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Stort invändigt 
arbetsutrymme 
Det största arbetsutrymmet
på marknaden, 100x143mm.
Detta stora utrymme tillåter
dig att sy mitt i tyget, och
kan sy breda fållar enkelt 
och lätt!

Justerbar stynglängd och 
differentialmatning
Justera stygnlängden efter
dina önskemål 1-4mm och 
differentialmatningen 
mellan 0,5-2,25.

Underbart dekorativa 
effekter
Med Janome´s styngkvalitet
och precision, blir dina 
sömmar vackra på både
avig- och rätsida.

Vertikalt nålnedslag
Exakt samma system som på en
standard hushållsmaskin. Stort
utrymme runt nålarna, vilket gör
det enkelt att byta nålar och att
lyfta pressarfoten.

Den första symaskinen 
med äkta tvillingsöm

Vad får du om du korsar en industri
tvillingsömsmaskin med en standard
hushållssymaskin?
En unik blandning av form och funktion -

Janome Cover Pro. Med stor invändig
arbetsyta, friarm och med ett härligt kraft-
fullt syresultat. Den nyskapande designen
gör denna maskin till en utmärkt arbets-
kamrat för alla syentusiaster. Som alla
Janome kvalitetsprodukter, är Cover Pro maskinen
användarvänlig och med mängder av goda
fördelar.

Cover Pro syr med upp till 
1000 stygn per minut
Cover Pro 1000CP har tre nålar och är en
fyrtrådig modell. Syr bred 6mm trillingsöm,
bred 6mm tvillingsöm, smal 3mm tvillingsöm
och kedjesöm.

nyskapande!
Utmärkande, kraftfull, 
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Nålar
Cover Pro använder ELx05 nål-
system. Precis som industrinålen,
har denna speciella nål en lång
skåra på både fram och baksidan. 
Vilket säkrar stygnkvaliteten och
du undviker hoppstygn.

Inbyggd trådavskärare
Precis som på en symaskin 
kan du enkelt skära av tråd-
ändarna. Trådavskäraren 
sitter bekvämt placerad och
du gör rörelsen med endast
en hand.

Färgkodad nålträdning, enkelt och bekvämt. Även gripartråden är lekande lätt att trä, endast fäll fram griparen och trä. 
En användbar nålträdare följer med maskinen.

Unik friarmssömnad
Det är bara Janome Cover
Pro som erbjuder dig
bekväm friarmssömnad. 
Du kommer enkelt åt att
göra fållar på ärmar, hals,
byxben och andra
svåråtkomliga områden.

Starta klädproduktionen, 
klart på ett ögonblick!

Perfekt till 
aktiva klädesplagg
Dans-, skridsko-, bad- och
träningskläder är perfekta
projekt för Cover Pro. 
Sy fast resår i ett enda
moment med ett perfekt
slutresultat. 
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CoverPro   1000CP

Det enklaste trådsystemet du någonsin sett!

Den första symaskinen 
med äkta tvillingsöm
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Cover Pro sömmar
Med Janome Cover Pro uppfyller du alla förväntningar
om perfekta tvillingfållar.

1000CP

• Kedjesöm

• 3mm tvillingsöm

• 6mm tvillingsöm

• 6mm trillingsöm

Cover Pro levereras med en  mjuk huv, 
vit med rött Janome tryck och en plastask 
med standardtillbehör. 
Du kan även köpa till extra tillbehör;  
fållguide, justerbar syguide, 
resårrynkningsapparat-smal och 
resårrynkningsapparat-bred samt nålar 
80-90 ELx705.
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*Gratis tillbehörsask och mjuk huv!

Medföljer Medföljer

Extra tillbehör

Besök din Janome återförsäljare idag

www.janome.se
Kundtelefon 08-243030


