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Hoe passen vrijheid, avontuur en natuur met ont-
spanning, 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.

Samen onvergetelijke  
momenten beleven  
op een plek waar u alles 
heeft om gelukkig te zijn:
Dat is OVERALTHUIS.



Vakantie met een caravan geeft een opti-
maal vakantiegevoel en vervult vaak een 
lang gekoesterde droom. Wij bij Bürstner 
hebben ons deze opdracht gegeven, het 
reizen in een caravan zo aangenaam mo-
gelijk te maken. De meubels moeten er 
niet alleen goed uitzien, maar ook geschikt 
zijn voor het dagelijks gebruik. Oppervlak-
tes moeten niet alleen nu, maar ook na 

vele jaren van intensief gebruik er nog 
steeds goed uitzien. De indelingen bieden 
u zoveel mogelijk ruimte en de slaapmoge-
lijkheden zijn gemoedelijk en comfortabel. 
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 voe-
len.

www.buerstner.com/nl/overalthuis

#levensdroom

BÜRSTNER

Sylvain  
Heideier

Wooncomfort- 
bedenker

Tatjana  
Afra Weßelbaum
Wooncomfort- 
ontwerper

Sylvain Heideier Tatjana Afra Weßelbaum



Premio Limited

BÜRSTNER

DE POPULAIRE INDELINGEN 
MET EXTRA PORTIE
COMFORT

Afbeeldingen als voorbeeld voor de Premio Limited 450 TS, 490 TS en 495 TK.
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VOERTUIGOVERZICHT

Meer details va
n onze cara-

vans vindt u op 

www.buerstner.com/nl

INHOUD

Een caravan voor iedere smaak 
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 S. 8

PREMIO LIFE
Comfort-Class

Licht, compact, wendbaar en  
toch alles aan boord.

tot 7 slaapplaatsen

6 Indelingsvarianten

Voertuigoverzicht 6

Premio Life 8

Premio 16

Premio Plus 24

Averso Plus 32

#overalthuis 40

Indelingsoverzicht 46

Inhoud

Hier komt u bij de configurator
Met de Bürstner voertuigconfigurator stelt u stap 
voor stap uw droomvoertuig samen.  
www.buerstner.com/nl/configurator

Voertuigadviseur op de website
U kent uw wensen en eisen aan uw caravan.  
De Bürstner voertuigadviseur zoekt op basis van  
uw gegevens passende mogelijkheden voor u.   
www.buerstner.com/nl/voertuigadviseur

De modellen Premio Limited en 
Premio Plus Limited vindt u in 
een aparte flyer.

 S. 16

PREMIO
Comfort-Class

Moderne caravans met een aantrekkelijke  
prijs-kwaliteitverhouding.

tot 7 slaapplaatsen

11 Indelingsvarianten

 S. 24

PREMIO PLUS
Comfort-Plus-Class

Caravan met hefbed in het 
Comfort-Segment.

tot 7 slaapplaatsen

4 Indelingsvarianten

 S. 32

AVERSO PLUS
Deluxe-Class

Caravan met hefbed in het
 Luxe-Segment.

tot 7 slaapplaatsen

3 Indelingsvarianten

Onze uitvinding: 
het hefbed
Dwars over de zitgroep gemonteerd,
creëert ruimte en compactheid
tegelijk. In vergelijking zijn de

“Plus”-modellen met 7 slaapplaatsen
circa 2m korter dan andere cara-
vans. Dat verbetert de handling bij
het rijden en een besparing van
circa 400 kg gewicht.

NIEUW
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Breisach

PREMIO LIFE

“De nieuwe instap-serie
.”

Instapper  
gezocht 
De nieuwe Premio Life kenmerkt zich door meerdere inte-
ressante voordelen: licht van gewicht, compact, wend-
baar en dat met een buitengewoon aantrekkelijke 
prijs-kwaliteitsverhouding.

De 6 indelingsvarianten zijn ideaal ontworpen voor cara-
vaning-vrienden, die met een compacte auto ook hun ca-
ravan-droom waar willen maken.

