
HUSBILAR 2023

#välbefinnande



Hur passar frihet, äventyr och natur ihop med  
avkoppling, gemytlighet och trygghet?  Svaret  
hittar du i din Bürstner! Den är din plats för lyckliga 
stunder, den är spontan och flexibel, och den inger 
förtroende. Kort sagt: Din favoritplats – överallt!

Att tillsammans uppleva  
oförmglömliga stunder 
på en plats som har allt 
som behövs för att ni ska 
kunna känna er lyckliga, 
det är välbefinnande.



Att semestra i en husbil ger en fantastisk 
känsla, och innebär ofta att en långvarig 
dröm går i uppfyllelse. Vi på Bürstner har där-
för sett det som vår uppgift att göra semes-
trandet i husbil eller husvagn så behagligt 
som möjligt. Snickerierna ska inte bara vara 
tilltalande, utan ytorna ska behålla sitt utse-

ende även efter många års intensivt använ-
dande, planlösningarna ska ge största möjli-
ga utrymme och sovrummen ska både vara 
ombonade och erbjuda hög komfort. För det-
ta ansvarar våra välbefinnandeexperter. De 
arbetar passionerat hand i hand för att din 
semester ska bli så angenäm som möjligt.

#livsdrömmar

BÜRSTNER

Sylvain  
Heideier

Välbefinnande- 
planerare 

Tatjana  
Afra Weßelbaum
Välbefinnande- 
designer

Sylvain Heideier Tatjana Afra Weßelbaum

www.buerstner.com/se/sv/hemkansla
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MODELLÖVERSIKT

Mer detaljer om
  

alla husbilar hittar du på  

www.buerstner.com/se

Här hittar du dina drömmars husbil
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Innehåll

Välj din husbil på hemsidan: Du vet vilka önskemål du 
har, och vilka krav du ställer på din husbil.  
På Bürstners hemsida får du hjälp att välja de  
modeller som passar dig bäst.  
www.buerstner.com/se/bygg-din-buerstner

Kompakta1 Lyseo-Familjen

LYSEO TD
Comfort-Class

Längd: 5,99 – 7,49 m
Bredd: 2,30 m

7 Planlösningar

CAMPEO
Compact-Class

ELISEO
Compact-Plus-Class

Längd: 5,41 – 6,36 m
Bredd: 2,08 m

3 Planlösningar

Längd: 5,41 – 6,36 m 
Bredd: 2,08 m 

5 Planlösningar

 1  Modellserien Camper vans 
hittar du i en separat mapp

Halvintegrerade

Information om modellserien 
Elegance hittar du i en 
separat broschyr.

LINEO
Compact-Plus-Class

Längd: 5,53 – 5,98 m 
Bredd: 2,06 m 

2 Planlösningar

LYSEO I
Comfort-Class

LYSEO GALLERY TD
Comfort-Class

LIMITED T
Comfort-Class

Längd: 6,90 – 6,99 m
Bredd: 2,30 m

2 Planlösningar

Längd: 6,95 – 7,42 m
Bredd: 2,32 m

4 Planlösningar

Längd: 6,98 – 7,36 m
Bredd: 2,32 m 

5 Planlösningar

Information om modellserien 
Copa hittar du i en separat 
broschyr.

INNEHÅLL
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THERMO-FLOOR-DUBBELGOLV THERMO-FLOOR-DUBBELGOLV

Njut av din frihet – och av de bästa sid-
orna hos varje årstid. Oavsett om det 
är varm och skön sommar eller om det 
är frostigt frisk vinter finns det inte 
några begränsningar för Lyseo TD,  
Lyseo Gallery TD och Lyseo I.
Detta tack vare det nya Ther-
mo-Floor-dubbelgolvet, för det som 
fungerar mot kyla fungerar också mot 
värme och du kommer alltid att ha 
samma angenäma känsla när du går 
genom fordonet – även när du gör det 
barfota. Men inte nog med det.
Den genomtänkta konstruktionen  
Thermo-Floor ger också ett helt plant 
golv, från förarhytten till sovrummet.  
Det är verklig komfort! Så känner man 
sig som hemma.

