CAMPERS 2020

#overalthuis

BÜRSTNER

#overalthuis
Reizen per camper is niet alleen een ander
soort vakantie, het vertegenwoordigt ook een
levensgevoel. De droom van het reizen in een
mobiele woonomgeving met maximaal genot
van wooncomfort. Voor deze droom staat het
merk Bürstner als geen ander. Wij weten wat
onze klanten verwachten van mobiel wooncomfort: Meubels moeten er niet alleen goed

uitzien, ze moeten ook perfect geschikt zijn
voor dagelijks gebruik. De afwerking moet er
ook na jaren nog fraai uitzien. Ergonomie en
functionaliteit moet je elke dag kunnen ervaren. Hiervoor heeft Bürstner een team van deskundigen die in samenwerking met de productontwerpers ervoor zorgen dat u zich in elke
Bürstner thuisvoelt.

www.buerstner.com/nl/overalthuis

BÜRSTNER

#heerlijkenachtrust
Wist u, dat de mens ca. een derde van zijn
leven met slapen doorbrengt? Wij hebben
allemaal dagelijks slaap nodig, om te ontspannen maar ook om gezond en belastbaar te blijven. Alleen het aantal uren, dat
wij ‘s nachts uitrusten, is verschillend. Principieel geldt echter: goed slapen is belangrijker dan lang slapen. Beslissend zijn hier,
naast innerlijke rust, de randvoorwaarden
van de “slaapkamer”. Thuis of in de camper: bij een matras zou u geen compromis

moeten sluiten. Volgens experts zou de
matras verschillende zones moeten hebben die bij schouders en heupen meegeven,
zodat de spieren zich kunnen ontspannen,
maar de botten nog voldoende ondersteuning hebben. Daarom kiest Bürstner voor
een koudschuimmatras, die zich kenmerkt
door hoge elasticiteit, verschillende zones
en goede duurzaamheid. In ieder geval zijn
de hoogwaardige lattenbodems een solide
basis.

www.buerstner.com/nl/overalthuis

BÜRSTNER

#rondomopjegemak
Thuis heeft voor ons mensen een grote emotionele betekenis. Daarom is een prettig gevoel
binnen de eigen vier muren zo belangrijk. En wie
thuis voor een stijlvol, harmonisch interieur
kiest - wil dat ook in zijn camper. Bij Bürstner
doen we er dan ook alles aan om ervoor te zor-

gen dat het gevoel van ruimte, het design van de
meubels en de functionaliteit perfect op elkaar
zijn afgestemd en dat het plezier van samen reizen, leven en ervaren dagelijks opnieuw kan
worden ontdekt. Frisse ideeën vormen namelijk
het recept voor aangenaam en plezierige reizen.

www.buerstner.com/nl/overalthuis

VOERTUIGOVERZICHT

Hier vindt u uw droomcamper
COMPACTE (BUSCAMPER)

LYSEO-FAMILIE

CITY CAR

LYSEO TD

Compact-Class

Comfort-Class
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LYSEO M

LYSEO TIME T

Comfort-Class

Comfort-Class

LYSEO TIME I
Comfort-Class

HALFINTEGRALE

IXEO-FAMILIE
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TRAVEL VAN
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IXEO TL

IXEO T

Comfort-Class

IXEO I

Premium-Class

Premium-Class

Premium-Class

tot 3,5 t

tot 3,5 t

tot 3,5 t

tot 3,5 t

tot 3,5 t

tot 3,5 t

tot 3,5 t

tot 3,5 t

tot 3,5 t

Lengte: 5,41 – 6,36 m
Breedte: 2,08 m

Lengte: 5,99 – 7,65 m
Breedte: 2,30 m

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

Lengte: 6,98 – 7,41 m
Breedte: 2,32 m

Lengte: 6,99 – 7,43 m
Breedte: 2,32 m

Lengte: 5,99 – 6,60 m
Breedte: 2,20 m

Lengte: 6,99 – 7,49 m
Breedte: 2,32 m

Lengte: 6,99 – 7,49 m
Breedte: 2,30 m

Lengte: 6,99 – 7,65 m
Breedte: 2,32 m

tot 4 zitplaatsen

tot 5 zitplaatsen

4 zitplaatsen

4 zitplaatsen

tot 5 zitplaatsen

4 zitplaatsen

tot 5 zitplaatsen

tot 5 zitplaatsen

tot 4 zitplaatsen

tot 4 slaapplaatsen

tot 6 slaapplaatsen

tot 5 slaapplaatsen

tot 5 slaapplaatsen

tot 5 slaapplaatsen

3 slaapplaatsen

tot 5 slaapplaatsen

tot 6 slaapplaatsen

tot 5 slaapplaatsen

BUSCAMPER

S 2020

#overalthuis

INHOUD
Voertuigoverzicht
Onze uitvinding:
het hefbed in de halfintegrale camper

De City Carmodellen vindt
u in een
aparte folder.

In de lengte of dwars gemonteerd, voor
beide versies zijn er goede redenen. Vind
uw favoriet in de series Lyseo TD, Ixeo T
of Ixeo TL (lengte).

Het grote plus
Veel van onze campers vallen onder
de 3,5 t grens. Dat betekent voor u:
+ grotere bagagecapaciteit
+ lager brandstofverbruik
+ geen extra verplichtingen
door het verkeersreglement

10 jaar vochtdichtheidsgarantie:
Voor iedere Bürstner camper
geldt vanaf modeljaar 2019
een vochtdichtheidsgarantie
van 10 jaar.
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IXEO TL
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IXEO I
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Ergonomie
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Slaapcomfort

86
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Opbergruimte

88

IXEO T

58

Veiligheid
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Hier komt u bij de configurator
Met de Bürstner voertuigconfigurator stelt u stap voor stap uw
droomvoertuig samen. www.buerstner.com/nl/konfigurator
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. www.buerstner.com/nl/voertuigadviseur
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DE LYSEO TD

Seizoen is het altijd
Geniet van uw vrijheid en pak het beste van ieder jaargetijde.
Hete zomers of ijzige winters, de Lyseo TD kent geen timeout: 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 ThermoFloor constructie biedt een doorlopend vlakke vloer van
cabine tot aan de slaapkamerdeur. Zo voelt comfort aan.

www.buerstner.com/nl/overalthuis

LYSEO TD

Het 3-kamerappartement
Een modern verlaagd chassis en de handige plaatsing van de verschillende elementen laten amper
vermoeden, dat de Lyseo TD een comfortabele stahoogte van ca. 205 cm heeft. U beleeft een zee van
vrijheid en een betere ergonomie.
Voor de liefhebbers van iets bijzonders raden wij aan
om de inrichting “Harmony Line” nader te bekijken. Het
brengt een extra gevoel van comfort in uw camper.
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LYSEO TD

Het ruimtewonder
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Lyseo TD

Lyseo TD

Pluspunten buiten

Pluspunten buiten (naast standaard)

+ Alle modellen onder 3,5 t
+ 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

+
+
+
+
+
+
+
+

Pluspunten binnen

Pluspunten binnen

+ Royale ruimteoptiek
+ Stahoogte ca. 205 cm
+ Alle modellen met vast bed ook met extra
hefbed leverbaar
+ Thermo-Floor dubbele bodem
+ Van cabine tot slaapkamer alles gelijkvloers
+ Geen storende wielkasten in bad of douche
+ Opbergvak in bodem
+ LED-verlichting
+ 5-zones 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,
opbergsysteem, krasvast oppervlak

ABS
Nieuw productlogo Harmony Line
Speciale lak bestuurderscabine “Silver”
Cruise control met speedlimiter
Lichtmetalen velgen 16 inch
2e garagedeur
Opbouwdeur XL Premium
Skyroof
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LYSEO TD

“Wohnfühlen” is de som van het harmonieuze
samenspel van kleur, vorm en functie.
De Lyseo TD heeft het allemaal.

