Strapabíró és
tetszetős!
bernette 05-ös sorozat

bernette for all my ideas

Szeretné kamatoztatni kreativitását? Egy olyan strapabíró és könnyen kezelhető
varrógépet keres, ami kitart Ön mellett selymen-farmeren át, és még az ára is baráti?
Akkor a bernette 05-ös gépeket csak ajánlani tudjuk. Az egyiküket b05 CRAFTER-nek,
a másikukat b05 ACADEMY-nek hívják. És az Ön neve? Ideje összeismerkedniük!

www.bernette.com

bernette 05 ACADEMY
A bernette 05 ACADEMY egy tökéletes varrógép a kreatív emberek számára. Számos
nagyszerű funkciójának, 30 beépített öltésének és erős motorjának köszönhetően
pillanatok alatt megvalósíthatja vele még a legmerészebb ötleteit is. A nagyobb
odafigyelést igénylő, macerásabb projekteknél egyszerűen korlátozhatja a varrósebességet.
A 12 mellékelt talp és a könnyen csatlakoztatható ujjvédő segít gyorsan, pontosan és
biztonságosan varrni. És ha több térre van szüksége, tegye fel a rátolható varróasztalt,
és élvezze a rendkívül tágas munkafelületet. Ki tudja, milyen ötleteket hoz a holnap?
De egy dolog biztos: a b05 ACADEMY-re mindig számíthat!

bernette 05 CRAFTER
A bernette 05 CRAFTER a nyughatatlan alkotók varrógépe. Egyszerűbb projektek,
egyedi ruhák vagy trendi kiegészítők – mindennel pillanatok alatt elkészülhet.
A b05 CRAFTER fantasztikusan könnyen kezelhető, hiszen minden beállításán
egyszerűen és kényelmesen módosíthat. A 30 beépített öltés között minden
munkához megtalálja a megfelelőt. Az öltéseknek lefeljebb 6 mm-es szélességet
és 4 mm-es hosszúságot állíthat be. A két LED fény olyan tökéletesen világítja
meg a munkafelületet, hogy azon az éjjeli baglyok is gond nélkül dolgozhatnak.
A 6 mellékelt talpnak köszönhetően szinte bármilyen technikával varrhat. Valósítsa
meg minden elképzelését! Akár finom anyagokkal, akár durva farmerrel dolgozik,
az eredmény biztosan kielégítő lesz. Itt az idő, hogy még több DIY-t csempésszen az
életébe!

Funkciók összehasonlítása

b05 ACADEMY

b05 CRAFTER

Általános funkciók
Géptípus

Varrógép

Varrógép

Fekvő orsós

Fekvő orsós

165 mm

165 mm

2 LED-es

2 LED-es

1100

1100

Maximális öltésszélesség

6 mm

6 mm

Maximális öltéshossz

4 mm

4 mm

30

30

12

6

Hurokfogórendszer
Gépkar hossza a tűtől
Állítható talpnyomás
Állítható felsőszál-feszítés
Kézi szálvágó
Félautomata tűbefűző
Varrófény
Varrás
Maximális varrósebesség (öltés/perc)

–

Állítható maximális varrósebesség

Állítható öltésszélesség
Állítható öltéshossz
Beépített öltések száma összesen
Szuper sztreccs öltés/Lycra öltés
Pelenkaöltés
1-lépéses gomblyuk
Állítható tűpozíció
Lesüllyeszthető anyagtovábbító fogazat
A géppel együtt szállított tartozékok
A géppel együtt szállított talpak száma
Cikk-cakk talp
Teflon talp

külön megv.

Gomblyukazó kocsi
Cipzár talp
Rejtett cipzár talp
Overlock talp
Rejtett öltés talp
Zárt szabad gépi tűzőtalp

külön megv.

Gombfelvarró talp

külön megv.

Szegőtalp

külön megv.

Nyitott applikáló talp

külön megv.

Árokban tűző talp

külön megv.

Magasságkiegyenlítő lap
Rátolható varróasztal

külön megv.

Ujjvédő

külön megv.

BERNINA tűkészlet
Nem minden modell és tartozék érhető el minden országban. Fenntartjuk a jogot a gép felszereltségének és
külalakjának megváltoztatására.

Állítható tűpozíció
Kiváló minőségű öltések még
a vastagabb anyagokon is, az
állítható talpnyomásnak és
szálfeszítésnek köszönhetően
Beépített szálvágó, aminek
köszönhetően egyetlen
kézmozdulattal elvághatja
a szálakat

A tűbefűző segíti a
befűzést

Lesüllyeszthető anyagtovábbító
fogazat stoppoláshoz és szabad
gépi tűzéshez
Beépített tartozékos doboz,
hogy a kiegészítők mindig
kéznél legyenek

Varrási útmutató egy farmer hátizsákhoz
Ez a trendi farmer hátizsák tulajdonképpen egy klassz és
korszerű upcycling projekt. És ami a legjobb benne, hogy
gyorsan és könnyen elkészíthető. Vegyen elő egy kiselejtezett
farmernadrágot, és mutassa meg, mit tud! A varrási útmutatót
a következő weboldalon érheti el:
www.bernette.com/jeans-backpack

Akár 6 mm-es öltésszélesség

Akár 1100 öltés/perces
varrósebesség

Akár 4 mm-es öltésszélesség

30 exkluzív öltés

2 LED fény a varrófelület
optimális megvilágításáért

A praktikus fekvő orsós
rendszernek hála az alsószálat
is pillanatok alatt befűzheti

Varrási útmutató egy ingblúzhoz
Már égető szüksége van egy új blúzra vagy ingre? Egy divatos és teljesen egyedi
ruhadarabra, ami ráadásul könnyen és gyorsan elkészíthető? Akkor ez a helyes,
virágmintás ingblúz pontosan Önnek való! A varrási útmutatót és a szabásmintát
a következő weboldalon találja:
www.bernette.com/shirt-blouse

A bernette a BERNINA Textile Group márkája.
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