
BERNINA SÉRIE 3

SIMPLES. INOCENTE. 
ELEGANTE.
A NOVA SÉRIE 3.



„ Sei que tenho uma nova melhor    
  amiga com a nova B335. “

ANNIKA VICTORIA , 

AMANTE DE DIY E YOUTUBER

Annika é jovem, talentosa, criativa e única. A Youtuber de Syndey, 
Austrália, sabe exactamente o que as sua fãs querem: projectos 
descomplicados e divertidos de coser. E, com os seus vídeos simplistas 
de como fazer, a sua BERNINA 335 é a parceira com qual pode contar. 
Ela adora a BERNINA Série 3. E você tambem!

B 335 e B 325 

FIZESTE-O TU MESMA?
SIM FIZ!
TESTEMUNHOS DE UMA JOVEM CRIATIVA...
Quem melhor para julgar os novos modelos da série 3, senão uma jovem criativa que adora costurar a sua própria roupa 
e experimentar com tecidos e estilos. A Youtuber e entusiasta de DIY (Faça você mesmo), Annika Victoria sabe todos os 
truques para criar os seus visuais. Ela passa para a sua base de fãs uma ampla gama de dicas de costura e experiências 
como criadora, através de vídeos originais, que inspiram jovens DIYers em todo o mundo. Quando está a criar, adora as 
vantagem da nova série 3 - Pequena de tamanho mas de grande qualidade, fácil de manusear, preenchida com funções 
inovadoras e extremamente robusta. É tempo de experimentar uma por si mesma!



A BERNINA 335 E 325. 
AS SUAS NOVAS MÁQUINAS PREFERIDAS.
Ser uma costureira ou criadora é um assunto sério. Quando é tempo de fazer, a sua criatividade merece o apoio de uma 
excelente equipa. Conheça as máquinas B 335 e B 325. Pequenas o suficiente para encaixar em qualquer canto ou espaço, 
mas poderosa o suficiente para coser materiais e ideias difíceis. Mais, são boas a coser tal como aparentam, o que é perfeito. 
Afinal são BERNINAs.

FÃS DE DIY CRIATIVAS... 
PORQUE NÃO FAZER?
Quer queira fazer a sua própria roupa, acessórios únicos ou apenas reparar algo - a B 335  e B 325 são sempre a sua solução. 
Coser, todos os tipos de tecidos, acabamentos especiais ou adornos com pontos decorativos, sem problemas. Qual seja o 
desejo do seu coração criativo - tudo e qualquer coisa é possível, graças ao grande número de funções.

O CONFORTO VEM COMO STANDARD
As funções mais usadas frequentemente são de fácil acesso 
e centrais, por exemplo o botão de start/stop para coser sem 
pedal ou o botão de retrocesso. A posição de agulha quando 
pára de coser pode ser controlada pelo botão de paragem em 
cima/ baixo, ajuda imenso com cantos. O fim de padrão ou a 
função de espelho (apenas na B 335), ajuda quando trabalha 
com pontos decorativos. E o controlador de velocidade, mar-
ca a velocidade que quer, até 900 pontos por minuto. Cosa 
rápido.

BOAS COISAS VÊM EM PEQUENOS PACOTES
6.3 polegadas à direita da agulha é espaço suficiente para as 
suas ideias, mas quase espaço nenhum na sua sala de 
costura. E o braço livre torna o manuseamento de peças 
tubulares, como manga ou calças, fácil e conveniente.

SISTEMA DE MÃOS LIVRES BERNINA (FHS)
Graças ao sistema de mãos livres BERNINA levante e baixe o 
calcador e simultaneamente baixe o arrastador - sem ter de 
tirar as suas mãos do tecido. A joalheira torna esta opção 
possivel! O sistema de FHS está incluído na B 335, com a 
joalheira opcional. Este sistema não está disponivel com a 
B 325.

OH QUE BOM E CONVENIENTE
O enfiador de agulha semi-automático torna a tarefa de 
enfiar agulha fácil e a luz LED deixa-a coser pela noite 
dentro. Fácil e rápida seleção do ponto perfeito, bem como 
alteração de comprimento e largura através dos botões 
directos. Configurações de pontos individuais podem se 
salvas na memória, sem perder nada. Melhor de tudo: pode 
monitorizar tudo no ecrã.

ENVOLTA EM EXCELÊNCIA
Com letras (alfabetos de costura) e uma larga seleção de 
pontos decorativos, torna os seus projectos de costura únicos 
como você. Salve tempo com as funções como o programa 
de coser botões. Ou encontrar espaço que necessita com a 
mesa extênsivel, que lhe dá mais base à volta da agulha e do 
calcador. O pacote dos acessórios incluí várias solas de 
calcador; e o calcador de casas automáticas #3A incluído 
com a B335. A série 3 é fácil de atualizar com uma grande 
gama de acessórios opcionais.

