CAMPERS 2022

#overalthuis

Samen onvergetelijke
momenten beleven
op een plek waar u alles
heeft om gelukkig te zijn:
Dat is OVERALTHUIS.
Hoe passen vrijheid, avontuur en natuur met
ontspanning, gezelligheid en veiligheid samen? Uw
Bürstner heeft hierop het antwoord. Hij is uw
ruimte voor gelukkige momenten, hij is spontaan,
flexibel en vertrouwd – met twee woorden: hij is
uw favoriete plek. Overal.
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BÜRSTNER

#levensdroom
Vakantie met een camper is een gevoel van leven en meermaals het vervullen van een
droom. Wij bij Bürstner hebben ons deze opdracht gegeven, het reizen in een camper zo
aangenaam mogelijk te maken. De meubels
moeten er niet alleen goed uitzien, maar moeten ook geschikt zijn voor dagelijks gebruik.
Oppervlaktes moeten niet alleen nu, maar ook

Sylvain
Heideier
Wooncomfortbedenker

Sylvain Heideier

na vele jaren van intensief gebruik er nog
steeds goed uitzien. De indelingen moeten zoveel mogelijk ruimte bieden en de slaapmogelijkheden moeten gemoedelijk en comfortabel
zijn. Daarvoor zorgen onze #overalthuis-experts voor. Zij werken hand in hand en met
enorm veel passie, zodat u zich ook tijdens uw
vakantie #overalthuis kunt voelen.

Tatjana Afra Weßelbaum

Tatjana
Afra Weßelbaum
Wooncomfortontwerper

www.buerstner.com/nl/overalthuis

VOERTUIGOVERZICHT

INHOUD

Hier vindt u uw droomcamper
Campervans1

Inhoud

Lyseo-Klasse

S. 8

Halfintegrale

S. 28

Voertuigoverzicht6
Lyseo TD

CAMPEO

ELISEO

Compact-Class

LYSEO TD

Compact-Plus-Class

Comfort-Class

LYSEO M
Comfort-Class

NEXXO VAN
Comfort-Class

TRAVEL VAN
Comfort-Class

DELFIN

Comfort-Class
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Lyseo M

20

Nexxo Van

28

Travel Van

36

Delfin44
#overalthuis54
Indelingen58

vanaf 3,3 t

vanaf 3,3 t

vanaf 3,5 t

vanaf 3,5 t

vanaf 3,5 t

vanaf 3,5 t

vanaf 3,5 t

Lengte: 5,41 – 6,36 m
Breedte: 2,05 m

Lengte: 5,41 – 6,36 m
Breedte: 2,05 m

Lengte: 5,99 – 7,64 m
Breedte: 2,30 m

Lengte: 6,99 m
Breedte: 2,32 m

Lengte: 5,99 - 6,99 m
Breedte: 2,20 m

Lengte: 5,99 – 6,60 m
Breedte: 2,20 m

Lengte: 6,93 – 7,41 m
Breedte: 2,32 m

tot 4 zitplaatsen

tot 4 zitplaatsen

tot 5 zitplaatsen

4 zitplaatsen

tot 4 zitplaatsen

4 zitplaatsen

tot 5 zitplaatsen

tot 5 slaapplaatsen

tot 5 slaapplaatsen

tot 5 slaapplaatsen

tot 5 slaapplaatsen

tot 3 slaapplaatsen

3 slaapplaatsen

tot 5 slaapplaatsen

10 Indelingen

2 Indelingen

5 Indelingen

2 Indelingen

7 Indelingen

LIMITED T

#overalthuis
Nu leverbaar
op Fiat

3 Indelingen

5 Indelingen

CAMPERVANS 2022

ELEGANCE 2022

#overalthuis

#overalthuis

De Campervans vindt
u in een aparte brochure.
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6

U vindt de camper-series
Elegance en Limited T in
twee aparte speciale
brochures.

