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Sew Mini

Sew Mini sú malé detské šijacie stroje určené už pre deti od 8 rokov!  Pre 
začínajúce malé krajčírky sú ideálnou voľbou. Ľahko sa prenášajú, preto sú 
vhodné aj  ako náhradné šijacie  stroje  na chatu či  chalupu,  kde zvládnu 
rýchle opravy, prešívanie, plátanie, šitie oblečenia pre bábiky. 
Základná charakteristika:

- nízka hmotnosť - iba 2,5 kg
- jednoduché používanie
- vrchné vkladanie cievky (jednoduché na vloženie aj výmenu)
- 8 druhov stehu, rovný steh - 4 dĺžky, entlovací steh - 3 šírky, rovný 
  steh
- voľné rameno
- spätný steh na posilnenie švíkov
- 2 pozície ihly - ľavá a centrálna
- ľahký posun látky po dokončení šitia
- nastavenie požadovaného napnutia nite
- zošije až šesť vrstiev ľahkých tkanín
- nie je určený pre šitie hrubých látok 
- nožný ovládač, jedna rýchlosť

Janome 
920

Šijacie stroje Janome 920 sú jednoduché šijacie stroje so základnými steh-
mi. Majú vertikálny výkyvný CB chápač, voľné rameno, automatickú gombí-
kovú dierku, poloautomatický navliekač nite, orez nite na kryte osvetlenia a 
na pätkovej  tyči.  Umožňujú  spätné šitie,  plynulú  reguláciu  dĺžky  a  šírky 
stehu, prišívanie gombíkov. Umožňujú tiež šitie dvojihlou. S vhodnou ihlou 
dokážu prešiť aj niekoľko vrstiev rifloviny a umožňujú ponorenie podávača.
Vlastnosti: 

- vertikálny výkyvný CB chápač
- voľné rameno na šitie rukávov a nohavíc
- automatická gombíková dierka na 1 krok
- spätné šitie 
- zapošitie na okraji látky
- poloautomatický navliekač nite
- automatika navíjania cievky spodnej nite
- prišívanie gombíkov
- plynulá regulácia dĺžky stehu do 4 mm
- plynulá regulácia šírky stehu do 5 mm
- možnosť šitia dvojihlou
- odrezávanie nite na kryte osvetlenia a na pätkovej tyči
- ponorenie podávača 
- jednoduchá výmena šijacej pätky 

Janome 
415

Šijacie stroje  Janome 415 sú šijacie stroje určené k väčšiemu zaťaženiu. 
Ľahko sa ovládajú. Majú 15 programov, výkyvný CB chápač, voľné rameno 
a ďalšie užitočné vybavenie. Prešijú až 8 vrstiev materiálu. 
Vlastnosti:

- 5 programov
- 4-krokové šitie gombíkovej dierky
- vertikálny výkyvný CB chápač
- jednoduchá výmena šijacej pätky – rýchloupínací systém MATIC
- extra vysoký zdvih pätky
- prepínač spätného šitia – zapošitie na okraji látky
- plynulá regulácia šírky a dĺžky stehu 
- integrovaný navliekač nite – bezproblémové navlečenie nite do 
  uška ihly
- manuálne nastavenie napnutia nite
- možnosť šitia dvojihlou – efektné ozdobné šitie
- orezávanie nite umiestnené na kryte osvetlenia a na pätkovej tyči
- zjednodušený systém vedenia nití
- extra silný vpich ihly prešijeviac ako 8 vrstiev džínsoviny 

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.
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Janome 
423

Šijacie stroje  Janome 423 sú šijacie stroje s robustnou kovovou konštrukciou a 
tichým chodom.  Majú extra silný vpich ihly a prešijú až 8 vrstiev džínsoviny. 
Vlastnosti:

• 23  programov,  43  šijacích  techník:  základné,  elastické  (strečové), 
ozdobné, overlockové a plastické vyšívacie