Então, se não está entusiasmada com tudo isto...

QUALIDADE DO TOPO À BOBINE
É difícil melhorar os que já é excelente, mas nós encontramos 
uma forma! Colocámos no interior da nossa série 3 a mais 
recente tecnologia e robustez, qualidade e durabilidade que 
assegura que nada se coloca no caminho da sua criativida-
de. No exterior, o simples, um sistema amigável simples de 

operar torna a sua vida como criadora mais fácil. O ecrã LCD 
fornece uma visão geral das funções, a todo o tempo. E os 
botões de acesso direto permite-lhe um acesso rápido às 
funções. Coser é simples.



DESIGN ELEGANTE, FÁCIL DE USAR, 
QUALIDADE ROBUSTA.

Configurações
• Agulha cima/baixo
• Fim de padrão
• Espelhar imagem (apenas B335)

Ecrã LCD
• Visão geral de todas as configurações

Ergonómica
• Botões de acesso fácil: Botão 

start/stop e retrocesso

Enfiador de agulha automático
• Enfiador de linha embutido

Velocidade de costura controlável
• Acima de 900 pontos por minuto

Espaço de costura
6.3 polegadas à direita 
da agulha



DESIGN ELEGANTE, FÁCIL DE USAR, 
QUALIDADE ROBUSTA.

Ajuste de ponto conveniente
• Largura e comprimento de ponto 

e posição de agulha são fáceis de 
controlar.

Memória 
• Configurações de pontos são fáceis 

de salvar em memória

Alfabetos de costura
• Alfabetos selecionados por botão

Botões de seleção rápida
• Rápida, seleção direta de vários 

pontos

Sistema de mãos livres BERNINA (FHS)
• Levanta o calcador e baixa o arrastador 

simultaneamente com a joalheira (B 335 
opcional, B325 não está disponivel)

Luz de costura em LED
• Iluminação forte em 

toda a área de costura

Espaço de costura
6.3 polegadas à direita 
da agulha



Informação geral B 325 B 335

Sistema de lançadeira CB CB

Máximo de velocidade (pontos por minuto) 900 900

Espaço à direita da agulha 160 mm 160 mm

Ecrã LCD ü ü

Luz LED 8 LEDs 8 LEDs

Máximo de largura de ponto 5,5 mm 5,5 mm

Máximo de comprimento de ponto 5 mm 5 mm

Posições de agulha 9 9

Numero de suportes de linhas 2 2

Enfiador de linha semi automático ü ü

Corte de linha manual 3 3

Retrocesso ü ü

Botão de start/stop ü ü

Controlador de velocidade ü ü

Paragem da agulha cima/ baixo ü ü

Enchimento de bobine enquanto cose ü ü

Peso da máquina 8 kg 8 kg

Costura B 325 B 335

Memória ( longo termo) ü ü

Espelhar imagem ü

Fim de padrão ü ü

Alfabetos de costura 1 2

Numero total de pontos ( incl. alfabetos) 97 221

Pontos utilitários 15 20

Pontos decorativos 23 91

Pontos de ponto cruz 3 4

Pontos de Quilting 3 12

Total de casas de botão ( incl. olhais) 1 5

Casa de botão em multi passos ü ü

Sistema de medição de casa automática  ü* ü

Casas automáticas  ü* ü

Programa de botões ü ü

Programa de cerzir ü ü

Acessórios standard  B 325 B 335

Calcadores/ solas incluídas 5 6

Sola de retrocesso #1 ü ü

Sola de overlock #2 ü ü

Calcador de casa com slide #3A * ü

Sola de casas #3 ü

Sola de fechos #4 ü ü

Sola de bainha invisível #5 ü ü

Calcador de bordar aberto #20 ü

Sistema de mãos livres (FHS) ü

Joalheira para FHS opcional

Mesa extensora BERNINA ü ü

Pedal BERNINA ü ü

Bolsa de acessórios ü ü

Capa protetora  ü

*  Para coser casa de botão automáticas, irá necessitar do calcador com slide #3A, um acessório opcional que não está 
incluído como standard na B 325.

Reservamos os direitos de fazer alterações nas configurações, equipamento e design. 
Informação adicional está disponível na sua loja BERNINA local.

©
 2

01
9 

BE
R

N
IN

A
 In

te
rn

at
io

na
l