Hier komt u bij de configurator
Met de Bürstner voertuigconfigurator stelt u stap
voor stap uw droomvoertuig samen.
https://www.buerstner.com/nl/configurator/
Voertuigadviseur op de website
U kent uw wensen en eisen aan uw camper.
De Bürstner voertuigadviseur zoekt op basis van
uw gegevens passende mogelijkheden voor u.
http://www.buerstner.com/nl/voertuigadviseur/
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LYSEO TD

LYSEO TD

Geniet van uw vrijheid en pak het
beste van ieder jaargetijde. Hete
zomers of ijzige winters, de Lyseo
TD kent geen time-out: de nieuwe
Thermo-Floor dubbele bodem
maakt het mogelijk. En wat tegen
de kou werkt - helpt ook bij hitte: u
heeft altijd een aangenaam gevoel
wanneer u door uw voertuig loopt,
ook op blote voeten. En dat niet alleen: De Thermo-Floor constructie
biedt een doorlopend vlakke vloer
van cabine tot aan de slaapkamerdeur. Zo voelt comfort aan.
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LYSEO TD
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Meer dan een
succesverhaal…
Een referentie
Wie kent hem niet? De Lyseo TD is de onbetwiste ster van
Bürstner. Sinds de marktintroductie in 2016 heeft het semi-integrale model vele klanten in heel Europa overtuigd
van zijn charismatische en praktische voordelen. Het
grootste kenmerk is natuurlijk de Thermo Floor dubbele
bodem, die het gebruik het hele jaar door mogelijk maakt.
Maar wat ook bijdraagt aan het succes zijn de vele mogelijkheden die de Lyseo TD serie biedt. Traditionele of eerder atypische indelingen, verkrijgbaar in standaard of Harmony Line versie, zodat er gegarandeerd een Lyseo TD is
die voor iedereen geschikt is. Uw persoonlijke thuis, speciaal voor u ontworpen.

“De Lyseo TD behoort tot de iconen van de Bürstner geschiedenis, evenals de Delfin of de Elegance. Jaar na jaar hebben we
gezien hoe dit model zich steeds meer heeft gevestigd als
referentie in het semi-integrale segment en dat maakt ons erg
trots. Het succes ervan beloont het werk van onze ingenieurs
en onderstreept nogmaals de innovatiekracht van ons merk.”
Sylvain Heideier, Wooncomfort-bedenker
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LYSEO TD

LYSEO TD

Lyseo TD

Lyseo TD

Pluspunten buiten

Pluspunten buiten (naast standaard)

+
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+
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+
+
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Alle modellen onder 3,5 t
ABS
Cruisecontrol met speedlimiter
Verlaagd chassis voor beter rijcomfort
GFK-dak voor betere bescherming tegen hagel en
weersinvloeden
GFK-bodem
Breedspoor chassis achteras
Opbouwdeur XL
Coupé-instap en instaptrede elektrisch uitschuifbaar
Centrale Service-Unit

 roductlogo Harmony Line
P
16" aluminium velgen
2e garagedeur (standaard bij TD 594 en TD 680 G)
Opbouwdeur XL Premium
Sun-Roof
LED dagrijlicht
Grille glanzend zwart en zwarte omlijsting rond de
koplampen

Pluspunten binnen

Pluspunten binnen (naast standaard)

+ Royale ruimteoptiek
+ Stahoogte ca. 205 cm
+ Alle modellen met vast bed ook met extra hefbed boven de
middenzitgroep leverbaar (Standaard in TD 594 und TD 680 G)
+ Modellen TD 644 G, TD 744 en TD 745 met standaard hefbed
achterin en extra hefbed boven middenzitgroep leverbaar
+ Thermo-Floor dubbele bodem
+ Van cabine tot slaapkamer alles gelijkvloers
+ Geen storende wielkasten in bad of douche
+ Opbergvak in bodem
+ LED-verlichting
+ Multizone koudschuimmatrassen met speciale
lattenbodem in alle vaste bedden
+ 2 meubeldecors naar keuze

+ Ingangselement Harmony Line met plankjes,
plaats voor de tv en magnetische houders voor glazen
+ Kussens in exclusief Harmony Line-design
+ Indirecte verlichting in het hele voertuig
+ Volwaardige keuken met koffiecuphouder
(indelingsafhankelijk)
+ Vario-rollo’s
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LYSEO TD

LYSEO TD

Al in de basisversie maakt de Lyseo TD
geen compromissen op het gebied van
stijl. Harmonie van vormen en kleuren,
stevigheid van materialen, kwaliteit van
afwerking: niets wordt aan het toeval
overgelaten zodat je op het eerste gezicht verliefd wordt zodra je aan boord
stapt. Onder de tien modellen vallen
sommige op door hun atypische indeling,
zoals de TD 744 en 745 versies met achterlounge of de nieuwste toevoeging
aan het assortiment, de TD 644 zonder
dinette voor. Gedurfd, maar altijd goed
doordacht: duizenden tevreden gebruikers kunnen hiervan getuigen!

