat de vraag ook is.

Extra functies die jouw bedrijf naar een hoger niveau brengen:

•  Variabele snelheid: 400 tot 1000 steken per minuut 
Selecteer de beste borduursnelheid voor het project, of kies verschillende snelheden voor 
verschillende naalden voor speciale garens.

•  Verbind tot 10 PR1055X en PR680W borduurmachines via een draadloos netwerk (WLAN) 
Met PE-Design 11 borduursoftware (optioneel verkrijgbaar) is het mogelijk om tot maximaal 
10 machines via een enkele PC aan te sturen om de productiviteit te verhogen. 
Verzend ontwerpen naar meerdere machines. Zet naamswijzigingen in de wachtrij met behulp van 
de nieuwe naaminvoerfunctie. Ideaal voor het maken van gepersonaliseerde items zoals teamshirts.

•  Automatische borduurraamherkenning 
Herkent het bevestigde borduurraam en geeft de inhoud ervan direct op het scherm weer.

Diverse voorgeprogrammeerde lettertypes en 
ontwerpen
In de PR- en VR-borduurserie zitten enorm veel 
voorgeprogrammeerde lettertypes. Artikelen personaliseren met 
namen en zinnen is dus kinderspel! Voer eenvoudig de tekst in op 
het kleurentouchscreen, kies de grootte, buig ze of geef ze een 
effect … en dat allemaal in enkele eenvoudige stappen!

Laser positioneringskruis voor perfecte plaatsing (PR680W)
Met het grootste verlichte positioneringskruis (in de markt verkrijgbaar), wordt het precies 
duidelijk waar de naalden zullen neerkomen. Daardoor komt het borduurpatroon altijd exact op 
de juiste plaats. Positioneer en lijn de borduurpatronen uit op een eenvoudige en nauwkeurige 
manier, dankzij Brother’s unieke positioneringsfunctie. Zo wordt de hoek en de richting van het 
borduurpatroon automatisch aangepast. 
De exacte plaatsing is instelbaar vanuit negen referentiepunten: het midden, vier hoeken en vier 
middelpunten van de zijlijnen.

1 Startpunt
2 Richting



PR1055X

PR680W

VR

Kies het model dat bij u past
VR PR680W PR1055X

Aantal naalden 1 6 10

Aantal garenklos pennen 4 6 10

Maximale borduurafmeting in mm 200 x 200 200 x 300 200 x 360 (360 x 360*)

Aantal borduurramen (standaard accessoires) 6 4 5**

Maximale borduursnelheid (Steken/Min) 1.000 1.000 1.000

Display type LCD kleuren-touchscreen  IPS LCD-touchscreen IPS LCD-touchscreen

Display afmeting 17,8 cm 25,7 cm 25,7 cm

LED Verlichting 4 3 5

Borduren met vrije arm ü ü ü

Ligging spoel Verticaal, directe toegang Verticaal, directe toegang Verticaal, directe toegang

Draadinrijger Automatisch Automatisch Automatisch

Automatische draadafsnijder ü ü ü

Bovendraadsensors ü ü ü

Camera met directe weergave voor positionering Precieze plaatsing borduurpatronen

Camera met scanfunctie (ondergrond scan) ü

LED-pointer ü ü

Spoelwindsysteem ü  
(onafhankelijk) Optioneel Optioneel

USB-Aansluiting PC aansluiting & USB PC aansluiting & 2x USB PC aansluiting & 2x USB

Borduurlettertypen 20 50 37

Ingebouwde borduurmotieven 305 763 944

Ingebouwde omrandingen en kadervormen 140  
(10 vormen x 14 steeksoorten)

140  
(10 vormen x 14 steeksoorten)

140  
(10 vormen x 14 steeksoorten)

