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Ți-ai dori să fi creativ și să coși? Sau să știi să retușezi hainele tale sau chiar să ți le coși 
singur? Atunci modelele noi de la bernette în design elvețian sunt perfecte pentru tine! 
 Mașinile de cusut sunt ușor de mânuit, au numeroase funcții de  coasere calitativă, sunt 
fiabile și au un preț atractiv.  Experimentează acest hobby.



bernette 38

Mașina computerizată bernette 38 este modelul de top din  serie. Aceasta oferă tot 
ce are nevoie cineva creativ. În total stau la dispoziție 394 cusături, între care 67 de 
cusături decorative, 3 fonturi pentru litere (inclusiv chirilice), 8 modele de butoniere 
și cusături elastice utilitare, ca de ex. o cusătură stretch pentru materiale elastice. 
Lățimea maximă este de 7 mm și pe lângă funcțiile practice, cum ar fi reglarea 
vitezei, tasta pornit/oprit și tasta pentru poziționarea acului sus/jos, mașina bernette 
mai oferă o lumină plăcută a suprafeței de coasere, sistem de înfilare și cuțit de tăiat 
ațele. Sunt incluse 8 piciorușe și masă de extensie.

Paleta de cusături



bernette 37

Mașina de cusut bernette 37 este modelul mic dintre cele două modele 
computerizate bernette. Această mașină oferă un volum mare de funcții și cusături 
de o calitate bună. Un număr de 50 de cusături la o lățime de maxim 7 mm stau 
la dispoziție, printre care cusături decorative și stretch și butoniere. Cu ajutorul 
butonului pornit/oprit se poate acționa mașina și fără pedală. Iar cu butonul pentru 
ac sus/jos se poate programa mașina ca la oprire să rămînă acul jos – ceea ce ar fi 
un avantaj pentru coaserea la colțuri. Are viteză reglabila iar suprafața de cusut este 
luminată optim datorită becului tip LED. Sunt incluse 5 piciorușe.

Paleta de cusături



bernette 35 

Mașina bernette 35 este o mașină mecanică fără acționare computerizată. Pachetul 
de cusături conține 23 de cusături, atât utile cât și decorative, cu lățime maximă de 
5mm, incluzând un model de butonieră. Toate reglajele, tensiunea firului, lățimea 
cusăturii, pasul cât și alegerea cusăturii se pot acționa cu ajutorul celor trei butoane 
frontale. Înfilatorul de ață și cuțitul pentru ațe ajută la coaserea eficientă. Sunt 
incluse 7 piciorușe.

Paleta de cusături



bernette 33

Mașina bernette 33 este cea mai mică dintre cele două  modele bernette mecanice. 
Ca model de bază se potrivește cel mai bine pentru cei cu mai puțină experiență. 
Reglajele se pot face cu ajutorul celor două butoane frontale. Paleta de cusături 
conține 15 cusături la o lățime maximă de 5 mm.  Înfilatorul și cuțitul pentru ațe 
ajută la coaserea rapidă și  necomplicată. Sunt incluse 5 piciorușe diferite.

Paleta de cusături



Nu toate modelele și accesoriile sunt disponibile în toate țările. 
Ne rezervăm dreptul pentru echiparea mașinilor și design.

Funcțiuni generale b38 b37 b35 b33

Tipul mașinii computer computer mecanică mecanică

Acționare display-LCD display-LCD 3 butoane 2 butoane

Sistem graifer Drop-in Drop-in CB CB

Lungimea braț liber dreapta lângă ac 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm

Viteza max. de coasere (împunsături/min) 820 spm 700 spm 860 spm 860 spm

Tensiunea firului superior reglare manuală

Presiunea piciorușului reglare man. – – –

Tăierea firului manuală

Tăierea firului automată – – –

Tasta pornit/oprit – –

Lumina de coasere LED LED LED LED

Înfilator 

Buton de oprirea acului sus/jos – –

Funcția pentru ac dublu

Regulator de viteză – –

2-poziții a pârghiei de ridicare a piciorușului 

Pedală electrica

Total cusături decorative 394 50 23 15

Total modele butoniere incl. ocheți 8 (1-etapă) 5 (1-etapă) 1 (1-etapă) 1 (4-etape)

Total cusături utilitare incl. elastice 20 17 14 14

Cusături de stopare 2 2 – –

Cusături decorative 67 19 8 –

Cusături pentru quilting 25 7 – –

Alfabet 3 
(incl. chirilic)

– – –

Lățimea max. a cusăturii 7 mm 7 mm 5 mm 5 mm

Pasul maxim al cusăturii 5 mm 5 mm 4 mm 4 mm

Transportor retractabil

Memorie – – –

Bobinator automat

Funcția pentru securizarea coaserii – –

Accesorii standard

Piciorușe 8 5 7 5

Masă de extensie Optional – –

Husă de protecție Hardcover Softcover – –



Centimetru imprimat 
pentru măsurători rapide

Tasta pentru oprit acul sus/jos – se 
reglează individual poziția acului

Lumină de la bec LED

Buton de protecție pentru executarea 
coaserii cu ac dublu

Loc pentru depozitare 
accesorii direct in brațul liber

Tăiere automată a aței

Înfilatorul de ață



Sertar cu paleta de cusături 
și scurt manual de utilizare

Buton de protecție pentru executarea 
coaserii cu ac dublu

Regulator de viteză

Graifer drop-in pentru 
lățime de 7 mm

Tasta pornit/oprit pentru 
coaserea fără pedală

Funcția de țesere pentru 
asigurarea rapidă și sigură 
a cusăturii

Alegerea tipului de 
cusătură prin tastare

LCD-Display pentru 
vizualizarea reglajelor



Instrucțiuni de coasere pentru o rochie retro 

Croiala acestui model de rochie dreapta este inspirata din anii 1960. Prevazuta cu 
nasturi sferici, mari si negrii, buzunare false, fermoar pe spate si maneci trei sferturi, 
toate acestea ofera un look sofisticat si elegant.

Instrucțiunile de coasere, inclusiv modelul, sunt disponibile aici:
https://www.mybernette.com/ro-RO/Rochia-rosie.html



Instrucțiuni de coasere pentru o rochie din denim 

Denimul este un material care nu va iesi niciodata din moda si este folosit pentru 
a crea haine cu stil tineresc si deloc complicat. Masina dumneavoastra de cusut 
 bernette are puterea de a crea aceasta rochie indrazneata si plina de viata. Rochia 
este prevazuta cu bretele reglabile, catarame din metal de culoare argintie, fermoar 
pe partea stanga si buzunare pe spate.

Instrucțiunile de coasere, inclusiv modelul, sunt disponibile aici:
https://www.mybernette.com/ro-RO/Rochia-din-denim.html
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bernette este o marcă a BERNINA Textile Group.