Säsong är det 
 

egentligen allt
id
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LYSEO TD

”Skönheten i denna v
ärld  

upplever man bäst nära!
”

Provence
Mer än en  
framgångssaga – 
en referens!
Vem känner inte till den? Lyseo TD är den oomstridda stjärnan i 
Bürstners kataloger. Ända sedan den introducerades på mark-
naden 2016 har denna halvintegrerde modell, med sin karis-
matiska utstrålning och sina praktiska fördelar, övertygat mer 
än 3  000 köpare över hela Europa. Den mest framträdande 
egenskapen är naturligtvis Thermo Floor-dubbelgolvet som 
inte bara gör det möjligt att använda husbilen året runt, utan 
också ger ett golv som är helt plant ända från förarhytten till 
sovrumsdörren. Något som dessutom bidragit till framgången 
är alla de möjligheter som Lyseo TD-modellserien erbjuder. Tra-
ditionella eller mer okonventionella planlösningar, tillsammans 
med möjligheten att välja mellan Standard-eller Harmony Li-
ne-utförande,  gör att det finns en Lyseo TD för alla – ett per-
sonligt hem, anpassat för din personliga smak.

”Lyseo TD hör, tillsammans med Elegance, till ikonerna i 

Bürstners historik. Vi har fått uppleva hur modellen, år efter år, 

har etablerat sig som en referens bland de halvintegrerade 

husbilsmodellerna, och detta har gjort oss mycket stolta. 

Framgångarna för modellen har varit belöningen för allt det 

arbete våra ingenjörer lagt ned, och understryker också den 

innovativa kraften hos vårt märke.”

Sylvain Heideier, Välbefinnande-planerare

All information om 
Lyseo TD hittar du på
www.buerstner.com
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Lyseo TD
LYSEO TD

Fler detaljer om
 din husbil 

hittar du på 

www.buerstner.com/se

Pluspunkter utvändigt

 +  ABS
 +  Konstantfarthållare med  

hastighetsbegränsare
 +  Lågprofilchassi för bättre  

körkomfort
 +  Tak av glasfiberarmerad plast 

minskar risken för hagelskador
 + Golv av glasfiberarmerad plast
 + Bakaxel med bred spårvidd 
 +  Nedsänkt insteg med elektriskt 

manövrerat fotsteg

 + Servicecentral 
 + Utvändig dekor ”Harmony Line”
 + 16" lättmetallfälgar 
 +  2:a garagedörr  

(standard för TD 684 G och TD 594)
 + Bodelsdörr Premium XL
 + Sun-Roof 
 +  Svartlackerad kylargrill samt svart 

sarg runt strålkastarna

Pluspunkter invändigt

 + Generösa innerutrymmen
 + Ståhöjd ca 205 cm 
 +  Alla modeller med fast säng kan 

även fås med nedsänkbar säng över 
mittsittgruppen (standard i TD 594 
och TD 684 G)

 +  Alla planlösningar kan fås med eller 
utan nedsänkbar säng ovanför 
mittsittgruppen (standard i TD 594, 
TD 684 G)

 + Thermo-Floor-dubbelgolv 
 +  Helt plant golv, från förarhytt till 

sovrum 
 +  Inga störande hjulhus i badrum eller 

dusch 

 + Stuvfack i golvet
 + LED-belysning 
 +  Flerzons kallskummadrasser med 

specialribbotten i alla fasta sängar 
 + Välj mellan 2 olika träslag 
 +  Entré ”Harmony Line” med förvaring, 

plats för tv och magnethållare för glas
 +  Dynor med exklusiv  

”Harmony Line”-design
 +  Indirekt belysning i hela bilen
 +  Fullvärdigt kök
 + Vario-rullgardiner (ej alla modeller)
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LYSEO TD LYSEO TD