“Na vier succesvolle jaren hebben we de Premio Life aangepast 

en doorontwikkeld: Technische innovatie en nieuwe ontwerp 

trends zijn toegepast. Het interieur is voorzien van lichte 

meubel fronten in combinatie met een eiken decor, trendy 

bekleding en twee nieuwe indelingen. Interessant is de 480 TS 

met zijn unieke bed van 200 x 160 cm.”

Sylvain Heideier,  Wooncomfort-bedenker
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PREMIO LIFE

Premio Life
Pluspunten buiten

 + Veiligheids-chassis
 +  GFK-dak, -voor en -achterwand voor  

betere bescherming tegen hagel en andere 
weersinvloeden

 +  Dubbele, getinte ramen, uitklapbaar en met 
combirollo 

 + Laag rijklaargewicht

Pluspunten binnen

 + Lattenbodem in alle vaste bedden
 +  Rugleuningventilatie
 +  Geventileerde opbergkasten voor een betere  

luchtcirculatie
 + Koelkast 90 l (142 l in de 415 TK, 425 TS, 480 TS)
 + Gasverwarming met automatische ontsteking
 + 3-pits kooktoestel met glasplaat
 + Verlichting 12 V / 230 V
 + Zelfsluitende keukenlades met soft-close functie

Meer informatie over uw

voertuig vindt u op

www.buerstner.com/nl

PREMIO LIFE
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PREMIO LIFE PREMIO LIFE

Ben je klaar voor vakantie? De Premio 
Life is er klaar voor. Je komt niets te 
kort alles is aanwezig om echt van je 
vrije tijd te genieten.

Of je nu een kleine snack gaat maken, 
ontbijt of diner - in de goed doordachte 
keuken kun je van alles klaarmaken. 
3-pits gasfornuis met glazen afdekking, 
LED paneel boven het keukenblok, 
zelfsluitende soft-close keukenlades
deze functie zijn geen vanzelfspre-
kendheid, maar ze zitten in de Premio 
Life.
En dan de zithoek uitnodigend voor 
een gezellig samen zijn. In een paar 
eenvoudige stappen kan de zithoek 
veranderd worden in een loungebank.

Plezier en onts
panning:

Altijd!
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NIEUW NIEUW

Indelingen en uitrusting

PREMIO LIFE

Belangrijke feiten

 + Facelift interieur & exterieur
 +  Twee nieuwe indelingen 

(415 TK, 480 TS)
 +  Twee optionele uitrustings 

pakketten
 +  Compacte breedte van 

slechts 212 cm
 +  Voor alle indelingen is een 

praktisch serviceluik optio 
neel beschikbaar

Het grootte bed (200 x 160 cm) in de nieuwe compacte 480 TS.

Meer informatie over 

uw voertuig vindt u op 

www.buerstner.com/nl

Lak Stoffenkeuze Houtdecor

Grof hamerslag, wit  
(Standaard)

Manta Quito Manta Cusco Brava

PREMIO LIFE

425 TS*

430 TS*

480 TL*

490 TK*

*Breedte: 212 cm

Aantal slaapplaatsen en koelkast volume
is de maximumwaarden aangegeven.

415 TK* 480 TS*
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PREMIO

“Onze all-rounder.”

Instappen  
en genieten
De Premio is een echte bestseller. Geen wonder hij heeft 
alle voordelen van een moderne caravan tegen een zeer 
aantrekkelijke prijs.

De totaal elf indelingen bieden voor iedereen wat wils – van 
compacte caravan voor twee of gezinscaravan tot ruimte-
wonder met tot zeven slaapplaatsen.

Allemaal gunstig in aanschaf – en zo samengesteld dat u 
zich meteen overal thuis voelt.

“Bij de Premio, hebben we niet alleen aan u en uw dierbaren 

gedacht... maar ook van alle andere zaken die uw reis compleet 

maken. Het maakt gewoon iedereen gelukkig.”

