
BERNINA
215 I 1008

De robuuste 
klassiekers 
Briljant in hun eenvoud,
eenvoudig briljant



Het klassieke instapmodel

De B 215 is een gebruiksvriendelijke naaimachine met een robuuste techniek, die be
halve het moderne design ook de unieke BERNINA kenmerken heeft. Een persoonlijk 
geheugen, een halfautomatische inrijger en handige informatie op het beeldscherm 
maken van de B 215 een machine, die voor elke toepassing en daarom ook voor 
beginners uiterst geschikt is.

BERNINA 215

Trefzeker:
De B 215 beschikt over een  betrouwbare, 
automatische inrijger, waardoor het 
 inrijgen supereenvoudig wordt.

Basiskenmerken:
Met de 11 meest 
gebruikte steek
soorten en een 
handmatig meerfase
knoopsgat voldoet 
dit model aan 
alle belangrijkste 
 vereisten.

Goed geheugen:
Alle gekozen steken, die individueel werden 
gewijzigd, kunnen in het persoonlijke geheugen 
worden opgeslagen.

LCD-display:
Biedt altijd een goed overzicht van de belangrijkste 
informatie, zoals bijv. naaivoet, steekbreedte en steeklengte.

BERNINA skins: Bepaal zelf het uiterlijk van uw naaimachine. 

Eenvoudig uw favoriete afbeelding uploaden of uw 

droomontwerp uitkiezen. www.bernina.com/skins



Het solide mechanische model

Het legendarische model B 1008 is sinds vele jaren een topper. De enige geheel me
chanische naaimachine in het BERNINA assortiment is gekenmerkt door een uiterst 
eenvoudige bediening, traploos instelbare steeklengte en breedte, een slanke vrije 
arm en een transporteur, die naar beneden kan worden gezet. Daarom is de B 1008 
de ideale partner voor u – bij het naaien van kleding, accessoires of decoraties en 
natuurlijk quilts.

BERNINA 1008

Alles in één oogopslag:
Bij de keuze van de gewenste steek worden de 
geschikte naaivoet, de naaldstand en de  optimale 
steeklengte en breedte door middel van de 
 steekkeuzetabel aangegeven.

Groot in het klein:
Met de bijzonder smalle vrije arm kunt u gemakkelijk 
 kinderkleding, mouwen, manchetten, kragen en zomen 
aan broekspijpen naaien.

Heel speciaal:
De steekbreedte en steeklengte 
 kunnen voor alle steken traploos naar 
uw wens worden ingesteld.
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De functies van de BERNINA 215 en de BERNINA 1008

Algemene functies en eigenschappen B 215 B 1008

BERNINA grijpersysteem CB CB

Naaisnelheid (steken per minuut) 900 900

Lengte vrije arm rechts van de naald 160 mm 180 mm

LEDnaailicht x –

Maximale steeklengte 5 mm 5 mm

Maximale steekbreedte 5,5 mm 5,5 mm 

Naaldstanden 9 5

Naaien met elke naaldpositie x x

Aantal garenkloshouders 2 2

Halfautomatische naaldinrijger x –

Draadafsnijder 3 2

Geheugen (tijdelijk geheugen) x –

Steekverandering tijdens het naaien x –

BERNINA pedaal met kickback functie optioneel –

Naaien B 215 B 1008

Handmatig meerfaseknoopsgat x x

Stopprogramma x x

Naaldstop boven/onder x –

Achteruitnaaien x x

Aantal steken totaal 11 17

Nuttige steken 10 14

Knoopsgaten  1 1

Decoratieve steken – 2

Standaardaccessoires B 215 B 1008

Standaardnaaivoeten (zolen) in totaal 5 5

Terugtransportvoet nr. 1 x x

Overlockvoet nr. 2 x x

Knoopsgatvoet nr. 3 x x

Ritsvoet nr. 4 x x

Blindzoomvoet nr. 5 x x

Vrijearmaanschuiftafel x optioneel

Pedaal x x

Beschermhoes x x

Accessoireetui x –

Met passie aan het werk voor de beste kwaliteit

Het merk BERNINA staat sinds het begin van haar bestaan bekend om haar revolu
tionaire ideeën en onuitputtelijke innovatiekracht. Onze passie voor creatief naaien, 
quilten en borduren motiveert ons producten van de hoogste kwaliteit met Zwitserse 
precisie te ontwikkelen – voor iedereen die deze passie met ons deelt. Elk afzonderlijk 
BERNINA model verenigt kwaliteit met innovatieve functies voor een eenvoudige en 
intuïtieve bediening. Want terwijl wij ons met veel inzet aan bijzonder ingewikkelde 
technieken wijden, moet u vooral uw creativiteit kunnen aanwenden. De mogelijk
heden zijn eindeloos – doe gerust inspiratie bij ons op!

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.


