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COPA

De compacte en veelz
ijdige

Van voor actieve 

vrijetijdsliefhebbers!
Copa
Pluspunten - buiten

Pluspunten - binnen

 + compacte van op Ford Transit Custom
 + compacte afmetingen
 + zes exterieurkleuren naar keuze
 + breedte van slechts 199 cm
 + de modernste rijhulpsystemen (heuvelstarthulp,
 + stabilisatiehulp bij zijwind, actief remmen   

 assisstent)
 + 16’’ aluminium velgen
 + donker getinte achterrruiten
 +  na de rit kan de tafel worden gedemonteerd en 

gebruikt als buitenmeubel
 + flexibel zonnepaneel C 500 (optie)
 + luifel (optie)

 + twee indelingen C 500 en C 530 
 + aangename stahoogte dankzij het hefdak
 +  modulair interieur, intelligente oplossingen en 

oog voor detail
 + modulaire losse stoelen
 + grote laadruimte
 + functionele keukenuitrusting
 +  hefdak met boxspring en panoramisch 

uitzicht
 +  uitneembare opbergbox verankerd in de rails 

onder de bank



Een voor alles
!

De allrounder

COPA

De Copa is de meest compacte van in ons gamma.
Het railsysteem maakt de lay-out zo aanpasbaar dat 
de Copa perfect geschikt is voor alle situaties. Het 
vormt de ideale combinatie van een veelvoud aan 
gebruiksmogelijkheden en het modernste woon-
comfort. Aan boord onder meer een functionele keu-
ken met een binnenhoogte tot 2,47 m, slim  
geïntegreerde opbergmogelijkheden, een groot 
tweepersoonsbed in het uitklapbare dak en een 
bank die om te bouwen is tot een tweepersoonsbed.
Achteraan in het nieuwe model C 530 zit er zelfs een 
badkamer met toilet, lavabo en douche !

U kunt de stoelopstelling ook aanpassen naar keuze 
met maximaal 6 stoelen*! Met zijn externe breedte 
van slechts 1,99 m is deze mini-van geschikt voor 
sportactiviteiten, familie-uitstapjes in de buiten-
lucht of dagelijks vervoer.



COPA

Onderweg of ter plaatse

Het is het flexibele interieurconcept dat de Copa zo uniek maakt.
In een handomdraai creëert u een uitnodigende zitgroep met of zonder tafel voor twee tot vier personen.
(Afbeeldingen “Holiday versie” met extra te bestellen enkele stoelen)

Of het nu gaat om een kleine snack onderweg of een uitgebreid menu met lokale specialiteiten ter plaatse: In de 
Copa vindt u een volledig uitgeruste keuken in een modern design, zelfs in een uiterst compacte ruimte.

Voor de grote en kleine trek

En natuurlijk ruime kasten 
met ruimtebesparende 
schuifdeur.

Goed verstopt en toch praktisch: een 41 liter compressor 
koelkast in het C 500 (optioneel).



COPA

Plaats voor iedereen...

Extra opbergruimte voor kleding of 
wat u verder mee wilt nemen.

Het achterste gedeelte biedt 
een grote laadruimte.

...en voor alles.

Aansluiting voor de buiten-
douche (douchekop met 
slang verkrijgbaar via 
Bürstner toebehoor ‘OTZ’
en optioneel).

De Copa is uitgerust met een
achterbank die kan worden
omgevormd tot een bed.

Standaard hefdak met groot dubbel bed en 
panoramische functie*. Kwalitatieve matras voor 

een goede nachtrust. Ramen zorgen voor  
eventueel licht en beschermen tegen insecten.

*Dak kan variëren. Foto van de C 530.



COPA C 530

De perfecte sy
mbiose 

tussen compactheid 

en comfort.

Nieuwe indeling C 530 in de Copa

Met de nieuwe indeling C 530 
heeft het succes model C 500 er 
een "grote broer" bij. 30 cm 
langer, en toch een compacte 
ruimte, een naar achter openend 
dak in combinatie met een 
badkamer. 

Een badkamer uitgerust 
met een wegklapbare 

lavabo, WC, een verzonken 
doucheruimte met dou-

chegordijn en uittrekbare 
waterkraan die ook dienst 

doet als douchekop.

De Copa C 530 is o.a. voorzien 
van twee schuifdeuren die het 
in- en uitstappen vereenvoudigen. 
Profiteer van uw koffiepauze 
binnenin met voldoende voorzie-
ning van frisse lucht!

De tafel is verwijderbaar en kan 
dus ook buiten gebruikt worden.

De zitbank kan getransformeerd 
worden in een extra slaapplaats.



Hokkaido Orange
(optie)

Polar Silver
(optie)

Lak

Frozen White
(standaard)

 +  2-zitsbank met functie 
slaapplaats en Isofix

 + opbergbox onder de bank
 +  compressor koelkast 41L 

(C 500), 51L (C 530)
 +  isotherme verduistering 

binnenkant

COPA

Chrome Blue
(optie)

De kleine extra’s (standaard)

Weergave van de  
maximumwaarden in deze serie.

