CAMPERVANS 2021

#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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Of u uw reis nu ruim van tevoren plant of na een hectische
week spontaan aan het dagelijks leven wilt ontsnappen uw Campeo brengt u met plezier en betrouwbaar naar uw
favoriete plek. Hij biedt u ideaal rijcomfort terwijl u op reis
bent en gezellige ruimte als u ‘s avonds tot rust komt. De
Bürstner campervan is meer dan alleen een vervoermiddel. Hij biedt alles wat je nodig hebt om je goed te voelen.
Overal en altijd.

“De Campeo is het beste voorbeeld van Van-Life à la Bürstner:
stijlvol en praktisch tegelijk. Het was een grote uitdaging om
een wendbaar en compact voertuig te bouwen dat maximale
opbergruimte biedt en tegelijkertijd zorgt voor overalthuis
momenten.”
Sylvain Heideier, Wooncomfort-bedenker
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ESP incl. ASR en Hill Holder
ABS (antiblokeersysteem)
uitzetraam dubbel glas en getint, incl. combirollo’s
moderne Campeo buitengrafiek
11 lakvarianten om uit te kiezen (wit standaard,
10 verdere optioneel)
++ centrale vergrendeling en elektrische ramen
++ Active pakket met sportief design (optie)

Pluspunten binnen
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tot 5 slaapplaatsen
meubeldecor “Brava”
slaapdak (optioneel)
schot met geïntegreerde opstaphulp achterin
2-persoonsbed achter dwars of in lengte
(indelingsafhankelijk)
LED verlichting en 2 USB stopcontacten
grote opbergruimte achterin met 4 geïntegreerde sjorogen
multizone koudschuimmatrassen voor alle bedvarianten
Isofix kinderbeveiliging
douche- en toiletoplossingen met vaste wastafel, 		
uittrekbare doucheslang en raam (extra met kledingkast
in C 600 en C 640)

CAMPEO

CAMPEO

In de Campeo voel je je gewoon goed
verzorgd. Geniet van rust, vrijheid en
ontspanning. Of u nu samen kookt in
de kleine maar fijne keuken met twee
kookplaten en een compressorkoelkast of u verfrist in de uiterst functionele toiletcabine. Het kan nauwelijks
compacter en wendbaarder zijn en
toch comfortabel!
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Belangrijke feiten

Indelingen en uitrusting

++ comfortabele stahoogte
++ dakuitsparing aan de 		
voorzijde
++ optioneel slaapdak met grote
slaapgelegenheid
++ perfecte warmte- en geluids
isolatie
++ grote laadruimte
achterin

Pakket

C 540
Het Active pakket maakt van uw
Campeo een sportieve en dynamische
blikvanger

C 600
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kussens met “ACTIVE” borduurwerk
16" aluvelgen
aluminium kozijnramen
hoogwaardige productgrafiek

C 640
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Lakvarianten

Stoffenkeuze
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Wit, standaard + 10 speciale lakkleuren
tegen meerprijs (afb. speciale lak Grigio
Campovolo)

Kaluna

Pacific

Amaro

Brava
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Gewoon aan
de slag
De Eliseo is dé grote vernieuwing van het campervanconcept van Bürstner. Hij combineert lifestyle en maximaal
comfort in een compacte ruimte, zodat u altijd en overal
gemakkelijk aan de slag kunt. Of u nu gaat sporten, een
weekendje weg of op zomervakantie - de Eliseo is voor
elke situatie de juiste keuze. Kies uw favoriet uit de vier
indelingen en de talrijke designmogelijkheden, zoals het
optionele “Active pakket”.