Redan i sitt standardutförande är Lyseo 
TD en stilsäker uppenbarelse. Harmoni 
mellan färg och form, robusta material 
och högkvalitativ bearbetning – intet 
har lämnats åt slumpen, utan redan när 
du första gången stiger in i bilen kom-
mer gnistan att tändas. Bland de  
7 planlösningarna är det några varianter 
som sticker ut, som till exempel TD 644 
och eller nykomlingen TD 594 och  
TD 684 G. Lite djärvare men ändå väl 
genomtänkt, vilket tusentals entusias-
tiska användare kan intyga!

En extra port
ion

 #välbefinnande på 

www.buerstner.com/se
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LYSEO TD

Välbefinnande oavsett vilken Lyseo TD planlösning du väljer! 

Basfakta

Vit (standard) Bahia Catania PureSantina Verona Pure

Planlösningar och utrustning

* Kan fås med eller utan nedsänkbar säng 
ovanför mittsittgruppen (standard i  
TD 594 och TD 684 G)

TD 594

TD 684 G

TD 736*

TD 690 G*

TD 727 G*

TD 644 G**

TD 732*

LYSEO TD

Genua Pure Bari Pure Osaka Pure 
(tillval)

** Nedsänkbar säng över den bakre 
sittgruppen standard

Lanzarote-grå 
(tillval)

Färger Välj din klädsel Snickerier

 +  Thermo-Floor-dubbelgolv
 +  Helt plant golv, från förarhytt till 

sovrum
 +  Kan fås med eller utan nedsänkbar 

säng ovanför mittsittgruppen 
(standard i TD 594 och TD 684 G)



19

”Strömlinjeformad halvintegrerad 

under resan – 
alkovmodell med 

generösa utrymmen vid målet!”

Black Forest Liten på resan, 
stor att bo i
Så lyder mottot för vår nya modellserie Lyseo Gallery TD, 
där en verklig highlight är den uppfällbara alkoven som 
fälls upp helt automatiskt på endast 90 sekunder.  
Invändigt ökar den användbara ytan, tack vare den andra 
våningen som kan utnyttjas på flera sätt. 

Dessutom har det blivit möjligt att ge Lyseo Gallery TD en 
helt ny invändig utformning, med exklusivt designade  
detaljer. Allt detta finns att upptäcka i de två nu lanserade 
modellerna – TD 649 G och TD 689 G.

”Det säger sig själv att denna förstklassiga halvintegrerade 

modell är fullutrustad med allt som förväntas vara standard i 

en husbil från Bürstner: Thermo-Floor-funktionsdubbelgolv, 

Vario-badrum, design på detaljnivå och mycket mer.”

Tatjana Afra Weßelbaum, Välbefinnande-designer

All information om 
Lyseo Gallery TD  

hittar du på  

www.buerstner.com

LYSEO GALLERY TD
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LYSEO GALLERY TD LYSEO GALLERY TD

Lyseo Gallery TD
Pluspunkter utvändigt

 +  Nydesignad hyttöverbyggnad med 
integrerat, uppfällbart tak med 
elektisk låsning under färd

 + Hybrid-baklyktor
 + Servicecentral
 + Thermo-Floor-funktionsdubbelgolv
 + Utvändig dekor ”Harmony Line”
 + 16" lättmetallfälgar
 + Traction Plus
 +  Ytterbackspeglar uppvärmda och 

elektriskt justerbara

 +  Svartlackerad kylargrill samt svart 
sarg runt strålkastarna

 + Aluminiumkarmfönster
 +  Premium XL bodelsdörr med  

centrallås för förardörr och bodelsdörr, 
fönster, myggnätsdörr samt  
laddningsstation för ”Home Light”

