
CoverPro Series
Coverlock s prádlovým stehem...

dostupný i pro domácnost

Prekonává hranice

Nabízí 
nadstandardní 
pracovní prostor 



Je elegantní.  Je výkonný.

Přináší inovaci!
Stroj s extrémně dlouhým ramenem, který šije prádlovým 
(spodem krycím) stehem, designem a obsluhou je blízký 
běžnému šicímu stroji pro domácnost. Tímto typem stehu 
disponovaly doposud pouze průmyslové šicí stroje. Jedná 
se o profesionální steh s efektem dvojité nebo trojité jehly 
na lícní straně materiálu a dokonalý krycí steh na rubové 
straně, známý pouze z průmyslové konfekce, který se nyní 
stává dostupný pro všechny milovníky šití. 

Coverlock 1000CP z řady Janome CoverPro disponuje unikátními funkcemi 

a dekorativními efekty. Jedná se o tříjehlový, čtyřnitný model, který umí 6 mm 

široký trojjehlový krycí steh, 6 mm nebo 3 mm široký dvojjehlový krycí steh 

a řetízkový steh. Navíc šije skvělou rychlostí až 1000 stehů za minutu.

Co se týče kvality, snadnosti obsluhy a vybavenosti, je tento stroj, stejně jako 

všechny výrobky Janome, nejzajímavějším na současném trhu.

Vertikální pohyb jehel
Stejně jako u běžného 
šicího stroje je steh tvořen 
při vertikálním pohybu 
jehel. Velký prostor v okolí 
mechanizmu činí výměnu 
jehel snadnou a rychlou. 
Zvedací páka patky je 
rovněž velmi snadno 
ovladatelná.

Větší variabilita 
nastavení délky stehu 
a diferenciálního 
podávání
Janome 1000CP vyniká 
nad konkurencí v rozsahu 
délky stehu (1 až 4 mm) 
a diferenciálního podávání 
(0,5 až 2,25)

Vytvořte nádherné 
dekorativní efekty
Precizní stehy kvality 
Janome vám umožní 
vytvořit oslnivé dekorativní 
efekty i na vnější straně 
šitých modelů.

Coverlock – první šicí stroj s krycím stehem

Mimořádně velká 
pracovní plocha
Model disponuje 
obrovským pracovním 
prostorem 10 x 14 cm. 
Tento prostor vám umožní 
mimo jiné i šití krycích 
stehů uprostřed šitého dílu.



Ušijete v mžiku libovolné modely!

CoverPro Series 1000CPJe elegantní.  Je výkonný.

Přináší inovaci!

Volné rameno – výhradně 
u Janome 
Tuto možnost vám nabízí 
pouze coverlocky Janome. 
Volné rameno vám urychlí 
šití a usnadní manipulaci 
s materiálem při šití rukávů, 
nohavic a jiných těžko 
dostupných míst.

Odstřižení nití jediným 
pohybem 
Stroje jsou vybaveny 
praktickým odřezávačem 
nití na krytu osvětlení. 
Jednoduchým pohybem 
dokážete odříznout všechny 
nitě naráz.

Precizní systém jehel
Model 1000CP používá 
kvalitní jehly Schmetz 
systému ELx705. Jehly 
mají dlouhou drážku 
vepředu i vzadu, stejně jako 
průmyslové jehly. Tyto jehly 
jsou mnohem spolehlivější 
pro tvorbu kvalitních stehů 
než jiné systémy.

Dokonalý steh pro sport 
a volný čas 
Stehy coverlocku 1000CP 
jsou ideální pro oblečení 
na tanec a jiné sporty, 
stejně jako pro volný čas. 
Mimořádná pružnost stehů 
a překrásné profesionální 
zakončení okrajů v jednom 
chodu zajišťuje maximální 
pohodlí pro uživatele oděvů.

Absolutně nejsnadnější navlékací systém!
Cesta pro navlékání nití jehel je příjemně barevně značena pro snadnou orientaci. Ale při 
navlékání spodního smyčkovače budete nadšeni. Je nejsnadnější ze všech! Jednoduše 
protáhněte nit podle barevného značení, smyčkovač uzamkněte a vše je 
připraveno k šití. Ruční navlékač jehel je rovněž přibalen.

Coverlock – první šicí stroj s krycím stehem



Stehy stroje CoverPro 1000CP
Představte si všechno zpracované takovými 
nádherně plochými a úhlednými stehy.
To dokážete se strojem Janome 1000CP 
ze série CoverPro.

Základní Volitelné Základní

Model Janome 1000CP je vybaven protiprachovým krytem a sadou 
základního příslušenství.
U vašeho dodavatele si můžete objednat další speciální volitelné 
příslušenství, jako je:
lemovací vodítko,  nastavitelné vodítko, jehly (č. 80/12, 90/14 
a sortiment), patku pro nabírání (široké/úzké), patku se středovým 
vodítkem, speciální průhlednou patku.

Sada základního příslušenství, 
navíc volitelné příslušenství!

Váš prodejce:

ALFA - PROJ spol. s r. o.
Zábrdovická 11, 615 00 Brno

tel.: 545 120 618, fax: 545 120 622
prodej@alfa-proj.cz, www.zetina.cz

• Řetízkový steh

• 2-jehlový krycí steh 3 mm

• 2-jehlový krycí steh 6 mm

• 3-jehlový krycí steh 6 mm


