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Gedroomde 
ruimten worden 
werkelijkheid

Wie voor een Elegance kiest, maakt een statement. Voor 
wonen, comfort en royale ruimte. Hij geeft u de ruimte en 
de mogelijkheden om ook onderweg uw eigen levensstijl 
te ervaren. Een camper met veel aandacht voor detail 
waarin u zich overal thuis voelt.



Smakelijke 
momenten

De verleidelijke geur van verse kruiden, het lauwwar-
me boerenbrood van de bakkerij om de hoek gecombi-
neerd met de andere regionale specialiteiten: vakantie 
is vooral een tijd om te genieten. ‘s Ochtends bij het 

ontbijt, en ‘s avonds wanneer u een mooie dag met een 
glas wijn afsluit. Met z’n tweeën of met vrienden.



Heerlijk 
ontspannen
Het is al laat. Tijd om te ontspannen en de indrukken van 
een mooie dag te laten bezinken. Uw Elegance nodigt u 
met zijn royale ruimte uit om heerlijk tot rust te komen. Of 
u nu de voorkeur geeft aan het hefbed of de royale suite 
achterin, dat is geheel aan u.

Meer inform
atie over  

de Eleganc
e vindt u op

www.buerstner.co
m/be-nl



Accenten 
zetten

Het harmonieuze samenspel van kleuren, vormen en 
materialen wordt onderstreept door een groot aantal 
lichtbronnen. Ze zijn optimaal in het gehele voertuig 
gepositioneerd en bieden u altijd het juiste licht. In de 
Elegance is licht altijd en overal aanwezig en zorgt 
voor rust en behaaglijkheid in de ruimte.



U maakt het 
verschil
Moderne lijnen, aangename oppervlakken en decent ver-
lichte materialen: het interieur krijgt een nieuwe glans en 
vakkundig geplaatste details geven de ruimte een bijzon-
dere uitstraling. Bovendien zitten de badkamer, woonka-
mer en slaapkamer boordevol geraffineerde functies die 
het verschil maken. Hierdoor kan #overalthuis met alle 
zintuigen worden ervaren.



Slim opgelost

Vele Highlights!

Onder andere ru
imte voor een  

32-inch scherm met praktisch  

schuifmechanisme.

Wie onderweg is, heeft ruimte nodig voor de grote 
en de kleine dingen. De Elegance biedt maximale 
opbergmogelijkheden in combinatie met functione-
le uitrustingselementen. Reizen met een goed en 
veilig gevoel staat hierbij centraal. 



Meer comfort 
en vrijheid
Geniet van het nieuwe iNDUS toilet, verkrijgbaar als stan-
daard bij Bürstner. Dit is een intelligent en volautomatisch 
sanitairsysteem met een modern design waarbij het legen 
kinderspel is. Het grondstofbesparende concept bewerkt 
grijs water met sanitaire toevoegingen en gebruikt dit 
vervolgens om het toilet door te spoelen. Met twee per-
sonen is een zelfvoorzienend gebruik gedurende maxi-
maal een week mogelijk. Informatie hierover kan boven-
dien in realtime op de mobiele telefoon worden 
opgevraagd.
Bovendien kan in de WC-ruimte een door Bürstner 
ontwikkelde geuromzetter worden geïnstalleerd. Hij 
bindt onaangename geurtjes gedurende lange tijd en 
verspreidt een discrete geur. (Bürstner toebehoor 

“OTZ”).
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De specificaties van deze brochure zijn gebaseerd op stand bij het ter perse gaan. Ondanks nauwkeurige con-
trole van de inhoud kunnen wij drukfouten niet uitsluiten. In de loop van het modeljaar behouden wij ons het 
recht voor om verschillende uitvoeringen te wijzigen en productverbeteringen uit te voeren. Afwijkingen in 
kleur en structuur van de afgebeelde inrichting zijn voorbehouden, voor zover zij in de aard van de gebruikte 
materialen liggen en commercieel aanvaard zijn. Hetzelfde geldt voor technische aanpassingen aan het voer-
tuig voor zover de productkwaliteit gelijk blijft of wordt verbeterd en het doel niet wordt aangetast. 

Gelieve u vóór de ondertekening van een contract te informeren bij een van onze geautoriseerde Bürstner han-
delspartners over de huidige product- en series-status. Alle prijzen van accessoires zijn af fabriek en gelden 
voor levering bij een fabrieksnieuw voertuig. 

De afbeeldingen kunnen opties of decoratieve elementen bevatten die niet worden meegeleverd. 

Elke wijziging van de fabrieksinstellingen van het voertuig kan leiden tot verminderde rijeigenschappen en ver-
minderde verkeersveiligheid. Houdt u aan alle relevante voorschriften voor het veilig besturen van uw camper. 
Zorg ervoor dat u het juiste rijbewijs hebt voor het besturen van uw camper. Let op de «technisch toelaatbare 
totale massa» van uw voertuig en zorg dat u dit niet overschrijdt. Let op de aslasten en zorg voor een aslast-af-
hankelijke verdeling van de belading. Bij de montage van dakconstructies en antennes verandert de hoogte van 
het voertuig. Bij de montage van een achterladder of achterfietsendrager wordt de totale lengte van het voer-
tuig langer. Afhankelijk van het voertuigtype kunnen niet alle accessoirecomponenten op het dak worden ge-
monteerd. 
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