
COPA 2023

#välbefinnande



COPA

Vår mångsidiga kom
pakt-van 

för aktiv frit
id! Copa

Pluspunkter utvändigt

 + Kompakt-van baserad på Ford Transit Custom
 + Kompakta yttermått
 + Välj mellan 6 olika lackeringar
 + Utvändig bredd endast 199 cm
 +  Moderna assistanssystem (start i backe,  

sidvindsassistans och aktiv bromsassistans)
 + 16" lättmetallfälgar
 + Markis (tillval)
 + Solarfolie i C 500 (tillval)

Pluspunkter invändigt

 + Två planlösningar: C 500 och C 530
 + Bekväm ståhöjd, tack vare uppfällbart tak
 + Flexibel inredning med variabelt sittkoncept
 + Smarta detaljlösningar
 + Stort lastutrymme
 + Funktionellt kök
 + Sovtak med panoramafunktion



Copa är den mest kompakta van-modellen i Bürst-
ners utbud. Tack vare modulsystemet med förank-
ringsskenor, är planlösningarna så flexibla att de kan 
anpassas till snart sagt varje ändamål. Copa är den 
lyckade kombinationen av talrika användningsmöj-
ligheter och modernaste boendekomfort. I Copa hit-
tar du bland annat ett funktionellt kök, en impone-
rande ståhöjd på upp till 247 centimeter, många 
smarta förvaringsmöjligheter och en stor dubbel-
säng i det uppfällbara taket. Baktill i nya C 530 finns 
t.o.m. en hygienavdelning med WC, tvättställ och 
dusch!

Detta gör att Copa – som har en utvändig bredd på 
endast 199 cm – passar lika bra som trogen följesla-
gare på sportiga aktiviteter, som familjebil och för 
transport av skrymmande föremål.

Allt-i-ett-bilen
!

Multi-talangen

COPA

Bilderna visar ”Holiday”-versionen



Att resa och bo

Det är inredningskonceptet med sina variationsmöjligheter som gör Copa så unik. I en hand-
vändning skapas en inbjudande sittgrupp – med eller utan bord – för två till fyra personer. 
(Bilderna visar ”Holiday”-versionen med separata stolar som tillval)

Undanskymd och praktisk: kompressorkylbox  med 41 l 
volym i C 500 (tillval).

Vare sig det gäller en kortare rast under resan eller en omfattande meny, tillredd av lokala specialiteter, hittar du i 
Copa – trots det kompakta utrymmet – ett fullutrustat kök.
Undanskymd och praktisk: kompressorkylbox  med 41 l volym. (Ingår i ”Holiday”-och ”Bus”-paketen.)

Att stilla hungern

Naturligtvis finns här 
rymliga underskåp med 
utrymmesbesparande 
skjutdörrar.

COPA



Plats för alla …

Stuvningsutrymmen för kläder och annat man behöver ha 
med sig.

Gott om lastutrymme längst bak.

… och för allt.

Anslutning för utvändig dusch. 
(Slang med duschhuvud ingår i 
Bürstners sortiment av 
originaltillbehör och 
valfritt.)

I ”Holiday”-versionen har 
Copa även en bakre soffa, 
som kan användas som 
bäddsoffa. Den som väljer 

”Bus”-versionen får två 
separata stolar istället för 
soffan.
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Uppfällbart tak med bekväm dubbelsäng och 
panoramafunktion är standard.* Förstklassig 

madrass av hög kvalitet samt tallriksfjädrar 
garanterar skön sömn. När panoramafunktionen är 

stängd, släpper fönsteröppningarna in ljus och 
myggnäten skyddar mot insekter.

*Utförandet kan avvika. Bilden visar C 530.



COPA C 530

Den perfekta k
ombina-

tionen av ”kom
pakt” 

och ”komfortabel”.

C 530 – en ny modell i Copa- serien

Trots att Copa-serien är så ny, har 
den redan kompletterats med 
ytterligare en modell – C 530, 
med 30 cm större längd den 
första modellen. Här finns ett 
sovtak som öppnas bakåt, och 
tack vare den större längden har 
vi även lyckats skapa plats för ett 
badrum.

Badrum med uppfällbart 
tvättställ, fast monterad 
kassettoalett, löstagbart 
duschgolv, duschdraperi 

och utdragbar vattenarma-
tur med duschmunstycke.

I C 530 finns skjutdörrar på båda 
sidor, vilket inte bara gör det 
lättare att stiga i och ur bilen 
utan även gör att man kan njuta 
av frisk luft i mängder vid en 
kaffepaus längs vägen. Vilken 
frihetskänsla!

Det fristående bordet kan även 
användas utomhus.

Soffan kan enkelt förvandlas till 
sovplats.



Hokkaido-orange 
(tillval)

Polarsilver 
(tillval)

Lackeringar

Frostvit
(standard)

COPA

Chroma-blå 
(tillval)

Paket (tillval)

Uppgifterna avser max-  
värde i denna modellserie.

