
BERNINA
215 I 1008

De robuste 
klassiske 
modeller fra 
BERNINA

Genialt enkelt, 
ganske enkelt genialt



Den klassiske nybegynder

B 215 er en brugerenlig symaskine med robust teknik, som ud over sit unge design 
også indeholder eksklusive BERNINA-funktioner. En personlig hukommelse og en 
halvautomatisk nåletråder og praktiske displayvisninger gør B 215 til en maskine, der 
er velegnet til ethvert anvendelsesformål og dermed også til nybegyndere.

BERNINA 215

Træfsikker:
B 215 har en pålidelig, halvautomatisk 
nåletråder, som gør trådningen 
legende let.

Basis:
Med de vigtigste  
11 sømme og en 
manuel flertrins-
knaphulsfunktion 
opfylder den alle 
basale krav.

 
Unikt:
Alle valgte sømme, som ændres individuelt, 
gemmes i den midlertidige hukommelse.

LCD-display:
Giver altid overblik over de vigtigste informationer, 
fx trykfod, stingbredde og stinglængde.

BERNINA Skins: Design din egen symaskine helt efter din  

smag. Du uploader blot dit yndlingsbillede eller vælger dit  

favoritdesign. www.bernina.com/skins



Den populære mekaniker

Den legendariske model 1008 har været en bestseller gennem mange år. Den 
sidste rent mekaniske symaskine i BERNINAs sortiment udmærker sig ved enkel  
betjening, trinløst indstilbar stinglængde og -bredde, en slank friarm samt en sænk-
bar transportør. Det har gjort 1008 til en værdifuld ledsager - ved syning af tøj, gaver, 
accessoires eller quiltning.

BERNINA 1008

Alt med et blik:
Når du vælger den ønskede søm, kan du i 
stingvalgs tabellen aflæse den passende trykfod, 
nåleposition og den anbefalede stinglængde og 
stingbredde.

Stor i de små detaljer:
Med en særlig smal friarm kan du uden problemer sy børnetøj, 
ærmer, manchetter, krager og buksesømme.

Raffineret:
Stingbredden og -længden kan 
indstilles trinløst til alle sømme efter 
dine ønsker og behov.
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Med lidenskab for bedste kvalitet

Mærket BERNINA har siden starten været kendt for sine revolutionære ideer og 
uudtømmelige innovationsånd. Vores passion for kreativ syning, quiltning og broderi 
motiverer os til at udvikle produkter af højeste kvalitet med schweizisk præcision – for 
enhver, som deler denne passion med os. 
Hver eneste af vores BERNINA-modeller kombinerer kvalitet med innovative funktioner 
til enkel og intuitiv betjening. For mens vi med hjerteblod helliger os højkomplekse 
teknologier, bør du frem for alt kunne forkæle din kreativitet. Mulighederne er 
uendelige – lad dig inspirere!

De vigtigste funktioner ved BERNINA 215 og BERNINA 1008

Generelle funktioner B 215 B 1008

BERNINA gribersystem CB CB

Syhastighed (sting per minut) 900 900

Længde, friarm til højre ved siden af nålen 160 mm 180 mm

LED-sylys x –

Maksimal stinglængde 5 mm 5 mm

Maksimal stingbredde 5,5 mm 5,5 mm 

Nålepositioner 9 5

Syning i enhver nålposition x x

Antal garnrulleholdere 2 2

Nåletråder x –

Manuel trådafskæring 3 2

Hukommelse (korttidshukommelse) x –

Ændring af sting under syning x –

Fodstarter med kick-back-funktion Ekstraudstyr –

Syning B 215 B 1008

Manuelt knaphul x x

Stofprogram x x

Nålestop oppe/nede x –

Tilbagesyning x x

Antal sømme i alt 11 17

Nyttesømme 10 14

Knaphuller  1 1

Pyntesømme – 2

Standardtilbehør B 215 B 1008

BERNINA snap on såle/præcisionstrykfødder i alt 5 4/1

Transportørfod nr. 1 snap on fod

Overlock-fod nr. 2 snap on snap on

Knaphulsfod nr. 3 snap on snap on

Lynlåsfod nr. 4 snap on snap on

Blindstingfod nr. 5 snap on snap on

Forlængerbord x Ekstraudstyr

Fodpedal x x

Støvhætte x x

Tilbehørstaske x –

Ikke alle modeller og ikke alt tilbehør kan fås i alle lande. Ret til ændringer mht. udstyr og udførelse forbeholdes. For yderligere information 

bedes du henvende dig til din BERNINA-forhandler.