ja, maar
Standaard nooit!
dat
gewoon,

14

LYSEO TD

LYSEO TD

Wist u dat het de Lyseo TD was die als
eerste de belangrijke merkboodschap
“overalthuis” inspireerde? Zijn gevoel
voor interieurdesign, zijn ruimtebesparende oplossingen en de verscheidenheid van zijn indelingen maken hem tot
een unieke camper die zo vaak is gekopieerd, maar nooit is evenaart.
In de uitrustingslijn van de Harmony
Line verfijnen het elegante exterieurbeeld, het uitgebreide uitrustingspakket, de prachtige ambiance met veel
indirecte lichtbronnen en de hoogwaardige bekleding het voertuig. Je
verdient het beste...

portie
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LYSEO TD

LYSEO TD

Belangrijke feiten

Indelingen en uitrusting

+ Thermo-Floor
dubbele bodem
+ doorgaande vloer
+ met of zonder hefbed
boven de middenzitgroep bestelbaar
(standaard in TD 594,
TD 680 G)

18

Lak

Houtdecor

Wit

Bahia

Stoffenkeuze

Santina

Catania Pure

TD 594

TD 644 G**

TD 680 G

TD 690 G*

TD 727 G*

TD 728 G*

TD 732*

TD 736*

TD 744**

TD 745**

*leverbaar met of zonder hefbed
boven de zitgroep (standaard in
de TD 594, TD 680 G)

Verona Pure

Belangrijke feiten

**met of zonder hefbed boven
middenzitgroep te bestellen.
Hefbed boven zitgroep achterin
standaard

+ a
 lle voordelen van de
standaard versie…
met aanvullende
speciale uitrusting!
+ exclusieve
buitengrafiek
+ verbeterd interieur
voor steeds meer
#overalthuis

Lak

Stoffenkeuze

Wit

Genua Pure

van
eldecors
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identiek m eo TD
Lys
standaard

Bari Pure

Verona Pure

Catania Pure

Osaka Pure (optie)
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LYSEO M
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Zwarte W

Een duet van de
buitencategorie
De Lyseo M Harmony Line is één van dé sterren in de
#overalthuis wereld van Bürstner. Klassiek Bürstner-design, ruimtelijke vormgeving die wooncomfort recht doet
en bewezen Mercedes-voertuigtechniek – dat is #wooncomfort op een nieuw niveau.
De halfi ntegrale camper is al standaard met verschillende
assistent systemen uitgerust, zoals men ze tot nu toe alleen bij personenwagens kent. Hij biedt u een uitzonderlijk
interieurontwerp, hoogwaardige materialen, aangename
sfeer en nieuwe stofferingcombinaties. Dat is reizen op
een nieuw niveau!

“De Lyseo M combineert het beste van twee werelden: de
geavanceerde technologie van Mercedes en onze expertise in
interieurdesign. Als ontwerper vond ik het heel belangrijk om
de materialen, stijlen en kleuren te vinden die het interieur van
deze uitzonderlijke camper zouden laten schitteren en nog
unieker zouden maken.”
Tatjana Afra Weßelbaum, Wooncomfort-ontwerper
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LYSEO M

LYSEO M

Lyseo M
Pluspunten buiten
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+ H
 oog Mercedes Sprinter-chassis met achterwielaandrijving
+ Bestuurderscabine in “tenorietgrijs metallic”
+ GFK-dak
+ Hellingassistent (Hill Start Assist)
+ Actieve rem-, rijlicht- en zijwindassistentie
+ Nieuwe Bürstner hybride achterlichten
+ Bestuurderscabine met verduistering
+ Opbouwdeur XL

Pluspunten binnen
+
+
+
+
+

Airbag, bestuurder en bijrijder
Vlakke vloer
Volledig ingerichte keuken
Grote doucheruimte
Mooi ontworpen en functionele ingangselementen
(afhankelijk van de indeling)
+ Keuze uit drie exclusieve kussen-woonwerelden met
nieuwe stiksels
+ Hoogwaardige dakbekleding met Sun-Roof en
indirecte LED-verlichting (afhankelijk van indeling/
model)
+ USB-oplaadpunten
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LYSEO M

LYSEO M

De Lyseo M Harmony Line bekoort op
het eerste gezicht met zijn speciale
ontwerp. Het Mercedes chassis met
“Tenorit Grey metallic”-lak zorgt voor
een elegant contrast met het lichte
woongedeelte met hoogwaardige materialen en elegante bekledingcombinaties.
De serie beschikt over 2 indelingen,
beide minder dan 7 m lang, die verschillend zijn maar u hetzelfde design
en comfortniveau bieden. Nu hoeft u
alleen nog maar te beslissen welke het
beste bij u past!