 + 2:a garagedörr
 + Bakre stötfångare med kromdekor

Pluspunkter invändigt

 +  Andra våning med arbetsplats och 
sovplats

 + Fast trappa med integrerade stuvfack
 +  Bar med elegant design, väggbelysning 

och dockningsstation för ”Home Light” 
 +  Inbjudande designelement på båda 

sidor vid entrén
 + Exklusivt, avstämt belysningskoncept
 +  Ergonomiskt anpassad åtkomst till 

badrum, garage, säng och vardagsrum 
 +  Stort bakre badrum med separat 

dusch och stor garderob (TD 689 G) 
eller utrymmessparande Vario-bad 
rum (TD 649 G)

 +  Välj mellan 2 snickerier: Sandy Grey 
eller Casa Pino

 + Stort garage
 +  Bäddbar bakre rundsittgrupp samt 

(som tillval) nedsänkbar säng för extra 
sovplatser (TD 649 G)

 +  Pilotstolar klädda med inredningens tyg
 +  Ratt och växelspaksknopp skinnklädda
 +  Extra uppladdningsbar lampa  

”Home Light” (totalt 2 st.)
 + Dynor med ”Harmony Line”-brodyr
 +  Öppningsbart Sun-Roof med myggnät 

och mörkläggningsgardin
 + Väggbeklädnad i köket
 +  Svängbar förlängningsskiva i köket  

(ej alla modeller)

Fler detaljer om
 din husbil 

hittar du på 

www.buerstner.com/se
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I nya Lyseo Gallery TD reser du moder-
nare än någonsin tidigare, för vem 
hade till exempel kunnat tro att man 
skulle komma att hitta en ovanvåning i 
en husbil? Men innovationsförmågan 
hos Bürstner har inte bara resulterat i 
ett yttre som utgör ett verkligt blick-
fång, utan den märks också i de många 
invändiga detaljerna. Först av allt väl-
komnas man av ett elegant designat 
vardagsrum med inbjudande sittgrupp 
samt ett öppet kök med bar. Speciellt 
iögonenfallande är det speciella sam-
spelet av trendiga färger i kombination 
med den eleganta klädseln. 
Den övre våningen når man via en fast 
trappa, där förvaringsmöjligheterna 
under utnyttjats maximalt. Helt enkelt 
genialiskt!

För alla som siktar 
högt!

LYSEO GALLERY TD LYSEO GALLERY TD
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XXL-nedfällbar säng som tillval i bakre delen på TD 649 G. Här kan du välja att sova 
längsgående eller tvärgående (beroende på sängens positionering). 

Planlösningar och utrustning

TD 649 G

Basfakta

 + För alla som siktar högt!
 +  Två våningar
 +  Välj mellan två planlösningar 

(TD 649 G, TD 689 G)
 +  Thermo-Floor-dubbelgolv, 

helt plant
 + Lämplig även för vinterbruk
 + Stort garage
 + Elegant interiörr
 +  Nedsänkbar säng som tillval i 

TD 649 G

TD 689 G

Vit

LYSEO GALLERY TD

Färger Välj din klädsel Snickerier

Lanzarote-grå
(tillval)

Bari Pure Sandy Grey Casa PinoOsaka Pure 
(tillval)

Catania Pure Verona Pure

LYSEO GALLERY TD
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LIMITED T

”Allt är packat 
– redo 

för semestern!”

Kroatien

För omedelbar 
semesterkänsla
Redan den exklusiva, dynamiska utvändiga dekoren avslö-
jar det: Med denna halvintegrerade husbil är du alltid be-
redd att ge dig av – kanske redan nu – en blick invändigt 
visar att du kommer att resa i en exklusivt utrustad husbil. 

Behöver du ytterligare sovplatser? Inga problem, tack 
vare att Bürstners innovation – den nedsänkbara sängen  
i en halvintegrerad husbil – finns som tillval i samtliga  
modeller.