Tatjana Afra Weßelbaum, Wooncomfort-ontwerper

Zwarte Woud
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PREMIO

Premio
Pluspunten buiten

 +  GFK-dak , -voor en -achterkant voor een betere 
bescherming tegen hagel en weersinvloeden

 +  Moderne chassis-technologie met  
antislingerkoppeling 

 + Watertank 44 l 
 + Gering rijklaar gewicht

Pluspunten binnen

 +  Slaapplaatsen voor tot 7 personen 
 + Stahoogte 198 cm
 + LED-binnenverlichting
 + Rugleuningventilatie
 +  Geventileerde opbergkasten voor een betere  

luchtcirculatie
 + Koudschuimmatrassen
 + 3-pits gaskookplaat
 + Zelfsluitende keukenlades met soft-close functie
 + Afvalhouder aan de opbouwdeur 
 + Rookmelder

Meer informatie over uw

voertuig vindt u op

www.buerstner.com/nl

PREMIO
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PREMIO PREMIO

Iedereen voelt zich snel thuis:
Zijn moderne look & feel en zijn brede 
scala van indelingen creëren individu-
aliteit. In elke indeling is genoeg ruim-
te  voor het bed, de keuken en de bad-
kamer.

U heeft voldoende keuzemogelijkhe-
den: Frans bed, losse bedden of 
Queensbed. Ronde zitgroep of liever
Bank-couch-oplossing.

Aan u de beslissing!

Genoeg ruimte voor 

al uw wensen!



NIEUW

22

Indelingen en uitrusting

395 TS

PREMIO

Belangrijke feiten

 + Een nieuwe indeling (460 TL)
 + Koudschuim matrassen in 

 combinatie met houten 
 lattenbodem ook in de   
 bedden van de kinderen

 + Opbergruimte voor 
 veel bagage in alle modellen  
 standaard   
 

23

Oase van ruimte voor de kinderen en een eigen kledingkast in de 
530 TK en 550 TK.

Lak Stoffenkeuze Houtdecor

Wit, Hamerslag 
(standaard) Gladde 
plaat (optioneel)

Pastis / Basco Pastis / Milo Timber Grey

PREMIO

Umbra / Basco Umbra / Milo

450 TS **

460 TL

460 TS
Meer informatie over 

uw voertuig vindt u op 

www.buerstner.com/nl

470 TS

490 TL **

490 TS

495 TK

530 TK

530 TL

550 TK ***

Aantal slaapplaatsen en koelkast volume is de maximumwaarden aangegeven.

Standaard breedte: 232 cm / **Breedte: 222 cm / ***Breedte: 252 cm 
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Kroatië

PREMIO PLUS

“In een handomdraai 

naar bed. “ Voor groot en klein 
voor iedereen
De Premio Plus combineert maximale ruimte met zijn com-
pacte afmetingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het unie-
ke hefbed-principe. Een optimale combinatie voor gezinnen
waar iedereen zijn eigen plek kan hebben.

De 3-kamer-woning met keuken en badkamer, allerlei slimme
ideeën en enorm veel ruimte voor bagage hebben ervoor ge-
zorgd dat deze caravan enorm geliefd is.

“Ruimtelijke ergonomie is een elementaire bouwsteen in de 

ontwikkeling van onze caravans. Om ruimte te creëren, hebben 

wij bij Bürstner het hefbed ontwikkeld. 

Dit bed is boven het zitgedeelte ingebouwd en kan eenvoudig 

bediend worden.”

Sylvain Heideier, Wooncomfort-bedenker
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PREMIO PLUS

Premio Plus
Pluspunten buiten

 + Modern veiligheids-chassis met antislingerkoppeling
 + Automatisch stellende remmen
 +  GFK-dak, -voor en -achterkant voor betere bescher-

ming tegen hagel en andere weersinvloeden
 +  Compacte opbouwlengte met maximaal gebruik van 

de ruimte
 + Watertank 44 l

Pluspunten binnen

 + Royaal hefbed boven de zitgroep
 + Slaapplaatsen tot 7 personen
 + Separate kinderkamer
 + Koudschuimmatrassen
 + Lattenbodem in alle vaste bedden
 + Stahoogte tot ca. 208 cm
 + Rugleuningventilatie
 +  Geventileerde opbergkasten voor een betere  

luchtcirculatie
 + Koelkast 142 l
 + Hefbed verlaagbaar tot zitgroephoogte voor 

 gemakkelijke toegang (alleen in 410 TS)
 +  Zelfsluitende keukenlades met soft-close functie

PREMIO PLUS

Meer informatie over 

uw voertuig vindt u op 

www.buerstner.com/nl
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PREMIO PLUS PREMIO PLUS

De Premio Plus, de naam zegt het al. 
Vooral als het gaat om maximaal ge-
bruikt te maken van de ruimte.