Volwaardige keuken, lounge
en badkamer.

LYSEO TD

De exclusieve Harmony Line:
speciaal ontwerp, huiselijke
accessoires, functionele details.

Een keuken als in een sterrenrestaurant: met draaiplateau,
oven (optioneel), grote koelkast
en 3 pitten.

LYSEO TD

LYSEO TD

Details (binnen)

Meer highlights

Wit (standaard)

Wit (Harmony Line)

Optisch
Als onderdeel van het optionele lichtpakket is
bijvoorbeeld onder het keukenwerkblad een indirect
lichtpunt geplaatst.

Genieten
Met het keukenpakket zorgt de van achteren
verlichte wandbekleding met haar zachte
lichtschijnsel voor sfeer.

De Lyseo TD is trendsetter en gedaantewisselaar in een. Of het de zitgroep achter in de
TD 744 is, die net nog als lounge dienst deed
en met één handgreep tot slaapkamer wordt.
Of men dan ook voor het hefbed boven de zitgroep (optie) kiest, blijft een eigen keus.

Details (binnen)

Indelingen
TD 590

TD 680 G

TD 690 G*

TD 700*

TD 727 G*

TD 728 G*

TD 734*

TD 736*

TD 744*

TD 745*

Royaal
Het queensbed is een van de vele opstellingsvarianten achterin. Aan weerskanten met kledingkast.

Sympathiek
De lievelingskleren direct voor het grijpen te hebben
is direct na het opstaan of bij het naar bed gaan erg
aangenaam.

*met of zonder hefbed boven de zitgroep te
bestellen, m.u.v. TD 590 en TD 680 (standaard)

Verfrissend
Alle douches zijn met hoogwaardige armatuur
uitgerust – en minstens net zo belangrijk:
een waterpomp met hoge capaciteit.

Het ruimtebad in de Lyseo TD
creëert nog meer bewegingsvrijheid - net als de grote douche
zonder storende wielkasten: de
Thermo-Floor dubbele bodem
maakt het mogelijk.
20

Lakvarianten (niet Harmony Line)

Garage

Hefbed

Houtdecor

Uitrusting

Functioneel
In de zitgroep achterin de Lyseo TD 744 verstopt
u de tafel handig onder het zitmeubel.
Champagner
(alleen cabine)

Silver
(alleen cabine)

Bahia

Santina

120 l
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LYSEO M

Een duet van
de buitencategorie
De Lyseo M Harmony Line is de nieuwe ster in de wereld
van Bürstner-wooncomfort. Klassiek Bürstner-design,
ruimtelijke vormgeving die wooncomfort recht doet en
bewezen Mercedes-voertuigtechniek – dat is #wooncomfort op een nieuw niveau.
De halfintegrale camper is al standaard met verschillende assistent systemen uitgerust, zoals men ze tot nu toe
alleen bij personenwagens kent.
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LYSEO M

#wooncomfort met ster
Pluspunten buiten
+
+
+
+
+
+
+
+

Hoog 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
Doorlopende 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 skyroof en indirecte LED-verlichting
(afhankelijk van indeling/model)
+ USB-oplaadpunten
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LYSEO M

Ontdek de nieuwe Lyseo M
Harmony Line designwoning!

Of het nu de keuken, de ingang,
de slaapkamer of de badkamer
betreft: hier wordt iedere ruimte
optimaal benut.

LYSEO M

LYSEO M

Details (binnen)

Meer highlights

Opvallende achterkant
Ook van achteren is de Lyseo M Harmony Line
dankzij de nieuwe Bürstner hybride achterlichten
eenvoudig te herkennen.
Tenoritgrijs
Blik op de sterren
De speciaal nieuw ontwikkelde Skyroof XL combineert designelementen in de dakbekleding met
indirecte verlichting.
Dit chique ingangselement
met plaats voor de tv, vitrine
en flessenhouder vindt u in
de M 660. Altijd in combinatie met de extra grote koelkast en de kledingkast ernaast. Hier vindt u leg- en
hangruimte voor uw kleding.

Details (binnen)

Veilig op weg
Magneetlijsten in het ingangselement en de vitrine
zorgen ervoor dat glazen altijd veilig op hun plek
blijven (optioneel).

Verbonden
De camper beschikt in totaal over vier USB-aansluitingen, te vinden in zowel het voor- als het achtergedeelte.

Waterloop
Controleer vanaf nu heel eenvoudig vanuit de garage
de elektrische afvoerklep van de afvalwatertank.

Blikvanger
Het nieuwe gezicht van Bürstner is sportief-elegant:
“tenorietgrijze” lak, nieuwe grille en moderne
koplampen.

Indelingen
M 660

M 690 G

Garage

Houtdecor

Uitrusting

120 l
Riva Loft

De inrichting van de Lyseo M Harmony Line valt op door het bijzondere design en de hoogwaardige materialen. De uitgebreide kussenstiksels of de prachtige wandbekleding bij het hoofdeind
vormen slechts enkele van de optische highlights van het interieur.
28
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LYSEO TIME T

Wooncomfort
voor iedereen
De Lyseo Time T maakt de bekende Lyseo Time-familie nu compleet! Met in totaal vier indelingen beschikt u over maximale flexibiliteit voor uw persoonlijke droommobiel.
Wat betreft het aspect #wooncomfort verdient het
Limited-model met zijn vele extra’s en uitrusting
voor een aantrekkelijke prijs uw aandacht.
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LYSEO TIME T

Direct klaar voor vakantie
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Lyseo Time T

Lyseo Time T

Pluspunten buiten

Pluspunten buiten (naast standaard)

+ GFK-dak voor een betere bescherming
tegen hagel en weersinvloeden
+ GFK-bodem
+ 3e remlicht in logovorm
+ Dagrijlicht
+ Centrale vergrendeling bestuurderscabine
en elektrisch bedienbare ramen
+ ABS/ESP met ASR
+ Opbouwdeur XL met afvalemmer
+ Coupé-instap