Magnetic-grå 
(tillval)

Obsidian-svart 
(tillval)

 + Ford Transit Custom 2.0
 +  EcoBlue 150 hk, manuell 

växellåda
 +  17" lättmetallfälgar, antracitgrå
 + Kylargrill med kromsarg
 +  Ford siktpaket 2, inkl. audio-  

system 24
 +  Inroad – tygklädsel för  

framstolarna
 +  Ytterbackspeglarna elektriskt 

infällbara 
 + Lackerade sidoskyddslister
 + Lackerad stötfångare
 + Nödreservhjul

Chassi-paket 2 (C 500)Chassi-paket 1 (C 530)

 +  Ford Transit Custom 2.0 
EcoBlue 150 hk, 
manuell växellåda

 +  16" lättmetallfälgar 
med Trail-design

 +  Kylargrill med Trail- 
design

 +  Framstolarnas klädsel 
delvis i skinn

 +  Stötfångare i accentfärg
 + Differentialspärr
 +  Långt fotsteg på båda 

sidor

Chassi-paket 3 (C 500) 

 +  Ford Transit Custom 2.0 EcoBlue 
150 hk, manuell växellåda

 + 17" lättmetallfälgar, 5-ekrade
 + Kylargrill med sportig design
 +  Ford siktpaket 2, inkl. audio-  

system 24
 +  Salerno – konstläderklädsel för 

framstolarna
 + Långt fotsteg
 +  Ytterbackspeglarna elektriskt 

infällbara
 + Lackerade sidoskyddslister
 + Stötfångare i accentfärg
 + Differentialspärr
 + Nödreservhjul

 +  Mörkläggning i bil 
och bodel

 + Varmvattenberedare
 +  Kompressor-kylbox 

51 liter (C 530)
 + Förvaringsfack under  

 soffan

Holiday Version

 +  Soffa, inkl. Isofix
 +  Kompressor-kylbox  

41 liter (C 500)
 + Mörkläggningsmöjlighet
 + Stuvfack under soffan
 + Dyna för större bädd

 +  Separata stolar, inkl. 
Isofix

 +  Kompressor-kylbox 
41 liter (C 500)

 +  Mörkläggningsmöjlig-
het

Bus Version Home Paket

C 500 C 530



Med hjälp av våra originaldelar och tillbehör kan du utforma din 
Copa efter dina personliga önskemål. Tillhör du dem som reser 
med hund, eller behöver du ett extra ”vardagsrum” utanför bilen? 
Bürstner har lösningar för alla behov! I vår online-butik (https://
shop.buerstner.com/en) eller i vår tillbehörskatalog kan du välja ut 
det du önskar, och sedan hämta varorna hos din Bürstner-återför-
säljare. Helt nytt är det utökade utbudet för våra Camper Vans: 
Bakre tält, soltak, förvaringsboxar och mycket mer …

Originaldelar och 
tillbehör

COPA

Ladda  
ner katalog

Bläddra i lugn och ro igenom 
vårt utbud av tillbehör. 

Katalogen i PDF-format 
väntar på dig.
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3
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1. Med vårt startset för Camper Vans erbjuder vi ett grundsorti-
ment av de nödvändigaste sakerna för dig som vill haka på vanli-
fe-trenden. En förlängningskabel med CEE-kontakter, nivåkilar 
och två säkringssortiment (10 flatstiftssäkringar, 4 miniflatstifts-
säkringar), förpackade i en praktisk Bürstner-ryggsäck. Den vat-
tentäta ryggsäcken är dessutom den idealiska följeslagaren på 
dina outdorr-äventyr. 

2. Sugen på en uppfriskande dusch? Nu är det möjligt, var som 
helst och när som helst. Detta tack vare slang med duschmun-
stycke till din Copa.

3. Med Bürstners sovtaksisolering för Copa, är du bäst föreberedd 
för camping under för- och eftersäsong samt vinter. Isoleringssatsen 
består av fyra delar som, med hjälp av de fastsydda kardborrbanden, 
kan fästas direkt i innertaket. Insidan består av ett mjukt ve-
lour-material, medan utsidan är gjord av Tyvek – ett tunt plastma-
terial som kan ”andas” och mellan dessa finns en10 mm tjock 
isolering. Front och sidor är försedda med blixtlås, så att de kan 
öppnas för vädring eller för att släppa in mer ljus. I leveransen 
ingår självhäftande kardborrband.

4./5. För en lika skön sömn som hemma, erbjuder vi en 
bäddmadrass för den bäddbara soffan i Copa. Bädd-
madrassen har överdrag av mörkt tyg, och är försedd 
med glidskydd. När bäddmadrassen är hoprullad kan 
den, med hjälp av det medföljande spännbandet, 
fästas vid soffans ryggstöd. Speciellt praktiskt är 
det, att överdraget kan tas av och tvättas (skon-
sam fintvätt, 40°).
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Trots noggrann kontroll av innehållet, kan tryckfel inte helt uteslutas. 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. De 
tekniska specifikationer som anges i dessa tryckta dokument motsvarar den kunskaps- och produktionsnivå som gällde vid tidpunkten för tryckningen avseende vikt 
och dimensioner samt utrustning och utförande (08/2022). Bürstner förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller förbättringar av produkten. Vi re-
kommenderar därför att du under informationsprocessen och innan avtalet ingås informerar dig om eventuella ändringar jämfört med denna publikation på vår 
webbplats, vår konfigurator och/eller hos vår auktoriserade återförsäljare för våra märken. Bilderna kan visa rekvisita och/eller utrustning som är tillval och ej ingår i 
standardutrustningen.