”Tack vare att Limited T är så bekväm och genomtänkt in i 

minsta detalj, blir det en självklarhet att resa och göra nya 

upptäckter. Här kan man njuta av total avkoppling, redan från 

den första kilometern. Man ger sig iväg, samlar nya intryck, 

njuter och låter sig inspireras.”

Tatjana Afra Weßelbaum, Välbefinnande-designer

All information om 
Limited T hittar du på 
www.buerstner.com
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Limited T
Pluspunkter utvändigt

 + 16" lättmetallfälgar
 +  Tak av glasfiberarmerad plast för bättre skydd mot  

hagel och vädrets påverkan
 + Frontspoiler lackerad i bilens färg
 + Markis med LED-belysning
 + Speciallackering: svart förarhytt
 +  Premium XL bodelsdörr med 2-punktslåsning, centrallås, 

fönster, myggnätsdörr, hållare för soppåse samt laddstation  
för ”Home Light” uppladdningsbar belysning

 +  Takluckor med myggnät och mörkläggningsgardin i  
vardagsrum och sovrum

 + Öppningsbart Sun-Roof med myggnät och mörkläggningsgardin

Pluspunkter invändigt

 + Bäddbar mittsittgrupp
 + Invändig ståhöjd: 212 cm
 + Indirekt belysning
 + Stort (142 l) kompressorkylskåp
 + Vario-rullgardiner
 + Flerzons kallskummadrasser i alla typer av sängar
 + Exklusiva dynklädslar med förstklassig quiltning
 +  Nedsänkbar säng över mittsittgruppen med elektrisk 

manövrering (tillval)

Fler detaljer om
 din husbil 

hittar du på 

www.buerstner.com/se

LIMITED T LIMITED T
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LIMITED T

Både vardagsrummet med den gene-
röst tilltagna sittgruppen och köket 
välkomnar dig med öppna armar och 
har små delikatesser redo för dig. Se-
dan är det bara att luta sig mot säng-
ens kuddar och koppla av.

Många fiffiga och funktionella detaljer 
rundar av intrycket av den fullutrusta-
de Limited T. Dit hör exempelvis Va-
rio-badrummet, den nedsänkbara 
sängen (tillval), Sun-Roof-takfönstret 
och väggbeklädnaden i köket. Att kun-
na resa vart som helst och alltid känna 
sig som hemma – det är 
#välbefinnande!

Lätt att kopp
la av!

LIMITED T
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Planlösningar och utrustning

T 660

Basfakta

    Helt plant golv i vardagsrum och  Helt plant golv i vardagsrum och 
kökkök

   Väggbeklädnad i köketVäggbeklädnad i köket
    Modern utvändig ”Limited”-dekor Modern utvändig ”Limited”-dekor
    Välj mellan två exklusiva  Välj mellan två exklusiva 

dynklädslar med förstklassig dynklädslar med förstklassig 
quiltningquiltning

   Markis med LED-belysningMarkis med LED-belysning
   Sun-RoofSun-Roof

Semester med äkta välbefinnande: Sängarna i den bakre delen samt det angränsande 
badrummet är generöst utformade. (Ej alla planlösningar, bilden visar fransk säng i T 660.)

Limited T: Fullutrustad 

ut- och invändigt!

T 690 G

LIMITED T LIMITED T

Svart (förarhytt) Lecce Melange Bari Melange Riva Loft

T 726 G

T 727 G

Färger Välj din klädsel Snickerier
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”Den nya helintegrerade 

från Bürstner”

Elsass De bästa 
stunderna i livet
Nya Lyseo I tolkar kombinationen av form, design och 
funktion på sitt eget sätt. Redan den första blicken genom 
den stora vindrutan fascinerar och låter dig uppleva land-
skapet i ett nytt panorama varje dag. Lägg till detta fem 
planlösningar, alla byggda på ett Thermo-Floor-dubbel-
golv som är den optimala basen för att under alla tider på 
året kunna njuta av de bästa stunderna i livet.