+ LED-dagrijverlichting
+ Speciale lak bestuurderscabine “Silver” en
speciaal Limited-logo aan de buitenkant
+ Lichtmetalen velgen 16 inch
+ Opbouwdeur Premium XL met 2-punts
centrale vergrendeling, raam, hor en
afvalemmer
+ Zwartgelakte grille met Bürstner-logo en
koplampen met zwarte omranding
+ AEBS-assistent
+ Zonnescherm met LED-verlichting

Pluspunten binnen

Pluspunten binnen

+ Tot vier zitplaatsen tijdens het rijden
+ Royaal gevoel van ruimte in het woongedeelte
+ Aangename lichtsfeer met veel indirecte
lichtbronnen
+ Binnen-stahoogte ongeveer 212 cm
+ Verlichting in de kledingkast
+ Plafondverlichting en leeslampjes
+ USB-oplaadpunt
+ Top-slaapcomfort op koudschuimmatrassen met meerdere zones
+ Royale doucheruimte

+ Ingangselement Limited
+ Keuze uit twee Limited-stofferingen met
exclusief stiksel
+ Slim verlichtingsconcept met veel highlights in
het hele voertuig
+ Opbergsysteem, koffiecuphouder en krasvaste
oppervlakken in de keuken
+ Vario-rolgordijnen
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LYSEO TIME T

Deze keuken vervult al uw
wensen: houder voor koffiecups,
groot kookveld en veel licht.

Sleutels, mobiele telefoon of
oplader: bij de ingang kunt u
alles bewaren wat u graag
binnen handbereik hebt.

LYSEO TIME T

Koffiecuphouder, krasongevoelig
oppervlakten, hoogwaardig stiksel
– alles inclusieve.

Bij de Lyseo Time T Limited
hebt u de keuze uit twee
stofferingen. Wat vindt u van
de variant “Lecce Melange”?

Veel slaapcomfort in de
eenpersoonsbedden, het
hefbed of het queensize-bed.

LYSEO TIME T

LYSEO TIME T

Details (binnen)

Meer highlights
Standaard

Limited

Blikvanger en veilig tegelijkertijd
In de elegante vitrinekast wordt uw glaswerk veilig
opgeborgen en fraai gepresenteerd (alleen beschikbaar in modellen zonder hefbed).

Ook het achterste gedeelte
van de Lyseo Time T kan
een ware gedaanteverwisseling ondergaan. De badkamer van de T 727 G of T
736 (zie afb.) biedt een ergonomische instap in de
douche.
In de T 690 G zorgt de Vario-badkamer voor veel
plaats in een kleine ruimte.

Details (buiten)

Handig
Krasvast oppervlak van tafel- en werkblad.
In de keuken van een mooie lichtrail voorzien.

Design
De zijwandbekleding geeft het woongedeelte een
bijzonder elegant accent (alleen beschikbaar bij
Limited-modellen).

Uiterlijk en comfort
Bij Bürstner staat zitcomfort voor: comfortabel
zittende kussens, aangename en hoogwaardige
stoffen en luxueuze afwerking.

Indelingen
T 690 G*

T 700*

T 727 G*

T 736*

Garage
*Hefbed optioneel (bij T 690 G slechts één extra slaapplaats)

Houtdecor

Uitrusting

Welkom thuis
Via de opbouwdeur XL betreedt u heel ontspannen
het gezellige woon- en eetgedeelte. Bij het Limited-model is de deur verkrijgbaar als XL Premium.

Eenvoudige opslag van grote kampeerspullen
of fietsen door royale laad- en opbergmogelijkheden dankzij extra grote garages.
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212

Riva Loft

125 l
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LYSEO TIME I

Makkelijk
op reis
De Lyseo Time I combineert op zijn eigen manier
vorm, design en functie. Een blik door de grote voorruit geeft u elke dag een fascinerend panorama over
het landschap.
Met de Lyseo Time I, die nu ook beschikbaar is als
een Limited-model, betreedt u de topklasse in geïntegreerde campers en wordt uw droom van een
campervakantie waarheid.

41

LYSEO TIME I

Veel ruimte
om van te genieten
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Lyseo Time I

Lyseo Time I

Pluspunten buiten

Pluspunten buiten (naast standaard)

+ Verlaagd chassis met breedspoor achteras
+ GFK-dak voor een betere bescherming tegen
hagel en weersomstandigheden
+ LED-rijverlichting
+ Opbouwdeur XL
+ Comfortabele coupé-instap
+ Aluminium kozijnen
+ Gelakte voorspoiler

+ Limited-logo aan de buitenkant
+ Lichtmetalen velgen 16 inch
+ Opbouwdeur XL Premium met 2-punts
centrale vergrendeling, hor, raam
en afvalemmer
+ Garagedeur rechts en extra links

Pluspunten binnen

Pluspunten binnen

+ Cabine te verduisteren met ingebouwde
rolgordijnen
+ LED-verlichting
+ Stahoogte 212 cm
+ Hefbed boven de cabine
+ Koudschuimmatrassen in alle vaste bedden
+ Verlichte garderobekast
+ Koelkast 142 l
+ Geventileerde opbergkasten

+ Zonnescherm met LED-verlichting
+ Sfeervolle verlichting in het hele voertuig
(onder het hefbed, in de kledingkast, in de
keuken, enz.)
+ Hefbed boven middenzitgroep, elektrisch
verstelbaar
+ Talrijke dakramen zorgen voor veel
lichtinval
+ Limited-stoffering met exclusief stiksel
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LYSEO TIME I

Wooncomfort – dat betekent voor ons een
ruime zitgroep, comfortabele kussens en
een uitnodigende sfeer. De Lyseo
Time I heeft het allemaal.

Met een badkamer kunt
u de slaap- en douchezone
scheiden van het woonen keukengedeelte.

LYSEO TIME I

Minder is soms meer: het
Limited-model overtuigt door
strak en elegant design.

Een groot werkgebied en
praktische afdekkingen maken
koken gemakkelijker.

LYSEO TIME I

LYSEO TIME I

Meer highlights

Details (binnen)

Standaard

Licht
Het lichtconcept met indirecte verlichting zorgt voor
sfeer.

Exterieur
De brede randstrook geeft het voertuig een
hoogwaardige uitstraling.

Met de badkamer in de Lyseo Time I ervaart u
nog meer ruimtecomfort. Links de
afzonderlijke douche, rechts de badkamer
met wc, spiegelkast, wastafel
en neerzetmogelijkheden. Daarbij fungeert
de deur van de toiletruimte
als roomdivider (afb.: I 734 G).

Details (buiten)

Indelingen
I 690 G

I 728 G

I 734 G

Uiterlijk
De LED-rijverlichting is een echte blikvanger op de
weg.

Comfort
De XL-opbouwdeur in combinatie met de coupé-instap biedt gemakkelijke toegang.

