Klíč k určování šicích strojů Bernina

Jaký šicí stroj si mám koupit?
Silný celokovový na doživotí?
Stroje celokovové

Slabší s menší životností na občasné šití?
cena od 29 490,-Kč

Stroje kombinace kov a plast

cena od 6 990,-Kč

Jsou dražší investicí (cena kovu se nedá ošidit), ale jsou silné, dobře prošijí a ušijí i náročnější

Jsou cenově dostupnější, ale jejich průraznost při šití slabá- dvě vrstvy jeans,

materiály, vydrží Vám sloužit po mnoho let. K některým z nich lze dokoupit i vyšívací modul,

životnost je kratší. K těmtostrojům je možno dokoupit jen několik patek pro další

dá se k nim dokoupit více než 100 patek, většina z nich má ve výbavě i patentní patku BSR

tvoření.

pro volné quiltování.

Chci silný celokovový stroj, ale vyšívat nikdy nechci?

Úplně nejjednodušší a levný stroj?

►Stroje celokovové bez možnosti dokoupení vyšívacího modulu

►Mechanické stroje kombinace kovu a plastu

Mají mnoho uživatelsky příjemných funkcí, jsou silné, přesné a spolehlivé, - jednotlivé modely se

Málo druhů stehů, málo uživatelsky příjemných funkcí, např. rychlost stroje

od sebe liší velikostí prostoru pod ramenem, možnostmi šíře stehu, příslušenstvím, které je v ceně...

je vždy jen jedna, zvolíte-li ozdobný steh, musíte vždy ručně nastavit šířku
a délku tak, aby vypadal souměrně.

Pro švadlenky Bernina 350 PE (včetně patky s horním podáním, patka BSR nelze).
Pro patchworkářky pak Berninu 550QE (patka BSR je v ceně stroje).

29 490 Kč
52 990 Kč

Bernette Sublime Milan 5.

6 990,00 Kč

Chci silný celokovový stroj a možná si dokoupím někdy vyšívací modul?

Chci příjemný stroj, aby šil rychle, jak chci já,více ozdobných stehů...?

►Stroje celokovové s možnosti dokoupení vyšívacího modulu

►Elektronické stroje kombinace kovu a plastu

Z klasicky velkých doporučujeme Bernina 570 nebo 560s patkou BSR

59 990 Kč

Tyto stroje ještě nemají v sobě počítač, připojí se k Vašemu počítači doma (šíře stehu Bernina 570

Mají hodně uživatelsky příjemných funkcí, lze nastavit, aby jehla končila nahoře/dole, po zvolení

5,5mm-klasika CB chapač, Bernina 560: 9mm-nový rotační chapač- vyrazný ozdobný steh).

ozdobného stehu se automaticky nastaví souměrně délka a šířka, aby steh vypadal hezky,

Stroje s velkým ramenem mají v sobě počítač pro případný update, mají také velkou plochu

lze nastavit rychlost šití přesně podle Vás, lze odpojit šlapku a šít pohodlně jen na tlačítko.

pod ramenem a spousty krásných kreativních možností

Stroj s velkým ramenem Bernina 770QE.

89 990 Kč

Bernette Sublime Milan 8.

12 490,00 Kč

Na šicí stroje Bernina se specializujeme a prodáváme je již 10 let....

BSR patka ani vyšívací modul ke strojům Bernette nelze.

Ke všem strojům podrobné zaučení, servis záruční i pozáruční a další podpora je samoz-

BSR je patent Berniny, patka pro volné quiltování(posun látky bez zoubků spodního

řejmostí....Předání v kamenném obchodě v centru Prahy nebo zaslání kurýrní službou.

podání) s laserovou kontrolou délky stehu, steh jeden jako druhý i při sebemenších
zatáčkách vzoru, který malujeme vlastníma rukama....

BERNINA CENTRUM Andrea Votrubcová
Olivova 7, 110 00 Praha 1, tel.: 604 242 709
avotrubcova@gmail.com

Rádi Vám poradíme s výběrem na míru, rádi se Vám budeme věnovat.
www.berninacentrum-av.cz / www.patchwork-aja.cz

(ceny k 1.9.2016, aktuálně: www.berninacentrum-av.cz)

