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Vi skapar  
utrymme av 
drömmar
Den som bestämmer sig för en Elegance gör ett val. För 
boende, komfort och spaciösa utrymmen. Elegance ger 
dig utrymme och möjligheter att bibehålla din invanda 
livsstil även på resa. Med mycket kärlek till detaljer har 
en husbil skapats som du alltid känner dig hemma i.



Stunder av 
njutning

Den förförande doften av färska örter, det ljumma brö-
det från bageriet runt hörnet tillsammans med andra 
regionala specialiteter – under semestern ska man 

också kunna njuta. Det kan börja redan på morgonen 
vid frukosten och på kvällen vid ett glas vin som avslut-
ning på en upplevelserik dag. Bara ni två eller tillsam-
mans med vänner.



Slappna av 
och njut
Klockan har redan hunnit bli mycket. Det är dags att kom-
ma till ro och smälta intrycken från en fin dag. Din Elegan-
ce bjuder in till vila med spaciösa utrymmen. Om du se-
dan föredrar den höj- och sänkbara sängen eller hellre 
sviten där bak är helt och hållet ditt val.

Mer information om 

Elegance h
ittar du på 

www.buerstner.co
m/se



Sätta prägel
Det harmoniska samspelet mellan färg, form och 
material framhävs av många ljuskällor. De är opti-
malt utplacerade i hela fordonet och ger alltid ett an-
passat ljus. I Elegance är ljuset alltid och överallt din 
mjuka följeslagare som skänker rummet lugn och ro.



Det är du som 
gör skillnaden
Modern design, behagliga ytor och material i diskret ljus 
ton. Interiören framstår i ny glans, och den genomtänka 
placeringen av detaljer ger rummet dess särskilda ton. 
Badrum, vardagsrum och sovrum är också fyllda av raffi-
nerade egenheter som gör skillnad. Så här är det att 
uppleva #välbefinnande med alla sinnen.



Smart lösning

Flera höjdpunkter!

Perfekt plats 
för en 32 “ TV tack 

vara det vridb
ara TV-fästet. 

Den som är på resande fot behöver plats för stora 
och små saker. I Elegance finns det maximalt med 
stuvningsmöjligheter i kombination med funktionel-
la utrustningsdetaljer. Med en god och säker känsla 
för att vara på resa ska och får du ställa krav här.



Mer komfort 
och frihet
Låt dig imponeras av den iNDUS- toaletten, och endast 
hos Bürstner. Med sin moderna design erbjuder den ett 
intelligent och helautomatiskt sanitetssystem där töm-
ningen sker nästan helt av sig själv. Det resurssparande 
konceptet behandlar gråvattnet med sanitetstillsatser 
och använder det sedan för spolning av toaletten. För 
två personer kan systemet vara självförsörjande i en 
hel vecka. Dessutom kan du få information i realtid i 
din telefon.
Som tillval kan man via Bürstner Originaldelar & till-
behör, beställa en doftdoserare för en lätt och be-
haglig fräschör på toaletten.



Wer sich für einen Elegance entscheidet, gibt ein State-
ment ab. Für Wohnen, Komfort und großzügige Platzver-
hältnisse. Er schenkt Ihnen den Raum und die Möglich-
keiten, Ihren Lebensstil auch unterwegs wie gewohnt zu 
erleben. Mit viel Liebe zum Detail ist ein Wohnmobil 
entstanden, in dem Sie sich überall wie zu Hause fühlen.

Elegance

Färger Snickerier

Vit

Välj din klädsel
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(tillval)

Carmela Lecce Diamond Alma Diamond Lima Diamond
(tillval)

Napa Diamond
(tillval)

I 910 G

I 920 G
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NYHET: 
Min Bürstner App
Med Bürstners nya App, kan du enkelt och 
bekvämt hitta information om ditt fordon i 
din Smartphone, och även styra och/eller 
kontrollera vissa funktioner i ditt fordon.

 + direktuppkoppling samt överförande 
av information via nätverk mellan bil 
och App

 + finns för Android och iOS
 + systemet kan uppdateras
 + systemet är standard och kommer 
med en två-årig förbetald period, 
räknat från första start av systemet. 
Efter detta kan förlängning mot 
kostnad erhållas

Som standard: 
Kilometer, ström, vatten - finns alltid 
under kontroll
Serviceintervall - vet du ögonblickligen
Ljus, Temperatur kan enkelt manövreras 
via denna App
Checklista och säkerhetsfunktioner   
är alltid tillgängliga
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Trots noggrann kontroll av innehållet, kan tryckfel inte helt uteslutas. Av trycktekniska skäl kan färgavvikelser före-
komma. Vissa material och färger kan ej återges med exakt noggrannhet. Bürstner reserverar sig för rätten att ge-
nomföra tekniska förändringar på fordonet, så länge kvalitén förblir densamma eller höjs, och så länge användnings-
möjligheterna 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 ut-
rustning och utförande (08/2022). Bürstner förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller förbättringar 
av produkten. Vi rekommenderar 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 aukto-
riserade återförsäljare för våra märken. Bilderna kan visa rekvisita och/eller utrustning som är tillval och ej ingår i 
standardutrustningen.
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