Léto 2015
Novinky z atelieru

Dárek pro zákaznice Bernina Centra AV,
které si u nás zakoupily šicí stroj:
Sleva 5%
na všechny bali-batiky

Akce platí 31.7.-2.8.2015
K objednávce prosíme napsat výrobní číslo
stroje, slevu odečteme z objednávky,
potvrdíme částku k úhradě.

Toto jsou další novinky, budeme rádi, když nám napíšete, zda
jsou informace přehledné, zda jste rozuměli a co by jste chtěli v
novinkách vidět....
Vaše obrázky šití rádi vystavíme v galerii Vašich prací a v galerii patek pro inspiraci ostatním. Naše
šikovné patky dokážou leccos a naše šikovné hlavičky určitě přijdou na to, jak je využít i netradičně.
Proto se odvažte, prosím, napište nám a dáme také pro inspiraci ostatním...
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Novinky v Atelieru
• Letní otevírací doba + prázdninové poštovné 100,-Kč
Prázdninová otevírací doba obchůdku krom dovolené( dovolená viz aktuální otevírací doba zde)
• úterý 15.00-18.00
• pátek 9.00-12.00 a 13.00-17.00( po dohodě déle)
• sobota otevřeno: 4.7. a 1.8. 9.00-12.00
Zaškolení na šicích strojích bude probíhat i mimo tyto dny.
E-shop bude fungovat průběžně, pouze objednávky přijaté přijaté 17.8-21.8. budou odeslány od 22.8.
Prázdninové poštovné při platbě převodem na účet pouze 100,-Kč. Po vaší objednávce Vám přijde automatické potvrzení
z E-shopu o přijetí objednávky. Dále Vás budeme kontaktovat mailem a potvrdíme výši platby k úhradě.

• Letní kurzy patchworku
Několik letních kurzů.....rozvrh hodin

• Domácí úkol na prázdniny Kurz kvítek krok za krokem
V létě je v atelieru vypsáno méně kurzů a tak se také budeme méně setkávat u
tvoření......
Proto posílám všem domácí úkol.
Ušijte, vyfoťte (třeba i mobilem) a pošlete obrázek Vašeho kvítku
na telefon +420 604242709 nebo na mail avotrubcova@gmail.com
Pošle-li kvítků více z vás, otevřu malou kvítkovou galerii jako vzájemné
pozdravení....
Pošlete kurz někomu dalšímu pro radost....

Kurz krok za krokem zde

• Trendy batika hadí kůže
Hitem letošního léta jsou zase potisky zvířecí kůže a srsti. I my máme pro Vás
krásnou batiku s potiskem hadinky...
Tip: s pohodlnými botkami z letošní nabídky Clarks je látka skoro totožná
Sleva 10% na tuto látku platí 15.-23.8. 2015 , do vyprodání zásob.
Do obchodu na tuto látku

• Výměna strojového parku

Z důvodu obměny strojového parku nabízíme k prodeji dva celokovové šicí stroje Bernina , které byly používány k
prezentacím. Menší z nich i na kurzech. Stroje jsou servisované v naprostém pořádku. Záruku k nim poskytujeme na dva
roky. Předvedení, zaučení je samozřejmostí. Rádi se budeme věnovat Vašim dalším dotazům.
Bernina 350PE s krytem s oranžovými motýlky, cena 25 190,-Kč
Bernina 830 včetně patky BSR, cena 130 000,-Kč( vyšívací modul a Jumbo rám lze dokoupit)

• Šicí stroj Bernina 770QE v atelieru- nový šicí stroj
Hledáte opravdu výjmečný šicí stroj? Silný, celokovový
s dlouhým ramenem, který s Vámi mluví česky? Dá se
k němu dokoupit více jak 200 různého příslušenství.
Přijďte si jej prohlédnout do obchodu v centru Prahy-

Olivova ulice č.7, Praha 1.
Doporučujeme si schůzku domluvit předem, abychom se
mohli věnovat právě jen Vám a nemuseli jste čekat.
Ovládání stroje je velmi příjemné. Při koupi stroje v našem
Centru Berniny zdarma zaškolení spolu krok
za krokem, další podpora při Vašem tvoření je samozřejmostí. Záruka tři roky. Servis záruční i pozáruční.