Realistische weergave van borduurpatronen ü ü ü

Bewerkingsfuncties - Vergroten/verkleinen, roteren, 
spiegelen etc. ü ü ü

Instellen lettergrootte (S-M-L) ü ü ü

Tekst uitlijnen (L-M-R) L-M-R L-M-R L-M-R

Meerdere tekstregels invoeren ü ü ü

Afknippen sprongsteken ü ü ü

Help functies en tutorials (video) ü ü ü

Omzetten borduurpatroon naar 1 kleur ü ü ü

My Design Center  
(ontwerp rechtstreeks op scherm) ü

Garenkleur sorteren ü ü ü

Persoonlijke garenkleurentabel creatie ü

Bedieningsmogelijkheid met USB muis ü ü

Kit voor uit de vrije hand quilten en borduren Optioneel

Colour Shuffling ü ü

Verrijdbare opbergtafel Optioneel Optioneel Optioneel

Pettenframe Optioneel Optioneel Optioneel

Ronde borduurramen Optioneel Optioneel Optioneel

Randenborduurraam Optioneel Optioneel Optioneel

Klemframe Optioneel Optioneel Optioneel

Cilinderframe Optioneel Optioneel Optioneel

Jumbo Frame (360x360mm) Optioneel*

Mouwenframe Optioneel Optioneel

Verlengtafel Optioneel Optioneel ü

Bescherming

Draadloze verbinding (WLAN) ü ü

**Inclusief scanframe* optioneel broduurframe alleen geschikt voor PR1055X



Software

Hoewel er veel direct gerealiseerd kan worden met de ingebouwde functies van de machine, vergroot 
een borduursoftwareprogramma de veelzijdigheid van de ontwerpen die je kunt maken. Vanuit de PC 
(met PE-Design borduursoftware) kunnen tot maximaal 10 PR680W en PR1055X borduurmachines 
worden verbonden om de borduurpatronen naartoe te verzenden.

Met het PE-Design softwareprogramma voor borduurpatronen kun je je eigen ontwerpen op een 
computer converteren, bewerken en scannen.

Dit is ideaal voor het samenstellen van logo's en kunstzinnige creaties voor klanten of van eigen 
ontwerpen, waardoor er snel een ontwerp kan worden omgezet in borduurgegevens. Direct 
te borduren op talloze artikelen, van T-shirts en petten tot tassen, jassen en schoenen. 

Daarnaast biedt PE-Design een uitgebreide collectie voorgeprogrammeerde lettertypes en patronen 
waarmee je eigen ontwerpen kunt combineren om artikelen te personaliseren met namen, labels enz.

Garen, versteviging en steunstoffen.

Er bestaat een indrukwekkend aanbod van borduurgarens in talloze kleuren, texturen en afwerkingen. 
Het is belangrijk om de mogelijkheden goed te onderzoeken en de juiste keuze te maken voor een 
erkend, degelijk garenmerk dat de kwaliteit levert die jouw bedrijf verdient. 

Daarnaast zijn verstevigingen en steunstoffen van belang voor  hoogwaardige en professionele 
eindresultaten. Het aanbod is groot. De keuze zal afhangen van de stofsoort en de artikelen waarop 
geborduurd gaat worden. 

Een Brother accountmanager kan advies geven over de diverse mogelijkheden. 

Accessoires
Er zijn veel verschillende accessoires beschikbaar voor het borduren op schoenen, petten, mouwen 
en zakken tot grote paardendekens en reistassen.

Het overzicht hieronder helpt om de juiste accessoires te kiezen voor alle toepassingen.

