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Hur passar frihet, äventyr och natur ihop med 
avkoppling, gemytlighet och trygghet?  Svaret 
hittar du i din Bürstner! Den är din plats för  
lyckliga stunder, den är spontan och flexibel, 
och den inger förtroende. Kort sagt: Din  
favoritplats – överallt!

Att tillsammans uppleva  
oförmglömliga stunder 
på en plats som har allt 
som behövs för att ni ska 
kunna känna er lyckliga, 
det är hemkänsla.



Att semester i en husvagn är ett sätt att 
leva, och innebär ofta att en gammal 
dröm går i uppfyllelse. Vi på Bürstner har 
därför sett det som vår uppgift att göra 
semestrandet med husvagn så behagligt 
som möjligt. Möblerna ska inte bara vara 
vackra att titta på utan de måste också 
vara funktionella, ytorna ska behålla sitt 

utseende även efter många års intensivt 
användande, planlösningarna ska ge 
största möjliga utrymme och sovrum-
men ska både vara ombonade och erbju-
da hög komfort. För detta ansvarar våra 
välbefinnandeexperter. De arbetar pas-
sionerat hand i hand för att din semester 
ska bli så angenäm som möjligt.

www.buerstner.com/se/hemkaensla

#livsdrömmar

BÜRSTNER

Sylvain  
Heideier

Välbefinnande-planerare
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MODELLÖVERSIKT

Mer detaljer om
 alla husvag-

nar hittar du på 

www.buerstner.com/se

INNEHÅLL

Husvagnar för alla smaker
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 Sid. 8

PREMIO LIFE
Comfort-Class

Lätt, kompakt och liten vändradie  
men får ändå plats med allting.

Upp till 3 Sovplatser

Antal planlösningar: 2

Modellöversikt 6

Premio Life 8

Premio 16

Premio Plus 24

Averso Plus 32

#välbefinnande 40

Planlösningar 46

Innehåll

Välj din wohnwagen på hemsidan: 
Du vet vilka önskemål du har, och vilka krav du ställer på 
din husbil. På Bürstners hemsida får du hjälp att välja de 
modeller som passar dig bäst.  
www.buerstner.com/se/bygg-din-buerstner

 Sid. 16

PREMIO
Comfort-Class

Moderna husvagnar med ett attraktivt  
förhållande mellan pris och kvalitet. 

Upp till 7 Sovplatser

Antal planlösningar: 1

 Sid. 24

PREMIO PLUS
Comfort-Plus-Class

Husvagn i instegssegmentet 
med nedsänkbar säng.

Upp till 7 Sovplatser

Antal planlösningar: 2

 Sid. 32

AVERSO PLUS
Deluxe-Class

Husvagn i mellanklassegmentet 
med nedsänkbar säng.

Upp till 7 Sovplatser

Antal planlösningar: 2

NY

Vår uppfinning: 
Nedsänkbar säng
Monterad på tvären, ger sängen sto-
ra utrymmen trots kompakta mått. 
Som jämförelse är en Plus-modell 
med 7 sovplatser ca 2 meter kortare 
än jämförbara vagnar, vilket betyder 
bättre köregenskaper och en viktbe-
sparing på ca 400 kg.
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Breisach

PREMIO LIFE

”Instegsmodeller i 

ny skepnad”

Förstagångsköpare 
sökes
Ny Premio Life känner man snabbt igen på egenskaper: 
Lätt och kompakt med liten vändradie och till ett mycket 
attraktivt pris i förhållande till vad den ger. 

De 2 basvarianterna är perfekta för husvagnsentusiaster 
som vill förverkliga sin mobila semesterdröm med ett nå-
got mindre dragfordon.

”Efter fyra framgångsrika år har vi omarbetat Premio Life totalt, 

med bland annat tekniska innovationer och aktuella de-

signtrender. Gläds åt de ljusa snickerierna i kombination med 

ekfärgad dekor, trendiga textilier och två nya planlösningar. 

Speciellt intressant tycker jag att 480 S är med sin unika, 160 x 

200 cm stora säng.”

