Objavte štyri
cenovo dostupné modely bernette
so švajčiarskym dizajnom
Séria bernette 30

bernette for all my ideas

Chcete byť kreatívni prostredníctvom šitia? Alebo zmeniť a skrášliť svoje oblečenie?
Potom sú pre vás nové modely bernette v štýlovom dvojfarebnom švajčiarskom prevedení
ako stvorené! Ľahko sa používajú, majú množstvo funkcií s vynikajúcou kvalitou stehu
a sú odolné a za prijateľnú cenu. Zažite tvorivú zábavu pri šití na vysokej úrovni a
neuspokojte sa s menej.

www.bernette.com

bernette 38
Počítačový model bernette 38 je špičkovým modelom série, ktorý ponúka všetko, čo
kreatívni krajčíri potrebujú. Celkovo je k dispozícii 394 stehov vrátane 67 ozdobných
stehov, 3 abecedy a 8 gombíkových dierok, ako aj praktické stehy, ako napríklad
strečový steh pre pružné látky. Maximálna šírka stehu je 7 mm. Okrem praktických
funkcií, ako je regulátor rýchlosti, štart/stop a zastavenie ihly hore/dole, má bernette
38 jasné LED svetlo na šitie, navliekač ihly a automatický a manuálny odstrih nite.
Súčasťou je aj osem prítlačných pätiek a veľký predlžovací stôl.

Prehľad stehov

bernette 37
bernette 37 je prvý z dvoch počítačových modelov bernette. Ponúka širokú škálu
užitočných funkcií a pôsobivú kvalitu stehu. K dispozícii je 50 stehov s maximálnou
šírkou stehu 7 mm, vrátane ozdobných a strečových stehov, ako aj gombíkových
dierok. S praktickou funkciou štart/stop je možné proces šitia ovládať aj bez nožného
ovládača. So zarážkou ihly hore/dole možno polohu ihly nastaviť hore/dole, keď
prestanete šiť, čo je zvláštna výhoda pri šití rohov. Rýchlosť šitia je možné individuálne
nastaviť podľa potreby a oblasť šitia je optimálne osvetlená vďaka jasnému LED svetlu.
b37 sa dodáva s piatimi prítlačnými pätkami.

Prehľad stehov

bernette 35
bernette 35 je mechanický model bez počítačového ovládania. S úžitkovými a
ozdobnými stehmi má balík stehov celkom 23 stehov, s maximálnou šírkou stehu
5 mm, vrátane automatickej gombíkovej dierky. Všetky nastavenia, ako je napätie
nite, šírka stehu a dĺžka stehu, ako aj výber stehu, je možné vykonať pomocou troch
gombíkov vpredu. Manuálny navliekač ihly a odstrih nite umožňujú efektívne šitie.
Balenie bernette 35 obsahuje sedem prítlačných pätiek.

Prehľad stehov

bernette 33
bernette 33 je prvý z dvoch mechanických modelov bernette. Ako základný
model je vhodný najmä pre začiatočníkov s malými skúsenosťami. Úpravy je možné
vykonať pomocou dvoch gombíkov vpredu. Balenie stehov obsahuje 15 stehov s
maximálnou šírkou stehu 5 mm. Navliekač ihly a ručný odstrih nite zaisťujú rýchle
a nekomplikované šitie. Päť rôznych prítlačných pätiek je v cene.

