Moč in
atraktivnost!
Serija bernette 05

bernette for all my ideas

Želite ustvarjati? Iščete robusten, za uporabo enostaven šivalni stroj, ki bo šel z vami skozi
ogenj in vodo? Po razumni ceni? Potem sta modela iz serije bernette 05 ravno prava za vas!
Imenujeta se b05 CRAFTER in b05 ACADEMY. In kako je ime vam? Čas je, da se spoznate
osebno!

www.bernette.com

bernette 05 ACADEMY
BERNETTE 05 ACADEMY je idealen šivalni stroj za navdušence in navdušenke.
b05 ACADEMY je opremljen s številnimi funkcijami, 30 ekskluzivnimi šivi in hitrim
motorjem, kar omogoča hitro uresničitev najbolj norih idej. Za zahtevne projekte s
počasnejšim tempom lahko ustrezno zmanjšate najvišjo hitrost šivanja. 12 priloženih
tačk in enostaven za namestitev ščitnik za prste za preprosto šivanje. Povečajte
delovno površino z veliko priročno mizo. Kdo ve, katere ideje boste dobili jutri?
Stroj b05 ACADEMY vedno poskrbi za vse vaše potrebe.

bernette 05 CRAFTER
BERNETTE 05 CRAFTER je šivalni stroj za vsestransko nadarjene ustvarjalce in
ustvarjalke. Za dokončanje preprostih projektov, šivanje lepih oblačil ali izdelavo
trendovskih dodatkov, kot bi mignili. Stroj B05 CRAFTER je super enostaven za
uporabo. Ima zelo pregledno upravljanje. Ponuja vse, kar potrebujete: 30 okrasnih
šivov, vključno s super raztegljivim šivom in pokrivnim šivom. Prilaganje širine šivov
do 6 mm in dolžine šivov do 4 mm. Odlična LED-osvetlitev (2 luči). Idealen za nočne
ptiče! 6 priloženih tačk za vse vrste šivov. Začnite ustvarjati lastne umetnine. Ne
glede na to, ali šivate iz tankega blaga ali iz debelega džinsa, vam bo ustvarjanje v
neskončno veselje. Vnesite v svoje življenje več DIY!

Primerjava funkcij

b05 ACADEMY

b05 CRAFTER

Šivalni stroj

Šivalni stroj

Splošne funkcije
Vrsta stroja
Sistem čolnička

Drop-in

Drop-in

Prostor na desni strani od igle

165 mm

165 mm

2 LED

2 LED

1100

1100

Največja širina šiva

6 mm

6 mm

Največja dolžina šiva

4 mm

4 mm

30

30

12

6

Ročno prilagajanje pritiska tačke
Ročno prilagajanje napetosti zgornjega sukanca
Ročni rezalnik sukanca
Polavtomatski vdevalec sukanca
Osvetlitev
Šivanje
Najvišja hitrost šivanja (število šivov na minuto)

–

Prilagoditev najvišje hitrosti šivanja

Ročno prilagajanje širine šivov
Ročno prilagajanje dolžine šivov
Skupno število šivov
Super raztegljivi šiv
Pokrivni šiv
1-stopenjska gumbnica
Ročno prilagajanje položaja igle
Zložljiv zgornji transporter
Standardni dodatki
Skupno število priloženih tačk
Tačka za cikcak
Tačka za cikcak z nedrsečim nastavkom

opcijska izbira

Tačka za gumbnice z drsnikom
Tačka za zadrge
Tačka za nevidne zadrge
Tačka za overlock
Tačka za nevidne šive
Tačka za krpanje/vezenje

opcijska izbira

Tačka za prišivanje gumbov

opcijska izbira

Tačka za robljenje

opcijska izbira

Odprta tačka za vezenje

opcijska izbira

Tačka za šivanje ob robu

opcijska izbira

Plošča za kompenzacijo višine
Miza za povečanje delovne površine

opcijska izbira

Ščitnik za prste

opcijska izbira

Nabor igel BERNINA
Določeni modeli in dodatki niso na voljo v vseh državah. Možne so spremembe funkcij in oblikovanja.

Prilagajanje položaja igle
Prilagajanje pritiska tačke in
napetosti zgornjega sukanca za
optimalno kakovost šivov tudi
pri šivanju debelega blaga

Vgrajena funkcija rezanja 
sukanca z enim samim
gibom roke

Vdevalec za hitro
vdevanje sukanca

Zložljiv zgornji transporter
za krpanje in prostoročno
šivanje

Priložena škatla za dodatke
za vzdrževanje reda

Navodila za šivanje nahrbtnika
Ta odličen moderen nahrbtnik iz džinsa upošteva najnovejše
smernice za predelavo neuporabnih izdelkov (upcycling). No,
najboljša novica je, da je postopek za njegovo izdelavo zelo
hiter in enostaven. Poiščite stare kavbojke in pokažite, kaj vse
lahko naredite! Naložite si navodila za šivanje:
www.bernette.com/jeans-backpack

Nastavljiva širina šiva do 6 mm

Hitrost šivanja do 1100 šivov
na minuto

Prilagajanje največje širine šiva
do 4 mm

Izbor 30 ekskluzivnih šivov

2 LED-luči za optimalno
osvetlitev delovne površine

Praktičen sistem čolnička
za preprosto napeljevanje
sukanca vretenca

Navodila za šivanje srajčne bluze
Nujno potrebujete novo bluzo ali srajco? Nekaj modernega, česar nima nihče
drug? Nekaj trendovskega, hitrega in preprostega za izdelavo? Imamo idejo!
Navodila za šivanje vključno z vzorcem za izdelavo odlične srajčne bluze s
cvetličnim vzorcem najdete tukaj:
www.bernette.com/shirt-blouse

bernette je blagovna znamka BERNINA Textile Group.
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