Garage

Houtdecor

Functioneel
Bij de ingang overtuigt het designelement in
optische en functionele uitstraling.

Hefbed

De modellen I 690 G en I 728 G zijn ook als “Limited” leverbaar

Uitrusting

125 l
Riva Loft

90 l
Gemakkelijk te beladen door de grote garagedeur (links, optioneel). Door het in hoogte verstelbare queensbed wordt de opslagruimte maximaal benut (I 734 G).
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TRAVEL VAN

Slanke
vormen
Het design van de buitenzijde met de stijlvol gevormde cappuccino verleent de Travel Van een sportief
uiterlijk, dat door de slanke 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.
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TRAVEL VAN

Zo comfortabel kan
compact zijn
Pluspunten buiten
++ Verlaagd chassis
++ GFK-dak voor een betere bescherming tegen hagel
en weersomstandigheden
++ Aluminium kozijnen
++ Extra garagedeur links
++ LED-dagrijverlichting
++ Uitschuifbaar Skyroof XL, met hor en verduisteringsgordijn
++ Elektrische opstap

Pluspunten binnen
++
++
++
++
++
++
++
++
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Airbag voor bestuurder en bijrijder
Airco (handmatig) in de bestuurderscabine
Draaibare pilotenstoelen
Kledingkast (geventileerd) en opbergruimte onder
de eenpersoonsbedden
Stahoogte 198 cm
Extra kussen om de bedden te verbreden
5-zones koudschuimmatrassen
Verstelbare LED-spots en indirecte verlichting
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TRAVEL VAN

Een elegant design en hoge
functionaliteit maken het
interieurontwerp van de Travel
Van uniek.

Door simpelweg de wastafel
inclusief de hele achterwand
opzij te schuiven ontstaat een
doucheruimte van royale
afmetingen.

TRAVEL VAN

TRAVEL VAN

Details (binnen)

Meer highlights

Comfortabel en veilig
De cruise control zorgt voor comfortabel en
veilig rijden, ook tijdens lange afstanden.

Multi-media
Het multi-mediasysteem incl. achteruitkijkcamera
en extra navigatie zorgen voor meer rijplezier,
veiligheid en comfort.

Indelingen
T 590 G

T 620 G

Veilig en aantrekkelijk
De standaard aluminium kozijnen verhogen de
veiligheid en esthetiek.
Via het opstapje kunt u veilig
en moeiteloos naar bed (afb.:
T 590 G).

Details (binnen)

Blikvanger
De Travel Van biedt design-extra's zoals de
LED-dagrijverlichting of het zwart gelakte radiatorrooster.

Veilige instap
Gemakkelijk in- en uitstappen dankzij de elektrische
opstap.

Comfortabel
Druk op de knop en de elektrische ramen worden
bediend.

Garage

Houtdecor

Uitrusting

Riva Loft

Het standaard Skyroof XL
geeft u een panorama-uitzicht
naar boven.
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IXEO T

Voor hoge
eisen
De Ixeo T heeft het Bürstner wooncomfort-gen in zijn
aderen en transformeert mobiel wonen op indrukwekkende wijze. Wie hoge eisen stelt aan uiterlijk, vorm en
functie vindt hier zijn optimale vakantiepartner.
Vier woonruimteoplossingen die allemaal opge-bouwd
zijn vanaf de Thermo-Floor dubbele bodem leveren
de optimale basis om het hele jaar door van de mooiste
levenservaringen te genieten.
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IXEO T

De hogere
middenklasse
Pluspunten buiten
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++

Verlaagd chassis met grotere spoorbreedte op de achteras
Gespoten voorspoiler
LED-dagrijverlichting
Bürstner hybride achterlichten
GFK-dak voor een betere bescherming tegen hagel
en weersomstandigheden
Aluminium kozijnen
Service unit
Brede opbouwdeur XL
3. remlicht in logovorm
Coupé-instap met elektrische opstap

Pluspunten binnen
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
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Thermo-Floor met dubbele bodem
Opbergvakken in de bodem
Airco in de bestuurderscabine
Houtvrije opbouw
Multizones koudschuimmatrassen
Airbag voor bestuurder en bijrijder
Draaibare pilotenstoelen, in woonruimtestoffering
Stahoogte 205 cm
Twee USB-oplaadpunten
Sfeerverlichting in keuken, bad-, slaap- en woonkamer
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IXEO T

Modern ingangselement
met planken, tv en indirecte
verlichting.

De Bürstner
wooncomforteigenschappen in
één oogopslag: De nieuwe Ixeo
T heeft ze allemaal!

Bijzondere kussenstiksels
in de zitgroep en
in de wandbekleding
aan het hoofdeind.

IXEO T

IXEO T

Details (binnen)

Meer highlights

Wooncultuur
De nieuwe variorollos bieden u de mogelijkheid om
de lichtinval helemaal naar uw wens optimaal te
regelen.
Silver (optie)
Blikvanger
Het 3e remlicht is de markante hekkensluiter van
een Bürstner-camper.

Een badkamer,
zoals u zich die zou
wensen: lichte
materialen, ruime
legplanken en
veel opbergruimte.

Details (binnen)

Optisch
De afgeronde overgang tussen het dak en de
zijwanden ondersteunt de "automotive" indruk
van de camper.
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T 690 G*

T 720*

T 728 G*

T 736*

*optioneel met elektrisch hefbed boven de zitgroep leverbaar

Clever en smart
Het maakt niet uit waar u staat of zit. De USB-aansluiting volgt u en kan op ieder punt op de lichtrail
geplaatst worden.

Praktisch
De opbergruimte in de functionele Thermo-Floor
dubbele bodem biedt tal van mogelijkheden om
bagage, schoenen of dranken op te slaan.

Het optionele Skyroof XL tovert
bijzonder veel licht in het interieur. 5 LED-spots en de stripverlichting rondom zorgen voor optimale sfeerverlichting.

Indelingen

Perfect uitgerust
Een moderne blikvanger is het transparante vitrine-element met geïntegreerde verlichting.

Garage

Lakvarianten

Weiß
(standaard)

Houtdecor

Champagner
(optie)

Riva Loft

Uitrusting

Santina

120 l
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IXEO TL

Design en
functionaliteit
De Ixeo TL heeft als eerste halfintegrale camper met
hefbed nieuwe maatstaven gezet. Met de doorontwikkeling van dwars- tot lengteslaper-hefbed ontstaan compleet nieuwe mogelijkheden. Optisch blijft
het bekende design van de cappuccino een markant
herkenningsmerkmaal.
Alle 2 indelingen zijn uitgerust met de houtloze opbouw met XPS-isolatie, het GFK-dak of de brede opbouwdeur in XL-formaat, om maar iets te noemen.
De Ixeo TL - het origineel van de uitvinder.
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IXEO TL

Overlang niet dwars
Pluspunten buiten
++
++
++
++
++
++

Verlaagd chassis met breedspoorchassis (achteras)
GFK-dak voor betere bescherming tegen hagel en weersinvloeden
Opbouwdeur XL met coupé instap
Alu-kozijnramen
Service-Unit
Alle modellen tot 3,5 t

Pluspunten binnen
++ E
 lektrisch hefbed met nieuw ergonomie concept
(lengteslaper)
++ Vast gemonteerde bovenkasten in hefbed bereik
++ 2 meubeldecors naar keuze
++ Stahoogte 198 cm
++ LED-verlichting
++ Royale zitgroep
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IXEO TL

Bij deze kitchenette is werkelijk aan
alles gedacht! Vitrinekast, diepe
schuiflades, aanrecht en, en, en …

Royale L-zitgroep
en boven verdwijnt het hefbed bijna
onzichtbaar aan het plafond.

