
VERITAS Janis - Betrouwbaar zonder poespas

VERITAS Janis is een betrouwbare en gebruiksvriendelijke naaimachine.

Eenvoudig naaiwerk kan probleemloos worden uitgevoerd met de 9 steekpro-
gramma’s. Knoopsgaten worden in vier snelle stappen netjes genaaid en ook 
ritsen kunnen gemakkelijk worden ingezet. Daarnaast maken de draadsnijder 
en de achteruitnaaiknop het naaien gemakkelijk.

De belangrijkste functies

VERITAS Janis is een uitstekende naaimachine voor de beginner. Zelf kleren of 
modeaccessoires maken is prima mogelijk met de 9 steekprogramma’s. Met de 
stiksteek, zigzagsteek en blindzoomsteek kunnen gordijnen en broeken worden 
ingekort, scheuren worden gestopt en applicaties opgenaaid. Met de 4-staps 
knoopsgatfunctie kan een net knoopsgat worden genaaid.

Klein en handzaam

VERITAS Janis is klein van formaat, maar alles zit erop en eraan. De aanschuif-
tafel met ingebouwd accessoirevak kan worden verwijderd, zodat naaien met 
een vrije arm mogelijk wordt, wat handig is voor bijvoorbeeld het zomen van 
broekspijpen of inzetten van mouwen. En dankzij de uitklapbare handgreep kan 
de naaimachine in een mum van tijd netjes worden opgeborgen tot de volgende 
klus.

Gebruiksvriendelijk

De steken worden via een draaiknop geselecteerd in drie standaard lengtes. 
Over het algemeen geldt dat bij dikkere stof een langere stiksteek wordt toege-
past. Ook bij de zigzagsteek kan worden gekozen uit drie steeklengtes/-breed-
tes, om de stofrand netjes af te werken. De naden worden extra stevig wanneer 
ze goed worden afgehecht; dat kan door aan het eind een stukje terug te stikken 
door op de achteruitnaaiknop te drukken.



Adres/bedrijfsstempel

70W

230V

50Hz

CE

GS

Land van herkomst:             Vietnam

EAN:             7640105923366

Aantal per pallet:            35

Afmeting verpakking:            41,3 x 21,8 x 34,5 cm

Container 20' / 40‘ / 40‘ HC:      780 / 1620 / 1890 stuks

Netto gewicht:           4.30 kg

Bruto gewicht:           5.20 kg

Afmeting naaimachine:           36,4 x 16 x 26,6 cm

In- en uitvoertarief:                 84521019

Overige informatie

Kwaliteitsnaalden

Universele persvoet

Ritssluitingvoet

Knoopsgatvoet

3 Spoeltjes

Schroevendraaiertje

Borduur- en Stopplaat

2 Garenpenviltjes

Accessoires

9 stekenprogramma’s

4-staps knoopsgat

snelheid (rpm): 750+/-50

hoge naaikracht voor zware stoffen

inzetten van ritssluiting mogelijk

ingebouwde draadsnijder

achteruitnaaiknop

maximale steeklengte: 4 mm

maximale steekbreedte zigzagsteek: 5 mm

automatisch verticaal spoelsysteem

LED-lampje

naaien met vrije arm mogelijk

aanschuiftafel met accessoirevak

Specificaties

VERITAS Janis is geïnspireerd op Janis 
Joplin, de legendarische Amerikaanse 
blueszangeres die met haar band op het 
Woodstock-festival speelde en ook nu nog 
geldt als een van de invloedrijkste blu-
eszangeressen. Met haar onopgesmukte 
voorkomen en act wist ze miljoenen te 
inspireren. Ook op het gebied van mode 
ontwikkelde ze een geheel eigen stijl die 
haar persoonlijkheid weerspiegelde en 
door velen werd geïmiteerd. Speels maar 
toch stoer – net als onze VERITAS Janis.

Rocklegende

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing


