
RETKEILYAUTOT 2023

#asumisentuntua
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Miten vapaus, seikkailu ja luonto sopivat yhteen 
rentouden, viihtyvyyden ja turvallisuuden kanssa? 
Siihen Bürstner antaa vastauksen. Siinä on tilaa 
onnellisiin hetkiin, se on spontaani, joustava ja luo-
tettava -  yhdellä sanalla: Se on teidän lempipaik-
kanne. Kaikkialla.

Koe yhdessä unohtu-
mattomia hetkiä - pai-
kassa, jossa löytyy kaikki 
onnellisuuteen: Se on 
ASUMISENTUNTUA.
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CAMPEO

“Mielikohteeseen.  
Aina “

Baden-Baden

”Campeo on paras esimerkki Van-Life-elämään à la Bürstner: 

tyylikäs ja samaan aikaan käytännöllinen. Tavoitteena  

oli suunnitella ketterä ja kompakti matkailuajoneuvo, jossa on 

mahdollisimman paljon säilytystilaa ja viihtyisä  

asunto-osan sisustus.”

Sylvain Heideier, #asumisentunnun suunnittelija

Kaikki tiedot  
Campeosta

www.buerstner.com Lähtökuopissa 
lomalle 
Suunnitteletko matkasi jo hyvissä ajoin etukäteen vai pak-
kaatko tavarat spontaanisti kiireisen työviikon päätteksi 
ja kurvaat lyhyelle lomalle? Oma Campeo kuljettaa sinut 
lempipaikkoihisi tarjoten niin miellyttävän ajomatkan kuin 
myös viihtyisät puitteet oleskeluun ja rauhoittumiseen 
moottorin sammuttua. Campeosta löydät kaiken, mitä 
tarvitset voidaksesi hyvin matkallasi.
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CAMPEO

Campeo
Plussat ulkopuolella

 + ESP sis. ASR ja Hill Holder
 + ABS
 + Sävytetyt, avattavat ikkunat sis. pimennys- ja hyttysverho
 + Moderni Campeo-ulkografiikka 
 +  Valittavana 6 ulkovärivaihtoehtoa (valkoinen = vakio, viisi 

muuta saatavana lisähinnasta)
 + Keskuslukitus ja sähköiset ohjaamon ikkunannostimet
 + Urheilullisen vaikutelman tuova Active-paketti (lisävaruste)
 + Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny
 + Ohjaamon manuaalinen ilmastointi, sis. hiukkassuodatin
 + Vakionopeuden säädin

Plussat sisäpuolella

CAMPEO

Lisätietoja

Campeo-retkeilyau
toista 

www.buerstner.co
m/fi

 + ”Brava”-kalusteet
 + Nostokatto (lisävaruste)
 + Väliseinä, jossa askelma takavuoteeseen nousua varten
 + Pitkittäis- tai poikittaissuuntainen parivuode 
 + LED-valaistus ja 2 USB-pistoketta
 + Iso takatalli, jossa 4 kiinnityskiskoa
 + Korkealaatuiset, monivyöhykkeiset patjat kaikissa vuoteissa
 + Isofix-kiinnitys lastenistuimelle
 +  Pesutilassa kiinteä pesuallas, ulosvedettävä suihku ja  

ikkuna (malleissa C600 ja C640 lisäksi vaatekaappi)
 +  Valaistuspaketti tunnelmallisen valaistuksen takaamiseksi 

(lisävaruste)
 + Multimediajärjestelmä (lisävaruste), saatavana myös navigoinnilla
 + Kaasukäyttöinen uuni malleissa C 600 ja C 640 (lisävaruste)
 +  Esteettömät näkymät kaikkialle ajoneuvossa luovat kodikasta 

#asumisentuntua
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CAMPEO CAMPEO

Campeossa olo on mitä parhain va-
paudesta nauttimiseen ja hetkessä 
elämiseen. Ota hetki itsellesi ja hidasta 
tahtia vaikkapa valmistellessa illallista 
retkeilyautosi keittiössä. Kompaktim-
min, ketterämmin ja viihtyisämmin 
tuskin voit matkustaa! 

Hyppää kyytiin 
ja nauti!



 

       REAR BED
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Pohjaratkaisut ja varusteet

C 540

CAMPEO

Kohokohtia

 + Mukava seisomakorkeus
 + Katon muotoilu edessä
 + Lisävarusteena nostokatto  

 (lisävuodemahdollisuus) 
 + Iso säilytystila takana
 + Kompressorijääkaappi

Kokoa oma toiveitasi 

vastaava Campeo!
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Paljon nerokka
ita ja 

käytännöllisiä
ratkaisuja!

Ulkovärit Verhoilukankaat Kalusteet

Valkoinen vakiona, viisi muuta ulkoväriä 
saatavana lisähinnasta (kuvassa erikoisväri 
Grigio Campovolo)

Kaluna Pacific Brava

CAMPEON PAKETIT

Amaro

C 600

C 640

Paketti

Active-paketilla viimeistelet 
Campeosi sporttiseksi ja 
dynaamiseksi katseidenkerääjäksi:

 + Laadukas verhoilu ”ACTIVE”-brodeerauksella
 + 16" alumiinivanteet
 + Upotetut ikkunat alumiinikehyksin
 + Oma, erottuva graafinen ilme
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LINEO

”Bürstnerin uusi 

retkeilyautomalli! “

Gengenbach

Retkeilyauto, jossa 
on poikkeuksellista 
tilantuntua
Lineo, retkeilyautojemme uutukainen Ford Transitin alus-
talla, on mitä mainioin vaihtoehto sinkuille, pariskunnille ja 
nuorille perheille, jotka etsivät korkealaatuista ja moni-
puolista ajoneuvoa niin arkikäyttöön kuin lomailuunkin.   
Lineossa on poikkeuksellinen 199 cm:n sisäkorkeus ja 
jopa 201 cm pitkä vuodeala vakiomuotoisten vuoteenpi-
dennysten ansiosta. Näin ollen uusi retkeilyautomme tar-
joaa sisätilojen mukavuuksia ja ilmavaa tilantuntua yhdis-
tettynä kompakteihin mittoihin ja joustavuuteen. 

Koe maksimaalinen ajomukavuus tien päällä ja nauti viih-
tyisästä omasta tilasta, kun on aika levätä.

”Kaudelle 2023 Bürstner laajentaa uutta Lineo C 590 -malliaan 

takaosan vakiomuotoisilla vuoteenpidennyksillä.  

Näin Bürstner tarjoaa ensimmäisenä valmistajana retkeilyau-

ton 201 x 145 cm kokoisella poikittaisella XXL-vuoteella.”

Sylvain Heideier, tilasuunnittelija

Kaikki tiedot  
Lineosta

www.buerstner.com
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LINEO

Lineo

Plussat ulkopuolella

 + 130 hv, manuaalivaihteisto, sivutuuliavustin, luistonesto 
 + ABS & ESP
 +  Ikkunalliset ja lämmitetyt takaovet (vakio)
 + Ulkoväreinä valkoinen ja 5 modernia metalliväriä
 + Upotetut ikkunat alumiinikehyksin (vakio)
 + Ikkuna pesutilassa
 + Keskuslukitus ja sähköiset ohjaamon ikkunannostimet
 + Urheilullisen vaikutelman tuova Active-paketti (lisävaruste)
 + Vakionopeuden säädin

Plussat sisäpuolella

 + Avaran tilan tunne 199 cm sisäkorkeuden ansiosta
 + Portaaton lattia (lämmitetty), jossa säilytystila
 + Erikoistikkaukset (osana Active-pakettia)
 + Isofix-kiinnitys lapsen turvalaitteelle
 +  Poikkeuksellisen pitkä poikittainen parivuode molemminpuolisten 

vuoteenjetkeiden ansiosta (vain C 590)
 +  Combi 4 -lämmitys kaasulla (vakio), dieselkäyttöinen Combi 6D 

