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Zoekt u een nieuwe creatieve hobby, wilt u aparte, individuele mode en  
originele woonaccessoires creëren of moet u ook wel eens een kledingstuk  
veranderen? En komt kwaliteit bij u ook op de eerste plaats? Dan is de 
BERNINA 215 precies de juiste naaimachine voor u! De B 215 naait namelijk  
alles: ze is uiterst gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te bedienen, ze is robuust 
en heeft een lange levensduur, en ze kan met uw eisen meegroeien! Indien 
nodig, kunt u de B 215 namelijk nog met vele extra accessoires uitrusten,  
zodat ze helemaal aan uw wensen voldoet. Ze is een naaimachine waarvan u 
een leven lang plezier kunt hebben. Gewoon goed – gewoon voordelig.

Nieuw: BERNINA skins! Meer informatie op www.bernina.com/skins

Beste kwaliteit voor een kleine prijs!  

BERNINA skins – nieuw en exclusief!

Met skins krijgt uw naaimachine een compleet  

nieuwe look. Er zijn ook skins voor de nieuwe  

BERNINA 215 verkrijgbaar. 

Meer informatie op www.bernina.com/skins



www.embroideryonline.com

BERNINA 215

KWALITEIT

CB-grijpersysteem 
Het CB-grijpersysteem zorgt voor een perfecte 
steekkwaliteit en een optimale draadspanning en 
kan gemakkelijk worden gereinigd.  

Lange levensduur 
De BERNINA 215 wordt gekenmerkt door een  
stabiele constructie, een lange levensduur en aller-
beste BERNINA kwaliteit.

Motor 
De sterke motor (900 rpm) heeft een hoge steek-
kracht, zodat de naald ook gemakkelijk door  
dikke stoffen en verschillende lagen stof steekt.

Flexibiliteit 
De BERNINA 215 groeit met uw capaciteiten.  
U kunt de naaimachine  door middel van een  
groot assortiment speciale accessoires individueel 
uitbreiden en op deze manier uw creatieve  
mogelijkheden vergroten.

Twee garenkloshouders
De verticale, uitklapbare garenkloshouder 
is bijzonder handig bij het opspoelen en bij 
het gebruik van de tweelingnaald.

Directe steekkeuze
De meest gebruikte nuttige steken 
kunnen direct door middel van een 
druk op de toets worden gekozen – 
snel en praktisch. 

Steeklengte/steekbreedte 
en naaldstand
Door een druk op de toets kunnen  
steeklengte, steekbreedte en naald- 
stand afzonderlijk worden veranderd.  
De instellingen zijn op het display zicht-
baar en worden tijdelijk opgeslagen. 

Achteruitnaaitoets
Met de achteruitnaaitoets  
kunt u snel en comfortabel 
tijdelijk of permanent 
achteruitnaaien.

Draadspanning
De draadspanning kan flexibel en op een 
eenvoudige manier worden ingesteld.

Draadafsnijder
Drie draadafsnijders zorgen ervoor, 
dat de boven- en onderdraad perfect 
worden afgesneden. 

LED-naailicht
Het bijzonder heldere LED-licht  
verlicht het werkoppervlak  
optimaal.

Naaldstop en motorsnelheid
De naaldstop kan boven of  
onder en de motor op halve 
snelheid worden ingesteld, zo-
dat u uw project op een  
gemakkelijke en veilige manier 
kunt realiseren. 

Inrijger
Met behulp van deze inrijg-
functie kan de draad heel 
gemakkelijk door het oog 
van de naald worden  
gehaald – handig en snel.

LCD-display
Op het verlichte display vindt u alle  

informatie en instellingen in één oogopslag. 
Als extra hulp worden de gekozen steek, de 

steeklengte en -breedte, de naaldstop en 
de aanbevolen naaivoetzool  

weergegeven.

www.bernina.com

STANDAARD NAAIvoETzoLEN

- Terugtransportzool nr. 1
- Overlockzool nr. 2 
- Knoopsgatzool nr. 3
- Ritsvoetzool nr. 4
- Blindsteekzool nr. 5

voor deze naaimachines zijn skins 
verkrijgbaar: 

– BERNINA 215
– BERNINA activa 210 
– BERNINA activa 220
– BERNINA activa 230 / 230 PE
– BERNINA activa 240 
 

Met BERNINA skins kunt u uw naaimachine individu-
eel stylen. Upload gewoon de gewenste afbeelding 
op www.bernina.com/skins of kies een bestaand 
design uit de omvangrijke collectie die u in de skin-
galerie ter beschikking heeft. Reeds enkele dagen na 
uw skin-bestelling ontvangt u per post een uiterst 
exact uitgesneden sticker van vinyl die u op uw naai-
machine kunt bevestigen. Dat gaat heel gemakkelijk 
en ze zitten als gegoten – wij hebben het voor u 
getest!

 
onbegrensde styling-mogelijkheden!

U kunt zelf kiezen of u een foto van
uw favoriete quilt, van uw dochter in het 
laatste zelfgemaakte outfit of een foto
uit de galerie wilt uploaden. Met BERNINA  
skins maakt u de garderobe van uw naai-
machine op maat. Fantasievol en origineel. 
Wij zijn erg benieuwd naar uw creaties! 
Er zijn skins verkrijgbaar vanaf EUR 24.99.

NIEUW: BERNINA skINs – cUstoMIzE UW NAAIMAchINE!