Pettenframe
Borduur moeiteloos op petten. Drie pettenframes verkrijgbaar. Een pettenframe met een borduurgebied van max. 130 x 60 mm.  
Het grotere pettenframe heeft de royale borduurzone van max. 360 x 60 mm (enkel verkrijgbaar voor de PR1055X). Met flexibele 
pettenframe (PRCF5) kunnen meerdere soorten petten tot maar liefst 35% dichter bij de klep worden geborduurd, afhankelijk van 
het type pet. Het borduurgebied is 130 x 60 mm.
Cilinderframe
Het onmisbare frame voor het borduren op mouwen, broekspijpen of ander cilindervormige stukken, zodat er geen naden 
losgemaakt hoeven te worden.  
Borduurafmeting 90 x 80 mm.
Klemraam
De sets klemramen zijn ideaal om op schoenen, binnenzakken, manchetten, handschoenen en nog veel meer te borduren.  
Borduurafmeting 45 x 24 mm.
Set ronde ramen
Dankzij de ronde vorm van de ramen wordt het gemakkelijk om kledingstukken in te spannen en zo bijvoorbeeld knopen 
of kragen te vermijden. 
De set met ronde ramen bevat 3 ronde ramen: klein 100 mm, medium 130 mm, groot 160 mm.
Compacte borduurramen
Compacte versie van normale borduurramen, in 4 verschillende vormen: cirkel, ovaal breedte, ovaal lengte en vierkant.  
Perfect voor kleiner borduurwerk op babykleertjes, zakken, manchetten, kragen …  
Borduurafmeting cirkel 38 x 44 mm,  
borduurafmeting ovaal breedte 41 x 70 mm,  
borduurafmeting ovaal lengte  33 x 75 mm,  
borduurafmeting vierkant raam 50 x 50 mm. 
Dubbelzijdig klemraam
Dit vierkante klemraam is volledig vrij aan 3 zijden. Daardoor is het ideaal voor borduurwerk op tassen en andere 3D-artikelen. 
Eén kant van het raam heeft een borstelafwerking en wordt gebruikt voor geweven stoffen. De andere kant heeft een rubberen 
afwerking en is dus perfect voor glad materiaal. Beide kanten laten geen afdruk achter op uw stof.
Borduurafmeting 100 x 100 mm.
Randenborduurraam
Borduur prachtig doorlopende motieven en randen met dit randenborduurraam. Dankzij dit klemraam kan de stof eenvoudig 
opschuiven, klaar voor het volgende deel van uw rand. Ideaal voor uiteenlopende projecten, van mode tot woondecoratie.
Quiltraam
Dit raam, ontworpen voor traditionele quiltvierkanten van 20 cm, is ook geschikt bij overtollige stof op grotere projecten 
om te plaatsen over de bovenkant van de raamarmen, zodat het niet naar beneden trekt.
Borduurafmeting 200 x 200 mm.
Mouwenraam
Ideaal voor borduren op mouwen en broekspijpen. Tevens geschikt om kleinere kindershirts en babyrompertjes te borduren. 
Borduurafmeting 70 x 200 mm
Magnetisch raam
Dit kleine maar sterke borduurraam blijft samenhangen dankzij sterke magneten, waardoor stof inspannen heel snel 
en gemakkelijk gaat.  
Omdat het volledig vrij is aan 3 kanten is het ideaal voor klein borduurwerk op moeilijke kledingstukken of tassen, en het laat  
ook geen afdrukken achter op uw stof.
Borduurafmeting 50 x 50 mm.
Borduurmachine opbergtafel
Deze mobiele standaard is een veilig en stabiel onderstel voor de PR- of VR-machines. Bovendien kunnen er extra borduurframes 
en -accessoires in worden opgeborgen.
Vrije arm verlengstuk voor buisvormige projecten
Eenvoudig borduren op broeken, mouwen en andere buisvormige projecten. Dient als extra ondersteuning voor grotere werk- en 
kledingstukken
Magneetframe
Borduur dikkere materialen met gemak. Dankzij de unieke vorm van de magneten, blijft het project perfect op de plaats. Bespaar 
de vele handelingen van opnieuw inspannen; tijdens het borduren van doorlopende borduurpatronen of grote oppervlakken kan 
het project eenvoudig worden opgeschoven.
Nieuw! Magnetische borduurramen! 
Bespaar tijd met de nieuwe, magnetische borduurramen van 130 x 180 mm en 100 x 100 mm van Brother. Zonder inspanning of 
aandraaien van schroeven of hendels. Leg de stof tussen het borduurraam en het borduren kan beginnen.  Zo gemakkelijk - daar 
kan iedereen mee aan de slag! 
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Nederland: @brothersewing.nl
België: @brothersewing.be.nl

@brothersewingcraft