• vertikálny výkyvný CB chápač
• voľné rameno pre šitie rukávov a nohavíc
• plnoautomatické  šitie  gombíkových  dierok  v  jedinom  kroku  s  jemnou 

reguláciou hustoty i šírky
• jednoduchá výmena šijacej pätky – rýchloupínací system matic
• extra vysoký zdvih pätky – pohodlné vkladanie aj vysokých vrstiev 
• extra silný vpich ihly - šijacie stroje prešijú viac než osem vrstiev 
• regulácia prítlaku na pätku (4 polohy) – využijete pri šití rôznych 

materiálov v rôznom vrstvení
• prepínač spätného šitia – zapošitie na okraji látky
• plynulá regulácia dĺžky stehu (do 4mm)
• plynulá regulácia šírky stehu (do 5mm)
• integrovaný navliekač nite – bezproblémové navlečenie nite
• manuálne nastavenie napnutia nite
• prišívanie gombíkov
• možnosť šitia dvojihlou – efektné ozdobné šitie
• orezávanie nití umiestnené na kryte osvetlenia a na pätkovej tyči
• zjednodušený systém navliekania nití
• automatika navíjania cievky spodnej nite 

Janome 
525S

Šijacie  stroje  Janome  525S sú  šijacie  stroje  mechanického  typu  určené  do 
domácnosti.  Vyznačujú  sa tichým  chodom  a moderným  dizajnom.  Tieto šijacie 
stroje  majú  rotačný  chápač,  voľné  rameno,  24  šijacích  programov,  reguláciu 
prítlaku  pätky,  a  množstvo  ďalších  užitočných  funkcií,  ktoré  uľahčujú  a 
spríjemňujú prácu domácim krajčírkam. 
Vlastnosti:

• 25 šijacích programov
• rotačný chápač (s teflónovým držiakom cievky)
• voľné rameno na šitie rukávov
• prešijú 8 vrstiev džínsoviny
• nový 4-dielny podávač - uľahčí šitie ramienok
• automatická gombíková dierka na 1 krok
• zabudovaný automatický navliekač ihly
• manuálna regulácia prítlaku pätky
• odrezávanie nití na kryte osvetlenia a na pätkovej tyči
• rýchloupínací systém MATIC - jedoduchá výmena pätky
• mimoriadne vysoký zdvih pätky - umožňuje vkladanie viac vrstiev látky
• spätný chod
• manuálna regulácia napnutia nite
• plynulá regulácia dĺžky stehu (do 4 mm)
• plynulá regulácia šírky stehu (do 5 mm)
• funkcia prišívania gombíkov
• funkcia ponorenia podávača - šitie vo vyšívacom rámčeku 

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.
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Janome 
601XL

Šijacie stroje Janome 601XL sú elektronické šijacie stroje do domácnosti 
ideálne na patchwork. Tieto šijacie stroje robustnú kovovú konštrukciu, 
rotačný chápač, voľné rameno a ďalšiu zaujímavú výbavu. Ponúkajú 30 
druhov stehu, 6 typov automatických gombíkových dierok a vyznačujú sa 
tichým chodom .
Vlastnosti:

• 30 šijacích programov
• horizontálny rotačný chápač 
• voľné rameno (po odobratí schránky na príslušenstvo)

• 6 druhov automatických gombíkových dierok (aj konfekčné)
• LC displej – jednoduché nastavenie stehov
• voľba stehov pomocou tlačidiel
• tlačidlo start/stop (tzv. „ručný plyn“) – šitie bez nožného pedálu
• elektronický ručný spúšťač – umožní jemnú reguláciu rýchlosti šitia 

a stabilitu sily vpichu ihly
• extra silný vpich ihly
• funkcia automatického zapošitia 
• program na látanie
• voľba polohy ihly pri zastavení – hore alebo dole v látke
• nastavenie pozície ihly pri rovnom stehu – na ľahké prešívanie a 

všívanie zipsov

• automatický navliekač hornej nite
• automatická spojka pre rýchle a ľahké navíjanie cievky spodnej nite
• automatické vytiahnutie spodnej nite pomocou tlačidla pre polohu 

ihly
• nastaviteľná dĺžka stehu max. 4,5 mm, šírka stehu max. 7mm
• šitie dvojihlou – ozdobné šitie a skracovanie tričiek
• odrezávanie nite na bočnom kryte stroja
• sedemdielny podávač plynulé podávanie všetkých druhov látok
• ovládanie podávača (podávacích zúbkov) 