De badkamer achterin
biedt u en uw
verwenproducten alle ruimte.

IXEO TL

IXEO TL

Details (binnen)

Meer highlights

Meegedacht
De leeslampen, zijdelijk in de cabine gemonteerd,
brengen licht precies daar, waar u het wilt hebben.

Wit (standaard)
Comfortabel
De lage coupé-instap vergemakkelijkt het in- en
uitstappen in gelijke mate.

De kast met binnenverlichting: praktisch geplaatst
bij de ingang. En gelijk
daarnaast de vrijstaande
koelkast - uiteraard binnen
handbereik van de tegenoverliggende keuken.

Details (binnen)

Connect
De USB-aansluiting voor het opladen van uw
mobiele apparaten bevindt zich in het midden van
het dashboard en is zo voor bestuurder en bijrijder
optimaal bereikbaar.

Doorkijk
Het grote dakraam verwent verwent iedereen met veel
licht en lucht in het interieur. U beslist met de verschillende vastzetmogelijkheden hoeveel dat mag zijn.

Opgeruimd
De centrale Service-Unit bevat alle belangrijke
elementen van de boordverzorging of lozing. Slim
opgelost: de kabeldoorvoer.

Uiterlijk en functie
De aluminium kozijnen met getinte ramen passen
perfect en minimaliseren het windgeruis.

Indelingen
TL 680 G

Garage

TL 728 G

Hefbed

Houtdecor

Lakvarianten (optioneel)

Graphite
(cabine)

Champagner
(cabine en opbouw)

Silver
(cabine en opbouw)

Riva Loft

Uitrusting

Santina

Gewoon de hoofdsteunen verwijderen en er ontstaat een praktische plank tussen zitgroep en
keuken.
72

73

IXEO I

Voor de
mooiste tijd
Ervaar in de Ixeo I wat het betekent om te reizen in
een moderne camper. Verfijning par excellence
wachten op u in deze Bürstner.
Moderne opbouwtechniek, ergonomisch ontworpen
interieur en slimme details maken uw verblijf zo aangenaam mogelijk. U kunt kiezen uit zeven verschillende inrichtingen voor uw favoriete indeling.
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IXEO I

Verfijning
par excellence
Pluspunten buiten
++
++
++
++
++
++
++
++

Verlaagd chassis met breedspoor achteras
Bürstner hybride achterlichten
LED-rijverlichting
Service-unit
Houtvrije opbouw
Aluminium kozijnen
Coupé-instap met elektrische opstap
GFK-dak voor een betere bescherming tegen hagel
en weersomstandigheden
++ XL opbouwdeur

Pluspunten binnen
++
++
++
++
++
++
++
++
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Thermo-Floor met dubbele bodem
Airbag voor bestuurder en bijrijder
Stahoogte ca. 198 cm
Opbergvakken in de bodem
Sfeerverlichting
2 meubeldecors om uit te kiezen
USB-oplaadaansluiting
Kastruimte in plaats van hefbed op aanvraag mogelijk
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IXEO I

Een extreem gevoel van ruimte
in de woonkamer, de slaapkamer,
de keuken en in de badkamer.

Volwaardige keuken, grote
bedden, gescheiden
ruimtes: geniet van de vele
extra’s!

IXEO I

Details (binnen)

IXEO I

Meer highlights

Een pluspunt voor vorm en functie
De alu-kozijnramen, licht getint en perfect
passend, minimaliseren gelijktijdig het
windgeruis.
Wit (standaard)
Service-unit
Hier vindt u alle elementen voor de aan- en afvoer
van de verschillende voorzieningen.

De Ixeo I biedt veel geraffineerde details die het dagelijkse wooncomfort nog net even verbeteren. Zo heeft de keuken een krasbestendig keukenblad (optioneel) en zijn de opbergruimtes in
de bodem optimaal vormgegeven.

Details (binnen)

Indelingen
I 690 G

I 720

I 727 G

I 736

I 744*

I 746*

I 728 G

Veilig, modern en efficiënt
Met de LED-rijverlichting bent u beter zichtbaar
voor andere weggebruikers.

Hefbed

Clever en slim
De USB-poort is perfect gelegen in het dashboard.

Garage
*optioneel met elektrisch
verstelbaar hefbed achterin

Comfort
De coupé-instap en de elektrische instap garanderen een comfortabele en veilige instap in uw camper.

Lakvarianten

Houtdecor

Uitrusting

120 l

Goed wordt nog beter
Indien gewenst, kunt u uw camper voorzien van een
systeem met individueel instelbare lattenbodem.
Het doordachte lichtontwerp brengt een perfecte ambiance. Een slimme oplossing in de I 736:
In een handomdraai ontstaan maximaal vier stoelen met 3-punts veiligheidsgordels.
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90 l
Champagner
(optie)

Silver
(optie)

Riva Loft

Santina
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KLIMAAT

Perfect
Wohlfühlklimaat
Met het omvattende klimaat-concept zorgt Bürstner op
ieder moment voor een optimale atmosfeer.
Vele nuttige verbeteringen dragen er aan bij dat u zich binnen in het voertuig altijd prettig voelt - onafhankelijk van
de buitentemperatuur.
+
+
+

XPS-isolatie in vele modellen
optimale plaatsing van de verwarmingsunit
uitzetramen rondom

(Travel Van, Ixeo TL, Ixeo T, Ixeo I)
Isolatiemateriaal:
XPS
Robuust PVC met
gereduceerde
vloergeluiden

Gladde plaat

GFK-versterkt met
grote hardheid

Houten bekleding
in het interieur

XPS
hoge materiaaldichtheid met beste isolatie

Gelijmd en geschroefd:
Bodem en zijwand

Slagbestendige
GFK-ondervloer

ONZE TIP

AIR-PLUS: BESTE KLIMAAT- EN VERWARMINGSTECHNIEK
(WARME LUCHTVERWARMING)

HOUTVRIJE OPBOUW

PU-lijst
(resistent tegen verrottingen
waterafstotend)

GFK-DAK & -BODEM

LICHT EN VENTILATIE
Licht en luchtig: dat is de voorwaarde die het interieur van iedere Bürstner
kenmerkt. Met vele kleine en grote verbeteringen draagt Bürstner eraan
bij dat uw vakantie lange tijd in goede herinnering blijft..

