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Chceli by ste si ušiť vlastné oblečenie, ktoré vyzerá perfektne zvonku aj zvnútra? Potom sú 
pre Vás štýlové modely bernette FUNLOCK s moderným švajčiarskym dizajnom ako stvorené. 
S nimi sa môžete postarať o strihanie, čistenie a šitie v jednom kroku. Sú dokonalým 
doplnkom k šijaciemu stroju a dodajú Vášmu oblečeniu profesionálny vzhľad. Sami sa 
rozhodnite, či sa do Vášho šijacieho štúdia najlepšie hodí profesionálny stroj na krycí steh 
alebo overlockový stroj – alebo kombinovaný model s oboma.



bernette 48 FUNLOCK 

Overlock/Coverlock

bernette 48 je top model v sérii FUNLOCK a je kombináciou overlocku a coverlocku. 
Ponúka celkom 23 stehov: 15 overlockových stehov, 3 krycie stehy, 4 kombinované 
stehy a 1 retiazkový steh, overlockové stehy so šírkou stehu do 7 mm. Navliekanie 
uľahčujú farebne označené dráhy navliekania a navliekanie ucha ihly podporuje 
ručný navliekač. Navliekacie nite sú navlečené mechanicky. Nôž sa ovláda zospodu 
a poskytuje tak nielen čistú reznú hranu, ale aj bezpečnú manipuláciu a dobrú 
viditeľnosť na steh. b48 FUNLOCK šije rýchlosťou až 1300 stehov za minútu.

Prehľad stehov



bernette 44 FUNLOCK 

Overlockový stroj

bernette 44 ponúka množstvo praktických funkcií, ktoré Vám umožnia ľahko vstúpiť 
do sveta overlockového šitia. S 15 stehmi ponúka kompaktný balík stehov. Jemné 
nastavenie stehov sa dá pohodlne vykonať otáčaním gombíka. Navliekanie je  
podporované farebne odlíšenými dráhami navliekania, ako aj pomôckami na 
navliekanie nití a ihlou. Nôž sa ovláda zospodu pre viditeľnosť pri šití a zvýšenú 
bezpečnosť. Jasné LED svetlo zaisťuje dobrú viditeľnosť. b44 je tiež rýchly – vyšije  
až 1300 stehov za minútu.

Prehľad stehov



bernette 42 FUNLOCK 

Coverlockový stroj

bernette 42 FUNLOCK je coverlockový stroj s celkom 4 krycími stehmi.  
Profesionálne stehy na švoch, manžetách a väzbách dodajú Vášmu projektu šitia 
dokonalý vzhľad. S bernette 42 sa dá perfektne manipulovať s obzvlášť pružnými 
tkaninami alebo tenkými úpletmi, ako je džersej. Navliekanie ihly a navliekača je 
podporované mechanickým navliekačom a ručným navliekačom ihly. A jasné LED 
svetlo zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť na veľkej pracovnej ploche.

Prehľad stehov



Diferenciálny posuv

Praktická rukoväť nosiča

Pohon noža zospodu pre
lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť

LED svetlo pre optimálnu
viditeľnosť

Vysoká kvalita stehu s
rýchlosťou až 1300 stehov 
za minútu

Moderné, dvojfarebné
Švajčiarsky dizajn



Príslušenstvo v kryte slučkovača

Vrátane veľkého koša na odrezky

Priestranná pracovná plocha (87 mm)

Bezpečnostný spínač je aktivovaný
keď je otvorený kryt slučkovača

Farebne odlíšené dráhy 
navliekania pre jednoduchšie
navliekanie



Nie všetky modely a príslušenstvo sú dostupné vo všetkých krajinách. Zmeny funkcií a dizajnu vyhradené.

Vzory stehov b48 b44 b42

Celkový počet vzorov stehov 23 15 4

5-nitný bezpečnostný steh – –

4-nitný bezpečnostný steh – –

4-nitný overlock –

4-nitný/3-ihlový krycí steh –

3-nitný/2-ihlový krycí steh (široký/úzky) –

3-nitný overlock (široký/úzky) –

3-nitný super-stretch –

3-nitný plochý zámok (široký/úzky) –

3-nitný úzky šev –

3-nitný rolovaný lem –

2-nitný retiazkový steh –

2-nitný overlock (široký/úzky) –

2-nitný plochý zámok (široký/úzky) –

2-nitný rolovaný lem –

2-nitný ovinutý overlock (široký/úzky) –

Komfortné funkcie

Navliekač spodného slučkovača –

Farebne odlíšené dráhy navliekania

Lay-in navliekací systém

Po zodvihnutí prítlačnej pätky sa uvoľní napätie nite

Dĺžka stehu nastaviteľná počas šitia

Príslušenstvo v kryte slučkovača

Svetlo na šitie LED LED LED

Pri otvorení krytu sa aktivuje bezpečnostný spínač

Technické dáta

Šírka overlockového šva 3–7 mm –

Šírka krycieho stehu 2,8 / 5,6 mm –

Šírka kombinovaného stehu 3–10 mm – –

Pohon noža zospodu –

7-stupňový tlak prítlačnej pätky

Páčka rolovaného lemu integrovaná do stehovej dosky –

Maximálna rýchlosť šitia (stehy za minútu) 1300 1300 1300

Štandardné príslušenstvo

Štandardná overlocková prítlačná pätka

Prevodník horného slučkovača –

Ručný navliekač ihly

Zásobník na odrezky –

Súprava ihiel (ELX 705)

Náradie a príslušenstvo v samostatnej krabici

Prachový kryt



VÝROBCOVIA
MUSIA VYROBIŤ



Návod na šitie košele s kapucňou

Šikovný vzhľad, ktorý vyžaruje uvoľnenú eleganciu! To, čo odlišuje túto košeľu, je  
rafinovaný vodopádový efekt, pričom látka jemne splýva cez ľavé rameno a vytvára 
podmanivý vzhľad. Nazberané trojštvrťové rukávy navyše pôsobia osviežujúco cool 
efektom v kombinácii so žiarivo žltým odtieňom. A manžety na rukávoch a páse 
zaisťujú, že košeľa zostane v top tvare.

Návod na šitie a vzor zadarmo na stiahnutie na: 
www.bernette.com/yellow-shirt
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bernette je značka skupiny BERNINA Textile Group.