Magnetic
(optie)

Obsidian Black 
(optie)

 +  Ford Transit Custom 2.0 
EcoBlue 150 Pk, manuele 
versnelling

 + 17" ALU velgen antraciet
 + optische randen in chromé
 +  Ford vision package 2 incl. audio 

system 24
 + bekleding cabine stoelen Inroad
 +  buitenspiegels electrisch 

inklapbaar
 +  gekleurde laterale buitenspoi- 

lers
 + gekleurde bumpers
 + reservewiel

Pack chassis 2 (C 500)

C 500 C 530

Pack chassis 1 (C 530)

 +  Ford Transit Custom 
2.0 EcoBlue 150 Pk, 
manuele versnelling

 +  16" ALU velgen design 
Trall

 + kalender design Trall
 +  bekleding cabine 

stoelen in leder design 
Trall

 + gekleurde bumpers
 + sperdifferentieel
 +  opstap aan beide 

zijden

Pack chassis 3 (C 500) 

 +  Ford Transit Custom 2.0 EcoBlue 15 
Pk, manuele versnelling

 + 17" ALU velgen
 + sportieve kalender
 +  Ford vision package 2 incl. audio 

system 24
 +  bekleding cabine stoelen in leder 

Salerno
 + lange opstap
 + buitenspiegels electrisch inklapbaar
 + gekleurde laterale buitenspoilers
 + gekleurde bumpers
 + sperdifferentieel
 + reservewiel

Pakketten (optie)
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Pas uw Copa aan met onze originele onderdelen en accessoires. Of 
het nu voor reizen met de hond is, extra sfeerlicht of een tweede 

“huiskamer” voor buiten... Bürstner heeft het perfecte toebehoor 
voor elke situatie. Exclusief in onze online shop www.buerstner.
com of in de geprinte catalogus kunt u uw artikel selecteren en 
vervolgens ophalen bij uw Bürstner dealer. Gloednieuw is het uit-
gebreide toebehoorprogramma voor onze campervans:  achter-
tent, zonneluifel, opbergboxen en nog veel meer...

Originele 
onderdelen & 
toebehoor

1. Met het startset voor campervans heeft Bürstner een basisas-
sortiment ontwikkeld met de noodzakelijke basics voor een ge-
makkelijke start in het Vanlife. Verlengkabel met CEE-stekker en 
koppelstuk, oprijplaten, alsmede zekeringen (platte zekering set 
van 10, mini platte zekering voertuig 12V, set van 4) zijn goed op-
geborgen in de praktische Bürstner rugzak. De waterdichte rugzak 
is de ideale metgezel voor uw outdoor avontuur.

2. Zin in een verfrissende douche? Overal en altijd mogelijk. Dankzij 
de douchekop met slang aan de achterkant van de Copa.

3. Met de Bürstner slaapdakisolatie voor de Copa bent u goed uitge-
rust voor het overgangs- en winterseizoen. Deze isolatie bestaat uit 
vier delen en kan rechtstreeks van binnenuit op de dakhemel wor-
den bevestigd. De binnenkant bestaat uit zachte velours stof, de 
buitenkant van ademend Tyvek materiaal. Tussen de twee lagen 
bevindt zich 10 mm isolatie. De voorkant als ook de zijkanten kun-
nen worden geopend door middel van een ritssluiting voor ventilatie 
of om licht binnen te laten. Zelfklevend klittenband wordt meegele-
verd voor extra bevestiging.

4./5. Voor een rustgevende slaap zoals thuis bieden wij een ma-
trastopper voor het ligvlak van de Copa opvouwbare zitbank. 
De topper is bekleed met donkere stof. Het anti-slip oppervlak 
voorkomt verschuiven. Wanneer opgevouwen, kan het ge-
makkelijk met de meegeleverde riemen aan de achterkant 
van de bank bevestigd worden. Bijzonder praktisch: de 
hoes kan worden verwijderd en gewassen worden (40 °C 
fijne was).

Download
Catalogus

Blader op uw
gemak door ons

toebehoor assortiment.
Het catalogus-pdf

ligt voor u klaar.
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Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tel. +49 7851/85-0
Fax +49 7851/85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.com
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Ondanks zorgvuldige beoordeling van de inhoud, kunnen wij drukfouten niet uitsluiten. In de loop van elk modeljaar behouden wij ons het recht voor om uitrus-
tingsaanpassingen en productverbeteringen aan te brengen. De in dit drukwerk aangegeven technische gegevens komen qua gewicht, afmetingen, uitrusting en 
uitvoering overeen met de stand van de kennis en productie op het tijdstip van het drukken van dit document (08/2022). Bürstner behoudt zich het recht voor 
om te allen tijde wijzigingen of verbeteringen aan het product aan te brengen. Wij raden u daarom aan om tijdens het informatieproces en vóór het sluiten van het 
contract onze website te raadplegen, onze configurator te gebruiken en/of contact op te nemen met onze erkende Bürstner-handelaar om u op de hoogte te 
stellen van eventuele wijzigingen ten opzichte van de huidige publicatie. Sommige afbeeldingen bevatten speciale uitrusting of decoratieve elementen die niet bij 
de levering zijn inbegrepen.