Sylvain Heideier, Välbefinnande-planerare
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PREMIO LIFE

Premio Life
Pluspunkter utvändigt

 + Säkerhetschassi
 +  Tak, framvägg och bakvägg av glasfiberförstärkt plast 

som skyddar mot hagel och dåligt väder
 +  Dubbla fönster, tonade och öppningsbara med 

kombirullgardiner
 + Låg egenvikt

Pluspunkter invändigt

 + Ribbottnar i alla fasta sängar
 +  Vinterryggstöd
 +  Baksidesventilerade  

förvaringsskåp för bättre luftcirkulation
 + Kylskåp 142 l i 480 TS, 90 l i 480 TL
 + Gasvärme med tändautomatik
 + Gasspis med tre plattor och glasskydd
 + Belysning 12 V/230 V
 +  Självindragande kökslådor med  

mjukstängningsfunktion

Mer information pa 

www.buerstner.com/se

PREMIO LIFE
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PREMIO LIFE PREMIO LIFE

Är du redo för semestern? Det är i varje 
fall Premio Life – och det redan i sitt 
standardutförande. Ombord i denna 
hittar du allt som behövs för att du ska 
kunna njuta av din lediga tid.

Vare sig det gäller lite snacks, en fru-
kost eller kvällens middag – i det ge-
nomtänkta köket klarar du allt. 3-lågig 
spis med täckskiva av glas, LED-panel 
ovanför köksbänken och självstängan-
de låder med Soft Close-funktion är 
inte självklarhet i alla husvagnar – för-
utom i Premio Life.

Sittgruppen inbjuder till gemytlig sam-
varo, och med bara några få handgrepp 
förvandlar du den till en sovplats.

Nöje och avkoppling so
m 

standard.
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Planlösningar och utrustning

PREMIO LIFE

Basfakta

 + Facelift in- och utvändigt
 + Ny planlösning (480 TS)
 +  Två utrustningspaket som 

tillval
 +  Kompakt – utvändigt endast 

212 cm bred
 +  Samtliga planlösningar kan, 

som tillval, fås med praktisk 
lastlucka i sidan

Den 160 x 200 cm stora dubbelsängen i nya 480 TS. 
Kompakt utvändigt, men rymlig invändigt!

Färger Välj din klädsel Snickerier

Vit kulhamrad  
(standard)

Manta Quito Manta Cusco Brava

PREMIO LIFE

480 TL*

*Bredd: 212 cm

Beträffande antal sovplatser och 
kylskåpsvolym anges maxvärdena inom 
modellserien.

480 TS* NY

Mer information pa 

www.buerstner.com/se
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PREMIO

”Tusenkonstnäre
n”

Black Forest

Stig in och njut!
Premio är en verklig bästsäljare, som erbjuder alla fördelar 
hos en modern husvagn samtidigt som du får väldigt 
mycket för dina pengar. 

En verklig utrymmeskonstnär, där alla i familjen kan hitta 
något passande.

Priset är attraktivt, samtidigt som tanken är att alla ska 
känna välbefinnande.

”Med Premio har vi inte bara tänkt på dig och dina nära och 

kära, utan också på allt som gör resan till en underbar 

upplevelse. Här ska alla känna sig lyckliga.”

Tatjana Afra Weßelbaum, Välbefinnande-designer
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PREMIO

Premio
Pluspunkter utvändigt

 +  Tak av glasfiberarmerad plast ger bättre skydd 
mot hagel och väderpåverkan

 + Modernt chassi med stabilisatorkoppling
 + Färskvattentank: 44 l
 + Låg egenvikt

Pluspunkter invändigt

 +   Sovplatser för upp till 7 personer
 + Ståhöjd: 198 cm
 + LED-innerbelysning
 +  Luftspalt bakom ryggstöden
 +  Baksidesventilerade förvaringsskåp för bättre 

luftcirkulation
 + Kallskummadrass
 + 3-lågig spis
 +  Självstängande kökslådor med 

soft-close-funktion
 + Hållare för soppåse på entrédörren
 + Rökdetektor

PREMIO

Mer information pa 

www.buerstner.com/se
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PREMIO PREMIO

Här kommer alla genast att trivas. Den 
moderna looken och de generösa ut-
rymmena, där man kan dra sig tillbaka, 
imponerar på alla.

Gott om plats för 7 sovplatser, en in-
bjudande köksavdelning, en rundsitt-
grupp för skön samvaro och ett stort 
badrum hittar du också här. 

Stig in och upplev oförglömliga stunder.