: geboren
Lyseo M de ster!
goe
onder een
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LYSEO M

LYSEO M

Belangrijke feiten

Indelingen en uitrusting

+ M
 ercedes Sprinter hoog
chassis met achterwielaandrijving
+ Standaard voorzien van
uitgebreide rijassistentie
+ Exclusief exterieurdesign en
bijzondere sfeer in het
interieur
+ Met of zonder hefbed (optie)

M 660

M 690 G
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Lak

Stoffenkeuze

Tenoritgrijs

Merida Pure

Houtdecor

Rosario Pure

Bari Pure

Riva Loft
Met 2-persoonsbed zoals hier in de M 660 of met enkele bedden in de M 690 G.
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NEXXO VAN

Freiburg
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wereld va bij Bürstner!”
campers

Klaar om te gaan?
De Nexxo Van staat voor de #overalthuis-stijl op een eenvoudige manier. Met vijf indelingen en een modern interieurconcept voldoet deze camper aan alle wensen van de
klant.
Hij is wendbaar en compact met een totale hoogte van
285 cm en een smalle breedte van 220 cm. Daarbovenop
komt een toelaatbaar gewicht van 3.500 kg bij gebruik
door vier personen.

“Onze ambitie is om de droom van mobiliteit voor elke klant
mogelijk te maken. Met de Nexxo Van zijn we daarin
geslaagd. Als instapmodel is hij opzettelijk iets kleiner en
smaller, zonder iets van zijn fraaie uiterlijk, functionaliteit
en functies te verliezen.”
Sylvain Heideier, Wooncomfortbedenker

29

NEXXO VAN

NEXXO VAN

Nexxo Van
Pluspunten buiten

er uw
rmatie ov
o
f
in
r
e
e
M
p
vindt u o
voertuig
/nl
stner.com
r
e
u
.b
w
ww

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Smalle opbouwbreedte, 220 cm
Smalle doorgangsbreedte door korte buitenspiegels
Gespoten frontspoiler en aluminium skirts
ASR + ESP
GFK dak voor een betere bescherming tegen hagel en
weersinvloeden
Garagedeur rechts
Centrale vergrendeling en elektrische ramen
Buitengrafiek in modern design
3e remlicht in logovorm

Pluspunten binnen
+ Tot 4 zit- en 3 slaapplaatsen
+ Stahoogte 198 cm
+ Dakluik in woon- en keukengedeelte als ook in
toiletruimte
+ Spoelbak en 2-pits kooktoestel met glazen afdekking
+ Flexible en ruimtebesparende oplossing toiletruimte
(Vario-bad in alle indelingen m.u.v. T 569)
+ Verwarming Combi 4
+ Koudschuimmatrassen
+ LED verlichting in het hele voertuig
+ USB contactdoos
+ Warme lucht openingen in zitgroep
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NEXXO VAN

NEXXO VAN

Hoogwaardige materialen, heldere
kleuren en slimme oplossingen zorgen
voor een unieke vakantiebeleving.
Bij de T 569 bijvoorbeeld vallen de grote binnenruimte en het royale ruimtegevoel onmiddellijk op. Alle indelingen
beschikken over comfortabele slaapmogelijkheden, een optioneel SunRoof als ook een ruimtebesparende
toiletruimte (Vario-bad in alle indelingen m.u.v. T 569).
#overalthuis: De Bürstner Nexxo Van
heeft het allemaal!

Compact
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NEXXO VAN

NEXXO VAN

Belangrijke feiten

Indelingen en uitrusting

+ Aluminium raamkozijnen
optioneel, uiterst aerodynamisch en verlagen de rijgeluiden
+ Isofix kinderzitbevestiging in
alle indelingen optioneel
leverbaar
+ Volle zitplaats naast de 		
opbouwdeur (zonder 		
veiligheidsgordel en alleen in
T 590 G, T 620 G, T 690 G)

T 569

T 590 G

T 620 G

T 690 G

T 700
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Amaro

Houtdecor

Pacific

Kaluna
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Frans bed, queensbed, enkele bedden of dwarsbed? En met de optie middenzitgroep om te bouwen tot
bed ontstaan in uw Nexxo Van zelfs tot 3 slaapplaatsen.
35

TRAVEL VAN

Obernai

Slanke
vormen
De Travel Van maakt indruk met zijn compacte afmetingen, waardoor het een wendbaar voertuig is op kustwegen, kronkelwegen of smalle steegjes. Het exterieurdesign met zijn stijlvol gevormde cappuccino verleent de
Travel Van een sportief uiterlijk, dat door de breedte van
slechts 2,20 m nog eens extra benadrukt wordt.
Daarvan merkt u aan de binnenzijde niets, want de toepassing van in de praktijk geteste oplossingen schept
royale ruimtelijke omstandigheden voor veel plezier.
Reizen is gemakkelijk met de Travel Van!