Naast het bekende hefbed, dat in de 
hemel kan verdwijnen, de slanke lang-
werpige keuken met zijn vele voorde-
len. Een duwtje en de brede lades slui-
ten met de zelfsluitende soft-close 
functie.

De kinderkamer is ook een echte ruim-
te wonder, waarin veel kan worden op-
geborgen.

Inpakken en op
 

vakantie!
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Indelingen en uitrusting

410 TS

PREMIO PLUS

Belangrijke feiten

Meer informatie over 

uw voertuig vindt u op 

www.buerstner.com/nl

Een vouwdeur zorgt voor aparte kamers zoals thuis.

Lak

Wit, Hamerslag 
(standaard) Gladde 
plaat (optioneel)

PREMIO PLUS

Stoffenkeuze Houtdecor

Pastis / Basco Pastis / Milo Timber GreyUmbra / Basco Umbra / Milo

440 TK

510 TK

520 TL

Aantal slaapplaatsen en koelkast volume
is de maximumwaarden aangegeven.

Standaard breedte: 232 cm 

 +  Veel licht dankzij het grote 
dakraam 

 +  Optimale luchtcirculatie 
dankzij geventileerde 
rugleuningen

 + Hefbed caravan
 +  Lichtgewicht caravan in 

tegenstelling tot vergelijkba 
re modellen
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AVERSO PLUS

“Het goede komt van 
boven.” Voor iedereen 

die meer wil
Niet elk bed is een hemelbed. Twee extra bedden die in 
een oogwenk verdwijnen in de ruimte. Onze uitvinding, het 
unieke hefbed principe, geeft u meer ruimte binnen en he-
mels slaap plezier.

De Averso Plus biedt u maximale ruimtebesparing met te-
gelijkertijd compacte afmetingen. Dat betekent: meer 
ruimte voor u - en tegelijkertijd minder gewicht dan verge-
lijkbare modellen.

“Onze caravans zijn al lange tijd reisgenoten, waarmee onze 

klanten zich altijd #overalthuis voelen. Daarom leggen wij een 

grote nadruk op de harmonieuze interactie tussen design en 

functionaliteit.”

Tatjana Afra Weßelbaum, Wooncomfort-ontwerper

Zwarte Woud
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AVERSO PLUS

Averso Plus
Pluspunten buiten

 + Modern veiligheids-chassis met antislingerkoppeling
 + Automatisch stellende remmen
 + Disselafdekking
 + Zware uitdraaisteunen 
 +  GFK dak, voor- en achterwand voor een betere 

bescherming tegen  
hagel en andere weersomstandigheden

 + Uitzetramen rondom met verduistering en hor
 + Watertank 44 l

Pluspunten binnen

 + Royaal hefbed boven de zitgroep
 + Tot 7 slaapplaatsen
 + Rugleuningventilatie
 +  Geventileerde opbergkasten voor een betere  

luchtcirculatie
 + Multizone-koudschuimmatrassen
 + Indirect verlichtingssysteem
 + Rookmelder
 + Gasverwarming 3.000 W
 + Koelkast 142 l
 +  Zelfsluitende keukenlades met soft-close functie

Meer informatie over 

uw voertuig vindt u op 

www.buerstner.com/nl

AVERSO PLUS



AVERSO PLUS AVERSO PLUS

Hoogwaardige meubeldesign gere-
combineerd met een harmonieuze bin-
nenhuisarchitectuur. Prikkel je zintui-
gen met de Averso zintuigen.

Als je een beetje trek krijgt, je perfect
uitgeruste keuken met de 142-liter 
koelkast staat voor je klaar. 

Alles is doordacht: van zacht aanvoe-
lende materialen met beschermde op-
pervlakten, aan de op rollen gemon-
teerde lades met metalen handgrepen.

En als iemand zich wil terugtrekken, 
dat kan in de gezellige zithoek. Of in 
het hemelse hefbed.

Alles op z’n be
st!