(lisävaruste)
 + Kompressorijääkaappi 75 l (C 550), 90 l (C 590)
 + Spottivalot 2x oleskelutilassa, 2x makuutilassa
 + Pistorasiat 3x 230 V, 2x USB, 1x12 V TV:n luona
 +  Saatavana tunnelmallinen valaistuspaketti epäsuoralla,  

himmennettävällä valaistuksella

Tarkemmat tiedot  

ajoneuvoistamme osoitteessa
 

www.buerstner.co
m/fi

LINEO
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LINEO LINEO

Lineon sisätiloista huokuu Bürstnerille 
ominainen kodikkuus ja lämminhenki-
syys. Etuosan mukavasta istuinryh-
mästä keskiosan keittiöön ja pesuti-
laan sekä takaosan parivuoteeseen ja 
kaksoispohjaan säilytystiloineen – Li-
neosta löytyy kaikki eväät matkalla 
olosta nauttimiseen ja lomanaikaisiin 
tarpeisiin. 

Vapaa näkyvyys kaikkialle ajoneuvos-
sa luo avaran tilan tunnetta. Kokonai-
suuden täydentävät modernit kalus-
teet ja pinnat, joissa yhdistyvät puu 
sekä lämmin, vaalea,  hiekanharmaa 
sävy. Verhoiluvaihtoehtoja on kolme. 

Tee niin kuin Sinusta 

tuntuu ja nauti.
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Pohjaratkaisut ja varusteet

C 550

LINEO

Kohokohtia

 + Alustana Ford Transit
 + Leveys 2,06 m
 + Korkeus 2,88 m
 + Valittavana 6 pakettia   

 (lisävaruste)
 + Takaosan levennykset   

 mallissa C 590 
 (vuoteenjatkeet)

 + Portaaton lattia

Kohokohta:

sivuseinien levenn
ykset auton 

molemmin puolin mallissa  

C 590, jotka lisäävä
t parivuoteen 

pituutta!

Varustepaketeilla voit viimeistellä Lineosi unelmiesi retkeilyautoksi! 

Ulkovärit Verhoilukankaat

Valkoinen vakiona, 5 muuta ulkoväriä saatavana 
lisähinnasta (kuvassa valkoinen)  

Amaro Kaluna

Kalusteet

Brava

LINEO

C 590

Pacific
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Enemmän 
kuin ajoneuvo
Retkeilyautolla matkustaminen ei ole pelkkä toinen 
tapa lomailla, vaan se on myös toinen elämäntapa. 
Unelma matkustaa liikkuvassa kodissa, vailla puu-
tetta mistään.
Tämän unelman toteuttajana Bürstner hakee ver-
taistaan. Teemme kaikkemme, jotta sisätilat, kalus-
teet ja toiminnallisuus ovat sopusoinnussa parhaal-
la mahdollisella tavalla. Näin voitte suunnata 
Bürstnerillä lempipaikkoihinne ja löytää yhdessä 
olemisen, matkaamisen ja asumisen ilon kerta toi-
sensa jälkeen.

Tuoretta kalaa merestä, hedelmiä suoraan 
hedelmäpuista, raikkaita vihanneksia pai-
kalliselta torilta –retkeilyautollanne olette 
juuri siellä, mistä tuoreimmat ruuan raa-
ka-aineet löytyvät. 
Huippumoderni kaasuliesi, pehmeästi  
ja äänettömästi sulkeutuvat keittiölaati-
kot, oivallisesti sijoitettu jääkaappi:  
Bürstner-keittiö täyttää kaikki toiveenne. 
Hyvä keittiö on kaiken onnen perusta.

