
Slim   Functioneel   Modern

De “SKYLINE S3” zeer geschikt   
voor de beginnende naaister.

                                                   Het speciale design van de   
                                                   “SKYLINE S5” nú ook in de 
“SKYLINE S3”. Een geweldige naaimachine voor veel 
uren naaiplezier. Uw hobby wordt nog leuker met de 
nieuwe slimme “SKYLINE S3”. Eenvoudige bediening 
en zeer veel ruimte rechts van de naald om ieder 
project te kunnen maken.  Een echte aanrader!

SPECIFICATIES: werkruimte 210mm breed / 120mm hoog /
vrije arm lengte100mm, naaivoetdrukregelaar, horizontale 
klemvrije roterende grijper, LED verlichting, 7 segments 
verzinkbare transporteur, autom. draadspanning, autom. draadafsnijder, autom. afhechttoets, naaldkeuzetoets, 
sneldheidsregelaar, start/stoptoets (met vertragingsfunctie), achteruitnaaitoets, 120 steken (7 knoopsgaten), 820 
steken p/m, 7mm steekbreedte, 5mm steeklengte, 4 directe steekkeuzetoetsen, extra hoge naaivoethoogte, enkele 
spiegelfunctie, tweelingnaaldtoets, klik-aan naaivoetsysteem, trillingsvrij en zeer geluidsarm, etc.                    
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SKYLINE S3 standaard € 799,-
De SKYLINE S3 standaard uitvoering is voorzien 
van een uitgebreide set accessoires. Naaivoeten, 
spoelen, naalden, garenschijf groot/klein, extra 
garenpen, schroevendraaier, tornmesje, stofkap, etc.

SKYLINE S3 PLUS 
accessoires 

t.w.v. € 210,-   

Grote aanschuiftafel
niet afgebeeld  

Blinde ritsvoet 

Autom. knoopsgatvoet stofgeleider
Speciaal voor het maken van mooie knoopsgaten
in dikke en moeilijke stoffen 

              Stekenoverzicht                                Overzichtelijke opbergruimte                               Groot LCD scherm     

Pak uw kans, verdien 110 euro!
Kies nú de SKYLINE S3 PLUS

SKYLINE S3 plus € 899,-

Autom.  knoopsgatvoetOne-hand draadinstekerEasy-set inrijgsysteem

De SKYLINE S3 - slim, functioneel en modern!!!
Bezoek uw officiële JANOME dealer en test ‘m.



Slim   Functioneel   Compleet

De “SKYLINE S5” met uitstekende 
prestaties voor iedere naaister.

                                                   Het speciale design van 
                                                   de “SKYLINE S5” geeft u 
veel zicht op uw werk. Het bedieningspaneel is 
overzichtelijk en eenvoudig te bedienen. 
De doorvoerruimte rechts van de naald, van maar 
liefst 21 cm breed, is de nieuwe standaard voor de 
moderne veelzijdige naaimachine van nu. 

De LED verlichting, 6 stuks, verdeeld 
over 3 plaatsen, zorgt voor goed licht 
op uw werk. Het naaien van dikke 
stoffen en meerdere lagen is geen 
probleem meer.        
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Autom.  knoopsgatvoetOne-hand draadinstekerEasy-set inrijgsysteem

                         LED verlichting 

SKYLINE S5 plus € 1199,-

SKYLINE S5 standaard € 999,-
De SKYLINE S5 standaard uitvoering is voorzien 
van een uitgebreide set accessoires. Raadpleeg 
de brochure voor het complete overzicht van 
de standaard meegeleverde accessoires.

SKYLINE S5 PLUS -  accessoires t.w.v. € 460,-   

Luxe accessoirekoffer met 3 laatjes                 
Grote aanschuiftafel
Box met 25 blauwe spoelen
Blinde ritsvoet 
Rechtstikvoet
Applicatievoet AP
Applicatievoet F2 
Naadquiltvoet (middengeleider)
1/4” naadvoet (verwisselbare geleiders)
Quiltvoet (verwisselbare set accessoires)

                  Meer ruimte                                          Naaldplaat kliksysteem                                       Groot LCD scherm     

Wat maakt de SKYLINE S5 verder zo slim, functioneel en compleet?

Pak uw kans, verdien 260 euro!
Kies nú de SKYLINE S5 PLUS

Vraag er naar bij uw officiële JANOME dealer 
en bekijk voor meer informatie de brochure. 