36
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Indelingen en uitrusting

500 TS

AVERSO PLUS

Belangrijke feiten

 + Hefbed caravan
 + Premium van binnen en   

 buiten
 + Tot 7 slaapplaatsen
 + Extreem grote ruimte

Meer informatie over 

uw voertuig vindt u op 

www.buerstner.com/nl
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Een volledig uitgerust badkamer.

Lak Stoffenkeuze Houtdecor

Wit, Hamerslag 
(standaard) Fijn 
hamerslag en Gladde 
plaat (optioneel)

Verona Pure Catania Pure Sierra Grey

AVERSO PLUS

Genua Pure

510 TK

520 TL

Aantal slaapplaatsen en koelkast volume
is de maximumwaarden aangegeven.

Standaard breedte: 232 cm
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MODELL#OVERALTHUIS

Meer als een 
voertuig
Reizen met een caravan 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, meubeldesign en functionaliteit perfect op 
elkaar af te stemmen. Op deze manier kan de ple-
zier van het samen reizen, wonen en beleven elke 
dag opnieuw worden ontdekt. Reis met Bürstner 
naar uw favoriete plekken. In uw favoriete Bürstner.

#OVERALTHUIS

Vissen rechtstreeks uit de zee. Fruit recht-
streeks van de boom. Knapperige groen-
ten van de regionale markt - in uw caravan 
bent u direct ter plaatse om heerlijk eten 
te maken uit de meest verse ingrediënten. 
Ultramoderne kooktoestellen, lades met 
softclose-functie, slim geplaatste koel-
kasten: Bürstner-keukens vervullen al uw 
wensen. Want een goede keuken is de ba-
sis van al het geluk.

Alle informatie op

www.buerstner.com/nl

Sterrenkok worden

In een Bürstner kunt u genieten van de 
ontspanning die u nodig heeft na een be-
wogen dag en uw accu opladen voor nieu-
we avonturen. Of enkel-, tweepersoons- 
of queensbed – voor ieder wat wils. Daarbij 
komen nog uitgekiende comfort ideeën, 
die het liggen in alle richtingen echt com-
fortabel maken. Slaap lekker en droom 
van iets moois.

Droomachtig slapen

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 per-
fect op elkaar af te stemmen. En dat is 
precies wat het onbeschrijflijke Bürst-
ner-gevoel uitmaakt.

Harmonisch wonen

Reizen moet veilig zijn. Van een Bürstner 
kun je het beste verwachten op het gebied 
van veiligheid. Dankzij de stabilisator is
uw caravan zeer stabiel, zelfs op oneffen 
terrein. Bovendien de standaard anti-slin-
ger koppeling onderdrukt slinger- en ande-
re bewegingen van uw caravan.

Veilig rijden

Ledereen die onderweg is, heeft ruimte no-
dig voor grote en kleine zaken. Bürstner
streeft ernaar om elke millimeter optimaal
te benutten en slimme oplossingen te be-
denken die u maximale opbergruimte bie-
den. Dit wordt gewaarborgd door de ge-
makkelijke, toegankelijke en functionele 
bovenkasten en de grote garderobekasten 
afhankelijk van het model. Zoals je weet: 
Een goede voorbereiding is het halve werk.

Slim inpakken

U bent uniek. En uw Bürstner zal dat ook 
zijn. Een breed scala aan lakvarianten, tal-
rijke stofferingen, diverse uitrustingspak-
ketten en nog veel meer. De mogelijkhe-
den om uw caravan te personaliseren zijn 
bijna eindeloos. Er is maar één ding dat 
telt: dat je je thuis voelt. Altijd en overal.

Individueel ontwerpen

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 dou-
che. In de ruimtebesparende badkamer
van Bürstner is aan alles gedacht, zodat u 
kunt genieten van al uw dagelijkse ritue-
len.