Janome 
603DXL

Šijacie stroje Janome 603DXL sú šijacie stroje určené do domácnosti. 
Tieto šijacie stroje majú vo výbave rotačný chápač, voľné rameno, 60 
šijacích programov, 7 druhov gombíkových dierok a mnoho ďalších 
užitočných funkcií. 
Vlastnosti:

• 60 šijacích programov
• špeciálny program na plátanie
• možnosť našívania flitrov, perál
• rotačný chápač od JANOME
• voľné  rameno,  ktoré  je  dostatočne  dlhé  a  je  schované  pod 

odnímateľnou praktickou schránkou na príslušenstvo
• 6 typov  plnoautomatických gombíkových  dierok (na jeden krok)  s 

jemnou reguláciou hustoty, šírky a dĺžky
• funkcia automatického zapošitia (ryglovania) so spínačom start/stop
• plynulá regulácia dĺžky aj šírky stehu (max 7 mm)
• regulácia prítlaku pätky
• funkcia polohovania ihly - stroj zastaví vždy s ihlou v hornej alebo 

dolnej polohe
• 7-radový podávač zabezpečujúci kvalitné podávanie materiálov
• možnosť šitia dvojihlou – efektné ozdobné šitie
• integrovaný navliekač nití - bezproblémové navlečenie nite 
• Integrované odstrihávanie nití 

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.
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Janome 
605QXL

Šijacie stroje JANOME 605QXL sú šijacie stroje robustnej konštrukcie 
predurčené na patchwork.Tieto šijacie stroje sú vybavené rotačným 
chápačom a voľným ramenom.
Vlastnosti:

• 60 šijacích programov
• špeciálny program na plátanie
• možnosť našívania flitrov, perál
• dostatočne dlhé voľné rameno uložené pod odnímateľnou 

praktickou schránkou na príslušenstvo
• 7 typov plnoautomatických gombíkových dierok (na jeden krok) s 

jemnou reguláciou hustoty, šírky a dĺžky
• funkcia automatického zapošitia (ryglovania) so spínačom 

start/stop
• plynulá regulácia dĺžky aj šírky stehu (max 7 mm)
• regulácia prítlaku pätky
• funkcia polohovania ihly - stroj zastaví vždy s ihlou v hornej alebo 

dolnej polohe
• špeciálny 7-radový SFS podávač zabezpečujúci bezproblémové 

podávanie všetkých typov látok
• možnosť šitia dvojihlou – efektné ozdobné šitie
• integrovaný navliekač nití 
• automatické odstrihávanie nití 

Janome 
DC4100

Šijacie stroje Janome DC4100 sú elektronické šijacie stroje do 
domácnosti.
Vlastnosti

• 100 druhov stehov - úžitkové, dekoratívne, strečové, 1 druh 
abecedy s európskymi znakmi

• možnosť programovania sledu až 50 stehov
• možnosť uložiť kombinácie stehov do 1 pamäťového bloku
• 5 typov automatických gombíkových dierok na 1 operáciu
• LC displej
• nápoveda
• jednoduché ovládanie
• automatické napínanie hornej nite
• zabudovaný navliekač ihly
• zapošitie: bodové alebo spiatočkou
• orezávanie nite
• voľné rameno na šitie rukávov 

Memory 
Craft 200E

Vyšívacie stroje JANOME MEMORY CRAFT 200E sú elektronické 
vyšívacie stroje umožňujúce vyšívanie a editáciu rôznych motívov. 
Vlastnosti:

• 73 programov
• 3 typy monogramov
• rotačný chápač
• maximálne vyšívacie pole: 140 x 140 mm
• maximálna rýchlosť vyšívania: 650 stehov/min.
• automatický navliekač nite
• intuitívny LCdisplej
• možnosť editácie vzorov – zväčšovanie, otáčanie, posúvanie
• USBport na jednoduchý prenos vzorov 

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.
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Janome 
Memory 

Craft 350E

Vyšívacie stroje Janome MC 350 E sú počítačovo riadené vyšívacie stroje 
určené iba na vyšívanie. Sú vybavené voľným ramenom, rotačným 
chápačom, automatickým navliekaním nite, intuitívnym LC displejom a 
USB pripojením k PC.
Vlastnosti:

