BERNINA 3-SERIE

EENVOUDIG. DOORDACHT.
STIJLVOL.
DE NIEUWE 3-SERIE.

ZELFGEMAAKT?
JA, ZEKER!
BERICHT VAN EEN JONGE CREATIEVELING …
Wie kan de nieuwe modellen uit de 3-serie beter beoordelen dan een jonge creatieveling die ervan houdt
haar eigen kleding te naaien en met stoffen en stijlen te experimenteren? Annika Victoria, doe-het-zelver en
YouTube-ster, kent alle trucjes voor het creëren van de outfits die ze wil. Via originele video’s geeft ze creatieve
tips en ervaringen door aan haar grote schare fans. Hiermee inspireert ze jonge doe-het-zelvers over de hele
wereld. Tijdens het creëren geniet Annika van de voordelen van de BERNINA 3-serie: klein maar fijn, eenvoudig te
bedienen, boordevol innovatieve functies en extreem robuust. Het is tijd dat u deze machines zelf uitprobeert!

“ BERNINA en ik – een
levenslange vriendschap.”
A N N I K A V I C TO R I A , DO E- H E T-ZELV ER
EN YOU T U BE-S T ER
Annika is jong, getalenteerd en creatief op een unieke en originele
manier. De YouTube-ster uit Sydney (Australië) weet precies wat haar
naaifans willen: eenvoudige patronen die leuk zijn om te naaien.
Ze laat in haar DIY-video’s zien dat haar BERNINA 335 de perfecte
partner is. Ze vindt haar BERNINA uit de 3-serie geweldig.
Net zoals u dit ook zult vinden!

B 335 en

B 325

BERNINA 335 EN 325:
UW NIEUWE BESTE VRIENDINNEN.
De B 335 en B 325 hebben alles wat je van beste vriendinnen verwacht: ze zijn er als je ze nodig hebt. En ze hebben een
ideale grootte – klein genoeg voor in een hoekje van uw naaikamer en krachtig genoeg om de meest stevige stoffen te
verwerken en al uw creatieve ideeën te realiseren. Bovendien zien ze er net zo goed uit als ze naaien – de perfecte combinatie.
Het zijn tenslotte BERNINA’s.

KWALITEIT VAN TOP TOT SPOEL
Het is moeilijk om iets dat geweldig is te verbeteren. Maar
toch is het ons gelukt! We hebben de binnenkant van onze
machines uit de 3-serie voorzien van de nieuwste technologie en robuuste, duurzame kwaliteit. Zo staat niets uw
creativiteit in de weg. Aan de buitenkant is het de gebruiks-

vriendelijke en eenvoudige bediening die overtuigt. Een
helder, modern LCD-scherm geeft u op elk moment een
overzicht van de instellingen. En de directe keuzeknoppen
bieden een snelle toegang tot alle functies. Zó gemakkelijk
is naaien.

CREATIEVE DIY-FANS …
MAAK HET ZELF, WAAROM NIET?
Of u nu uw eigen kleding wilt naaien, unieke accessoires wilt maken of gewoon iets wilt repareren: de B 335 en B 325
staan altijd voor u klaar. Naai probleemloos allerlei stoffen en werk ze vakkundig af of versier ze met decoratieve steken.
Dankzij het enorme scala aan functies zijn alle creatieve ingevingen mogelijk.

COMFORT WORDT STANDAARD

WAT LEUK EN COMFORTABEL!

De meest gebruikte functies zijn direct aan de voorkant
gemakkelijk toegankelijk, zoals bijvoorbeeld de start/stopknop voor het naaien zonder het pedaal of de achteruitnaaiknop. De naaldpositie wanneer u stopt met naaien kan
met de toets naaldstop boven/onder worden ingesteld.
Ongelofelijk handig bij het naaien van hoeken. Hier bevinden zich ook de functies motiefeinde en spiegelbeeld (alleen
B 335); die komen goed van pas bij het naaien van decoratieve steken. Met de traploze snelheidsregelaar stelt u de
gewenste snelheid tot 900 steken per minuut in.

Met de halfautomatische inrijger is het inrijgen van de naald
een eitje. En met het heldere LED-naailicht kunt u de hele
nacht blijven naaien! Met de directe keuzeknoppen kunt u
de perfecte steek snel en gemakkelijk selecteren. Steekbreedte en -lengte worden gewoon met de pijltoetsen
aangepast. De instellingen van afzonderlijke steken kunnen
dan in het geheugen worden opgeslagen, zodat niets
verloren gaat. En het beste van alles: u kunt alles op het
scherm volgen.

VEELZIJDIGE VOORDELEN
KLEIN MAAR FIJN
16 cm ruimte rechts van de naald biedt plaats genoeg voor
het realiseren van uw ideeën, maar neemt nauwelijks ruimte
in uw naaikamer in beslag. En met de vrije arm is het
bewerken van gesloten delen, zoals mouwen of broekspijpen, bijzonder gemakkelijk en comfortabel.