Warme lucht
verwarming
langs de
volledige
binnenwanden

Winter
rugleuningen
vrije circulatie
van de warme
luchtstroom
Multi warme lucht blazer
optimaal geplaatst voor
aangename temperatuur

Optimale
plaatsing van de
verwarmingsunit
Behaaglijk klimaat
in de woonruimte
en geen storende
verwarmingsgeluiden in het
slaapvertrek
(niet voor alle
series leverbaar)

WERKINGSPRINCIPE VLOEISTOF VERWARMING

Skyroof
Royale afmetingen zorgen
voor veel licht in het interieur.

Skyroof XL
Het skyroof in XL formaat
zorgt voor nog meer licht en
lucht in het interieur.

Een aangenaam
Wohlfühl-klimaat is afhankelijk van een uitgebalanceerde
toevoer van frisse lucht en

Vriendelijk en licht
De grote ramen aan beide zijden zorgen voor een prettige
woonatmosfeer.

een optimale luchtcirculatie
in het voertuig.
Het met glasvezel versterkte kunststofdak (GFK) beschermt tegen
hagel en weersinvloeden. De GFK-ondervloer is door zijn
slagbestendigheid bestand tegen beschadigingen aan de onderkant.
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De warm water verwarming verwent met gelijkmatige verdeling van de warmte, laag energieverbruik en
fluisterstille werking. De aan de buitenwanden geplaatste convectoren verwarmen de lucht maar ook wanden en meubels. Zo ontstaat een blokkade die koude lucht weg houdt van de ramen. Geventileerde opbergkasten ondersteunen nog extra de optimale luchtstroming tot het plafond, waarna de lucht opnieuw door
de convectoren wordt verwarmd.
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ERGONOMIE

Op het tweede
gezicht
Niet alleen het uiterlijk bepaalt, maar de ergonomie en de
functionaliteit net zo. Daarom is een Bürstner zo ontwikkeld dat beide aspecten zo optimaal mogelijk met elkaar
in harmonie zijn. Hierbij horen:
+
+
+
+
+

230-Vstopcontact

Drinkwatervulling

Het begrip #wooncomfort wordt vaak geassocieerd met
een prettige en functionele sfeer. Maar voor ons betekent
#wooncomfort meer. Het betekent ook de zekerheid dat
onze klanten een product bezitten dat profiteert van onze
60 jaar ervaring in het bouwen van recreatievoertuigen.
Deze ervaring wordt ook weerspiegeld in de garantie van
10 jaar op waterdichtheid, die wij vanaf modeljaar 2019
geven. Voorwaarde hiervoor is een jaarlijkse controle (tegen meerprijs) bij een Bürstner-contractpartner.

ERGONOMIE IN HET BAD

OPBOUWDEUR XL

Bad en toiletruimtes zo efficiënt mogelijk en gelijktijdig functioneel te ontwerpen is een grote uitdaging. Met verschillende
varianten combineert Bürstner klantenwensen en indelingsoplossingen in een.

Met de opbouwdeur in XL-formaat komt u buitengewoon
comfortabel in uw voertuig. De in- en uitstapgreep zorgt
voor extra zekerheid.

Reinigingsopening
Drinkwaterlozing

goed bereikbaar
eenvoudig bedienbaar
comfortabele uitvoering
doordachte constructie
veilige bediening

10 JAAR GARANTIE OP WATERDICHTHEID
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SERVICE-UNIT

Verwarming
Service-Unit
Boiler-afvoer

COUPÉ-INSTAP

Comfortabel in- en uitstappen:de lage instap maakt
het makkelijk om in het voertuig te stappen - of naar
buiten.

NEUWE STAHOOGTE

Groot gedacht: Meer comfort voor lange mensen en bovendien een perfect gevoel van ruimte voor alle passagiers (Lyseo TD, Ixeo T).
In Lyseo Time T en Lyseo Time I zelfs 212 cm.

Flexo-Bad
Draaipunt: voor meer ruimte bij het
douchen laat zich de wastafel gewoon opzij zwenken.

Vario-Bad
Alle ruimte: zwenkt men de wastafel
met achterwand opzij, ontstaat zo een
doucheruimte die door grootsheid
overtuigt.

Ruimte-Bad
Netjes gescheiden: de slaap-/
bad-ruimte laat zich optimaal scheiden van de overige woonruimte –
privésfeer gegarandeerd.

Opbouwdeur XL
+ 700 mm
brede opbouwdeur
(buitenmaat)
+ 1-puntsvergrendeling
+ Afvalhouder
+ Coupé-instap

ERGONOMIE WONEN EN SLAPEN

Makkelijke instap
Instap met dubbele functie:
comfortabel naar bed gaan
en opbergruimte in één.

Hefbed
Tot bijna op zitniveau laat
zich het in de lengte gemonteerde hefbed verlagen.

Alle afb. als voorbeeld, afhankelijk van model

Handig
Het zwenkbare centrale
element is gelagerd en is
makkelijk uit te klappen ideaal geschikt voor een
koffiemachine.

Nachtverlichting
Beste oriëntatie ook in het
donker. Het LED-Night-systeem maakt het met aangenaam gedimd licht mogelijk.

Opbouwdeur XL
Premium
+ 700 mm
breede
opbouwdeur
(buitenmaat)
+ Raam
+ 2-puntsvergrendeling
+ Afvalhouder
+ Hordeur, plissé
+ Coupé-instap
+ Centrale
vergrendeling
(optioneel)
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SLAAPCOMFORT

Hier ligt
u goed

BEDVARIANTEN VOORIN

In een Bürstner geniet u van de ontspanning die
na een dag vol belevenissen nodig is en tankt u
energie voor nieuwe avonturen.
Of enkel-, tweepersoons- of 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.

… in de Ixeo TL / Ixeo T
Het hefbed is in de lengte ingebouwd en wordt
elektrisch tot bijna zitbank niveau verlaagd
(afb. Ixeo TL).

… in de integraal
Geniet van de luxe van een tweede bed
boven de cabine. Op verzoek ook elektrisch
te bedienen (modelafhankelijk).

… in de alkoof
Het alkoofbed wordt indien niet gebruikt gewoon
omhoog geklapt – ‘s avonds staan er dan twee
volwaardige slaapplaatsen ter beschikking.

Vrijstaand tweepersoons bed
Het queensbed is aan weerszijden goed bereikbaar en
telkens met een zijdelingse aflegplank uitgerust.

Bed achterin
Dwars achterin gemonteerd biedt het een royaal ligvlak van
bijna 200 x 150 cm.