Gott om plats för 

alla önskemål
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Planlösningar och utrustning

PREMIO

Basfakta

 +  Kallskummadrasser, i 
kombination med ribbotten 
av trä, även i barnens sängar.

 +  Lastluckor för skrymmande 
föremål är standard

23

Mysig oas med egen garderob för barnen.

Vit, kulhamrad plåt 
som standard; slät 
plåt som tillval

Pastis / Basco Pastis / Milo Timber Grey

PREMIO

Umbra / Basco Umbra / Milo

550 TK 

Bredd: 252 cm 

Färger Välj din klädsel Snickerier

Mer information pa 

www.buerstner.com/se
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Kroatien

PREMIO PLUS

”Klar för natt
en i en 

handvändning.”
För stor, för liten – 
för alla
I Premio Plus hushåller vi med utrymmet genom de kompakta 
måtten. Detta är möjligt tack vare principen med höj- och 
sänkbara sängar. En ypperlig kombination för familjer, där var 
och en vill ha sin egen lilla hörna.

3-rummaren med kök och bad, många listiga idéer och enor-
ma lastutrymmen är det som har gjort denna husvagn så po-
pulär. 

”Ett optimalt utnyttjande av utrymmet är en grundläggande 

byggsten vid skapandet av våra fritidsfordon. För att kombinera 

innerutrymme och kompakta mått, har vi på Bürstner  

utvecklat den nedsänkbara sängen. Denna säng är placerad  

på tvären ovanför sittgruppen, och kan höjas och  

sänkas med ett enkelt handgrepp.”

Sylvain Heideier, Välbefinnande-planerare
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PREMIO PLUS

Premio Plus
Pluspunkter utvändigt

 +  Modernt säkerhetschassi med stabilisatordrag
 + Självjusterande bromsar
 +  Gfk-tak, -front och -bakvägg ger bättre skydd mot 

hagel och väderpåverkan
 +  Maximal plats trots kompakta yttermått
 + Vattentank 44 l

Pluspunkter invändigt

 + Stor, nedsänkbar säng ovanför sittgruppen
 + Upp till 7 sovplatser
 + Separat barnkammare
 + Kallskummadrasser
 + Ribbotten i alla fasta sängar
 + Ståhöjd: Upp till ca 208 cm
 +    Luftspalt bakom ryggstöden
 +  Baksidesventilerade förvaringsskåp för bättre  

luftcirkulation
 + Kylskåp 142 l
 +  Kökslåda med automatisk indragning och  

Soft-Close-funktion

PREMIO PLUS

Mer information pa 

www.buerstner.com/se
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PREMIO PLUS PREMIO PLUS

En Premio Plus gör verkligen skäl för 
namnet – inte minst när det gäller att 
utnyttja utrymmena på bästa möjliga 
sätt.

Förutom den välkända nedsänkbara 
sängen som, när den inte behövs, ”för-
svinner” i taket hittar du fler fördelar i 
det längsmonterade köket: En knuff är 
till exempel tillräckligt för att de breda 
lådorna – försedda med Soft Clo-
se-funktion – ska stängas.

Även barnkammaren är ett under av 
rumsutnyttjande, med gott om förva-
ringsutrymmen.

Allt på sin pla
ts.
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PREMIO PLUS

En vikdörr skapar avskildhet, precis som hemma.

Vit, kulhamrad plåt 
som standard; slät 
plåt som tillval

PREMIO PLUS

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

510 TK

520 TL

Beträffande antal sovplatser och kylskåpsvolym anges 
maxvärdena inom modellserien.

Bredd: 232 cm 

 +  Stora takluckor ger gott om 
ljus

 +  Optimal luftcirkulation, tack 
vare de ventilerade 
 ovanskåpen

 +  Husvagn med nedsänkbar 
säng

 +  Lägre vikt, jämfört med andra 
motsvarande husvagnar

Planlösningar och utrustningBasfakta

Mer information pa 

www.buerstner.com/se

Färger Välj din klädsel Snickerier
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AVERSO PLUS

”Allt gott kommer 

från ovan.”
Black Forest Mer plats för 

njutning
Inte alla nedsänkbara sängar erbjuder en himmelsk njut-
ning, men vår lösning med två sovplatser – som i en hand-
vändning ”försvinner” upp i taket – kommer mycket nära. 
Den unika nedsänkbara sängen är vår egen uppfinning, 
och skapar mer innerutrymme och erbjuder högsta sov-
komfort.
Averso Plus erbjuder både kompakta mått och maximalt 
utnyttjande av utrymmena. Kort sagt: Du får mer utrym-
me till ditt förfogande, samtidigt som vikten är lägre än 
hos andra jämförbara husvagnsmodeller.

