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bernette London 7
Počítačový model pro každého uživatele. Bernette 7 nabízí 
60 programů a výjimečnou maximální šířku stehu až 7mm pro 
zhotovení krásných výšivek. Průhledný kryt spodní cívky Vám 
umožní sledování množství  jejího zbývajícího návinu. Tlačítko start/
stop Vám umožní šít bez pedálu. Pomocí funkce jehly nahoře/dole 
můžete zvolit polohu jehly. Tato funkce se používá například při šití 
do rohů. Navíc táhlem pro zvolení rychlosti, můžete šicí rychlost 
přizpůsobit síle látky a obtížnosti šitého detailu. Ve standardním 
příslušenství bernette 7 naleznete 6 přítlačných patek. 

bernette London 5
Se svými 28-mi stehy a velkým množstvím funkcí nabízí bernette 
5 spoustu kreativních možností. Bernette 5 má mezi mechanic-
kými modely nejvíce zabudovaných funkcí, které jsou ideální i pro 
začátečníky. Šířka stehu může být u šesti dekorativních programů 
nastavena podle přání až do 5mm. Navlékáček nitě do jehly a au-
tomatická knoflíková dírka s možností šití vložení knoflíku do patky 
a vyšití dírky přímo k odpovídajícímu knoflíku. Bernette 5 má 
ve standardním příslušenství 6 přítlačných patek.

bernette London 3
Bernette 3 je prvním strojem z řady bernette. Tento stroj je 
plně mechanický. Má 21 stehů (19 běžných a 2 dekorativní), ty 
dodávají tomuto stroji luxusní možnosti za bezkonkurenční cenu. 
Bernette 3 nabízí maximální šířku stehu 5mm. Jednoduchá ob-
sluha a komfort dělá z tohoto šicího stroje ideálního pomocníka 
pro začátečníky i pokročilé. Bernette 3 má ve standardní výbavě 
4 přítlačné patky. Speciální knoflíková patka  bude vyšívat 4-kro-
kovou knoflíkovou dírku pěkně rovnoměrně.

* nové exkluzivní patentované  zvláštnosti u modelů bernette London

Ne všechny modely se budou prodávat ve všech zemích. Výrobce si vyhrazuje právo na možnost změny vzhledu 
stroje a případné změny v příslušenství, nastavení strojů. 
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Typ stroje Počítačový Počítačový Mechanický Mechanický

Celkový počet stehů 155 60 28 21

Automatická knoflíková dírka (počet) 10 10 1  4-kroky

Běžné stehy 9 9 9 10

Dekorativní stehy 25 25 6 2

Quiltovací stehy 3 3 2 1

Stretchové stehy 11 11 10 7

Látací stehy 2 2 – –

Abecedy (písmena)
1 

(95 písmen)
– – –

Paměť
1 

(30 steh)
– – –

Maximální šířka stehu 7 mm 7 mm 5 mm 5 mm

Plynule nastavitelná šířka stehu • • • –

Maximální délka stehu 4.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 4.5 mm

Přednastavená šířka a délka stehu • • – –

Typ chapače Horizontální Horizontální C/B -vertikální C/B -vertikální

Zapuštění zoubků • • • –

Manuální ořez spodní/vrchní nitě • • Pouze vrchní nitě Pouze vrchní nitě

Nastavitelný přítlak patky • • • •
Nastavitelné napětí vrchní nitě • • • •
Možnost šití s dvojjehlou • • • •
Možnost velkého výběru patek • • • •
Ovládací funkce

Zobrazení stehu
 Více-LED 

oken*
LED okénko* LED* LED*

Volba stehu
Elektronickým 

tlačítkem*
Elektronickým 

tlačítkem*
Otočením 

programátoru
Otočením 

programátoru

Úprava stehu (délky, šířky, zrcadlení, limit pro 
dvojjehlu) • • 

(Jen délka a šířka)
– –

Základní úpravy v paměti (změny v paměti, 
přidávání, mazání, vymazání všeho) • – – –

Osvětlení stroje LED LED Halogen Halogen

Navlékač nitě do jehly • • • •
Polohování jehly nahoře/dole • • – –

Regulace rychlosti (posuvný ovladač) • • – –

Elektronický pedál • • • •
2-polohy zdvihu patky • • • •
Volné rameno • • • •
Automatické navíjení spodní cívky • • • •
Příslušenství