• 100 zabudovaných vyšívacích vzorov
• 3 typy písma a čísel
• možnosť tvorby monogramových typov (z 2 a 3 písmen)
• rotačný chápač zlepšujúci systém vyšívania
• možnosť vyšívania na voľnom ramene (rukávy, nohavice)
• automatický navliekač nite
• automatické odstrihávanie nite
• možnosť editácie vzorov – otáčanie, posúvanie po osi x aj y
• zmena veľkosti vzoru v rozsahu 90% - 110 %
• intuitívny podsvietený lcd displej
• zväčšenie zobrazenia vzoru
• kombinácia vzorov, kopírovanie a vkladanie vzorov
• kopírovanie vzorov z a do stroja pomocou ata pc karty
• trasovanie vyšívaného vzoru
• blokácia štartu stroja pri chybe
• výber druhu vyšívacej nite
• veľká vnútorná pamäť
• kompatibilita s flash diskom 

Janome 
Memory 

Craft 5200

Tieto stroje patria medzi šijacie stroje najvyššej kvality. Sú vybavené LC 
displejom a mikropočítačom.  Šijacie stroje sú vybavené 580-timi 
programami, rotačným horizontálnym chápačom a voľným ramenom. Majú 
mnoho užitočných funkcií, napr. prišívanie gombíkov, 10 druhov 
automatickej gombíkovej dierky, plynulú reguláciu dĺžky a šírky stehu, 
automatické navíjanie cievky spodnej nite, navliekač nite, mnoho druhov 
stehov. Šijacie stroje Janome Memory Craft 5200 umožňujú editáciu a 
kombináciu rôznych stehov. 
Vlastnosti:

• 580 šijacích programov
• horizontálny rotačný chápač
• voľné rameno
• možnosť šitia dvojihlou
• prišívanie gombíkov
• 10 druhov automatickej (jednokrokovej) gombíkovej dierky (jemná 

regulácia hustoty a šírky)
• spätné šitie
• plynulá regulácia dĺžky stehu (do 5mm)
• plynulá regulácia šírky stehu (do 7mm)
• tlačidlo start/stop - šitie bez pedálu
• mimoriadne vysoký zdvih pätky pre ľahké vkladanie vysokých 

vrstiev látky
• elektronický spúšťač
• orezávanie nití umiestnené na kryte osvetlenia a na tyči pre pätky
• prešitie viac než 8 vrstiev džínsoviny – s kvalitnou ihlou prešijete 

všetko
• cievka spodnej nite s priehľadným krytom
• automatika navíjania cievky spodnej nite 

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.
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Janome 
Memory 

Craft 
6600P

Šijacie stroje Janome Memory Craft 6600P sú prvé domáce šijacie stroje 
určené na profesionálne využitie. Majú celohliníkovú modernú konštrukciu, 
LCD displej, 163 stehov, 404 programov, 7 gombíkových dierok, vyšívanie 
písmen a monogramov, a množstvo ďalších užitočných funkcií. 
Vlastnosti:

• horizontálny rotačný chápač v perfektnom prevedení
• diferenciálne podávanie
• kolenná páka
• tlačidlo start/stop pre šitie bez pedálu

• automatické šitie dierok

• vyšívanie písmen a monogramov

• možnosť kombinácie stehov do pamäti
• podsvietený LC displej 

• možnosť editácie jednotlivých stehov

• možnosť editácie kombinácií stehov
• tlačidlo automatického zapošitia
• zjednodušený systém navliekania nití
• automatický odstrih nite s možnosťou nastavenia do pamäti
• programovateľné zastavenie ihly, pozície hore/dole, vpravo/vľavo
• plynulá regulácia šírky a dĺžky stehu

Janome 
HORIZON 
7700 QCP

JANOME HORIZON 7700 QCP je veľký robustný stroj s predĺženým voľ-
ným ramenom, ktorý je určený hlavne pre quitling a patchwork. 
Vlastnosti: 

• 250 šijacích programov
• najdlhšie voľné rameno vo svojej triede, pracovná plocha je až 

280mm x 120mm. Ideálny pre quilting vďaka vzdialenosti 28 cm 
medzi ramenom a ihlou.