”Våra fritidsfordon ska vara följeslagare under många år, och vi 

vill att våra kunder ska uppleva välbefinnande i dem.  

Av denna anledning lägger vi stor vikt på ett harmoniskt 

samspel mellan form och funktion.”

Tatjana Afra Weßelbaum, #välbefinnande-designer
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AVERSO PLUS

Averso Plus
Pluspunkter utvändigt

 + Modernt chassi med stabilisatorkoppling
 + Automatisk bromsjustering
 + Dragkåpa
 + Stödben
 +  GfK-tak, -front och -bakvägg för bättre skydd mot 

hagel och ogynnsam väderlek
 +  Samtliga fönster öppningsbara samt  

försedda med rullgardin och myggnät
 + Vattentank 44 l

Pluspunkter invändigt

 + Stor, nedsänkbar säng ovanför sittgruppen
 + Upp till 7 sovplatser
 +   Luftspalt bakom ryggstöden
 +  Baksidesventilerade förvaringsskåp för bättre  

luftcirkulation
 + Flerzons kallskummadrasser
 + Indirekt belysning
 + Rökdetektor
 + Gasvärme 3000 W
 + Kylskåp 142 l
 +  Kökslådor med automatisk indragning och  

Soft-Close-funktion

AVERSO PLUS

Mer information pa 

www.buerstner.com/se



AVERSO PLUS AVERSO PLUS

Harmonisk inredning med förstklassig 
möbelkonstruktion. Skäm bort dig 
själv med en Averso Plus!

När hungern gör sig påmind står det 
perfekt utrustade köket, med 142 liter 
stort kylskåp, redo. Här är allt genom-
tänkt, från Soft Touch-materialen som 
skonar din bänkskiva, till lådornas kul-
lagrade utdragsskenor av metall.

När någon önskar dra sig tillbaka, finns 
både den nedsänkbara sängen och 
den mysiga sittgruppen.

Det allra bästa
!

36
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Planlösningar och utrustning

AVERSO PLUS

 +  Husvagn med nedsänkbar 
säng

 +  Försklassig design, in- och 
utvändigt

 + Upp till 7 sovplatser
 +  Mycket generösa innerutrym-

men 

Mer information pa 

www.buerstner.com/se
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Ett riktigt badrum, komplett utrustat.

Vit, kulhamrad plåt 
som standard; 
kulhamrad plåt med 
fin struktur som tillval

Verona Pure Catania Pure Sierra Grey

AVERSO PLUS

Genua Pure

510 TK

520 TL

Beträffande antal sovplatser och kylskåpsvolym 
anges maxvärdena inom modellserien.

Bredd: 232 cm

Basfakta

SnickerierFärger Välj din klädsel
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MODELL#VÄLBEFINNANDE

Inte bara en 
husbil
Att resa med husvagn är inte bara ett sätt att till-
bringa sin semester, utan det är också en livsstil: 
Drömmen om att vara på väg någonstans i ett rul-
lande hem, där man inte behöver göra avkall på 
några bekvämligheter, och för att denna dröm ska 
gå i uppfyllelse svarar Bürstner som inte någon an-
nan. Vi gör vårt yttersta för att rumskänsla, möbel-
design och funktionalitet ska vara perfekt avstäm-
da till varandra. På så sätt kan glädjen över att vara 
på väg tillsammans, leva och uppleva återupplevas 
varje dag. Res med din Bürstner till dina favoritplat-
ser – i din favoritplats!

#VÄLBEFINNANDE

Fisk direkt från havet, färsk frukt direkt från 
trädet, fräscha grönsaker från ståndet på 
torget – tack vare din husvagn är du alltid 
på plats och får de färskaste ingredienser-
na för att kunna trolla fram läckra rätter. 
Modern gasspis, kökslådor med softclo-
se-funktion, smart placerat kylskåp – kö-
ket i en Bürstner har allt du kan önska dig, 
och god mat är ju grunden till all lycka.