“Het is niet alleen het uiterlijk dat telt, maar ook de ergonomie
en de functionaliteit. Daarom is een Bürstner zo ontwikkeld
dat beide aspecten optimaal op elkaar aansluiten.
Dit omvat onder andere een gemakkelijke bediening, een
doordacht ontwerp of een veilige handling.”

“Mooie u

“
itstraling

Sylvain Heideier, Wooncomfort-bedenker
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TRAVEL VAN

TRAVEL VAN

Travel Van
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Pluspunten buiten
+
+
+
+
+
+
+

Nieuwe productgrafiek Harmony Line
Aluvelgen 16"
Hekspoiler in chroom
Extra garagedeur links
Sun-Roof XL uitzetbaar, met hor- en verduisteringsrollo
elektrische opstap
Opbouwdeur Premium XL incl. centrale vergrendeling,
Raam, rolhor en laadstation voor acculamp Home-Light
+ LED dagrijlicht

Pluspunten binnen
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Meubeldecor Sandy Grey
Vario-bad
Airco cabine (manueel)
Pilotenstoelen draaibaar, in woonruimte stoffering
Kledingkast voorkant (verlicht)
Opbergmogelijkheden en kledingstang met zwaaifunctie
onder de bedden (indelingsafhankelijk)
Stahoogte ca. 198 cm
Extra kussen voor bedverbreding (indelingsafhankelijk)
Multizone koudschuimmatrassen
Lichtpakket
Variorollo’s
Lederen stuur en pook
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TRAVEL VAN

TRAVEL VAN

Elegant design en hoge functionaliteit:
dat is wat het interieur van de Travel
Van onderscheidt. Tweekleurige meubelfronten onderstrepen de moderne
uitstraling van het interieur. Het lichtconcept met indirecte verlichting en
de hoogwaardige kussens met modern
doorgestikt patroon brengen de juiste
woonsfeer.
De keuken en de Vario-toiletruimte
zijn perfect geïntegreerd in het woongedeelte, zodat niets de harmonieuze
uren aan boord in de weg staat.
In de Harmony Line krijgt de Travel Van
veel extra’s in design en uitrusting.

is zo
Compact k!
j
gemakkeli
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TRAVEL VAN

TRAVEL VAN

Belangrijke feiten

Indelingen en uitrusting

+ Compacte afmetingen
maken het rijden
makkelijker
+ Slimme oplossingen
creëren royale ruimte
+ Vario-toiletruimte
+ Frisse look van binnen en
buiten

T 590 G

T 620 G
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Lak

Stoffenkeuze

Zwart
(alleen cabine)

Catania Pure

Houtdecor

Verona Pure

Bari Pure

Genua Pure

Sandy Grey
Kies voor uw slaapoplossing achterin tussen enkele bedden en dwarsbed.
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DELFIN
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De Delfin
Kroatië

Als eerste halfintegrale Bürstner met Renault-chassis is de
Delfin sinds de marktintroductie in 2003 een groot succes.
Destijds was het kleurrijke exterieurdesign bijzonder gedurfd en maakte hem onmiskenbaar - een waar icoon onder de Bürstner voertuigen, die in de loop der jaren vele
honderden kampeerders tijdens de vakantie heeft begeleid.
En omdat mensen graag meer dan eens goede verhalen
vertellen: 17 jaar later lanceert Bürstner een herziene versie van deze camper - met een nieuwe look en nieuwe uitrusting. De Delfin brengt een eerbetoon aan zijn succesvolle voorganger en kenmerkt zich door gemoderniseerde
lijnen, een eigentijds interieur en een trendy uitstraling.