• automatický odstrih nite s možnosťou automatického uloženia do 
pamäti

• LC veľký podsvietený display
• otočné koliesko pre jednoduché nastavenie a potvrdenie prog-

ramov
• APC - automatické upravenie stehovej platničky, 
• vyšívanie monogramov 
• elektronický spúšťač s možnosťou „krokovania“ po jednotlivých 

stehoch
• zrkadlové prevracanie vzorov uložených v pamäti
• 5 násobné silné LED osvetlenie 
• automatické nastavenie dĺžky a šírky stehu
• nastavenie pozície ihly pri rovnakom stehu
• celokovová robustná konštrukcia tela stroja 
• automatická senzorová gombíková dierka 
• plynulá regulácia dĺžky stehu (max. 7mm)
• plynulá regulácia šírky stehu (max. 5mm)
• automatická regulácia prítlaku pätky
• druhý samostatný motorček pre navíjanie spodnej nite. 
• automatická spojka pre rýchle a jednoduché navíjanie cievky 

spodnej 
• nite.

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.
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Janome 
1000 CPX 
Cover Pro 

Janome 1000 CPX Cover Pro ponúka 7 programov šitia a dôležitý krycí 
steh. 

• výkon motoru: 90 W
• kvalitné vstavané osvetlenie 15 W
• elektronický spúšťač
• počet nití 4, 3 alebo 2, počet ihiel 3, 2 alebo 1
• krycí lem (3 alebo 6 mm)
• skvelá rýchlosť šitia až 1000 stehov za minútu
• obrovský pracovný priestor 10x14 cm ako pri šití na normálnom 

šijacom stroji–umožňuje okrem iného aj šitie dekoratívnych krycích 
stehov uprostred šitého dielu

• kovová konštrukcia pre stabilný chod aj pri väčšom zaťažení
• jednoduché navliekanie nití (navliekač nití v základnom 

príslušenstve)
• pomocný panel zobrazuje správne navlečenie nití do stroja
• plynulá regulácia dĺžky stehu v rozmedzí 1-4 mm
• plynulá regulácia diferenciálneho podávania v rozmedzí 0,5-2,25
• elektronický spúšťač pre reguláciu rýchlosti šitia pri konštantnej sile 

vpichu ihly
• orez nití umiestnený na kryte osvetlenia
• volné rameno urýchli šitie a uľahčí manipuláciu s materiálom pri šití 

rukávov, nohavíc a iných ťažko dostupných miest

Janome 
1200 D 

Professional

Janome 1200 D Professional zlučuje  2 funkcie v 1 (overlock a coverlock). 
Tento stroj dokáže profesionálne zakončovať švy, lemovať, rýchlo šiť.

• zariadenie na horný krycí steh-šírka horného krytia 5 alebo 2,5 mm, 
je možné použiť 2 prípadne 3 ihly pre horné krytie.

• panel s automatickými programami-vybraný steh a napätie sa auto-
maticky zaznamená a uloží

• 2-nitný steh s konvertorom-konvertor je zabudovaný v stroji
• nastavenie rolovacieho lemu-nepotrebujete nič meniť, jednoduchým 

nastavením páčky budete okamžite pripravení ušiť krásný rolovací 
lem

• nastavenie direrenciálneho podávania a dĺžky stehu
• praktická schránka na odpad
• automatické napätie
• horný krycí steh
• nastavenie prítlaku patky
• nastaviteľná šírka orezu (7 mm overlock)
• farebné značenie pre navlečenie nite
• extra vysoký zdvih a nastaviteľný prítlak patky

Janome 
1600 PQC

Vlastnosti stroja Janome 1600 PQC:
Nová dimenzia quiltovania. Tento stroj je vyvinutý najmä pre potreby 
quiltárov. 

• Janome 1600 ušije  1600 stehov za minutu.
• profesionálna vizáž stehov.
• nastaviteľnosť prítlaku pätky
• použitie kolennej páky zdvihu pätky
• odstrih nití použitím tlačidla
• dlžka stehu je až 6 mm.
• vo výbave je prídavný stôl o veľkosti 600x400 mm 

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.
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Janome 
744D

Štvornitný obnitkovací stroj Janome 744D s diferenciálnym podávaním – 
orezáva, zošíva a obnitkuje v jedinom pracovnom procese.
Výkon motora: 120W, vstavané kvalitné osvetlenie 15W .

