
BERNINA
215 I 1008

De robusta 
klassiska 
BERNINA 
modellerna

Genialt enkla, 
helt enkelt geniala



Den typiska nybörjaren

B 215 är en användarvänlig symaskin med en robust teknik, som utöver en  
modern design även ger de exklusiva egenskaper, som funktionerna hos BERNINA 
besitter. Ett korttids-minne samt en halvautomatisk nålträdare och hjälpsamma 
skärmmeddelanden gör B 215 till en maskin, som passar alla användningsområden 
och därmed även nybörjaren.

BERNINA 215

Träffsäker:
B 215 förfogar över en pålitlig,  
halvautomatisk nålträdare, som  
gör trädningen till en barnlek.

Grunderna:
Med de 11 viktigaste 
sömmarna och ett 
manuellt flerstegs-
knapphål uppfyller 
den alla grundkrav.

 
Minnesfunktion:
Alla sömmar, som du ändrar individuellt, 
sparas i korttids-minnet.

LCD-skärm:
Ger alltid en översikt över den viktigaste informationen,  
t ex pressarfot, stygnbredd och stygnlängd.

BERNINA Skins: designa din symaskin helt efter din egen  

smak. Ladda bara upp din favoritbild eller välj ut den design  

som du drömmer om. www.bernina.com/skins



Den populära mekanikern

Den legendariska modellen 1008 har varit en storsäljare i många år. Den senaste helt 
mekaniska symaskinen i BERNINA sortimentet kännetecknas av en enkel användning, 
steglöst justerbar stygnlängd och -bredd, en smal friarm och sänkbar matare. Det gör 
1008 till en fullvärdig följeslagare – när du syr kläder, presenter, inredningsdetaljer 
eller kviltar.

BERNINA 1008

Allt i korthet:
När du väljer önskad söm visas den rätta pressarfoten, 
nålpositionen liksom den bästa stygnlängden och -bredden 
för dig i sömvalstabellen.

Värdefulla mått:
En särskilt smal friarm gör det möjligt för dig  
att problemfritt sy barnkläder, ärmar, 
manschetter, kragar och byxfållar.

Sofistikerad:
Stygnbredden och -längden kan 
justeras steglöst på alla sömmar 
efter dina behov.
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www.bernina.com

Med passion som insats för bästa kvalitet

Varumärket BERNINA är sedan starten känd för sina revolutionära idéer och outtömliga 
innovationsanda. Vår passion för kreativ sömnad, kviltning och brodering motiverar 
oss till att utveckla produkter av bästa kvalitet med schweizisk precision – för alla dem, 
som delar denna passion med oss. 
Varenda en av våra BERNINA modeller kombinerar kvalitet med innovativa funktioner 
för en enkel och spontan användning. För medan vi med hjärta och själ ägnar oss 
åt högkomplexa tekniker, ska du framför allt kunna hänge dig åt din kreativitet. 
Möjligheterna är gränslösa – låt dig inspireras!

De viktigaste funktionerna hos BERNINA 215 och BERNINA 1008

Allmänt B 215 B 1008

BERNINA griparsystem CB CB

Syhastighet (stygn per minut) 900 900

Längd på friarm till höger om nålen 160 mm 180 mm

LED-belysning x –

Maximal stygnlängd 5 mm 5 mm

Maximal stygnbredd 5,5 mm 5,5 mm 

Nålpositioner 9 5

Sy i alla nålpositioner x x

Antal trådspolar 2 2

Halvautomatisk nålträdare x –

Manuell trådavskärare 3 2

Minne (korttidsminne) x –

Stygnförändring medan du syr x –

Fotpedal med nålstoppsfunktion Tillval –

Sy B 215 B 1008

Manuellt flerstegs-knapphål x x

Stoppningsprogram x x

Nålstopp uppe/nere x –

Baklängessömnad x x

Totalt antal sömmar 11 17

Nyttosömmar 10 14

Knapphål 1 1

Dekorsömmar – 2

Standardtillbehör B 215 B 1008

Standardpressarfötter (-sulor) totalt 5 5

Standardsyfot nr.1 x x

Overlockfot nr. 2 x x

Knapphålsfot nr. 3 x x

Blixtlåsfot nr. 4 x x

Blindsömfot nr. 5 x x

Sybord x Tillval

Fotpedal x x

Skyddshuv x x

Tillbehörsväska x –

Vissa modeller och tillbehör är inte tillgängliga i alla länder. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i både funktion och design. Vänligen 

kontakta din BERNINA-återförsäljare för mer information.