“Steeds weer vertellen klanten ons over hun prachtige
ervaringen met de Delfin - voor hen is het veel meer dan een
camper! Juist daarom zijn we trouw gebleven aan het vorige
model, maar hebben we het natuurlijk tegelijkertijd
gemoderniseerd en aangepast aan de huidige trends.”
Tatjana Afra Weßelbaum, #overalthuis designer
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DELFIN
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DELFIN

Delfin

Delfin

Pluspunten buiten

Pluspunten buiten

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

GFK-dak
Opbouwdeur XL
Markant buitendesign
Uitzetramen dubbel glas en getint, incl. combirollo’s
Frontspoiler in lakkleur gespoten
Coupé-instap
Centrale vergrendeling en elektrisch
bedienbare ramen

Sun-Roof
Aluvelgen 16"
Aluminium raamkozijn
Opbouwdeur Premium XL (2-punts vergrendeling,
centrale vergrendeling, raam, hor en afvalhouder en
laadstation voor acculamp Home-Light)
+ Cruise Control
+ Productgrafiek Harmony Line en opbouwdelen
in Blue / Mocca

Pluspunten binnen

Pluspunten binnen

+ Tot 5 slaapplaatsen
+ Multizone koudschuimmatras voor alle bedvarianten
+ Hangende tafel met draaibaar verlengstuk
(indelingsafhankelijk)
+ Standaard compressor koelkast, 142 l
+ Stahoogte 2,12 m
+ Uitgebreide verlichting

+
+
+
+
+
+
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Ingangselement Harmony Line incl. plek voor TV
Kussens in exclusief Harmony Line design met stiksel
Vario rollos
Zijwandverkleding keuken
Lichtpakket
Keukenpakket
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DELFIN

DELFIN

De Delfin behoudt de meest opvallende elementen van zijn voorganger, zoals het typische blauw dat te vinden is
in fijne accenten en in het dolfijnvormige logo aan de buitenkant. En ook binnenin is er alles wat de Delfin tot een
typische Bürstner maakt: zachte en
harmonieuze vormen, Riva Loft-meubels met kastdeuren in hoogglans design, twee textielvarianten met de
“Delfin” bekleding en een harmonieuze
lichtsfeer. Een vlakke vloer zonder
struikelgevaar en het open woon-keuken-concept zorgen voor bewegingsvrijheid aan boord. Het optionele hefbed en vele andere varianten bieden
flexibiliteit en stellen u in staat om de
Delfin aan te passen aan uw behoeften. Beleef pure ontspanning!
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DELFIN

DELFIN

In de Harmony Line is de relatie met
het voorgaande model het meest
duidelijk: gekleurde skirts (blauw of
mokka), witte cabine, vlakliggende
raamopeningen en aluminium velgen
maken het uiterlijk van de Delfin compleet. Buitengewoon en perfect uitgerust: de Delfin Harmony Line combineert alle voordelen van een Bürstner.
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Belangrijke feiten

Indelingen en Uitrusting

+ markant buitendesign
+ vlakke vloer zonder
struikelgevaar
+ met of zonder hefbed
bestelbaar (standaard
in T 680 G)
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Lak

Stoffenkeuze

Wit

Verona Delf

Houtdecor

Catania Delf

Riva Loft

Belangrijke feiten

T 660*

T 680 G

T 690 G*

T 726 G*

T 727 G*

T 732*

+ a
 lle voordelen van de
standaard versie
+ compleet design en
uitste- kend uitgerust
+ keuze uit twee
lakkleuren

T 736*
*met of zonder hefbed
boven de middenzitgroep bestelbaar
(standaard in T 680 G)

Lakvarianten

Cabine “Wit”
Chassis “Blue”

Stoffenkeuze

Cabine “Wit”
Chassis „Mocca“

Rosario Delf
(met lak „Blue“)
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Kaluna Delf
(met lak „Mocca“)
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Meer als een
voertuig
Reizen met een camper is niet alleen een andere
manier om je vakantie door te brengen, het is een
way of life.
De droom om te reizen in een mobiel thuis, dat qua
levensstandaard niets te wensen overlaat. Het merk
Bürstner staat als geen ander voor deze droom. Wij
doen er alles aan om het gevoel voor ruimte, interieur
ontwerp en functionaliteit perfect op elkaar af te
stemmen. Op deze manier kan de vreugde van het
samen reizen, wonen en beleven elke dag opnieuw
worden ontdekt. Reis met Bürstner naar uw favoriete plekken. In uw favoriete Bürstner.
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Sterrenkok worden
Vissen rechtstreeks uit de zee. Fruit rechtstreeks van de boom. Knapperige groenten van de regionale markt - in uw camper
bent u direct ter plaatse om heerlijk eten
te toveren uit de meest verse ingrediënten.
Ultramoderne kooktoestellen, lades met
softclose-functie, slim geplaatste koelkasten: Bürstner-keukens vervullen al uw
wensen. Want een goede keuken is de basis van al het geluk.
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Slim inpakken

Harmonisch wonen

Iedereen die onderweg is, heeft
ruimte nodig voor de grote en kleine
dingen. Bürstner streeft ernaar om
elke millimeter optimaal te benutten en slimme oplossingen te ontwikkelen die u maximale opbergruimte bieden. Daarvoor zorgen de
goed bereikbare garages, de functionele opbergruimtes of de vloer opbergvakken (afhankelijk van het
model).