• ramenový obnitkovací stroj – voľné rameno
• robustná kovová konštrukcia - stabilný chod 
• počet nití 4, 3 alebo 2 (s konvertorom), počet ihiel 2 alebo 1
• možnosť normálneho alebo rolovacieho lemovania 
• možnosť odpojenia horného noža - šitie bez orezu materiálu
• zjednodušené navliekanie
• pomocný panel zobrazuje správne navlečenie nití do stroja
• plynulá regulácia napätia nití
• plynulá regulácia dĺžky stehu v rozsahu 1 až 5 mm
• plynulá regulácia diferenc. podávania v rozsahu 0,5 až 2,2 mm
• plynulá regulácia šírky orezu šitého materiálu
• regulácia prítlaku na pätku
• orez nití umiestnený na kryte osvetlenia a na pätkovej tyči
• praktická schránka na odrezky látky 

Janome 
Memory 

Craft 9700

Elektronický vyšívací stroj Janome Memory Craft 9700 je šijací 
a vyšívací stroj v jednom. 
Vlastnosti:

• 105 programov
• dotykový farebný LC displej - nastaviteľný jas a ostrosť
• veľká vyšívacia plocha: štandardný rámik (126x110 mm), veľký 

(140x200 mm)
• maximálna rýchlosť vyšívania 650 stehov / min.
• senzor pretrhnutia hornej nite 
• tlačítko start/stop  -  šitie bez pedálu
• systém cievky - systém proti zaseknutiu nite
• regulácia prítlaku pätky 
• špeciálne 7-radové podávanie
• extra vysoký zdvih pätky 
• integrovaný navliekač nite 
• vyšívanie iba určitej časti motívu 
• zabudovaná abeceda 
• plynulá regulácia šírky (max. 7 mm) a dĺžky (max. 5 mm) stehu

JANOME 
607 TXL  

Stroj má jednoduché ovládanie, 225 programov, 5 typov gombíkových 
dierok, špeciálne Janome SFS podávanie vám zaručí bezproblémové 
podávanie všetkých typov látok. 
Vlastnosti:
225 šijacích programov: základné, elastické (strečové), overlockové a 
plastické vyšívacie, špeciálne stehy pre quiltovanie a patchwork,..... 

• automatický odstrih nite
• možnosť vyšívania písma (aj s diakritikou)
• nový veľký LC displej, ktorý vás informuje o aktuálnom 

nastavenom stehu
• robustná kovová konštrukcia stroja – tichý chod stroja a dlhá 

životnosť
• jednoduchá voľba stehu pomocou tlačidiel - stačí zvoliť číslo stehu 

a môžete začať šiť
• nastavenie pozície ihly pri rovnom stehu pre jednoduché 

prešívania a našívanie zipsov

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.
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Janome 
603 DXL

Vlastnosti šijacieho stroja Janome 603 DXL:
- 60 šijacích programov
- robustná kovová konštrukcia zaručuje - stabilný chod
- plnoautomatické šitie 7 typov gombíkových dierok v jednom kroku s  
  jemnou reguláciou hustoty aj šírky a dĺžky stehu.
- plynulá regulácia dĺžky a šírky stehu (max 7mm)
- regulácia prítlaku pätky
- tlačidlo polohovania ihly 
- spínač start/stop - tlačidlo automatického zapošitia - ryglovanie
- špeciálny program pre látanie
- 7 radový podávač pre kvalitné podávanie materiálu
- rýchlosť šitia 820 stehov / min 
- LC display , ktorý ukazuje typ stehu, dĺžku, šírku stehu
- elektronický spúšťač – umožní jemnú reguláciu rýchlosti šitia a stabilitu 
  sily vpichu ihly
- praktická schránka na príslušenstvo
- možnosť obšívania rukávov a nohavíc – dostatočne dlhé voľné rameno
- možnosť šitia dvojihlou – efektné ozdobné šitie
- integrovaný navliekač nite – bezproblémové navlečenie nite do očka ihly
- možnosť našívania flitrov, perál, ozdobné stehy, bohaté príslušenstvo

Janome 
FM725

Zatkávací stroj Janome FM 725 pre dekoráciu tkanín. Stroj, ktorý nešije. 
Nepotrebuje nite a žiadne potreby pre šitie. Dokáže ozdobiť hotové odevy, 
obrusy, čiapky s fantáziou a pomocou textilných materiálov určených pre 
vypichovanie. Zatkávanie vlny pomocou "Punching Tool".