Schránka na příslušenství u stroje • • • •
Kryt stroje • • • •
Standardní příslušenství

Počet patek ve standardním příslušenství 8 6 6 4

Součást příslušenství (držák druhé nitě, 
3 cívky, jehly atd.) • • • •

Součást nástrojů (šroubovák, páráček, kartáček) • • • •

6 obtisků pro  
individuální vzhled
U každého stroje  
naleznete 6 optisků pro na-
lepení na šicí stroj. Tím Váš 
šicí stroj bernette  
London získá ještě originál-
nější vzhled.
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bernette London 8
Počítačem řízená bernette 8 patří mezi nové modely bernette. 
Má všechno, co kreativní zákazník potřebuje. Je excelentní i při 
prošívání silných látek a vyniká svým kvalitním zpracováním. 
Bernette 8 je vybavena 155 stehy. Z toho 25 vyšívacích ozdobných 
stehů zahrnujících abecedu a číslic. Stroj Vám umožňuje upravit šířku 
stehu až na 7mm. Paměť stroje Vám dovolí uložit 30 nastavení stehů 
a jejich kombinaci. U stroje oceníte funkci tlačítka start/stop se kte-
rou můžete šít i bez pedálu, posuvný ovladač rychlosti šití, polohová-
ní jehly nahoře/dole, zapošívací steh a perfektní osvětlení pracovní 
plochy. Ve standardní výbavě stroje naleznete 8 speciálních patek. 
Především poměr mezi cenou a  výbavou stroje řadí model bernette 
8 do výjimečně výhodné nabídky.

Dvě-polohy zdvihu patky
Při šití několika vrstev látek 

a silných látek, můžete zvednout 
přítlačnou patku i do extra  
vysoké polohy. Ještě výše  

než jste byli zvyklí.

Polo-automatický navlékač 
Navlékáček ulehčuje navlečení 

jehly tím, že zachytí nit a   
napolohuje ji před jehlu.   

A pak už jen protáhne nit do očka 
za Vás. Lehčí už to  
snad být nemůže.

Jednoduchá volba stehu 
a jeho nastavení
Nic není jednodušší. Číslo progra-
mu se ukáže na bílém podkladu 
jako originální červené zobrazení.

Zapuštěné ruční kolo
Ruční kolo, které je zapuštěné 
pod kraj stroje, podtrhuje jedno-
duchost vzhledu. Slouží také k ma-
nuálnímu polohování jehly. Navíc 
při přenášení je díky zmíněnému 
zapuštění toto kolo chráněné před 
nárazem a poškozením.

Otevřete kryt stroje a získej-
te přehled o nabídce stehů
Otevřením horního krytu stroje 
získáte pohodlný přístup k niti, 
k jejímu navlečení, navíjení spodní 
nitě a napětí horní nitě. Současně 
uvidíte přehled stehů s dopo-
ručením patky pro daný steh. 
Po uzavření krytu stroje bude Vaše 
bernette chráněna před prachem 
a nečistotami.

Svět bernette si můžete prohlédnout na: 
www.mybernette.com

Objevte řadu bernette London! 
Čtyři modely s výrazným vzhledem. 
Inspirace ze světové metropole. 
To je kouzelný svět bernette.

Přehled stehů

Design s oceněním
Bernette London 8 vyhrála 
ocenění Red Dot Design Award 
v roce 2012. Toto ocenění 
tato řada obdržela za moderní 
design a jednoduchost šití se 
spoustou dalších inovativních 
možností.

Objevte budoucnost designu - Jsou tu nové stroje 
řady bernette! Každý z těchto čtyř modelů Vám 
nabídne robustní konstrukci, mnoho funkcí a nový 
stylový a mladistvý  
design. Jejich hladký bíle lakovaný povrch, který je 
podtrhnutý černými akcenty jistě  
upoutá Vaši pozornost. Především inovativní červe-
né světlo, které přes bílý povrch stroje  
zobrazí zvolený steh a i další nabídky, je opravdu 
excelentní.

Díky tomuto stroji vkročíte do nového světa šití.
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