Tutustu tarkemmin  

www.buerstner.co
m/fi

Keittiömestariksi

Matkustaessa, varsinkin pidemmän ajan, tarvi-
taan säilytystilaa sekä isoimmille että pienem-
mille tavaroille. Bürstner panostaa jokaisen 
millimetrin hyödyntämiseen ja oivallisten rat-
kaisujen kehittämiseen, jotta teillä olisi tar-
peeksi säilytystilaa. Esimerkkejä tästä ovat toi-
minnalliset yläkaapit, suuri säilytystila takana, 
vaatekaapit, mallista riippuen. Tiedätte itse: 
Järjestys on kaiken A ja O.

Oivallinen tilankäyttö

Sinä olet ainutlaatuinen. Niin tulisi sinun Bürs-
tnerisikin olla. Suuri valikoima ulkovärejä, lu-
kuisia verhoiluvaihtoehtoja, monipuolisia va-
rustepaketteja... Mahdollisuudet muokata 
ajoneuvosta juuri sinun toiveitasi ja tarpeitasi 
vastaava ovat lähes rajattomat. Loppujen lo-
puksi vain yksi on tärkeää: että tunnet olevasi 
kuin kotona. Aina ja kaikkialla.

Juuri Sinun makuusi

Sopii minulle!

#ASUMISENTUNTUA #ASUMISENTUNTUA

Bürstnerin vuoteilla voitte nauttia rentou-
tumisesta, jota tarvitsette vilkkaan päivän
päätteeksi sekä energian tankkaamiseksi
uusiin seikkailuihin. Erillisvuoteet, parivuo-
de tai vuode nostokatolla – sopiva vuode 
löytyy jokaiseen makuun. Korkealaatuisis-
sa, ergonomisissa vuoteissamme makaa-
minen on mukavaa kaikissa asennoissa.

Hyvät yöunet

Bürstnerin sisätiloissa koros-
tuu kodikkuus ja hyvän olon 
ilmapiiri heti sisään astut-
taessa. Siihen vaikuttavat ul-
konäön ohella myös käytän-
nöllisyys ja ergonomisuus. Se 
on sitä jäljittelemätöntä 
Bürstnerin asumisentuntua.

Harmonista asumista

Matkalle lähdön tulee tuntua turvalliselta.
Bürstnerissä voitte aina luottaa alustaan
ja voimansiirtoon. Kaikki mallisarjat on ra-
kennettu luotettaville ja toimiville alustoille.
Lukuisat varusteet, joko vakiomuotoiset tai 
lisävarusteina tilattavat, parantavat enti-
sestään ajoturvallisuutta ja mukavuutta.

Ajoturvallisuutta

Onko mitään mukavampaa, kuin virkistäy-
tyä pitkän ajomatkan, rannalla vietetyn 
päivän tai liikunnan jälkeen? Myös uuteen 
päivään starttaaminen onnistuu parem-
malla mielellä lämpimän suihkun jälkeen. 
Bürstnerin retkeilyautoista löytyy kiinteä 
pesuallas, ulosvedettävä suihku ja ikkuna: 
pesutila on käytännöllinen viimeistä piir-
toa myöten.

Raikkaana matkalle
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Euroopan laajuinen

Enemmän kuin ajoneuvo.

Made by Bürstner*  Edellyttää vuosittaisen 
tiiveystarkastuksen 
suorittamista 
valtuutetussa Bürstner- 
huoltoliikkeessä.

#ASUMISENTUNTUA #ASUMISENTUNTUA

Retkeilyautoa ei osteta hetken mielijoh-
teesta. Päätöstä edeltää usein perus-
teellinen taustatyö: etsitään tietoa, käy-
dään katsomassa autoa, vertaillaan ja 
harkitaan. Kun sitten ostopäätös on vii-
mein tehty, voidaan olla varmoja siitä, 
että ajoneuvo vastaa juuri omia odotuk-
sia. Siitä tulee juuri se oikea, oma matka-
seuralainen.
Me olemme tästä tietoisia! Siksi meidän
omat asiantuntijamme paneutuvat an-
taumuksella työhönsä ja tekevät kaik-
kensa, jotta teidän toivomuksenne voi-
daan toteuttaa. Meihin voitte aina 
luottaa 100-prosenttisesti, sillä laitam-