BERNINA FREE-HAND-SYSTEM (FHS)
Dankzij het BERNINA Free-Hand-System kunt u de naaivoet
omhoog of omlaag bewegen en tegelijkertijd de transporteur laten zakken, zonder dat u uw handen van de stof hoeft
te halen. Allemaal dankzij de kniehevel! Het FHS is standaard
ingebouwd in de B 335 en de kniehevel is optioneel.
De B 325 is niet verkrijgbaar met het FHS.

Met genaaide letters (naaialfabet) en keuze uit een groot
aantal decoratieve steken worden uw naaiprojecten net zo
uniek als uzelf. Bespaar tijd met handige functies zoals het
programma voor knopen aanzetten. Of geniet van de ruimte
die u heeft met de vrije-arm-aanschuiftafel, zodat u beter
rond de naaivoet en de naald kunt manoeuvreren.
Het accessoirepakket bevat verschillende naaivoetzolen. De
knoopsgat-sledevoet 3A voor het automatisch naaien van
knoopsgaten wordt met de B 335 meegeleverd. De 3-serie
kan eenvoudig worden geüpgraded met een breed scala aan
optionele accessoires.
Als u van dit alles niet enthousiast wordt …

STIJLVOL ONTWERP, EENVOU
ROBUUSTE KWALITEIT.
LCD-scherm
• Overzicht van alle instellingen

Variabele naaisnelheid
• Maximaal 900 steken
per minuut

Instellingen
• Naaldstop boven/onder
• Motiefeinde
• Spiegelfunctie (alleen B 335)

Ergonomisch
• Toetsen binnen handbereik:
Start/stop en achteruitnaaien

Halfautomatische draadinrijger
• Praktische, ingebouwde
inrijghulp

Naaioppervlak
160 mm ruimte
rechts van de naald

UDIG IN GEBRUIK,
Gemakkelijke steekinstelling
• Steekbreedte, naaldstand en
steeklengte zijn eenvoudig
met een toets in te stellen

Geheugen
• Steekinstellingen kunnen eenvoudig
in het geheugen worden opgeslagen

Naaialfabet
• Alfabetselectie via een toets

Directe keuzetoetsen
• Snelle, directe selectie
van verschillende steken

Helder LED-naailicht
• Heldere verlichting van
het hele naaioppervlak

Ingebouwd BERNINA
Free-Hand-System (FHS)
• Met de kniehevel gelijktijdig de
naaivoet omhoog en de transporteur
omlaag zetten (B 335) – kniehevel
is optioneel

Algemene informatie

B 325

B 335

Grijpersysteem

CB

CB

Maximale naaisnelheid (steken per minuut)

900

900

160 mm

160 mm

Ruimte rechts van de naald

ü

ü

8 LED-lampjes

8 LED-lampjes

5,5 mm

5,5 mm

5 mm

5 mm

Naaldposities

9

9

Aantal garenkloshouders

2

2

Halfautomatische naaldinrijger

ü

ü

LCD-display
LED-naailicht
Maximale steekbreedte
Maximale steeklengte

Handmatige draadafsnijder

3

3

Achteruitnaaien

ü

ü

Start/stop-toets (naaien zonder pedaal)

ü

ü

Snelheidsregelaar

ü

ü

Naaldstop boven/onder

ü

ü

Opspoelen tijdens het naaien

ü

ü

8 kg

8 kg

B 325

B 335

ü

ü

ü

ü

Gewicht machine
Naaien
Geheugen (permanent)

ü

Spiegelfunctie
Functie motiefeinde
Naaialfabetten

1

2

Totaal aantal steken (incl. alfabetten)

97

221

Nuttige steken

15

20

Decoratieve steken

23

91

Kruissteken

3

4

Quiltsteken

3

12

Knoopsgaten (incl. oogjes) in totaal

1

5

Handmatig meerfase-knoopsgat

ü

ü

Automatisch knoopsgat met lengtemeting

ü*

ü

Automatisch knoopsgat

ü*

ü

Knoop-aanzetprogramma

ü

ü

Stopprogramma
Standaardaccessoires

ü

ü

B 325

B 335

Totaal aantal BERNINA naaivoeten/-zolen

5

6

Terugtransportzool 1

ü

ü

Overlockzool 2

ü

ü

Knoopsgat-sledevoet 3A

*

ü

Knoopsgatzool 3

ü

Ritszool 4

ü

ü

Blindzoomzool 5

ü

ü
ü

Open borduurzool 20
BERNINA Free-Hand-System (FHS)

ü

Kniehevel voor Free-Hand-System

optioneel

Vrije-arm-aanschuiftafel

ü

ü

Pedaal

ü

ü

Accessoire-etui

ü

ü

Beschermhoes

ü

* Voor het automatisch naaien van knoopsgaten heeft u knoopsgat-sledevoet 3A nodig.
Dit is een optioneel accessoire en is niet inbegrepen in de standaardlevering van de B 325.
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We behouden ons het recht voor functies, uitrusting en ontwerp van de machine te wijzigen.
Meer informatie is verkrijgbaar bij uw BERNINA dealer.