Även yngre generationer husbilister har lärt sig att upp-
skatta fördelarna med en integrerad modell, och tack vare 
Lyseo I kan de nu ta klivet in i ”kungarna” bland husbilar.

”Det typiska Bürstner-utseendet kännetecknar även Lyseo I. 

Med denna har vi skapat en högkvalitativ helintegrerad modell i 

mellanprissegmentet, som kännetecknas av ett hemtrevligt 

interiörkoncept och en hög ergonomi.”

Sylvain Heideier, Välbefinnande-planerare

All information om 
Lyseo I hittar du på 
www.buerstner.com

LYSEO I
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Fler detaljer om
 din husbil 

hittar du på 

www.buerstner.com/se

Lyseo I

Pluspunkter utvändigt

 +  Nydesignad front med stor vindruta, försänkta 
strålkastare, integrerade LED-varselljus

 + Släta sidor utan sidokjolar
 + Bred bodelsdörr
 + Bürstner hybrid-baklyktor
 + Aluminiumkarmfönster
 +  Gasolutrymme på ergonomiskt rätt höjd för enkelt 

flaskbyte

Pluspunkter invändigt

 + Generösa sitt- och sovmöjligheter i alla modeller
 + Bakre lounge i I 744
 + Nedsänkbar säng i förarhytten standard i alla modeller
 +  Ergonomiskt utformade hyllor och stuvningsfack, 

anpassad åtkomst till säng, badrum och vardagsrum 
samt sittvänliga möbler

 +  Bakre garage i I 690 G och I 727 G med stora garage 
luckor

 + Välj mellan fem dynklädslar med förstklassig quiltning
 + Golv med stuvfack

LYSEO I LYSEO I
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I nya Lyseo I kan du uppleva vad det 
innebär att resa i en modern husbil, för 
det är precis den känslan du får inne i 
Lyseo I-modellerna, och detta vare sig 
det gäller den bakre loungen med ele-
gant sideboard och trendriktig belys-
ning i I 744 eller den perfekt inpassa-
de nedsänkbara sängen, som dagtid 
försvinner i innertaket. Unna dig att 
tillbringa tid i det moderna badrum-
met, i det funktionella köket eller i den 
inbjudande sittgruppen. Här finner du 
en känsla av rymd utan jämförelse,  
parad med smakfulla färger, material 
och former.

Unna dig själv d
et 

allra bästa!

LYSEO I LYSEO I



LYSEO I LYSEO I
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Färger Välj din klädsel Snickerier

Planlösningar och utrustning

I 690 G

Basfakta

 +  Nedsänkbar säng i 
förarhytten som tillval i 
alla modeller

 +  Generös, öppen planlös- 
ning i alla modeller

 + Thermo-Floor-dubbelgolv

Enkel- eller d
ubbelsäng. 

Hedsänkbar sän
g, ugn, 

Raumbad, garage… L
yseo I 

övertygar på al
la punkter.
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Vit Sandy Grey

I 726 G

Catania Pure Verona Pure Genua Pure Bari Pure Osaka Pure

I 727 G

I 736 G

I 744

Högkvalitativa detaljer, interiör och design med 
hemkänsla, samt ergonomisk konstruktion.
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#VÄLBEFINNANDE

Inte bara en 
husbil
Att resa med husbil är inte bara ett sätt att tillbringa 
sin semester, utan det är också en livsstil: Drömmen 
om att vara på väg någonstans i ett rullande hem, 
där man inte behöver göra avkall på några bekväm-
ligheter, och för att denna dröm ska gå i uppfyllelse 
svarar Bürstner som inte någon annan. Vi gör vårt 
yttersta för att rumskänsla, harmonisk interiör och 
funktionalitet ska vara perfekt avstämda till varan-
dra. På så sätt kan glädjen över att vara på väg till-
sammans, leva och uppleva återupplevas varje dag. 
Res med din Bürstner till dina favoritplatser – i din 
favoritplats!