Een verfrissende start

Mijn Bürstner,

mijn caravan
!
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In heel Europa

#OVERALTHUIS #OVERALTHUIS

Onze ervaring
Onze caravans dragen het volledige 
DNA van Bürstner: ze zijn gebouwd in 
onze Duitse fabriek in Kehl, het meubi-
lair is afkomstig uit onze vestiging in 
Wissembourg, Frankrijk. U profiteert 
van meer dan 60 jaar ervaring in de pro-
ductie van vrijetijdsvoertuigen. Dankzij 
de betrouwbaarheid van onze procedu-
res, de competentie van onze mede-
werkers en de compromisloze kwaliteit, 
kunt u er zeker van zijn: met een Bürst-
ner kunt u uw reis met vertrouwen te-
gemoet zien! Het beste Bewijs? De 10 
jaar dichtheidsgarantie op al onze voer-
tuigen vanaf 2019*.

Je koopt geen caravan in een op-
welling. U laat zich goed informeren, 
bekijkt hem, vergelijkt en denkt er-
over na. En als u uiteindelijk beslist, 
kunt u er zeker van zijn dat u precies 
het voertuig heeft gevonden dat 
het beste bij uw behoeften past. 
We zijn ons hiervan bewust! Daar-
om hebben wij experts in dienst die 
zich inzetten om uw wensen te la-
ten uitkomen.

U kunt voor 100 procent op ons 
vertrouwen, want we zijn gepassio-

neerd door ons merk en product en 
hebben vele jaren ervaring. Wij 
werken ambitieus naar één doel 
toe: dat uw Bürstner echt uw favo-
riete plek wordt! Ons bedrijf ligt op 
de grens tussen Duitsland en 
Frankrijk - en dat is een geweldige 
combinatie. We halen het beste uit 
deze Europese omgeving: Duitse 
betrouwbaarheid en grondigheid 
gecombineerd met Franse levens-
vreugde en gevoel voor esthetiek. 
Het beste van twee werelden voor 
uw tevredenheid.

Overalthuis

Meer dan een voer
tuig.

Made by Bürstner

Licht en luchtig: dit is een van de ver-
eisten dat kenmerkend is voor de bin-
nenhuisarchitectuur van elke Bürstner. 

Met het klimaat- en verlichtingscon-
cept van Bürstner zorg je altijd voor de  

optimale sfeer. Deze ontwikkeling 
draagt bij aan het feit dat u zich te al-
len tijde op uw gemak voelt in uw ca-
ravan ongeacht de buitentemperatuur. 
Deze vakantie ervaring staat voor lan-
ge tijd in uw geheugen gegrift.

Perfect klimaat
Overalthuis genieten

Er is iets magisch aan het begin van een reis. De vlinders in je buik. Welke ervarin-
gen 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 ge-
woon een goed advies. Het is goed om te weten dat je deel uitmaakt van de grote 
Bürstner familie.

Verbonden, 
zelfs als je onderweg bent 

Alle informatie over h
et thema 

overalthuis vindt u op 

www.buerstner.co
m/nl

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



“De schoonheid

van de wereld ervaren, 
dichtbij 

en persoonlijk
. ”

Kroatië



46

INDELINGSOVERZICHT

480 TL*

Kinderkamer

PREMIO LIFE

Enkele bedden

PREMIO LIFE
415 TK* 

490 TK*

GFK-dak
Fietsgarage
(standaard)

Koelkastvolume  
in liter

HefbedStahoogte

Legenda

Aantal slaapplaatsen

550 TK ***

495 TK

530 TK 490 TL **

PREMIO
460 TL

530 TL

450 TS **

Tweepersoonsbed

PREMIO

460 TS

410 TS

PREMIO PLUS

Dwarsbed

PREMIO LIFE
425 TS*

430 TS*

Queensbed

PREMIO

490 TS

470 TS

Standaard breedte: 232 cm
*Breedte: 212 cm
**Breedte: 222 cm
***Breedte: 252 cm

510 TK

440 TK

PREMIO PREMIO PLUS

PREMIO
395 TS

NIEUW

510 TK 520 TL

PREMIO PLUSAVERSO PLUS

500 TS

520 TL

AVERSO PLUS

AVERSO PLUS

PREMIO LIFE
480 TS*

Air Plus

NIEUWNIEUW



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 aslastafhan-
kelijke 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 en geldig voor leveringen vanaf juli 2021. Bij een wijziging van het belastingtarief dienen de prijzen te worden aangepast.
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Uw Bürstner dealer staat voor u klaar!