Mer info på 

www.buerstner.com/se 

Bli resans chef

I en Bürstner kan du vila ut och njuta av den 
avkoppling du så väl behöver efter en upp-
levelserik dag – och tanka energi inför 
kommande äventyr. Välj mellan enkelsäng-
ar, dubbelsäng eller sovtak – här finns en 
passande lösning för varje smak. Till detta 
kommer smarta lösningar som höjer sov-
komforten ytterligare. Sov skönt och dröm 
vackert!

Dröm vackert

I en Bürstner är allt gjort för att skapa 
en harmonisk interiör som skapar väl-
befinnande. Men eftersom det ju inte 
bara är designen som är avgörande, 
utan även ergonomi och funktion, arbe-
tar våra experter passionerat för att 
rumskänsla, möbeldesign och funktio-
nalitet ska vara perfekt avstämda till 
varandra. Och det är just det som ska-
par den obeskrivliga Bürstner-känslan.

Harmoniskt boende

Att du ska kunna känna dig trygg på resan, 
är ett viktigt krav du ska ställa. I en husvagn 
från Bürstner väntar dig det allra bästa när 
det gäller chassiteknik och hållbarhet. En 
stabilisatorkoppling, som dämpar varje an-
sats till slingring, är standard och tack vare 
Stabilform-stödbenen står husvagnen sta-
digt även på ojämn mark.

Trygg på resan – trygg på plats

Den som är på resande fot, speciellt under
 en längre tid, behöver plats för både smått 
och stort. Bürstner har verkligen bemödat 
sig genom att utnyttja varje millimeter opti-
malt, och ta fram smarta lösningar som er-
bjuder dig maximala stuvningsmöjligheter. 
Dit hör – beroende på planlösning – bland 
annat de lättåtkomliga garageluckorna, de 
funktionella ovanskåpen och de rymliga gar-
deroberna. Du vet ju själv: ”Ordning i garde-
roben ger ordning i livet”.

Optimal förvaring

Varje människa är unik – och så ska även 
din Bürstner vara. Ett stort urval av lacke-
ringar, flera textilkombinationer, olika ut-
rustningspaket och så vidare – möjlighe-
terna att ge din husvagn en personlig 
utformning är nära nog oändliga. Det är 
bara en sak som räknas: Att du känner dig 
som hemma – alltid och överallt.

Personlig utformning

Finns det något skönare än att efter en lång 
resa, efter en dag på stranden eller efter 
sportaktiviteterna, få fräscha upp sig? Men 
även starten på dagen blir så mycket bätt-
re efter en varm och skön dusch, och i de 
platssparande badrumslösningarna i hus-
vagnarna från Bürstner finns allt du behö-
ver för att kunna njuta med alla sinnen.

Skön start på dagen

En Bürstner 

som passar m
ig!
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Hela Europa

#VÄLBEFINNANDE #VÄLBEFINNANDE

Vår erfarenhet till  
nytta för dig
Våra husvagnar bär alla på samma 
Bürstner-DNA: Byggda i vår fabrik i tys-
ka Kehl, med snickerier som kommer 
från vårt snickeri i franska Wissem-
bourg. Alla drar de nytta av mer än 60 
års know-how när det gäller tillverk-
ning av fritidsfordon. Tack vare pålitlig-
heten i vår tillverkningsprocess, våra 
medarbetares kompetens och den 
kompromisslösa kvaliteten kan du vara 
säker på en sak: Med en Bürstner kan 
du tryggt se fram emot varje resa! Bevi-
set? En 10-årig täthetsgaranti för alla 
våra fritidsfordon från och med 2019!* 

Man väljer inte husvagn efter vilket hu-
mör man för tillfället är på. Man skaffar 
information, man tittar, man jämför och 
man överlägger. När man så slutligen har 
bestämt sig, kan man vara säker på att 
man hittat precis den husbil som bäst 
passar de egna önskemålen och kraven. 
Detta är vi medvetna om. Vi har därför 
experter som engagerar sig i att skapa 
husbilar som låter dina drömmar förverk-
ligas och vår passion för husbilar, tillsam-
mans med vår mångåriga erfarenhet, gör 

att du kan lita på oss till hundra procent. 
Tillsammans arbetar vi ambitiöst mot ett 
enda mål: Att din Bürstner ska bli din fa-
voritplats under många år framöver. Vårt 
företag ligger på gränsen mellan Tysk-
land och Frankrike, vilket innebär en stor 
fördel. Från denna centraleuropeiska mil-
jö har vi hämtat det allra bästa: Den tys-
ka tillförlitligheten och noggrannheten, 
parad med fransk livsglädje och sinne för 
estetik. Det bästa ur två världar för din 
tillfredsställelse! 

