
BERNINA
215 I 1008

BERNINAn  
kestävät,  
klassiset mallit
 Ihanan yksinkertaista,  

yksinkertaisesti ihanaa



Klassinen aloittelija

B 215 on helppokäyttöinen ja kestävä ompelukone, jossa yhdistyvät nuorekas
muotoilu ja BERNINAn erinomainen varustetaso. B 215:ssä on ommelmuisti, johon
tallentuu ompeleisiin tehdyt muutokset, neulalangoitin ja selkeä näyttöruutu, joten se
sopii jokaiseen käyttötarkoitukseen ja erityisesti aloittelevalle ompelun harrastajalle.

BERNINA 215

Helppoa ja tarkkaa:
B 215:ssä on neulalangoitin, jolla langan 
pujottaminen neulansilmään käy leikiten.

Perustoiminnot:
Koneeseen on valittu
11 tärkeintä ommelta
ja manuaalinen
monivaiheinen napin- 
läpi, joten se täyttää 
helposti ompelun
perusvaatimukset.

 
Ainutlaatuinen muisti:
Kaikki yksilöllisesti muuttamasi ompeleet
tallentuvat automaattisesti koneen ommelmuistiin.

LCD-näyttö:
Keskeisimmät tiedot koko ajan näkyvissä, esim. paininjalka
valitun ompeleen leveys ja tikin pituus.

BERNINA Skins: Luo ompelukoneellesi uusi tyyli  

vinyylitarroilla. Lataa lempikuvasi tai valitse kuva valmiista  

valikoimasta osoitteessa: www.bernina.com/skins



Rakastettu mekaaninen

Legendaarinen B 1008 on ollut jo vuosien ajan myyntihitti. BERNINA-valikoiman vii- 
meisin mekaaninen ompelukone on helppokäyttöinen, ja sen ominaisuuksiin kuuluvat
portaaton tikin pituuden ja ompeleen leveyden säätö, kapea vapaavarsi sekä alas
laskettava syöttäjä. B 1008 soveltuu mainiosti niin vaatteiden, kodin tekstiilien,
asusteiden kuin tilkkutöidenkin ompeluun.

BERNINA 1008

Kaikki yhdellä silmäyksellä:
Kun valitset haluamasi ompeleen, samalla näet myös
suositeltavan paininjalan sekä sopivat säädöt neulan
asennolle, ompeleen leveydelle ja
piston pituudelle.

Yksityiskohdat haltuun:
Lastenvaatteiden, hihojen, kalvosinten, 
kaulusten ja lahkeiden ompelu on vaivatonta 
kapean vapaavarren avulla.

Näppärä:
Ompeleiden leveyttä ja tikin
pituutta voi muuttaa portaattomasti
aina tarpeen mukaan.
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www.bernina.com

Huippulaatua

BERNINA on tunnettu vallankumouksellisista ideoistaan ja innovatiivisista  
keksinnöistään. Intohimomme luovaan ompeluun, tilkkuiluun ja kirjontaan motivoi  
meitä kehittämään laadukkaita tuotteita sveitsiläisellä  tarkkuudella – kaikille niille,  
jotka jakavat innostuksemme. 
Kaikissa koneissamme yhdistyvät innovatiiviset toiminnot ja intuitiivinen käyttö. Meidän
keskittyessämme teknologian kiemuroihin sinun tehtäväksesi jää luovuutesi päästäminen
valloilleen. Mahdollisuuksia on rajattomasti – heittäydy sinäkin inspiraatiosi vietäväksi!

 

Yleistä B 215 B 1008

BERNINA-sukkulajärjestelmä CB CB

Ompelunopeus (pistoa minuutissa) 900 900

Vapaavarren pituus (neulasta oikealle) 160 mm 180 mm

LED-ompeluvalo x –

Maksimi tikin pituus 5 mm 5 mm

Maksimi ompeleen leveys 5,5 mm 5,5 mm 

Neulan asennot 9 5

Ompelu kaikissa neulan asennoissa x x

Lankatappien määrä 2 2

Neulalangoitin x –

Manuaalinen langankatkaisu 3 2

Ommelmuisti (ompeleiden tilapäiset muutokset) x –

Ompeleen säätöjen muuttaminen ompelun aikana x –

Jalkasäädin neula ylös/alas toiminnolla Lisätarvike –

Ompelu B 215 B 1008

Manuaalinen monivaiheinen napinläpi x x

Parsintaohjelma x x

Neulastop ylös/alas x –

Päättelynäppäin x x

Ompeleiden määrä 11 17

Hyötyompeleet 10 14

Napinlävet 1 1

Koristeompeleet – 2

Vakiovarusteet B 215 B 1008

Paininjalkojen määrä 5 5

Kaksoisautomaattijalka nro. 1 x x

Overlock-jalka nro. 2 x x

Napinläpijalka nro. 3 x x

Vetoketjujalka nro. 4 x x

Piilo-ommeljalka nro. 5 x x

Apupöytä x Lisätarvike

Jalkasäädin x x

Suojahuppu x x

Tarvikepussi x –

Tässä esitteessä mainitut tarvikkeet saattavat vaihdella maittain. Teknisistä ja tuotannollisista syistä emme vastaa  

tuotteiden mahdollisista ennakoimattomista muutoksista. Lisätietoja saat BERNINA-jälleenmyyjältäsi.

BERNINA 215:n ja BERNINA 1008:n tärkeimmät toiminnot ja ominaisuudet