Alles in een Bürstner is ontworpen om een harmonieus
interieur te creëren. Wij letten op het uiterlijk, maar ergonomie en functionaliteit
zijn net zo belangrijk. En dat
is nu precies wat het onbeschrijflijke Bürstner gevoel
uitmaakt.

Droomachtig slapen
In een Bürstner kunt u genieten van de
ontspanning die u nodig heeft na een bewogen dag en uw accu opladen voor nieuwe avonturen. Of enkel-, tweepersoonsof queensbed – voor ieder wat wils. Daarbij
komen nog uitgekiende comfort ideeën,
die het liggen in alle richtingen echt comfortabel maken. Slaap lekker en droom
van iets moois.

Een verfrissende start
Wat is er beter dan je op te frissen na een
lange rit, een dag op het strand of na het
sporten? Ook het begin van de dag is veel
beter na een warme, ontspannende douche. Van de ruimtebesparend Variobad
tot de ruimtebad: in een Bürstner badkamer is aan alles gedacht, zodat u met alle
zintuigen van dit dagelijkse ritueel kunt
genieten.

Veilig rijden
Reizen met een veilig gevoel moet en kan
uw eis zijn. U kunt alleen het beste van een
Bürstner verwachten op het gebied van
chassis en aandrijftechniek. Alle modellen
zijn gebaseerd op een chassis dat zich kenmerkt door betrouwbaarheid en functionaliteit. Daarnaast is er een breed scala aan
standaard of optionele uitrusting die het
goede gevoel nog verder versterkt.

Individueel ontwerpen
U bent uniek. En uw Bürstner zal dat
ook zijn. Een breed scala aan lakvarianten, talrijke stofferingen, diverse uitrustingspakketten en nog veel meer.
De mogelijkheden om uw droomcamper te personaliseren zijn bijna eindeloos. Er is maar één ding dat telt: dat je
je thuis voelt. Altijd en overal.
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Overalthuis
Je koopt geen camper in een opwelling. Men informeert zich, bekijkt hem, vergelijkt en denkt erover na. En als u uiteindelijk beslist,
kunt u er zeker van zijn dat u precies het voertuig hebt gevonden
dat het beste bij uw behoeften
past. We zijn ons hiervan bewust!
Daarom hebben wij experts in
dienst die zich inzetten om uw
wensen te laten uitkomen.
U kunt voor 100 procent op ons
vertrouwen, want we zijn gepassi-

oneerd door ons merk en product
en hebben vele jaren ervaring. Wij
werken ambitieus naar één doel
toe: dat uw Bürstner echt uw favoriete plek wordt! Ons bedrijf ligt op
de grens tussen Duitsland en
Frankrijk - en dat is een geweldige
kans. We halen het beste uit deze
Europese omgeving: Duitse betrouwbaarheid en grondigheid gecombineerd met Franse levensvreugde en gevoel voor esthetiek.
Het beste van twee werelden voor
uw tevredenheid.
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Verbonden,
zelfs als je onderweg bent
Er is iets magisch aan het begin van een reis. De vlinders in je buik. Welke ervaringen zal de reis opleveren? Als je jezelf hebt toevertrouwd aan een sterk
merk als Bürstner, waar u ook gaat, een Bürstner dealer- en servicepartner is
altijd in de buurt. Of het nu gaat om een reserveonderdeel, een onderhoudsinterval of gewoon een goed advies. Het is goed om te weten dat je deel uitmaakt van de grote Bürstner familie.
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Perfect klimaat
Overalthuis genieten
Licht en luchtig: dat is één van de
eisen die het interieur van elke
Bürstner kenmerken. Met zijn
uitgebreide klimaat- en lichtconcept zorgt Bürstner te allen tijde
voor een optimale sfeer. Veel

nuttige verbeteringen dragen bij
aan uw gevoel van welzijn in het
interieur van het voertuig, ongeacht de buitentemperatuur, en
zorgen ervoor dat uw vakantie-ervaring lang blijft hangen.

