Objevte čtyři dostupné
modely bernette se
švýcarským designem
bernette série 30

bernette for all my ideas

Chcete svou kreativitu vyjadřovat šitím? Nebo si upravovat a zdobit oblečení? Potom jsou
nové modely bernette ve stylovém dvojbarevném švýcarském designu právě pro Vás!
Snadno se obsluhují, mají celou řadu funkcí s dokonalou kvalitou stehu, jsou trvanlivé a
za rozumnou cenu. Užijte si potěšení s kreativním šitím na vysoké úrovni a nejděte pod
svou úroveň.

www.mybernette.com

bernette 38
Počítačový šicí stroj bernette 38 je nejvyšším modelem třicítkové řady, který nabízí
vše, co k tvůrčímu šití potřebujete. K dispozici je celkem 394 stehů, včetně 67
ozdobných, 3 abeced a 8 knoflíkových dírek, dále zde najdete různé praktické stehy,
například pružný steh pro pružné látky. Maximální šířka stehu je 7 mm. Kromě
praktických funkcí, jako je regulátor rychlosti, start/stop a zastavení jehly nahoře/
dole, má bernette 38 zářivé LED osvětlení, automatický navlékač jehly, automatický
odstřih a ruční odřezávač nití. V základní výbavě je osm přítlačných patek (základen)
a velký přídavný stolek.

Přehled stehů

bernette 37
bernette 37 je prvním ze dvou počítačových modelů bernette. Nabízí rozsáhlý výběr
praktických funkcí a ohromující kvalitu stehu. K dispozici je 50 stehů o maximální
šířce 7 mm, včetně ozdobných a pružných stehů a knoflíkových dírek. S praktickou
funkcí start/stop můžete stroj ovládat i bez ovládacího pedálu. Další užitečnou funkcí
je zastavení jehly nahoře/dole, kterou oceníte zejména při šití rohů. Rychlost šití si
můžete dle potřeby nezávisle nastavit. Pracovní prostor je dokonale osvětlen zářivými
LED lampami. b37 se dodává s pěti přítlačnými patkami (základnami).

Přehled stehů

bernette 35
bernette 35 je mechanický model bez řízení počítačem. Stroj má celkem 23
základních a ozdobných stehů o maximální šířce 5 mm, včetně automatické
knoflíkové dírky. Veškerá nastavení, jako je napětí niti, šířka a délka stehu i volba
stehu se provádí třemi knoflíky na předním krytu stroje. Navlékač jehly a ruční
odřezávač nití umožňují efektivní šití. bernette 35 se dodává se sedmi přítlačnými
patkami (základnami).

Přehled stehů

bernette 33
bernette 33 je prvním ze dvou mechanických modelů bernette. Jako základní
model je vhodný zejména pro začátečníky, kteří zatím mají s šitím jen minimální
zkušenosti. Nastavení se provádí dvěma knoflíky umístěnými vpředu. Stroj má
15 stehů o maximální šířce 5 mm. Navlékač jehly a ruční odřezávač nití zajišťují šití
bez komplikací. V základní výbavě je pět přítlačných patek (základen).

Přehled stehů

Všeobecné funkce

b38

b37

b35

b33

Typ stroje

počítačový

počítačový

mechanický

mechanický

Ovládání

LCD displej

LCD displej

3 knoflíky

2 knoflíky

Systém chapače

vodorovný

vodorovný

svislý

svislý

170 mm

170 mm

170 mm

170 mm

Délka volného ramene vpravo od jehly
Max. rychlost šití (stehy za minutu)

820 stehů/min. 700 stehů/min. 860 stehů/min. 860 stehů/min.

Ruční nastavení napětí horní niti
Ruční nastavení přítlaku patky

–

–

–

–

–

–

–

–

LED

LED

–

–

–

–

Ruční odřezávač nití
Automatický odstřih nití
Tlačítko Start/Stop
Osvětlení

LED

LED

Navlékač
Zastavení jehly nahoře/dole
Možnost šití dvojjehlou
Regulátor rychlosti
Zdvih přítlačné patky ve dvou krocích
Elektrický pedál
Celkový počet stehových vzorů
Knoflíkové dírky včetně oček
Základní stehy včetně pružných

394

50

23

15

8 (v 1 kroku)

5 (v 1 kroku)

1 (v 1 kroku)

1 (ve 4 krocích)

20

17

14

14

Látací stehy

2

2

–

–

Vyšívací stehy

67

19

8

–

Quiltovací stehy

25

7

–

–

3 (včetně
azbuky)

–

–

–

Abecedy
Maximální šířka stehu

7 mm

7 mm

5 mm

5 mm

Maximální délka stehu

5 mm

5 mm

4 mm

4 mm

–

–

–

–

–

Zasouvání podavače
Paměť
Automatický nabíječ spodní niti
Automatické zapošití
Základní příslušenství
Přítlačné patky (základny)

8

Přídavný stolek
Kryt proti prachu
Ne všechny modely a příslušenství jsou v prodeji ve všech zemích.
Vyhrazujeme si právo změn jak vybavení, tak konstrukce.

tvrdý

5

7

5

k dokoupení

–

–

měkký

–

–

Bezpečností funkce při na
Automatický odstřih nití

Zastavení jehly nahoře/dole –
nezávisle nastavitelná poloha

Navlékač Vám pomůže
s navlékáním jehly

Zářivé LED osvětlení

Praktický prostor pro
ukládání příslušenství,
přímo ve volném rameni

Pravítko pro rychlé měření

asazení dvojjehly

LCD displej zobrazující
všechna nastavení

Přímá volba stehu tlačítky

Regulátor rychlosti pro
individuální nastavení

Fukce zapošití pro rychlé
a bezpečné zajištění nití

Tlačítko start/stop pro šití
bez ovládacího pedálu

Praktický vodorovný chapač
s šířkou stehu 7 mm

Výsuvná tabulka stehů
a rychlý návod

Návod k ušití šatů ve stylu retro
Návrh těchto elegantně řasených šatů s mírně rozšířenou sukní a černými
půlkulatými knoflíčky je nepochybně inspirován 60. lety minulého století. Dalšími
atraktivními detaily jsou přední sedlo s falešnými knoflíčky, kapsovými lemy s černými
půlkulatými knoflíčky na úrovni pasu, skrytým zipem a zadními záševky. Dokonalý
vzhled pak perfektně doplňují tříčtvrteční rukávy se záševky.
Návod k ušití včetně střihu je dostupný zde:
www.mybernette.com/red-dress

Návod k ušití keprových šatů
Kepr je látka, která nikdy nevyjde z módy a která se používá k tvorbě oblečení s
mladistvým, neformálním a jednoduchým vzhledem. A váš šicí stroj bernette má dost
síly na to, aby z této silné a pevné látky vytvořil veselé šaty v áčkovém stříhu. Jsou
dále zdobeny stříbrnými kovovými přezkami s nastavitelnými popruhy, na levé straně
zipem, knoflíkem s knoflíkovou dírkou ve výšce boku a zadními kapsami.
Návod k ušití včetně střihu je dostupný zde:
www.mybernette.com/blue-jeans

bernette je značkou textilní skupiny BERNINA.
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