
Jandar cennik- ważny od 1 kwietnia 2014
NAZWA OPIS CENA DETAL CENA DETAL

(PRZYBLIŻONA)
NETTO [JPY] NETTO [PLN]

Happy 7 igieł, pole haftu 29cmx29cm
HCH-701-30 WiFi, laser, 2 tamborki

Happy 12 igieł, pole haftu 29cmx29cm,
HCS2-1201-30W WiFi, 2 tamborki

Happy 15 igieł, pole haftu 52cmx40cm
HCD2-1501-40W WiFi, laser, brak tamborków

Happy 15 igieł, pole haftu 120cmx40cm
HCD2-X1501-40W WiFi, laser, rama aluminiowa 120x40,

brak tamborków

poz.1 zestaw podpórek do ramy 120 cm – oryginalny
( blat centralny + blaty boczne z podporami )

poz.2 zestaw podpórek do ramy 120 cm – krajowy
( blat pojedynczy 2,5m długi z podporami )

poz.3 Wi-fi 610 zł

poz.4 przyrząd do czapek (drajwer+szablon+2tamborki)
poz.5 podstawa (stół) do HCS/HCD 900 zł

poz.6 przyrząd do tamborkowania do HCS/HCD
poz.7 dodatkowy stojak na nici na szpulki 80mm do HCS 600 zł

poz.8

poz.9 łapacz nitki górnej do HCD 450 zł

poz.10 cekiniarka pojedyńcza ( tylko HCD )

￥777 266 23 706 zł

￥952 644 29 055 zł

￥1 405 646 42 872 zł

￥1 633 138 49 810 zł

￥97 978 2 988 zł

￥64 000 1 952 zł

￥20 000

￥82 374 2 512 zł

￥35 302 1 076 zł

przyrząd do kieszonek (drajwer+szablon+2tamborki) 
tylko do HCD ￥76 608 2 336 zł

￥14 768

￥127 000 3 873 zł



poz.11 cekiniarka lewa + prawa ( tylko HCD )

poz.12 laser ( wskaźnik laserowy ) do HCD i HCS 539 zł

poz.13 tamborek okrągły 12 107 zł

poz.14 tamborek okrągły 15 110 zł

poz.15 tamborek okrągły 18 113 zł

poz.16 tamborek okrągły 21 116 zł

poz.17 tamborek prostokątny 32x32 220 zł

poz.18 tamborek prostokątny 42x44 ( tylko do HCD2 ) 413 zł
poz.19 blat krajowy do HCD-1501 ( konieczny do ramy 52x40 ) 500 zł

poz.20 blat japoński do HCD

poz.21 rama aluminiowa 52cmx40cm do HCD
poz.22 stopka do wszywania sznurka do HCD 800 zł

poz.23 przyrząd do boringu do HCD 570 zł

poz.24 rama aluminiowa 120cmx40cm do HCD-X1501

poz.25
poz.26 przyrząd do haftowania butów do HCD i HCS 328,00 €
poz.27 przyrząd do haftowania skarpetek:

poz.28 korpus ( do korpusu można włożyć dwie ramki )

poz.29 ramka ( komplet to 4 ramki ) 36 zł

poz.30 szablon ( pomaga włożyć skarpetkę w ramkę ) 218 zł
* ceny detaliczne maszyn zawierają koszt transportu,montażu i szkolenia
* podano orientacyjne ceny w PLN przeliczając jeny po kursie 3.05 zł/100JPY
* cenę w jenach przeliczamy na PLN wg aktualnego kursu sprzedaży w NBP
* do maszyny hcd2 zalecamy dokupienie podstawy (stół)
* do maszyny HCD2-X1501 zalecamy dokupienie podstawy oraz zestawu podpór do ramy 120cm
( poz.1 + poz.5 lub tańsza alternatywa: poz.2 +poz.5 )

￥230 000 7 015 zł

￥17 688

￥3 530

￥3 620

￥3 718

￥3 834

￥7 231

￥13 566

￥48 412 1 476 zł

￥48 450 1 477 zł

￥18 706

￥57 960 1 767 zł
pantograf do HCD-X1501 umożliwiający                   
osiągniecie szerokości haftu 120 cm ￥188 998 5 764 zł

1 000 zł

￥34 231 1 044 zł

￥1 194

￥7 162
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