Onze ervaring
in actie voor u
Onze camper dragen het volledige DNA
van Bürstner: ze zijn gebouwd in onze
Duitse fabriek in Kehl, en hun meubilair
is afkomstig uit onze vestiging in Wissembourg, Frankrijk. Zij profiteren van
meer dan 60 jaar knowhow in de productie van vrijetijdsvoertuigen. Dankzij
de betrouwbaarheid van onze procedures, de competentie van onze medewerkers en de compromisloze kwaliteit,
kunt u er zeker van zijn: met een Bürstner kunt u uw reis met vertrouwen tegemoet zien! Het beste Bewijs? De 10
jaar dichtheidsgarantie op al onze voertuigen vanaf 2019*.

* Voorwaarde: een
jaarlijkse controle die
door een erkende
Bürstner dealer
wordt uitgevoerd.
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INDELINGEN

Campervans

Lyseo-Familie

CAMPEO

ELISEO

LYSEO TD

C 540

C 540

TD 594

C 600

C 543

TD 644 G*

Halfintegrale

LYSEO M

TRAVEL VAN

DELFIN

TD 728 G*

M 660*

T 590 G

T 660*

T 727 G*

TD 732*

M 690 G*

T 620 G

T 680 G

T 732*

T 736*

Legende Icons

C 640

C 602

C 642

TD 680 G

TD 690 G*

TD 736*

TD 744*

T 690 G*

C 644

TD 727 G*

T 620 G

TD 745*

T 590 G

*leverbaar met of zonder hefbed boven de zitgroep
(standaard in de TD 594, T 680 G)

T 690 G

Koelkastvolume
in liter

GFK dak

Compacte lengte

Stahoogte binnen

Fietsgarage

Dubbele bodem

Centrale
vergrendeling

Doorlopend
vlak loopvlak

Hefbed

Lounge

Isofix

Dwarsbed

Queensbed

T 726 G*

NEXXO VAN
T 569

GFK bodem

T 700

Frans bed

**met of zonder hefbed boven middenzitgroep te bestellen. Hefbed boven zitgroep
achterin standaard.
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Concept & design: Kresse & Discher GmbH
Productie: Kresse & Discher GmbH
Foto’s: R2n Studios, Uros Podlogar Photography, Manfred Baumann OG, Globusliebe
Gedrukt in Duitsland

De specificaties van deze catalogus zijn gebaseerd op de stand bij het ter perse gaan. Ondanks zorgvuldige beoordeling van de inhoud, kunnen wij drukfouten niet uitsluiten. In de loop van elk modeljaar behouden wij ons het recht
voor om uitrustingsaanpassingen en productverbeteringen aan te brengen.
Afwijkingen in structuur en kleur van de afgebeelde interieurs blijven voorbehouden, voor zover ze in de aard van de gebruikte materialen liggen en in de handel gebruikelijk zijn. Hetzelfde geldt voor technische
wijzigingen aan het voertuig, op voorwaarde dat de algehele kwaliteit van de productie hetzelfde blijft of verbetert en het beoogde gebruik niet wordt aangetast. Informeer naar de actuele stand van product en serie
bij één van onze geautoriseerde handelspartners voordat u het contract sluit.
Sommige afbeeldingen bevatten speciale uitrusting of decoratieve elementen die niet bij de levering zijn inbegrepen. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie is gebaseerd op de kenmerken van de Duitse markt.
Elke verandering in de fabriekstoestand van uw voertuig kan leiden tot vermindering van rijgedrag en verkeersveiligheid. Neem alle relevante voorschriften voor een veilige bediening van uw voertuig in acht. Zorg ervoor dat u over
het juiste rijbewijs beschikt om met uw voertuig te mogen rijden. Neem de „technisch toelaatbare maximummassa“ van uw voertuig in acht en overschrijd deze niet op een ontoelaatbare manier. Let op de asbelastingen en zorg
voor een aslastafhankelijke lastverdeling. Bij montage van dakconstructies en antennes verandert de hoogte van het voertuig. Bij het installeren van de achterladder neemt de totale lengte van het voertuig toe. Afhankelijk van
het type voertuig kunnen niet alle op het dak te monteren accessoire combinaties worden gemonteerd.

Uw Bürstner-dealer staat voor u klaar!

Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tel. +49 7851 / 85-0
Fax +49 7851 / 85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.com