BEDVARIANTEN ACHTERIN
Eenpersoons
bedden

Queensbed

3 GOEDE REDENEN
Bed dwars
achterin

20

0c

m

Hefbed/
alkoofbed
Enkele bedden XL
In vrijwel iedere indeling met eenpersoons bedden is een bed
met een minimale lengte van 200 cm.

Hefbed
halfintegraal
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Hefbed
integraal

Optimaal slaapcomfort
Een combinatie uit lattenbodem met flexibele
rubberlagers en 5-zones koudschuimmatrassen verdelen
het lichaamsgewicht optimaal.
(Model- en indelingsafhankelijk)

Matrashoes
Anti-allergeen, afneembaar en
wasbaar.

Hoeslakens
In vele modellen krijgt u
standaard de passenden
hoeslakens.
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OPBERGRUIMTE

Slimme
oplossingen

GARAGES

KLEDINGKASTEN

Wie onderweg is en dat ook een keer voor langere tijd, heeft
plaats nodig voor grote en kleine dingen.
Bürstner doet haar best om iedere millimeter optimaal te benutten en clevere oplossingen te ontwerpen, die u maximale
opbergmogelijkheden bieden.
+
+
+
+
+
+

Maximale garageopeningen
Garagenkleppen links (optioneel)
Vloer opbergvakken
Doorlaadmogelijkheid
Opbergruimte van binnen en buiten toegankelijk
Garagebodem met speciale coating
voor bescherming tegen krassen

Alles mee: daarvoor zorgen de goed bereikbare garages en functionele opbergruimtes. In de garage neemt u rollend
materiaal mee op reis - in de opbergruimtes volumineuze goederen. Afhankelijk van het model zijn de garages van beide
zijden bereikbaar.

DUBBELE BODEM

De verwarmbare dubbele bodem biedt veel ruimte voor grotere bagage en beschermt bij temperaturen
onder het vriespunt uw waardevolle spullen tegen koude.
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Kleren maken de man: door het optimaliseren van de indelingen was het mogelijk nog meer ruimte voor royale en goed bereikbare kasten te creëren. In het bad, in de woonruimte
of onder het bed.

VEELZIJDIGE OPLOSSINGEN

Apothekerskast
Goed gesorteerd: in de laden van de
apothekerskast is voor alle keukenbenodigdheden voldoende plaats en opbergruimte zat.

Diepte bovenkast
Door een grotere diepte van de bergkast past
er meer in.

Schoenenkasten
Praktisch geplaatst: de schoenenkasten
staan waar ze horen - bij de entree.

Opbergruimte onder de wastafel
Voor alles wat men in bad bij de hand wil hebben.
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VEILIGHEID

Van een Bürstner kunt u ook qua onderstel en aandrijftechniek alleen het allerbeste verwachten. Want onze
partners streven evenzeer naar perfectie als wij.

CHASSIS
Royaal ruimte-aanbod
De bestuurderscabine biedt veel bewegingsvrijheid en een
comfortabele doorgang naar de woonruimte.

MEER VEILIGHEID

*

Stoelen met armleuning aan beide zijden

Alle Bürstner modellen zijn gemonteerd op chassis,
die
zich
onderscheiden
door
betrouwbaarheid,
functionaliteit en veiligheid.
In vele series wordt een verlaagd chassis met breedspoor
achteras ingezet dat rijcomfort en wegligging verbetert
en nieuwe indelingen met geringe voertuighoogte mogelijk maakt.

3e remlicht
Het derde remlicht zorgt voor meer veiligheid
en tegelijkertijd voor een grote herkenbaarheid.

Achteruitrijcamera
De achteruitrijcamera brengt bij het rangeren
zelfs de laagste obstakels probleemloos in
zicht (optioneel).

Breedspoor achteras
Door ver uit elkaar liggende wielkasten
zijn een grotere rijstabiliteit en een
royaal ruimte aanbod verkregen..

Speciaal verlaagd frame
Ontwikkeld om het voertuig lichter te maken
maar toch stabiel te houden.
Voor meer laadvermogen en een lager
zwaartepunt.

Zertifikat

De moderne motortechnologie
De motoren leveren het vermogen via verschillende
transmissies (handmatig of automatisch), die speciaal
zijn aangepast aan de eisen van campers.

+ Chassis en motoren van de nieuwste generatie
voor veiligheid, functionaliteit en rijcomfort
+ Hoog koppel bij lage toeren
voor betere acceleratie
+ Reductie van brandstofverbruik en
CO2-emissie

+ Nieuwste turbodiesel motortechnologie
+ Vele motorvarianten in combinatie met meest moderne automatische versnellingsbakken leverbaar

ISO 9001:2015
01 100 130207

Bürstner GmbH & Co. KG
Weststr. 33 • D - 77694 Kehl
mit dem Standort

Bürstner S.A.

4 Route des Quatre Vents
F - 67160 Wissembourg
Geltungsbereich:

*Afb.: Beschrijving voorbeeldig bij Fiat Ducato

De sterktes

Prüfungsnorm
Zertifikat-Registrier-Nr.

Unternehmen:

Besturingseenheid
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5e zitplaats met veiligheidsgordel
Met een paar handelingen ontstaat een extra
zitplaats voor nog een passagier (afb. als
voorbeeld, afhankelijk van model en indeling,
optioneel).

Elektronische regelsystemen
Drie technologieën voor meer veiligheid. Door
het ABS-systeem blokkeren de wielen niet
tijdens een noodstop en helpen zo het spoor
te houden. Het ASR voorkomt het slippen van
de aandrijfwielen tijdens het wegrijden. Het
ESP werkt doelmatig het mogelijke uitbreken
van een voertuig tegen.

Aan/Uitschakelaar

Toptron CPU
De optionele Toptron CPU (Crash Protection
Unit) sluit bij een crash (of gevaarlijk overhellen van het voertuig) de gastoevoer. Door inbouw van de Toptron mogen gastoestellen ook tijdens het rijden gebruikt worden (gedeeltelijk standaard).

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

De garantie voor
een goede reis

Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von Caravans
und Reisemobilen sowie Fertigung am
Standort Wissembourg

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die
Forderungen der ISO 9001:2015 erfüllt sind.

Gültigkeit:

Dieses Zertifikat ist gültig vom 13.03.2018 bis 16.04.2020.
Erstzertifizierung 2014

14.03.2018 (Änderung)
TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

Garanties/ISO-Standaard
Voor iedere Bürstner camper geldt een uitgebreide garantie van 2 jaren vanaf aankoop.
Voor dichtheid zelfs 10 jaren bij jaarlijkse inspectie (tegen betaling). Ontwikkeling, productie en verkoop zijn volgens de internationale standaard ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Premium-XL-deur
Voor dubbele veiligheid zorgt de extra brede
opbouwdeur Premium XL. Ten eerste door de
dubbele vergrendeling, ten tweede door de
extra brede uitvoering, die meer veiligheid bij
het in- en uitstappen biedt. In veel modellen
standaard.
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SERVICE

Service en
bereikbaarheid
zijn onze kracht

ONLINE-AANBIEDINGEN

Online-adviseur
Welk voertuig past bij mij?
Na beantwoording van
enkele vragen over uw
persoonlijke eisen aan een
camper, ontvangt u een
selectie met optimale
indelingen uit het Bürstner
assortiment.

