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Vi skapar 
utrymme av 
drömmar
Den som bestämmer sig för en Elegance gör ett val. För 
boende, komfort och spaciösa utrymmen. Elegance ger 
dig utrymme och möjligheter att bibehålla din invanda 
livsstil även på resa. Med mycket kärlek till detaljer har 
en husbil skapats som du alltid känner dig hemma i.



Stunder av 
njutning

Den förförande doften av färska örter, det ljumma brö-
det från bageriet runt hörnet tillsammans med andra 
regionala specialiteter – under semestern ska man 

också kunna njuta. Det kan börja redan på morgonen 
vid frukosten och på kvällen vid ett glas vin som avslut-
ning på en upplevelserik dag. Bara ni två eller tillsam-
mans med vänner.



Slappna av 
och njut
Klockan har redan hunnit bli mycket. Det är dags att kom-
ma till ro och smälta intrycken från en fin dag. Din Elegan-
ce bjuder in till vila med spaciösa utrymmen. Om du se-
dan föredrar den höj- och sänkbara sängen eller hellre 
sviten där bak är helt och hållet ditt val.

Mer information om 

Elegance h
ittar du på 

www.buerstner.co
m/se



Sätta prägel
Det harmoniska samspelet mellan färg, form och 
material framhävs av många ljuskällor. De är opti-
malt utplacerade i hela fordonet och ger alltid ett an-
passat ljus. I Elegance är ljuset alltid och överallt din 
mjuka följeslagare som skänker rummet lugn och ro.



Det är du som 
gör skillnaden
Modern design, behagliga ytor och material i diskret ljus 
ton. Interiören framstår i ny glans, och den genomtänka 
placeringen av detaljer ger rummet dess särskilda ton. 
Badrum, vardagsrum och sovrum är också fyllda av raffi-
nerade egenheter som gör skillnad. Så här är det att 
uppleva #välbefinnande med alla sinnen.



Smart lösning

Flera höjdpunkter!

Perfekt plats 
för en 32 “ TV tack 

vara det vridb
ara TV-fästet. 

Den som är på resande fot behöver plats för stora 
och små saker. I Elegance finns det maximalt med 
stuvningsmöjligheter i kombination med funktionel-
la utrustningsdetaljer. Med en god och säker känsla 
för att vara på resa ska och får du ställa krav här.



Mer komfort 
och frihet
Låt dig imponeras av den nya INDUS- toaletten, och endast 
hos Bürstner. Med sin moderna design erbjuder den ett 
intelligent och helautomatiskt sanitetssystem där töm-
ningen sker nästan helt av sig själv. Det resurssparande 
konceptet behandlar gråvattnet med sanitetstillsatser 
och använder det sedan för spolning av toaletten. För 
två personer kan systemet vara självförsörjande i en 
hel vecka. Dessutom kan du få information i realtid i 
din telefon.
Som tillval kan man via Bürstner Originaldelar & till-
behör, beställa en doftdoserare för en lätt och be-
haglig fräschör på toaletten.
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Tekniska data i denna broschyr innefattar aktuella versioner vid trycktillfället. Trots noggrann kontroll av innehållet 
kan tryckfel inte uteslutas. Under modellåret förbehåller vi oss rätten till ändringar i utrustning och produktförbätt-
ringar. Avvikelser i struktur och färg i förhållande till föremål på bilderna kan förekomma i fråga om använda material 
och tillgång. Samma sak gäller för tekniska ändringar på fordonet, så vida produktionskvaliteten i stort förblir likvärdig 
eller bättre och användningssyftet inte påverkas. 

Informera dig innan du skriver kontakt hos någon av våra auktoriserade Bürstner-återförsäljare om aktuella produk-
ter och serier. Alla tillbehörspriser utgår från fabriksmontering inom ramen för tillverkning av nytt fordon.   

Bilderna innehåller delvis specialutrustning eller dekorelement som inte ingår i leveransen. 

Varje ändring av fordonets fabrikstillstånd kan leda till påverkan av kör- och trafiksäkerheten. Beakta alla tillämpliga 
föreskrifter för säker användning av fordonet. Se till att du har rätt körkort för att få lov att köra din husbil. Observera 
fordonets ”maximala tillåtna tekniska totalvikten” och överskrid inte vikten. Observera axeltryck och fördela lasten 
över axlarna. Fordonets höjd ändras om man monterar saker på taket, t.ex. takbox eller antenner. Vid montering av 
stege eller cykelhållare bak på fordonet ändras dess längd. Beroende på typ av fordon kan det hända att inte alla 
tillbehör som placeras på taket kan monteras. 