Prehľad stehov

Všeobecné funkcie

b38

b37

b35

b33

Typ stroja

Počítač

Počítač

Počítač

Počítač

Obsluha

LCD obrazovka

LCD obrazovka

LCD obrazovka

LCD obrazovka

Chapačový systém

Drop-in

Drop-in

Front-load

Front-load

Dĺžka voľného ramena napravo od ihly

170 mm

170 mm

170 mm

170 mm

Max. rýchlosť šitia (stehov za minútu)

820 spm

700 spm

860 spm

860 spm

–

–

–

–

–

–

–

–

LED

LED

–

–

–

–

Napätie hornej nite je manuálne nastaviteľné
Manuálne nastaviteľný prítlak pätky
Ručný rezač nití
Automatický rezač nití
Tlačidlo Štart/Stop
Šijacie svetlo / LED

LED

LED

Navliekač
Zarážka ihly hore / dole
Možnosť dvojihly
Regulátor rýchlosti
2-krokový zdvihák prítlačnej pätky
Elektrické nožné ovládanie
Celkový počet vzorov stehov
Gombíkové dierky vrátane očiek
Úžitkové stehy vrátane strečových stehov

394

50

23

15

8 (1 krok)

5 (1 krok)

1 (1 krok)

1 (4 krok)

20

17

14

14

Látacie stehy

2

2

–

–

Vyšívacie stehy

67

19

8

–

Quiltovacie stehy

25

7

–

–

3 (vrátane
azbuky)

–

–

–

Abeceda
Maximálna šírka stehu

7 mm

7 mm

5 mm

5 mm

Maximálna dĺžka stehu

5 mm

5 mm

4 mm

4 mm

–

–

–

–

–

Spúšťanie zúbkov podávača
Pamäť
Automatický navíjač cievok
Funkcia automatického zabezpečenia
Štandardné príslušenstvo
Prítlačné pätky

8

Predlžovací stôl
Prachový kryt

Nie všetky modely a príslušenstvo sú dostupné vo všetkých krajinách.
Zmeny týkajúce sa výbavy a dizajnu vyhradené.

Pevnä väzba

5

7

5

Voliteľné

–

–

Mäkká väzba

–

–

Bezpečnostná funkcia dv
výmene od jednej po dvo
Automatický rezač nití

Zarážka ihly hore/dole – individuálne
nastaviteľná poloha ihly

Navliekač pomáha pri
navliekaní nite do ihly

Jasné LED svetlo

Praktický úložný priestor
na príslušenstvo, priamo vo
voľnom ramene

Potlačené pravítko pre
rýchle meranie

ojihly pri
jihlu

LCD obrazovka pre najlepšie
zobrazenie všetkých nastavení

Priamy výber stehu cez tlačidlá

Regulátor rýchlosti pre
individuálnu rýchlosť šitia

Funkcia látania pre priame
a rýchle zaistenie stehu

Tlačidlo štart/stop pre šitie
bez nožného ovládania

Praktický chapač
so šírkou stehu 7 mm

Zásuvka s prehľadom stehov
a Rýchly sprievodca

Návod na šitie retro šiat
Dizajn týchto elegantne splývavých šiat s mierne rozšírenou sukňou a čiernymi
polguľovými gombíkmi je nezameniteľne inšpirovaný 60. rokmi 20. storočia. Medzi
ďalšie atraktívne detaily patrí predné sedlo s falošným gombíkom, lemovanie vreciek
s čiernymi pologuľovitými gombíkmi vo výške pása, skrytý zips a šípky vzadu.
A trojštvrťové rukávy so šípkami dokonale dotvárajú sofistikovaný vzhľad.
Návod na šitie a vzor zadarmo na stiahnutie na:
www.mybernette.com/red-dress

Návod na šitie džínsových šiat
Denim je látka, ktorá nikdy nevyjde z módy a používa sa na výrobu odevov s
mladým, ležérnym a nekomplikovaným vzhľadom. A Váš šijací stroj bernette má silu
vytvoriť tieto odvážne, živé šaty áčkového strihu z hrubej, pevnej látky. Vyznačujú sa
tiež kovovými prackami striebornej farby s nastaviteľnými ramienkami, zipsom na
ľavej strane, gombíkom s gombíkovou dierkou vo výške bokov a zadnými vreckami.
Návod na šitie a vzor zadarmo na stiahnutie na:
www.mybernette.com/blue-jeans

bernette je značka skupiny BERNINA Textile Group.
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