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COPA

De veelzijdige c
ompacte Van 

voor actieveli
ngen! Copa

Pluspunten buiten

 + Compact-Van op basis van Ford Transit Custom
 + compacte afmetingen
 + 6 verschillende lakkleuren
 + slechts 199 cm breed
 +  modernste rijassistentie systemen (hill assist, 

zijwind- en actieve remassistent)
 + 16" aluminium velgen
 + luifel (optie)
 + solarfolie in de C 500 (optie)

Pluspunten binnen

 + 2 indelingen C 500 en C 530
 + comfortabele stahoogte dankzij hefdak
 + flexibel interieur, variabel zitconcept
 + slimme detailoplossingen
 + grote laadruimte
 + functionele keukenuitrusting
 + slaapdak met panoramafunctie



De Copa is de meest compacte Van in het Bürstner 
assortiment. De indelingen zijn zo variabel dat de 
Copa voor elke toepassing geschikt is.

Hij is de succesvolle combinatie van talrijke gebruiks-
mogelijkheden en modernste wooncomfort. Onder 
andere aan boord: een functionele keuken met een 
indrukwekkende stahoogte van maximaal 2,47 m, 
veel slim geïnstalleerde opbergmogelijkheden en 
een groot tweepersoonsbed in het hefdak.
Aan de achterzijde van de nieuwe C 530 is er zelfs 
een WC, wastafel en douche!

Dit maakt de Van met zijn smalle buitenbreedte van 
slechts 1,99 meter een betrouwbare metgezel voor 
sportieve activiteiten of gezinsuitstapjes als ook 
voor het transport van volumineuze voorwerpen.

Een voor alles
!

De allrounder

COPA

Afb. ‚Holiday versie‘



Voor rij- en woonsituaties

Het is het variabele interieurconcept dat de Copa zo uniek maakt.
In een handomdraai ontstaat een uitnodigende zitgroep met of zonder tafel voor twee tot vier personen. (Afbeeldingen: 

„Holiday versie“ met extra individuele stoelen die kunnen worden besteld).

Goed verborgen en altijd praktisch: een 41-liter  
compressorkoelbox in de C500 (optioneel).

Voor 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 maaltijden

En natuurlijk royale
kasten met ruimte-
besparende schuifdeur.

COPA



Ruimte voor iedereen...

Extra opbergruimte voor kleding of
of wat je maar mee wilt nemen.

Het achterste gedeelte biedt een grote
laadruimte.

...en alles

Aansluiting voor de buitendouche
(douchekop met slang via Bürstner 
accessoires “OTZ” en als optie
beschikbaar).

In de „Holiday versie“
wordt de Copa C 500 
aangevuld met een
achterbank, die kan worden
omgezet in een slaapbank
(zoals getoond in de
afb.). Wie kiest voor
de „Bus versie“, krijgt twee
individuele stoelen  
in plaats van de
bank achterin.
In de C 530 is de bank
al standaard inbegrepen.

COPA

Standaard hefdak met comfortabel
tweepersoonsbed en panoramafunctie*.

Hoogwaardig matras en schijfveren voor een 
rustgevende slaap. Met gesloten panoramafunctie 

maken de extra raamopeningen en horren  
de ruimte licht en beschermen tegen insecten.

*Darstellung kann abweichen (Abb.: C 530).



COPA C 530

De perfecte co
mbinatie

van compactheid en

comfort.

Nieuwe indeling C 530 in de Copa

Het is de eerste uitbreiding
van de nog jonge Copa-serie.
Met de C 530 wordt een ongeveer
30 centimeter langer model
gelanceerd. Het heeft een naar 
achter openend slaapdak en
heeft nu ook een badkamer
door de grotere voertuiglengte.

Een badkamer met klapbare 
wastafel, vast cassettetoilet, 

een insteekdouchebak
met douchegordijn 
 en een uittrekbaar 

waterkraan als douchekop.

Bovendien vergemakkelijken 
twee schuifdeuren bij de C 530
het in- en uitstappen.  
Zo geniet je tijdens de  
koffiepauze van frisse lucht!  
Wat een comfort!

De tafel is vrijstaand en
kan ook buiten worden gebruikt.

Als je de bank neerklapt,
wordt het een extra bed.



 +  verduistering 
woonruimte en 
cabine

 + warmwaterboiler
 +  compressorkoelbox 

met 51 l (C530)
 +  opbergvak onder de 

bank

Holiday versie

 + zitbank incl. Isofix
 +  compressorkoelbox met 

41 l (C500)
 + verduistering in interieur
 + opbergvak onder zitbank
 +  kussen voor uitbouw tot 

slaapbank

 +  enkele stoelen incl. 
Isofix

 +  compressorkoelbox 
met 41 l (C500)

 +  verduistering in 
interieur

Bus versie

Pakketten (optioneel)

 +  Ford Transit Custom 2.0 
EcoBlue 150 pk, handgescha-
keld

 + 17" aluminium velgen antraciet
 + radiatorrooster met chroomlijst
 +  Ford zichtpakket 2 incl. 

