Výkonná
a přitažlivá!
bernette řada 05

bernette for all my ideas

Chcete být kreativní? Sháníte rychlý, robustní a hodnotný šicí stroj se snadnou obsluhou,
který vydrží veškerou zátěž Vaší práce? Pokud ano, modely bernette řady 05 byly vyrobeny
právě pro Vás! Dovolujeme si Vám představit stroje b05 CRAFTER a b05 ACADEMY.

www.bernette.com

bernette 05 ACADEMY
bernette 05 ACADEMY je ideální šicí stroj pro lidi, kterým nechybí inspirace. Je vybaven
celou řadou užitečných funkcí, rychlým motorem, a nabízí 30 exkluzivních stehů. b05
ACADEMY dokáže velmi rychle splnit Vaše nejdivočejší sny. Pro náročné projekty, které
vyžadují pomalejší tempo, si můžete snížit maximální rychlost. V základní výbavě najdete neuvěřitelných 12 přítlačných patek pro každou příležitost, chránič prstů a praktický
přídavný stolek, který významně zvětší Váš pracovní prostor. Kdo ví, jaký nápad budete
mít zítra? b05 ACADEMY zde bude pořád s Vámi.

bernette 05 CRAFTER
Nezdolná bernette 05 CRAFTER je šicí stroj pro všestranné kreativní uživatele. Se
vším budete raz dva hotovi, ať už se pustíte do nádherného oblečení nebo do
módních doplňků. Obsluha stroje b05 CRAFTER je extrémně jednoduchá. Všechny
ovladače vidíte na první pohled. Mezi 30 exkluzivními stehy najdete vše, co můžete
potřebovat, včetně super pružného a přikrývkového stehu. Šířku stehu si můžete
nastavit až do 6 mm a délku do 4 mm. Díky dvěma různě umístěným LED diodám
je Váš pracovní prostor zářivě osvětlen. Se 6 přítlačnými patkami v základní výbavě
se můžete pustit prakticky do čehokoliv. Ať už si zvolíte jemnou látku nebo silnou
džínovinu, b05 CRAFTER si s nimi poradí.

Porovnání funkcí a vlastností

b05 ACADEMY

b05 CRAFTER

Všeobecné funkce
Druh stroje
Systém chapače

mechanický šicí stroj mechanický šicí stroj
horizontální

horizontální

165 mm

165 mm

2 LED diody

2 LED diody

1100 st./min

1100 st./min

Maximální šířka stehu

6 mm

6 mm

Maximální délka stehu

4 mm

4 mm

30

30

12

6

Prostor vpravo od jehly
Ručně nastavitelný přítlak patky
Ručně nastavitelné napětí horní nitě
Ruční odřezávač nití
Poloautomatický navlékač jehly
Osvětlení
Šití
Maximální rychlost šití (stehů za minutu)

–

Nastavitelná maximální rychlost šití

Ručně nastavitelná šířka stehu
Ručně nastavitelná délka stehu
Celkový počet stehů
Super pružný steh / steh Lycra
Přikrývkový steh
Knoflíková dírka v jednom kroku
Ručně nastavitelná poloha jehly
Zásuvný podavač
Příslušenství ve výbavě stroje
Celkový počet přítlačných patek
Základní patka (entlovací)
Základní patka (entlovací) s nepřilnavou základnou

k dokoupení

Patka pro knoflíkové dírky s posuvným měřítkem
Zipová patka
Patka pro skrytý zip
Overlocková patka
Patka pro slepý steh
Látací/vyšívací patka

k dokoupení

Patka pro přišívání knoflíků

k dokoupení

Lemovací patka

k dokoupení

Otevřená vyšívací patka

k dokoupení

Patka k prošívání okrajů

k dokoupení

Kompenzační podložka
Násuvný stolek

k dokoupení

Chránič prstů

k dokoupení

Sada jehel BERNINA
Ne všechny modely jsou k dispozici ve všech zemích. Výrobce si vyhrazuje právo na možnou změnu vybavení, vzhledu
a funkcí stroje.

Nastavitelná poloha jehly

Optimální stehy i na silných
falátkách díky nastavitelnému
přítlaku patky a napětí nitě

Integrovaný odřezávač nití
pro odříznutí pohybem jedné
ruky

Navlékač jehel je velkým
pomocníkem při přípravě stroje

Zásuvný podavač pro látání
a šití volným pohybem

Schránka na příslušenství
pomáhá udržet pořádek

Návod k ušití džínového batohu
Ušití tohoto recyklovaného džínového batohu je snadné a
rychlé. Na to, abyste ukázali, co umíte, stačí jedny staré džíny.
Návod k ušití najdete zde:
www.bernette.com/jeans-backpack

Maximální šířka stehu
nastavitelná až do 6 mm

Rychlost šití až 1100 stehů
za minutu

Maximální délka stehu
nastavitelná až do 4 mm

Výběr z 30 exkluzivních stehů

2 zářivé LED diody zaručují
optimální osvětlení pracovního
prostoru

Praktický horizontální systém
chapače pro rychlý start

Návod k ušití košilové halenky
Potřebujete novou halenku nebo košili? Něco módního, co nikdo jiný nemá? Věc,
kterou ušijete snadno a rychle? Návod k ušití skvělé košilové halenky s květinovým
potiskem, včetně střihu, najdete zde:
www.bernette.com/shirt-blouse

bernette je značka skupiny BERNINA Textile Group.
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