#VÄLBEFINNANDE

Fisk direkt från havet, färsk frukt direkt från 
trädet, fräscha grönsaker från ståndet på 
torget – tack vare din husbil är du alltid på 
plats och får de färskaste ingredienserna 
för att kunna trolla fram läckra rätter. Mo-
dern gasspis, kökslådor med softclo-
se-funktion, smart placerat kylskåp – kö-
ket i en Bürstner har allt du kan önska dig, 
och god mat är ju grunden till all lycka.

All information på 

www.buerstner.com/se

Bli resans chef 

I en Bürstner kan du vila ut och njuta av den 
avkoppling du så väl behöver efter en upp-
levelserik dag – och tanka energi inför 
kommande äventyr. Välj mellan enkelsäng-
ar, dubbelsäng eller sovtak – här finns en 
passande lösning för varje smak. Till detta 
kommer smarta lösningar som höjer sov-
komforten ytterligare. Sov skönt och dröm 
vackert!

Dröm vackert

Allt i en Bürstner är designat 
för att skapa en harmonisk 
interiör. Vi tänker då inte 
bara på utseendet, utan lika 
avgörande är ergonomi och 
funktion. Och allt detta 
sammantaget är det som 
utgör den obeskrivliga 
Bürstner- känslan.

Harmoniskt boende

Att kunna resa med en känsla av trygghet är ett 
av de krav du bör ställa, och i en Bürstner kan du 
förvänta dig endast det allra bästa när det gäller 
den grund – chassi och drivlina – som bilen är 
baserad på. Alla modeller är byggda på chassier 
som är kända för sin tillförlitlighet och sin goda 
funktion. Till detta kommer den talrika utrust-
ning – standard eller tillval – som ytterligare för-
stärker känslan av trygghet.

Trygg på vägen

Den som är på resande fot, spe-
ciellt under en längre tid, behöver 
plats för både smått och stort. 
Bürstner har verkligen bemödat 
sig genom att utnyttja varje milli-
meter optimalt, och ta fram 
smarta lösningar som ebjuder 
dig maximala stuvningsmöjlig-
heter.

Optimal förvaring

Varje människa är unik – och så ska även 
din Bürstner vara. Ett stort urval av lacke-
ringar, flera textilkombinationer, olika ut-
rustningspaket och så vidare – möjlighe-
terna att ge din drömhusbil en personlig 
utformning är nära nog oändliga. Det är 
bara en sak som räknas: Att du känner dig 
som hemma – alltid och överallt!

Personlig utformning

Finns det något skönare än att efter en lång 
resa, efter en dag på stranden eller efter 
sportaktiviteter, få fräscha upp sig? Även 
starten på dagen blir så mycket bättre efter 
en varm och avkopplande dusch, och i en 
Bürstner har man tänkt på allt som behövs 
för att göra den dagliga ritualen till en njut-
ning för alla sinnen.

Skön start på dagen

En Bürstner 

som passar m
ig!
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Vår erfarenhet till 
nytta för dig
Våra husbilar bär alla på samma Bürst-
ner-DNA: Byggda i vår fabrik i tyska 
Kehl, med snickerier som kommer från 
vårt snickeri i franska Wissembourg. 
Alla drar de nytta av mer än 60 års 
know-how när det gäller tillverkning av 
fritidsfordon. Tack vare pålitligheten i 
vår tillverkningsprocess, våra medarbe-
tares kompetens och den kompromiss-
lösa kvaliteten kan du vara säker på en 
sak: Med en Bürstner kan du tryggt se 
fram emot varje resa! Beviset? En 10-
årig täthetsgaranti för alla våra fritids-
fordon från och med 2019!* 