Zatkávanie je moderná a stále viac obľúbená technika, vďaka ktorej 
ozdobíte svoje oblečenie, tašku, vytvoríte zaujímavý obraz či priestorovú 
(3D) ozdobu. Pri nej sa pomocou ihiel s háčikmi zatkáva vlna alebo iný 
materiál do látky. Je to veľmi jednoduchá a zároveň efektívna technika.

Janome IT 
1011

Vlastnosti stroja Janome IT 1011:
• Tichý chod motora
• Robustná kovová konštrukcia stroja
• Osvetlenie pracovnej plochy
• Vertikálny výkyvný CB chapač
• Celkom 11 šijacích programov: základné, elastické (strečové), 

overlockové a plastické vyšívacie, ozdobné
• Šitie gombíkovej dierky na 4 operácie
• Jednoduchá výmena prítlačnej pätky
• Extra vysoký zdvih pätky – pohodlné vkladanie aj vysokých vrstiev 

látky
• Páčka spätného šitia – zapošívanie na okraji látky
• Automatická regulácia dĺžky a šírky stehu
• Manuálne nastavenie napätia nite
• Možnosť šitia dvojihlou – efektívne ozdobné šitie
• Orez nití je umiestnený na kryte osvetlenia a na pätkovej tyči
• Zjednodušený systém navliekania nití
• Prešitie viac ako 8 vrstiev riflového materiálu
• Extra silný vpich ihly
• Voľné rameno pre šitie rukávov a nohavíc
• Praktická schránka na príslušenstvo 
• Automatické navíjanie cievky spodnej nite
• Schovanie podávania – šitie vo vyšívacom rámčeku (bez 

podávania), plátanie, prišívanie gombíkov

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.
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Janome 
MB-4

Janome MB-4 sú kompaktné jednohlavé, 4-ihlové poloprofesionálne vyší-
vacie stroje vhodné pre všetkých, ktorí potrebujú kvalitnú výšivku. Vyšíva-
cie stroje Janome MB-4 sú ideálne pre vyšívanie malých sérii a pre vyší -
vacie služby (obchody, reklamné agentúry, výrobcov pracovných odevov,  
atd.).  Sú vybavené dotykovým  farebným displejom LCD, funkciou auto-
matickej zmeny štyroch farieb nití, automatickým odstrihom nití, a rôznymi  
ďalšími  užitočnými funkciami  a službami.  Vyšívacie stroje Janome MB-4 
umožňujú úpravy vyšívacích vzorov: zväčšovanie a zmenšovanie výšivky 
s úpravou rozmeru v rozsahu od 50% do 200% vždy po 1% na osiach X a 
Y, otáčanie výšivky v  rozsahu od 0° do 359° vždy po 1°, preklopenie po 
ose  X  (zrkadlové  preklopenie).  Vyšívacie  stroje  Janome  MB-4  vďaka 
svojej nízkej hmotnosti 20,5 kg umožňujú jednoduchý transport, čo môžete 
využiť aj pre jednorazové akcie, ako sú športové udalosti, veľtrhy, výstavy,  
schôdze,  a  pod.  Vyšívacie  stroje  Janome  MB-4  je  možné  využívať  
zároveň  vo  väčšom  množstve  prostredníctvom  jedného  počítača  a 
programu.  Vyšívacie  stroje  Janome  MB-4  zvyšujú  produktivitu  práce  a 
kvalitu výsledného produktu. 

Janome 
MC11000

Elektronický vyšívací stroj Janome Memory Craft 11000 je šijací 
a vyšívací stroj v jednom. 

Najdôležitejšie vyšívacie funkcie stroja: 
• 122 typov výšiviek, 10 typov písma v pamäti
• Max. rýchlosť vyšívania 800 stehov/min.
• Možnosť editácie každej výšivky
• Veľká vyšívacia plocha: štandardný rámik (126x110 mm), veľký 

(200x200 mm) 

• Voľné rameno
• Automatický odstrih nite
• Automatické zasunutie podávacích zúbkov v priebehu vyšívania
• Dotykový farebný LCD
• Automatické zastavenie stroja pri výmene nite
• Automatické navliekanie nite
• Nezávislé navíjanie spodnej nite
• Senzor pretrhnutia nite s akustickým a sveteľným upozornením
• Funkcia tvorby textu vo formáte 3D

