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Janome Europe B.V.
Bijlmermeerstraat 22

2131 HG  HOOFDDORP
Nederland

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

België

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

Technische en/of optische wijzigingen voorbehouden

Uw officiële JANOME dealer:

J ANOME
compu t e r n a a ima ch i n e

s p e c i f i c a t i e s

Aantal steken / knoopsgaten

Persvoetdrukregelaar

Automatische draadafsnijder

Start/stoptoets

Naaldkeuzetoets

Snelheidsregelaar

Afhechttoets 

Eenvoudige navigatietoetsen

LCD scherm met verlichting

Steeklengte/breedte

Draadinrijger

Verzinkbare transporteur (7 segmenten)

Roterende grijper

Extra lange vrije arm

Verlengtafel

Harde kap / accessoirebakje

(op alle mechanische onderdelen)5 JAAR GARANTIE



Customizing!
Sätt personlig prägel på nya och gamla kläder! Janomes 
patenterade SFS system har en 7-delad matare som ger 
dig unika syegenskaper då två av matarna är placerade 
framför nålen. Detta ger dig ett perfekt syresultat när du 
arbetar med de tunnaste chiffongtygerna. När Janome 
dessutom ger dig unika fördelar som möjligheten att välja 
nålstopp uppe eller nere och inbyggd raksömstygnplåt är 
valet självklart. Sy dina designkläder med Memory Craft 
5200. Komplett symaskin som i kampanjperioden levereras 
med inspirerade pressarfötter. 
 
En Janome symaskin kännetecknas av hög kvalitet, an-
vändarvänlig som ger dig konstnärlig frihet och precision i 
varje stygn. Att maskinerna syr nästan ljudlöst, är resultatet 
av bra hantverk och kvalitet i alla våra maskiners detaljer. 
Det ska inte vara komplicerat, men självklart noggrant. Inte 
undra på att Janome har producerat mer än 50 miljoner 
symaskiner sedan 1921! 

Köp din Janome symaskin hos fackhandeln, då får du god uppföljning 
och support med på köpet. Köp tryggt – köp Janome – 5 års fullgaranti! 
     www.janome.se

*Månadsbeloppen är exempel vid 11 räntefria delbetalningar inkl up-
pläggningsavgift på 275:-, samt aviavgift 25:-/månad. Kreditgivare är GE 
Money Bank. Erbjudandet är tidsbegränsat och gäller endast hos delta-
gande återförsäljare. Eventuella rabatter avräknas från rekommenderade 
priser och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Memory Craft 5200:
Elektronisk symaskin med minne•	
Användarvänlig LCD-skärm•	
208 inbyggda sömmar, klara att sy•	
Välj mellan 10 professionella knapphål •	
Alfabet i tre olika typsnitt•	
Auto konvertering till raksömstygnplåt•	
Justerbart pressarfotstryck 1-3•	
Inbyggd enhands nålträdare•	

Gratis med på köpet! 
Öppen applikationsfot, paljett-
fot, pärlfotset och snoddfot, 
värde 800:-.

8.995:-
(*Månadsbelopp: 868:- vid 
11 räntefria delbetalningar)

2160DC
Decor Computer

3160QDC
Quilters Decor Computer

LCD SCHERMVergroot je mogelijkheden 
Meer computergestuurde naaikracht . . .  
Geef jij graag met stof uiting aan je eigen creativiteit? 
Kies dan voor een Janome naaimachine die dit eenvoudig en leuk maakt. 
Doe meer met de 3160QDC of 2160DC, maak moeiteloos je eigen 
woondecoraties, quilts, kleding en accessoires of pimp ze op.

Met iedere steek ervaar je de kracht en precisie van de 
Janome steekkwaliteit. De machine staat stabiel op de tafel 
tijdens het naaien maar is licht in gewicht om hem mee te 
kunnen nemen als je een les of leuke workshop gaat volgen.

Overzichtelijk op de voorzijde 
van de machine vind je alle 
steken die je nodig hebt voor 
je basic of meer geavanceerde 
naaiprojecten. 
Nuttige steken, decoratieve 
steken, quiltsteken en 6 vol-
automatische knoopsgaten.

Het Janome transportsysteem is zeer stabiel 
en beweegt de stof onder de naaivoet door, 
perfect gesynchroniseerd met de beweging 
van de naald en de spoel. 
Het uit 7 delen bestaande transportsysteem 
werkt met een mechanisme dat parallel loopt 
aan de naaldplaat. De extra grote naaldplaat is 
voorzien van belangrijke markeringen zodat je 
meer opties hebt om accurate naadtoeslagen 
en hoeken te kunnen naaien.
 

Naaien zonder pedaal

Tijdbesparende 
functies

Sterk maar . . . 
licht in gewicht om de dragen

Supersnel en eenvoudig navigeren.
Met de pijltoetsen kies je de gewenste steek en wijzig je de 
steekinstellingen. Op het grote verlichte scherm zijn duidelijk 
af te lezen: de gekozen steek, de daarbij standaard ingestelde 
steeklengte, steekbreedte en de aanbevolen naaivoet.

Draadinrijger

Start/stop functie 
Voor het overzichtelijk opbergen

Accessoirebakje 
Vergroot het naaioppervlak

Verlengtafel *

Superieur transportsysteem 
7 segmenten

Kies uit 60 steken 

Hecht de eerste en/of 
de laatste naaisteek af. 

Afhechttoets

De machine stopt met de 
naaldpositie die gekozen is.

Naaldkeuzetoets

Selecteer de functie om na het 
naaien de draden automatisch 

af te knippen, het schaar-  
symbool is in op het  LCD 

scherm zichtbaar.

Draadafsnijdentoets

Stel de persvoetdruk in op 
één van de 6 standen voor de 

gewenste druk, passend bij 
iedere stofsoort en stofdikte.

Persvoetdrukregelaar

Wanneer je de verlengtafel 
wegneemt die perfect is voor het 
maken van grote werkstukken, is 
het de extra lange vrije arm die 
het mogelijk maakt om ook 
de smalle delen van al je 
projecten te kunnen 
naaien. 

Rijg met één hand de 
draad  door het oog 
van de naald zonder 
extra inspanningen.

Vrije arm


