
BERNINA 215
SIMPLY RED

€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700

De gloednieuwe 
BERNINA 215 Simply Red

voor een fantastische prijs

My BERNINAAdviesverkoopprijs€ 759
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Niet alle modellen en accessoires zijn in elk land verkrijgbaar. Wijzigingen m.b.t. de uitrusting 
en uitvoering voorbehouden. 
Uw BERNINA dealer geeft u graag vrijblijvend meer informatie.

Welkom in de wereld van BERNINA!

De B 215 Simply Red is een gebruiksvriendelijke naaimachine met 
een robuuste techniek, die behalve het moderne design ook de 
unieke BERNINA functies en kenmerken heeft, zoals:

Perfecte BERNINA steekkwaliteit
Het CB-grijpersysteem garandeert een perfecte steekkwaliteit en 
draadspanning, en is eenvoudig te reinigen. Aangezien de B 215 
Simply Red uitgerust is met de 11 belangrijkste steeksoorten en 
een handmatig meerfase-knoopsgat, voldoet deze machine aan al 
uw belangrijkste eisen.

Snelle en krachtige motor
De krachtige motor (900 steken per minuut) heeft een hoog naald-
penetratievermogen en kan daarom uitstekend door dik materiaal 
of meerdere lagen heen naaien. 

Inclusief 5 naaivoeten
De B 215 Simply Red is uitstekend uitgerust met accessoires, 
onder meer 5 naaivoetzolen. Het is mogelijk om het basismodel 
te upgraden, waarmee u uw naaimogelijkheden kunt vergroten. 
Hiertoe hebben we een uitgebreid aanbod aan speciale accessoires 
beschikbaar.

Eenvoudig inrijgen
De B 215 Simply Red beschikt over een betrouwbare, half-
automatische inrijger, waardoor het inrijgen supereenvoudig wordt.

Eenvoudig in gebruik 
Het duidelijke display biedt altijd een goed overzicht van de belang-
rijkste informatie, zoals bijv. naaivoet, steekbreedte en steeklengte.

BERNINA kwaliteit en traditie
BERNINA is nu vier generaties lang in familiebezit en maakt al 
meer dan 120 jaar naaimachines in het Zwitserse Steckborn. 
Sinds het begin van haar bestaan in 1893 staat het BERNINA 
merk bekend om haar revolutionaire ideeën en onuitputtelijke 
innovatiekracht. Tegenwoordig is BERNINA de enige fabrikant 
van huishoudnaaimachines die nog steeds in het westen  
fabriceert. 

Welkom in de wereld van BERNINA!Welkom in de wereld van BERNINA!Welkom in de wereld van BERNINA!

De functies van de BERNINA 215 Simply Red

Algemene functies en eigenschappen B 215

BERNINA grijpersysteem CB

Naaisnelheid (steken per minuut) 900

Lengte vrije arm rechts van de naald 160 mm

LED-naailicht 

Maximale steeklengte 5 mm

Maximale steekbreedte 5,5 mm 

Naaldstanden 9

Naaien met elke naaldpositie 

Aantal garenkloshouders 2

Halfautomatische naaldinrijger 

Draadafsnijder 3

Geheugen (tijdelijk geheugen) 

Steekverandering tijdens het naaien 

BERNINA pedaal met kick-back functie Optioneel

Naaien B 215

Handmatig meerfase-knoopsgat 

Stopprogramma 

Naaldstop boven/onder 

Achteruitnaaien 

Aantal steken totaal 11

Nuttige steken 10

Knoopsgaten  1

Standaardaccessoires B 215

Standaardnaaivoetzolen in totaal 5

Terugtransportvoet nr. 1 

Overlockvoet nr. 2 

Knoopsgatvoet nr. 3 

Ritsvoet nr. 4 

Blindzoomvoet nr. 5 

Vrije-arm-aanschuiftafel 

Pedaal 

Beschermhoes 

Accessoire-etui 

Hanspeter Ueltschi, 4e generatie  
eigenaar van BERNINA