Najdôležitejšie šijacie funkcie:
• Zabudovaných 307 stehov
• 13 typov gombíkových dierok
• Plynulá regulácia dĺžky a šírky stehu
• Maximálna rýchlosť šitia 800 stehov/min.
• Automatické zapošívanie
• Špeciálne 7-radové podávanie 
• Horizontálny rotačný chapač
• Jednoduchá výmena prítlačnej pätky 
• Automatický odstrih nite ... a iné

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.
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Janome 
MC12000

Vlastnosti šijacieho stroja Janome Horizon MC 12000
• 425 zabudovaných stehov plus 13 typov gombíkových dierok 
• 3 typy monogramov abecedy, vrátane európskeho písma 
• 338 vzorov pre vyšívanie
• 10 vyšívacích fontov
• 2 x USB
• Horizon Link™ - priame pripojenie na počítač
• Stitch Composer™ - možnosť tvorby vlastných stehov (v cene 

stroja), jednoduchá inštalácia na vaše PC
• Sleek Linear Motion Embroidery System™ - prídavný vyšívací 

modul, ktorý môžete jednoducho nasadiť na stroj, zväčšiť tak 
plochu pre šitie a vyšívanie do rozmerov, ktoré nie sú bežné (23 x 
30 cm)

• AcuFeed Flex™ - dve nové prídavné kráčajúce pätky - možnosť 
rýchlej a jednoduchej výmeny (v cene stroja)

• AcuGuide™ - vodič na látku s možnosťou elektronického 
nastavenia

• 15“ kovová platnička šijacieho stroja s meradlom, ktorá začína od 
ramena stroja a končí v prednej časti stroja

• Rýchlosť šitia a vyšívania až 1000 stehov/min.
• Automatický zdvih pätky (nastavíte si sami, či chcete aby pätka po 

došití zostala zodvihnutá hore, alebo spustená dole nezávisle na 
možnosti nastavenia polohy ihly)

• Až 9 mm široké dekoratívne stehy s možnosťou nastavenia šírky 
stehu pomocou kolennej páky (tlakom na kolennú páku môžete 
rozširovať cik-cak)

• Jednoduchý 1 krokový converter stehovej platničky, žiadne skrutky, 
stlačením vyskočí stehová platnička a môžete ju jednoducho 
vymeniť

• 20 nových pätiek
• 10 LED svetiel zabudovaných v piatich lokalitách
• 91 pozícii ihly
• High Light™ - vysúvacie zabudované silné osvetlenie pracovnej 

plochy
• AcuView Magnifier™ - zväčšovacie sklo (lupa), pre lepšie a 

detailnejší pohľad na šijaciu plochu
• Perfektná výšivka aj keď máte veľké vzory!
• Bez ohľadu na to, že je výšivka veľká, dokážete veľmi jednoducho 

umiestniť požadované stehy tak, aby bol výsledný efekt veľmi 
kompaktní a presný. 

• Veľký vzor potom na veľkej prikrývke vyzerá ako ucelený súvislý 
vzor a ani nespoznáte, že sa skladá z viacerých rôznych 
poskladaných vzorov a viacerých rámikov. 

• Jedinečný systém od Janome vám presne popíše každý vzor.
• Voľné quiltovanie je jednoduchšie ako pred tým!

• Presný chod motoru je to, čo robí voľné quiltovánie tak jedinečné a 
jednoduché. Je ale potrebné, aby bol stroj presne nastavený. 

• Stroj automaticky zistí hrúbku materiálu a zodvihne Vašu FMQ 
pätku na požadovanou výšku. Ručné donastavenie tiež nie je 
problém.

Dodávame: šijacie stroje, rezaciu techniku, náhradné súč. na všetky druhy šijacích strojov, napr.: 
chápače, puzdrá, platničky,  vodiče, nožíky, vertikálne, kotúčové a pásové nože, ihlové výrobky, 
špendlíky, lampy do šijacích strojov, oleje, silikónové oleje a emulzie, nastreľovacie pištole, splinty, 
brúsne kotúče, pásiky, nite, strihové papiere, krajčírske metre,  nožnice, busty, pinzety, teflónové 
poťahy, značkovacie perá a všetko potrebné pre odevný priemysel.
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