
BERNINA
215 I 1008

De robuste, 
klassiske 
modellene fra 
BERNINA
 

Genialt enkelt,  
ganske enkelt genialt



Den klassiske nybegynner

B 215 er en brukervennlig symaskin med robust teknologi og et ungt design med 
BERNINAs ekslusive funktioner. Et midlertidig minne og  halvautomatisk nålitreder 
samt det praktiske displayet gjør B215 til en symaskin som egner seg til alle former 
for søm og er derfor perfekt for nybegynneren.

BERNINA 215

Treffsikker:
B215 er utstyrt med en pålitelig,  
semi-automatisk treing, som  
gjør det å tre i tråden til en lek. 

Grunnleggende:
Med de viktigste  
11 sømmene og et 
manuelt flertrinns 
knappehull oppfylles 
alle grunnleggende 
basiskrav

 
Unikt:
Alle valgte sømmer som endres individuelt
lagres i det midlertidige minnet.

LCD-display:
Viser til enhver tid en oversikt over viktig 
informasjon, som f.eks, syfot, stingbredde og stinglengde.

BERNINA Skins: Du kan forme symaskinen helt etter  

egne ønsker. Bare last opp ditt favorittbilde eller velg ditt  

eget design. www.bernina.com/skins



Den populære mekaniker

Den legendariske modell 1008 har i mange år vært en bestselger. Den siste rent me-
kaniske symaskinen i BERNINA-sortimentet er brukervennlig med trinnløs justering 
av stingbredde og -lengde, har en slank friarm og en senkbar transportør. Dette har 
gjort 1008 til den perfekte følgesvenn for alle som syr klær, gaver eller quilter.

BERNINA 1008

På et øyeblikk:
Når du velger søm vises passende syfot og  
nålposisjon samt beste stinglengde og -bredde  
på sømvalgstabellen.

Stor på detaljer:
En spesielt smal friarm lar deg enkelt sy 
barneklær, ermer, mansjetter,  krager og buksefaller.

Raffinert:
Stinglengden og -bredden 
kan stilles inn trinnløst, 
tilpasset dine behov.
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www.bernina.com

Pasjonert innsats for beste kvalitet

Merket BERNINA  har siden begynnelsen vært kjent for sine revolusjonerende ideer 
og sin utømmelige innovative iver. Vår lidenskap for kreativ søm, quilting og broderi 
motiverer oss til å levere høykvalitets produkter med sveitsisk presisjon – til alle som 
deler denne lidenskapen med oss. 
Hver eneste en av våre BERNINA modeller kombinerer kvalitet med nyskapende 
funksjoner for enkel og intuitiv betjening. For mens vi vier oss med hjerte og sjel til 
svært komplekse teknologier, bør du fremfor alt være i stand til å tilfredsstille din 
kreativitet. Mulighetene setter ingen grense – la deg inspirere!

De viktigste funksjonene til BERNINA 215 og BERNINA 1008

Allment B 215 B 1008

BERNINA gripersystem CB CB

Syhastighet ( sting pr minutt) 900 900

Friarmlengde til høyre under nålen 160 mm 180 mm

LED-lys x –

Maksimal stinglengde 5 mm 5 mm

Maksimal stingbredde 5,5 mm 5,5 mm 

Nålposisjon 9 5

Sy i alle nålposisjoner x x

Antall trådsnelleholdere 2 2

Halvautomatisk nåltræder x –

Manuell trådkniv 3 2

Minne (midlertidig) x –

Endring av søm under sying x –

Fotpedal med Kick-back-funksjon Valgfritt –

Sy B 215 B 1008

Manuelt flertrinns knapphull x x

Stoppeprogram x x

Nålstopp oppe/nede x –

Sy bakover x x

Totalt antall sømmer 11 17

Nyttesøm 10 14

Knapphull 1 1

Dekorsøm – 2

Standardutstyr B 215 B 1008

Totalt antall standard syføtter (-såler) 5 4/1

Standardfot nr 1 snap on fot

Overlockfot nr. 2  snap on snap on

Knapphullsfot nr. 3 snap on snap on

Glidelåsfot nr. 4 snap on snap on

Blindstingfot nr. 5 snap on snap on

Sybord x Valgfritt

Fotpedal x x

Støvhette x x

Utstyrsveske x –

Alle modeller og utstyr selges ikke i alle land. Forbehold tas om endringer i utstyr og design . Mer informasjon kan fås  

hos din BERNINA-forhandler.