Välbefinnandeansvarig –  
koncentrerad kunskap

Mer än ett transp
ortmedel.

Made by Bürstner

Ljus och luftig! Detta är ett av kraven 
som kännetecknar inredningen i varje 
Bürstner. Med sina omfattande klimat- 
och belysningskoncept erbjuder en 
Bürstner alltid den optimala atmosfären. 

Många nyttiga förbättringar bidrar till 
att du inne i din camper van – oavsett 
temperaturen utanför – alltid upplever 
ett välbefinnande som gör att dina se-
mesterminnen kommer att leva länge.

Njut av perfekt  
klimat

Det är något magiskt över början på varje resa. Det pirrar i magen. Vilka upplevel-
ser kommer resan att bjuda på? Under alla omständigheter känns det tryggt att 
man anförtrott sig åt ett så starkt märke som Bürstner, och var man än befinner 
sig finns det alltid en Bürstner-återförsäljare eller verkstad i närheten – redo att 
hjälpa till med en reservdel eller med service, eller kanske bara med ett gott råd. 
Skönt att veta att man är en del av den stora Bürstner-familjen! 

Trygghet, även under resan

All information om  

välbefinnande hittar du på  

www.buerstner.co
m/se

*  Detta under förutsättning är att 
man en gång om året, mot 
kostnad, besiktar fordonet hos 
en Bürstner samarbetspartner.



”Världens vac
kra platser - 

de ska upplevas”

Kroatien
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PLANLÖSNINGAR

480 TL*

Barnsängar Enkelsängar

PREMIO LIFE

GfK-tak
Cykelgarage  
(standardmässigt)

Kylskåpskapacitet 
i liter

Höj- och sänkbar 
sängStåhöjd

Förklaringstabell för ikoner

Antal sovplatser

550 TK ***

Dubbelsängar

Standardbredd: 232 cm 
*Bredd: 212 cm 
**Bredd: 222 cm
***Bredd: 252 cm

510 TK

PREMIO PREMIO PLUS

510 TK

520 TL

PREMIO PLUS

AVERSO PLUS
520 TL

AVERSO PLUS

PREMIO LIFE
480 TS*

NY

Air Plus



Trots noggrann kontroll, kan dock tryckfel inte helt uteslutas. Under löpande modellår förbehåller vi oss rätten att genomföra tekniska förändringar och förbättringar. Av trycktekniska skäl kan färgavvikelser förekomma. Vissa material och färger 
kan ej återges med exakt noggrannhet. Bürstner reserverar sig för rätten att genomföra tekniska förändringar på fordonet, så länge kvalitén förblir densamma eller höjs, och så länge användningsmöjligheterna ej påverkas. Kontrollera all 
information rörande fritidsfordonet med din Bürstner-återförsäljare före köpeavtalets undertecknande. Alla priser på tillvalsutrustning och tillbehör gäller vid fabriksmontering i samband med tillverkningen av fordonet. 

Bilderna kan visa rekvisita och/eller utrustning som är tillval och ej ingår i standardutrustningen. Alla priser i SEK. Alla prisuppgifter är cirkapriser, fritt auktoriserad Bürstner-återförsäljare, och gäller för leveranser fr.o.m. 2021-09-01.
Bürstner förbehåller sig rätten att justera priserna vid förändring av mervärdesskatt eller andra skatter och avgifter. Vi reserverar oss för eventuella misstag, tryckfel och ändringar på produkten.
Alla uppgifter gäller fordon avsedda för den svenska marknaden.
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Koncept & design: Kresse & Discher GmbH
Produktion: Kresse & Discher GmbH 
Bilder: R2N Studios, Uros Podlogar Photography
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Din Bürstner-återförsäljare väntar på dig!