audiosysteem 24
 +  Inroad - stoffen bekleding voor 

voorstoelen
 +  buitenspiegel elektrisch 

inklapbaar
 +  zijbeschermingsstrips in 

lakkleur
 + bumper in lakkleur
 + reserve noodwiel

Chassis pakket 2 (C 500)Chassis pakket 1 (C 530)

 +  Ford Transit Custom 
2.0 EcoBlue 150 pk, 
handgeschakeld

 +  16" aluminium velgen 
in Trail-design

 +  radiatorrooster in 
Trail-design

 +  Voorstoelen gedeelte-
lijk in leder

 + bumper in accentkleur
 + sperdifferentieel
 +  treeplank aan  

weerszijde

Chassis pakket 3 (C 500) 

 + Ford Transit Custom 2.0 EcoBlue 
 + 150 pk, handgeschakeld
 +  17" aluminium velgen  

in 5-spaken design
 + radiatorrooster in sportief design
 +  Ford zichtpakket 2  

incl. audiosysteem 24
 +  Salerno kunstlederen bekleding  

voor voorstoelen 
 + treeplank instaptrede
 +  buitenspiegel elektrisch inklapbaar
 + zijbeschermingsstrips in lakkleur
 + bumper in accentkleur
 + differentieel
 + reserve noodwiel

Home pakket

Hokkaido orange
(optie)

Polar silver
(optie)

Lakken

Frost white
(standaard)

COPA

Chroma blue
(optie)

Magnetic grey
(optie)

Obsidian black
(optie)

Aanduiding van de maximumwaarden
in deze serie. 

C 500 C 530



Pas je Copa individueel aan met onze originele onderdelen en ac-
cessoires. Voor het reizen met de hond, extra #overalthuis licht 
of een tweede „woonkamer“ voor buiten ... Bürstner
heeft het perfecte accessoire voor elke situatie. Uitsluitend in
onze online shop www.buerstner.com/nl kunt u uw artikel selecte-
ren en vervolgens afhalen bij uw Bürstner dealer. Het uitgebreide 
assortiment accessoires is gloednieuw voor onze campervans: 
achterluifel, zonneluifel, opbergboxen en nog veel meer...

Originele onderdelen 
en accessoires

1 Met de startset voor campervans heeft Bürstner een basisassor-
timent samengesteld voor een gemakkelijke start van het Vanlife. 
Verlengkabel met CEE-stekker en koppeling,  hellingswiggen en 
zekeringen (set van 10 platte zekeringen, mini platte zekeringen 
KFZ 12V set van 4) zijn goed opgeborgen in de  praktische Bürstner 
rugzak. De waterdichte rugzak is de ideale metgezel voor uw bui-
tenavontuur.

2 Zin in een verfrissende douche? Overal en altijd mogelijk. Dankzij 
de douchekop met slang in het achterste gedeelte van de Copa.

3 Met de Bürstner slaapdakisolatie voor de Copa bent u optimaal 
uitgerust voor de overgangs- en winterseizoen. De isolatie bestaat 
uit vier delen en kan van binnenuit rechtstreeks met klittenband 
op de dakbekleding worden bevestigd. De binnenkant bestaat uit 
zachte velours stof, de buitenkant van ademend Tyvek materiaal. 
Tussen de twee lagen is er 10 mm isolatie. De voor- en zijkanten 
kunnen worden geopend door middel van een rits voor ventila-
tie of om licht binnen te laten. Zelfklevende klittenband zijn in-
begrepen voor bevestiging.

4/5 Voor uw goede nachtrust zoals thuis bieden wij een 
matrastopper voor het ligoppervlak van de klapbare bank 
van de Copa. De topper is met een donkere stof over-
trokken. Het antislip oppervlak voorkomt verschuiven. 
Opgevouwen kan hij gemakkelijk met de bij de leve-
ring inbegrepen riemen aan de achterkant van de 
bank worden bevestigd. Bijzonder praktisch: de 
hoes kan verwijderd en gewassen worden (40 C 
fijne was).
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Download
catalogus

Blader in alle rust onze PDF 
accessoires folder door.  
Deze staat voor u klaar.
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Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud kunnen wij drukfouten niet uitsluiten. Afwijkingen in structuur en kleur vergeleken met
de afgebeelde inrichting blijven voorbehouden, voor zover deze in de aard van de gebruikte materialen liggen en in de handel gebruikelijk zijn. 
De technische gegevens in deze brochure komen met gewicht en afmetingen overeen met de stand van kennis en productie ten tijde van het drukken (08/2022).
Bürstner behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen of verbeteringen in het product aan te brengen. Wij raden u aan, u tijdens het informatieproces en 
vóór het sluiten van het contract op onze website, met behulp van onze configurator en/of bij onze erkende dealer over eventuele wijzigingen 
ten opzichte van deze publicatie te informeren. Sommige illustraties bevatten optionele extra’s of decoratieve elementen die niet tot de leveringsomvang behoren.