“Met de Eliseo bewijst Bürstner, als toonaangevende fabrikant
van campers, opnieuw dat het merk ook in het segment van de
campervans al lang voldoet aan de hoogste eisen op het gebied
van design en comfort.”
Tatjana Afra Weßelbaum, Wooncomfort-ontwerper
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++ airbag bestuurder en bijrijder
++ aluminium kozijnramen
++ dakluik in woon-, slaapgedeelte en toiletruimte met
verduisteringsrollo en hor
++ centrale vergrendeling en elektrische ramen
++ 11 lakkleuren (wit standaard, 10 verdere optioneel)
++ ESP incl. ASR en Hill Holder
++ ABS (antiblokeersysteem)
++ skyroof (optioneel)

Pluspunten binnen
++ meubeldecor Bahia
++ compressorkoelkast van 75 L tot 135 L
(indelingsafhankelijk)
++ compleet verlichtingsconcept (aan bovenkasten, uitbouw
voor, aan zitbank)
++ Home Light acculamp met oplaadstation
++ multizone-koudschuimmatrassen voor alle bedvarianten
++ zitbank met hellingsverstelling
++ 3 stofferingen met stiksel
++ slaapdak (optioneel)
++ Isofix systeem voor twee kinderzitjes
++ toiletruimte met roldeur

14

ELISEO

ELISEO

Of het nu gaat om éénpersoonsbedden of een tweepersoonsbed, een baruitvoering met dressoir en tafel of een
extra hoge koelkast - deze campervan
laat niets te wensen over. De Eliseo
omvat onder andere een extra hoge
uitsparing aan de voorzijde inclusief
skyroofbekleding (optie), veel slim geplaatste vakken en een nieuwe roldeur
naar de toiletruimte. Het wordt gezellig dankzij de dimbare en indirecte verlichting, de aangename zitgroep in een
nieuwe stoffering en het functionele
woon- en keukengedeelte.

!

Van-Style

16

ELISEO

ELISEO

Belangrijke feiten

Indelingen en uitrusting

++ compact en wendbaar
++ opbergruimte wonder dankzij
optimaal gebruik van de
ruimte
++ skyroof (optioneel)
++ aluminium kozijnramen
++ slaapdak (optioneel)

Pakket

C 540
Ga aan de slag met de Eliseo en Active
pakket!

C 543
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kussens met “ACTIVE” borduurwerk
16" aluvelgen
spoilerbeschermingsbuis
hoogwaardige productgrafiek

C 600

C 641
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Lakvarianten

Stoffenkeuze

Wit, standaard + 10 speciale lakkleuren
tegen meerprijs (afb. speciale lak Grigio
Campovolo)

Catania Reef

Houtdecor

Genua Reef

Verona Reef

Ontwerp
Eliseo!

je

Bahia

19

#OVERALTHUIS

#OVERALTHUIS

Meer als een
voertuig
Reizen met een campervan is niet alleen een andere
manier om je vakantie door te brengen, maar ook
een levenshouding.
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, meubeldesign 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 campervan 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.

Harmonisch wonen

Clever inpakken

Alles in een Bürstner is ontworpen om
een harmonieus interieur te creëren.
Maar omdat niet alleen het uiterlijk
telt, maar ook de ergonomie en de
functionaliteit, werken onze experts
met passie om het gevoel voor ruimte,
meubelontwerp en functionaliteit perfect op elkaar af te stemmen. En dat is
precies wat het onbeschrijflijke Bürstner-gevoel uitmaakt.

Iedereen die onderweg is, zelfs voor een lange
tijd, 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. Hiervoor zorgen de functionele
bovenkasten, de grote laadruimte achterin of
de kledingkasten, die afhankelijk van het model te vinden zijn. U weet het zelf: orde is het
halve werk.

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 het nu gaat om eenpersoonsbedden, een tweepersoonsbed of een slaapdak
- er is voor elk wat wils. Daarnaast zijn er
slimme comfort-ideeën die het liggen in
alle posities echt comfortabel maken.
Slaap lekker en droom lekker.

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. Een uiterst functionele toiletruimte
met een vaste wastafel, uittrekbare handdouche en raam: 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.

rstner,
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Overalthuis-manager –
geconcentreerde kennis
Je koopt geen campervan 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 gepassioneerd

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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Europa
In heel

Perfect overalthuis klimaat
Genieten
Licht en luchtig: dat is één van de eisen
die het interieur van elke Bürstner kenmerken. Met zijn uitgebreide klimaaten lichtconcept zorgt Bürstner te allen
tijde voor een optimale sfeer. Veel nut-
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tige 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 campervans 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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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 verbetert 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.
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 verheugt zich op U!

Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
info@buerstner.com
www.buerstner.com

