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De Bürstner Eliseo de luxe campervan nu verkrijgbaar in vijf varianten
Bürstner bouwt de succesvolle Eliseo-serie in september 2021 verder uit en biedt nu
in totaal vijf indelingen die nog meer wooncomfort beloven. Deze keer ligt de nadruk
op bergruimte en de multifunctionele Vario-badkamer.
Kehl. Eliseo - bij Bürstner staat deze campervan voor luxe uitstraling en uitmuntend
comfort. Twee van de huidige indelingen worden doorontwikkeld en vervangen, de
Eliseo C 644 is een volledig nieuwe toevoeging.
"Voldoende opbergruimte en een ruime en slimme badkameroplossing zijn nu
belangrijke criteria geworden die de aankoopbeslissing in deze voertuigklasse
beïnvloeden, zelfs in het hogere segment van de campervans", zegt Carolin
Gebhardt, productmanager voor Bürstner campervans. "Daarom hebben we de
Eliseo C 602, C 642 en C 644 ontworpen, met indelingen die nog meer wooncomfort
bieden."
De nieuwe Eliseo C 644 heeft een ronde zitgroep en een elektrisch bediend hefbed
boven de zitgroep. De zitgroep kan ook in een bed worden veranderd. In dit soort
"stapelbed" kunnen dan 2 x 2 personen comfortabel slapen. De badkamer bevindt
zich in het voorste gedeelte, de tafel is inklapbaar en kan dus ook buiten gebruikt
worden. "Flexibel gebruik van de leefruimte" was het doel van deze nieuwe indeling,
die extra bergruimte achterin heeft (voor een fiets, bijvoorbeeld). Hij heeft 4
beveiligde zitplaatsen en 2-4 slaapplaatsen - en dat zonder gebruik van een
slaapdak.
De nieuwe indelingen Eliseo C 602 en C 642 vervangen de huidige C 600 en C 641
indelingen en worden geleverd met een nieuwe Vario badkamer - een
multifunctionele badkamer waarin een zwenkbare douchewand een echte
douchecabine creëert zonder gordijn. Een fantastische oplossing die ook gemakkelijk
schoon te maken is. Ook in de Vario-badkamer: een draaibare wastafel die samen
met de douchewand kan worden weggedraaid.

De nieuwe Eliseo C 602 is een evolutie van de huidige C 600 indeling, met de
toevoeging van de Vario badkamer voor het comfort. Hij heeft 4 zitplaatsen met
gordels, 2-5 slaapplaatsen (met of zonder optioneel slaapdak en ombouwbare
zitgroep) en is een compacte 5,99 meter lang. Extra voordeel: de 135 l compressor
koelkast.
De nieuwe Eliseo C 642 vervangt de huidige C 641, en is ook uitgerust met de
nieuwe Vario badkamer. De indeling heeft vier met gordels beveiligde zitplaatsen,
verder 2-5 slaapplaatsen en een eenpersoonsbed, dat in een paar eenvoudige
stappen kan worden omgebouwd tot een grote ligruimte. Verder zijn een diesel- in
plaats van een gaskachel en een grote 135l compressor koelkast geïnstalleerd.
In de hele Eliseo-serie kan het sun roof vanaf de herfst ook gecombineerd worden
met het slaapdak (behalve C 644).
"De nu vijf indelingen van de Eliseo-serie spreken veeleisende vakantiegangers aan
die compact, comfortabel en huiselijk willen reizen", zegt Markus Pangerl, Sales
Manager bij Bürstner. "Onze Eliseo is een echte feel-good auto met een modern
interieurdesign en veel comfortelementen zoals de kantelverstelling van de bank, de
huiselijke stoffen of de indirecte verlichting. Met andere woorden, met alles wat onze
veeleisende campervrienden zich kunnen wensen. Het is duidelijk gepositioneerd
boven onze Campeo."

Bürstner op social media

Bürstner GmbH & Co. KG
Bürstner is een merk in het mainstream segment dat campers, caravans en campervans
produceert. Bürstner staat vooral bekend om harmonieuze woonideeën, functionaliteit en
wooncomfort met een eigentijdse uitstraling. Bürstner GmbH & Co. KG is gevestigd in Kehl,
Duitsland, met een tweede productiefaciliteit in Wissembourg (Frankrijk/Elsass), en is onderdeel
van de Erwin Hymer Group.
Erwin Hymer Group
Erwin Hymer Group is een 100 procent dochter van Thor Industries, ’s werelds grootste fabrikant van
recreatieve voertuigen met meer dan 25.000 werknemers wereldwijd. Erwin Hymer Group verenigt
aanbieders van campers, caravans en accessoires, alsmede verhuur- en financieringsmaatschappijen,
onder één dak. Tot Erwin Hymer Group behoren de camper- en caravanmerken Buccaneer, Bürstner,
Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC,
Niesmann+Bischoff, Sunlight en Xplore, de camperverhuurders McRent en Rent Easy, chassisbouwer
Goldschmitt, onderdelenleverancier Movera en het reisportaal FREEONTOUR. Meer informatie is
beschikbaar op www.erwinhymergroup.com.
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