Man väljer inte husbil efter vilket humör 
man för tillfället är på. Man skaffar infor-
mation, man tittar, man jämför och man 
överlägger. När man så slutligen har be-
stämt sig, kan man vara säker på att man 
hittat precis den husbil som bäst passar 
de egna önskemålen och kraven. Detta är 
vi medvetna om. Vi har därför experter 
som engagerar sig i att skapa husbilar som 
låter dina drömmar förverkligas och vår 
passion för husbilar, tillsammans med vår 
mångåriga erfarenhet, gör att du kan lita 

på oss till hundra procent. Tillsammans ar-
betar vi ambitiöst mot ett enda mål: Att 
din Bürstner ska bli din favoritplats under 
många år framöver. Vårt företag ligger på 
gränsen mellan Tyskland och Frankrike, 
vilket innebär en stor fördel. Från denna 
centraleuropeiska miljö har vi hämtat det 
allra bästa: Den tyska tillförlitligheten och 
noggrannheten, parad med fransk livs-
glädje och sinne för estetik. Det bästa ur 
två världar för din tillfredsställelse!

Välbefinnandeansvarig – 
koncentrerad kunskap 

Mer än ett transp
ortmedel.

Made by Bürstner

Ljus och luftig! Detta är ett av kraven 
som kännetecknar inredningen i varje 
Bürstner. Med sina omfattande klimat- 
och belysningskoncept erbjuder en 
Bürstner alltid den optimala atmosfären. 

Många nyttiga förbättringar bidrar till 
att du inne i din camper van – oavsett 
temperaturen utanför – alltid upplever 
ett välbefinnande som gör att dina se-
mesterminnen kommer att leva länge. 

Njut av perfekt klimat

Det är något magiskt över början på varje resa. Det pirrar i magen. Vilka upplevel-
ser kommer resan att bjuda på? Under alla omständigheter känns det tryggt att 
man anförtrott sig åt ett så starkt märke som Bürstner, och var man än befinner 
sig finns det alltid en Bürstner-återförsäljare eller verkstad i närheten – redo att 
hjälpa till med en reservdel eller med service, eller kanske bara med ett gott råd. 
Skönt att veta att man är en del av den stora Bürstner-familjen! 

Trygghet, även under resan

All information om  

välbefinnande hittar du på 

www.buerstner.co
m/se

*  Detta under förutsättning 
är att man en gång om 
året, mot kostnad, besiktar 
fordonet hos en Bürstner 
samarbetspartner.

#VÄLBEFINNANDE
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1  Bürstners Camper Van-modeller  
 hittar du i en separat katalog.

TD 684 G TD 736*

TD 690 G*

TD 727 G*

TD 644 G**

*kan även fås med nedsänkbar säng fram, (standard i TD 594, TD 684 G)

TD 732*

CAMPEO ELISEO
C 540

C 600

C 640

C 540

C 543

C 602

C 642

C 644

LYSEO TD
TD 594

** kan fås med eller utan nedsänkbar säng ovanför mittsittgrup-
pen. Nedsänkbar säng över bakre sittgruppen standard

LYSEO GALLERY TD LIMITED T

LINEO

Helintegrerade 

LYSEO I
T 660

T 690 G

T 726 G

T 727 G

I 690 G

I 726 G

I 727 G

I 736 G

I 744
C 550

C 590

TD 649 G

TD 689 G

PLANLÖSNINGAR

HalvintegreradeHalvintegreradeKompakta1

Förklaringstabell för ikoner

Tak av glasfiberar-
merad plast

Ståhöjd

Bürstner lättviktsgolv av glasfiberarmerad plast

Dubbelgolv

Genomgående plant 
golv

Loungemodell

Tvärmonterad säng

Fransk säng

Cykelgarage

Kylskåp, totalvolym

Kompaktmodell

Nedsänkbar säng

Centrallås

Isofix

Queensbett

alla Limited T kan även fås med 
nedsänkbar säng fram
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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

Din Bürstner-återförsäljare väntar på dig!

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 rekommenderar därför att du under informationsprocessen och innan avtalet ingås infor-
merar 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.
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