Novinky v E-shopu
• Nové vánoční látky čekáme v srpnu
Sledujte pravidelně naši nabídku vánočních látek. V srpnu by mělo z Dánska dorazit 24 nových krásných štůčků se
zlatotiskem a stříbrotiskem. Mezi nimi i krásné obrázkové panely. Neváhejte, rychle se vyprodají....Malé nahlédnutí:

• Nové japonské látky čekáme v srpnu

Ke všem japonským látkám je v obchodě vhodná jednobarevná Quilters Shadow.

• Nové batiky dorazily

Látky naleznete v E-shopu zde

• Nové naladěné balíčky

Perníček

Karibik

Lilek

Jahůdka

Denim

Z jednoho balíčku ušijete třeba dva bloky cca 50x50cm na polštář
stylem Cesta kolem světa, každý z pěti druhů látek.
Návod na kurz Cesta kolem světa je možno dokoupit k
objednávaným látkám- cena 500-Kč. Napište si o něj:
avotrubcova@gmail.com

Balíčky naleznete v E-shopu zde

• Nový produkt:
Dočasně nažehlovací vlizelín, papír

• Ušetřete poštovné- Uloženka
Uloženka - Doručení na Vámi zvolené výdejní místo
Jak ušetřit platbu za dopravné? Pokud objednáte zboží za více jak 2500,-Kč, nebude Vám dopravné účtováno.
Při objednávce za nižší cenu můžete zvolit možnost doručení a uložení Vašeho balíčku na jedno z mnoha
výdejních míst v ČR s prodlouženou otevírací dobou. Dopravné je pak za velmi příznivou cenu 62,-Kč.
(Při platbě dobírky na výdejním místě + poplatek za dobírku pouze 16,-Kč )

Prohlédněte si, zda některá z poboček není pro Vás dobře dostupná.
Více informací o pobočkách, otevírací době.....naleznete zde

Co naše šikovné patky Bernina umí
Šití

• Kordonetové pouzdro

Kordonetové pouzdro s velmi malým napětím spodní
niti.
Pro použití na šňůrky, stužky 2-4mm široké...
Šijeme po rubu látky a z lícové strany se nám
na ni našívá šňůrka, stuha.
Pouzdro menší pro Bernina 2xx,3xx,Aurora 440,
pouzdro větší-červené pro šicí stroje řady 7xx
Naleznete v E-shopu zde, včetně videa, jak to funguje

• Projekt Klobouk
Pro Vaši inspiraci, jak využít patku 10 a 22...

Krok za krokem zde

Vyšívání
• Vyšívání metalickou nití
Šití nebo vyšívání metalickou nití je krásná záležitost a nejen o vánocích...
Nebojte se vyzkoušet. Níže několik tipů, jak na to, aby jste z práce měli radost. Všechno potřebné Vám
můžeme nabídnout i v našem obchodě, podívejte se na odkazy pod zvýrazněnými slovy.

Budete potřebovat kvalitní metalickou nit, síťku na nit,
aby pevná nit nestékala po špulce a pěkně se odvíjela,
jehlu na metalické nitě, která má vysoké očko, aby při
šití nedocházelo často k přehřátí a přetržení nitě.
Je nutné také látku vypevnit nějakou podkladovou
záležitostí, můžeme Vám nabídnout třeba trhací
vlizelín nebo speciální nalepovací vlizelín. Pro pevnější
práce pak dočasně nažehlovací papír( vlizelín).
Vychytávkou u Berniny je tké možnost speciálního
vodiče kovové nitě či lubrikant nitě......
Zavléknme horní metalickou nit, snížíme napětí. Po
chvíli šití zastavíme a zkontrolujeme, zda spodní nit
není vytahována nahoru, jinak bychom ještě napětí
snížili. Jako spodní nit navineme obyčejnou, nejlépe
hlazenu nit buďto v barvě látky nebo speciální spodní
tenkou nit.
Hezké šití..... Ája Votrubcová

Overlok

• Držák příslušenství

Držák příslušenství pro overloky Bernina 700 a 800.....
jak to funguje
Naleznete v e-shopu zde
+ průvodce látky
+průvodce pro řasení
+držák na šňůry, perly, paspulky

Budeme se těšit na Vaše příspěvky....

www.berninacentrum-av.cz
www.patchwork-aja.cz
avotrubcova@gmail.com

Přeji příjemný den a hezké šití.....

Ája Votrubcová

