Maak oogverblindende
decoratieve effecten
Met de kwaliteit en
precisie van Janome
worden uw steken
prachtig zowel aan de
binnen- als buitenzijde.
Afbiezen in één simpele
handeling met een geweldig
resultaat.

Optionele Accessoires

Bandgeleider

Verbazingwekkende zomen,
zelfs in dunne en gladde
materialen.

Zoomgeleider
2 draads brede coversteek voor het naaien van biezen of
oprijgen.

Transparante naaivoet
Naaivoet met middengeleider
Zoals de professionals zomen
voor een trendy uitstraling.

Elastiekgeleider
Instelbare naadgeleider
Verlengtafel
3 draads coversteek - voor
het maken van decoratieve
topstiksels.

Vraag uw dealer
naar de vele
mogelijkheden

Uw officiële JANOME dealer:

Technische en/of optische wijzigingen voorbehouden

België

Janome Europe B.V.
Bijlmermeerstraat 22
2131 HG HOOFDDORP
Nederland

Tel.: 0495 23 97 78
www.janome.be
info@janome.nl

Tel.: 023 - 557 5559
www.janome.nl
info@janome.nl

C ov e r P r o 1 0 0 0 C P X
Rijgen
Stikken
Zomen
Versieren
Gewoon . . . . .
Onmisbaar !!!

CoverPro™ 1000CPX

NIEUW - “STS’ Systeem
Het innovatieve ‘STS” syteem
(Seam Thightening System) is een
eigenschap die voortkomt uit de
industrie en er voor zorgt dat de
draad van de ondergrijper perfect
glad en gelijkmatig wordt doorgevoerd. Dit geeft een strakke
steek bij b.v. dikke rekbare stoffen
maar een lossere steek bij stoffen
waar meer elasticiteit bij nodig is.
De functie is direct aan de buitenkant van de machine te bedienen
zonder dat ingewikkeld opnieuw
inrijgen noodzakelijk is.
De duidelijke afbeelding geeft
aan hoe de schuifregelaar
ingesteld moet worden.

Coversteekmachine in industriestijl . . .
Professionals in de kledingindustrie werken de kleding nooit af op een “gewone” naaimachine.
Als zij in een project een zoom maken dan doen zij dat met een coversteek.
U kunt nu met de Janome CoverPro 1000CPX dezelfde professionele resultaten behalen.
Het geeft u de perfectie van een industriemachine maar met de eenvoudige bediening van
een huishoudnaaimachine. Met de CoverPro 1000CPX is ombouwen zoals bij een normale
lockmachine niet meer nodig.

Janome . . .
CoverPro specialist !
De 1000CPX - gebruik 1, 2 of 3
naalden voor de verschillende
steekmogelijkheden.
De 1000CPX - gebruik 2, 3 of 4
klossen lockgaren.
Voor decoratieve effecten kunt u
ook naaigaren of de verschillende
siergarens gebruiken.
De 1000CPX - heeft de juiste
eigenschappen en kracht om de
vele soorten naaiprojecten
perfect met een professionele
look af te werken.
Nog nooit was een CoverPromachine zo eenvoudig te
bedienen. Overtuig uzelf en
probeer hem uit bij de dealer.

Nog nooit was inrijgen
zo eenvoudig!
Het kleureninrijgsysteem
geeft de volgorde aan.
De ondergrijper kan zelfs
zonder pincet worden ingeregen door het ‘click-to-go”
systeem. Inclusief handige
draadinsteker.

Geweldig voor sportkleding
Fitness-, dans-, skate-, arobic-,
gym- en zwemkleding zijn ideale
projecten om te maken met uw
1000CPX. Zelfs het toevoegen
van elastiek aan uw project is
kinderspel.
Doe nog meer met uw 1000CPX
en gebruikt voor de diverse
technieken een van de vele extra
optionele accessoires.

4 draads coversteekmachine

Extra grote vrije ruimte rechts
naast de naald - 143 mm breed
en 100 mm hoog - onmisbaar
wanneer u in het midden over
uw kledingstuk wilt naaien.

Door de verticale naaldstand,
net als bij een naaimachine,
worden de steken mooi en
gelijkmatig genaaid.
De extra ruimte rond de naald
zorgt voor het snel en eenvoudig kunnen wisselen.
Gebruik alleen de EL x 705 nld.

- draadafsnijder
- extra hoge lockvoethoogte
Vrije arm mogelijkheid voor
het snel en makkelijk kunnen
naaien en afwerken van smalle
delen zoals manchetten en bij
kinderkleding.

- automatische vrijgave van
de draadspanning
- instelbare persvoetdruk

- deksteek 6mm breed / 3 nld
- deksteek 6mm breed / 2 nld
- deksteek 3mm breed / 2 nld
- kettingsteek variabel / 1 nld
- instelbare steeklengte van
1 mm tot 4 mm
- instelbaar differentieel van
0.5 mm tot 2.25 mm
- 1000 steken per minuut

