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Vil du gerne starte på at sy i din fritid, udfolde dine kreative vinger, sy noget 
individuelt og anderledes, udsmykke dit hjem og tøj med flotte dekorationer? 
Sætter du pris på god kvalitet – så er BERNINA 215 det rette valg for dig! 
BERNINA 215 syr i alt, den er utrolig brugervenlig og enkel at bruge, robust 
og alsidig. Den kan udvides alt efter dit behov og udstyres med et stort ud-
valg af specielt udstyr, så den bliver tilpasset lige netop dit behov.  
BERNINA 215 er en maskine til alle og for alle som ønsker at følge trenden. 
Faktisk en maskine for livet. Fantastisk til en fantastisk pris.

NYT: BERNINA Skins! Få mere information på www.bernina.dk/skins

En spændende introduktion til syning!

Nyt og eksklusivt – BERNINA Skins!

Skins giver din symaskine et unikt 

blikfang. Der findes også Skins til den 

nye BERNINA 215. Få mere information 

på www.bernina.dk/skins



www.embroideryonline.com

BERNINA 215

KvAlITET

CB-gribersystem 
CB-gribersystemet garanterer perfekt stingkvalitet 
og trådspænding. Robust og nem at rense.

Alsidighed 
BERNINA modellerne er karakteriseret ved deres  
stabile konstruktion, alsidighed og bedste BERNINA 
kvalitet.

Motor 
Den kraftfulde motor giver høj nålegennemslag, 
så der også kan sys i tykke materialer og mange 
lag stof.

Fleksibilitet 
BERNINA 215 kan vokse med dine behov. Du kan 
opgradere basismodellen med et stort udvalg af 
specielt tilbehør, og derved udvide dine  
symuligheder.

To garnpinde
Den lodrette garnpind er især 
anvendelig, når der skal spoles 
undertråd og ved anvendelse af 
dobbeltnål.

Direkte valg af søm
Direkte valg af de mest anvendelige 
sømme ved bare et tryk på en knap 
– hurtig og praktisk.

Stinglængde/bredde 
og nålepositioner
Grundindstillingerne kan ændres ved 
ganske enkelt at trykke på knapperne. 
Alle indstillinger vises på skærmen og 
gemmes midlertidigt. 

Hæfteknappen 
Hæfteknappen gør det hurtigt 
at hæfte en søm. Kan også  
anvendes ved permanent  
tilbagesyning. 

Trådspænding
Nem justering af trådspændingen.

Trådkniv
Tre trådknive gør klipning af over 
og undertråd ganske enkelt.

lED-sylys
Det særligt tydelige LED-lys 
oplyser arbejdsfladen 
optimalt.

Nålestop og motorhastighed
Nålen kan indstilles til at stoppe 
oppe eller nede i stoffet og 
motorhastigheden kan halveres 
med et tryk på en knap. 

Nåletråder
Med nåletråderen føres 
tråden gennem nålens 
øje med et snuptag  – 
hurtig og sikkert.

lCD skærm
Skærmen viser alle nødvendige 

informationer og indstillinger 
som f.eks. den valgte søm, 

stinglængde og -bredde,  
nålestop og anbefalet trykfod. 

www.bernina.com

STANDARD TRYKFoDSSålE (SNAp oN)

- Transportørfod nr. 1
- Overlockfod nr. 2
- Knaphulsfod nr. 3
- Lynlåsfod nr. 4
- Blindstingsfod nr. 5

NYT: BERNINA SkINS – DESIgN DIN EgEN SYmASkINE!

BERNINA Skins fås til følgende maskiner
– BERNINA 215
– BERNINA activa 210 
– BERNINA activa 220
– BERNINA activa 230 / 230 PE
– BERNINA activa 240 
 

Med BERNINA Skins kan du få din helt egen unikke 
symaskine. Du kan enten uploade dit eget person-
lige design eller billeder på www.bernina.dk/skins, 
eller du kan vælge ud fra de eksisterende designs, 
som vi har stillet til rådighed i Skin Galleri’et! Et par 
dage efter du har bestilt dit Skin, vil du med posten 
modtage et vinyl klistermærke, der er meget præcist 
skåret ud, og som kan sættes på din maskine.  
Monteringen er en leg – vi har testet det!

 
Mulighederne er uendelige!

Det er op til dig, om du vælger et billede
af din smukkeste quilt, din datter
i hendes nye sommerkjole, eller et billede  
fra galleriet. BERNINA Skins giver dig frie  
hænder til at specieldesigne din sy- 
maskines udseende. Vi ser frem til at se 
dine kreationer! Skins findes fra blot  
ca. DKK 187,–  (EUR 24,99).