“Wie met een Bürstner onderweg is moet zich altijd en
overal ‘grenzenlos wohlfühlen’.”
Op deze eis is alles wat wij doen gebaseerd - in het bijzonder onze service. Als een van de eerste fabrikanten bieden wij onze klanten deze service niet alleen telefonisch
of via een dealer, maar ook speciaal door ons klanten Service-Center aan. Persoonlijk, direct, van mens tot mens.
Zodat uw vrije tijd met een Bürstner tot een onvergetelijke
belevenis wordt.

Voertuigconfigurator
Configureer uw persoonlijke
droomvoertuig.
Als u de juiste indeling
gevonden heeft, kunt
u met de configurator in een
paar stappen
uw persoonlijke voertuig
samenstellen.

SHOWROOM

Service voor grenzelose mobiliteit
Ongeacht of ongeval of uitval van een bestuurder, in het eerste jaar na aankoop van een nieuwe Bürstner camper geniet u
de zekerheid dat niets uw mobiliteit beperkt - gegarandeerd.
Volgende service maakt deel uit van het Assistance programma van de chassis fabrikant (een service van Fiat).
Details vindt u in uw voertuigpapieren:
+ Pechhulp in binnen- en buitenland
+ Sleep- en bergingsservice tot de garage
+ Hotelovernachting (tot drie nachten)
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+ Levering reserveonderdelen in het buitenland
+ Vervangend vervoer
+ Voertuig- en passagiersrepatriëring

Bij de klantenservice heeft
Bürstner nieuwe maatstaven
gesteld en als een van de
eerste producenten een
klanten Service-Center met
showroom
geopend. Hier kunnen veel
noviteiten van het seizoen
bekeken worden.
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STOFFENKEUZE

STOFFERINGSKEUZE VOOR LYSEO
TD, LYSEO TIME T, LYSEO TIME I

Uw woonwerelden naar keuze
Creëer met alle gemak uw eigen wooncomfort-sfeer. Afhankelijk van het voertuig kunt u uit meerdere
hoogwaardige materialen voor de zit- en rugkussens kiezen en zo precies dat interieur creëren dat u het
beste bevalt.

Verona Pure

STOFFERINGSKEUZE VOOR LYSEO
TIME T LIMITED, LYSEO TIME I LIMITED

Lecce Melange

SPECIALE STOFFEN
TEGEN MEERPRIJS

STOFFERINGSKEUZE VOOR
TRAVEL VAN

Rio Ferra

Sahara Pure
Verkrijgbaar voor
Lyseo TD, Lyseo TD Harmony Line

Catania Pure

STOFFERINGSKEUZE VOOR
LYSEO TD HARMONY LINE

Bari Melange

STOFFERINGSKEUZE VOOR
LYSEO M HARMONY LINE

Rio Havanna

STOFFERINGSKEUZE VOOR IXEO TL,
IXEO T, IXEO I

Bari Pure
Verkrijgbaar voor
Lyseo M Harmony Line

Voor elk smaak geschikt
Neem contact op met uw dealer en laat u informeren over de verschillende stijlen in zit- en rugkussens die verkrijgbaar zijn voor uw droomauto.

Genua Pure

Merida Pure

Faro Star
Sahara Style

Bari Pure

Rosario Pure

Barcelona Star

Verkrijgbaar voor
Ixeo TL, T, I

Malaga Star
Voorbeelden voor Lyseo TD,
Lyseo Time T und
Lyseo Time I (Catania Pure)

Voorbeelden voor
Lyseo M Harmony Line
(Merida Pure)

Beschikbaarheid van de stofferingen model- en indelingsafhankelijk.
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Voorbeelden voor
Ixeo T, Ixeo TL und Ixeo I
(Sahara Style)

Voorbeelden voor
Lyseo TD Harmony Line
(Genua Pure)

Voorbeelden voor
Lyseo Time T Limited und
Lyseo Time I Limited
(Lecce Melange)
Porto Star
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INDELINGEN

Voertuiggewicht onder 3.500 kg

BUSCAMPER

LYSEO-FAMILIE

CITY CAR

LYSEO TD

C 540

TD 590

HALFINTEGRALE

TD 680 G

TD 690 G*

IXEO-FAMILIE

LYSEO M

TRAVEL VAN

IXEO T

M 660

T 590 G

T 690 G

GFK dak

T 720

IXEO TL

GFK bodem
in Bürstner lichtbouw-technologie

TL 680 G

Voertuighoogte
Stahoogte binnen

C 600

TD 700*

TD 727 G*

TD 728 G*

M 690 G

T 620 G

T 728 G

T 736

TL 728 G

Opbouwdeur XL
Coupé-instap
Fietsgarage

C 601

TD 734*

TD 736*

TD 744*

XPS-isolatie

IXEO I
C 602

I 690 G

TD 745*

I 690 G

I 736

I 744**

Airbag
Watertank

LYSEO TIME I
T 700*

ABS
ASR

I 728 G

LYSEO TIME T
C 640

I 727 G

**leverbaar met of zonder
hefbed, m.u.v TD 590 en TD 680
G (standaard)

C 603

T 690 G*

I 720

Afvalwatertank

I 728 G

I 746**

Koelkastvolume in liter
Aantal pitten (kooktoestel)
Centrale vergrendeling

T 727 G*
De „City Car“-modellen vindt u
in een aparte brochure

T 736*

I 734 G

Koudschuimmatrassen
**optioneel met elektrisch
verstelbaar hefbed achterin

Aantal slaapplaatsen
Hefbed
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De specificaties van deze catalogus zijn gebaseerd op de stand bij het ter perse gaan. Ondanks zorgvuldige beoordeling van de inhoud kunnen we 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 het afgebeelde interieur 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 verbeterd en het beoogde gebruik niet wordt aangetast. Informeer naar de actuele stand van product en serie bij een
van onze geautoriseerde handelspartners voordat u het contract sluit. Alle prijzen van accessoires zijn af fabriek en geldig voor levering bij een fabrieksnieuw voertuig.
Sommige afbeeldingen bevatten speciale uitrusting of decoratieve elementen die niet bij de levering zijn inbegrepen. Vergissingen, drukfouten 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.
Alle prijzen zijn all-in prijzen in Euro af dealer, incl. transport- en afleveringskosten, 21% BTW, de huidig geldende BPM en geldig voor leveringen vanaf 12 juni 2019. Bij een wijziging van het belastingtarief dienen de prijzen te worden aangepast.

Uw Bürstner-dealer staat voor u klaar!

Bürstner Nederland
info@buerstner.com
www.buerstner.com