me kaiken intohimomme ja pitkäaikai-
sen kokemuksemme merkkiimme ja
tuotteisiimme. Täydellisyyden tavoittelu
on meidän toimintamme ohjenuora,
jotta Bürstneristänne tulee teidän lem-
pipaikkanne!
Toimitilamme sijaitsevat Saksan ja Rans-
kan välisellä rajalla, mikä luo suuria
mahdollisuuksia. Voimme poimia tästä 
ympäristöstä sen parhaimmat puolet: 
saksalainen luotettavuuden ja täsmälli-
syyden yhdistettynä ranskalaiseen
elämästä nauttimiseen ja estetiikkaan.
Kahden maailman parhaimmat hedel-
mät teidän iloksenne.

Asumisentuntua - 
Keskitetty tietotaito

Lisätietoja
 asumisentunnusta 

löydät oso
itteesta 

www.buerstner
.com/fi

Matkan alkamisessa on jotain maagista. Perhosia vatsassa. Minkälaisia kokemuk-
sia matka tuonee tullessaan? Hyvä, että olet luottanut vahvaan merkkiin kuten
Bürstner. Liikutpa sitten missä päin maailmaa tahansa, niin läheltä löytyy aina tar-
vittaessa Bürstnerin myyjä- tai huoltoliike, riippumatta siitä, onko kyse varaosa-
tarpeesta, määräaikaishuollosta tai vain hyvästä vinkistä. On hyvä tietää, että 
kuuluu suureen Bürstner-perheeseen.

Pysy yhteydessä, myös 
matkan aikana

Valoisuus ja ilmavuus: siitä tunnistaa si-
sätilat kaikissa Bürstnereissä. Monipuo-
lisella ilma- ja valokonseptilla Bürstner 
varmistaa, että ajoneuvoihin luodaan 
aina optimaalinen tunnelma. Useat käy-

tännölliset parannukset vaikuttavat tei-
dän hyvinvointiinne ja sisätiloissa viihty-
miseen ulkolämpötilasta riippumatta. 
Näin voitte muistella mukavia lomaelä-
myksiänne vielä pitkään jälkeenpäin.

Nauti täydellisestä 
ilmapiiristä

Meidän kokemuksemme 
teidän käyttöönne
Meidän ajoneuvoissamme on koko 
Bürstnerin DNA: tehtaamme sijaitsee 
Saksan Kehlissä, kalusteet valmiste-
taan toisessa toimipaikassamme Rans-
kan Wissembourgissa. Te hyödytte 
meidän yli 60 vuoden tietotaidosta 
matkailuajoneuvojen valmistuksesta. 
Meidän tuotantomenetelmien luotet-
tavuus, työntekijöidemme ammattitai-
to sekä tinkimätön laatu ovat takeena 
siitä, että voitte innolla odottaa seuraa-
vaa reissua Bürstnerillänne! Paras to-
distus tästä on 10 vuoden tiiviysturva*, 
jonka myönnämme kaikkiin ajoneuvoi-
himme mallivuodesta 2019 alkaen. 



Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tel. +49 7851 / 85-0
Fax +49 7851 / 85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.com

Bürstner-kauppiaasi odottaa vierailuasi!

Tässä julkaisussa mainitut tekniset tiedot ovat painon ja mittojen sekä varustelun ja mallin osalta julkaisuajankohdan (08/2022) tietojen ja valmistustason mukaisia. Bürstner pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia 
tai parannuksia. Sen vuoksi suosittelemme, että tiedustelet tutustumisprosessin aikana ja ennen kauppasopimuksen solmimista verkkosivustoltamme, konfiguraattoristamme ja/tai jälleenmyyjältämme mahdollisista muu-
toksista tähän julkaisuun nähden. Pidätämme itsellämme oikeuden eroavaisuuksiin rakenteissa ja väreissä tämän esitteen ja lopullisen tuotteen välillä, emmekä vastaa niistä. Esitteen kuvissa esiintyy osittain erikoisvarusteita ja 
koristeita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen.
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