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Bürstner introduceert een nieuwe indeling voor de compacte 
campervans 

Het succesvolle Copa-model krijgt een "grote broer" met de nieuwe C 530 
indeling. De ongeveer 30 cm langere indeling biedt een slaapdak dat naar 
achteren open kan in combinatie met een badkamer in een compacte ruimte. 

Kehl. De succesvolle Copa-reeks wordt verder uitgebreid. Er is nu ook een indeling 
die ongeveer 30 cm langer is: de Copa C 530 met nog meer wooncomfort. 

Ten eerste is de sanitaire ruimte geïntegreerd in het achterste deel van de indeling. In 
de badkamer bevindt zich een opklapbare wastafel en een vast cassettetoilet. Een 
insteekbare douchebak met opbergmogelijkheid op de achterklep en een 
douchegordijn ronden de praktische badkameruitrusting af. De uittrekbare kraan 
fungeert ook als douchekop.  

Het standaard slaapdak opent aan de achterzijde in deze nieuwe indeling. Dit zorgt 
voor een comfortabele stahoogte om te douchen in het achterste gedeelte. Het 
slaapdak heeft ook een dubbelgebogen bankmechanisme, zodat ook ver naar voren 
voldoende stahoogte wordt gegenereerd. Bovendien heeft het slaapdak een 
panoramafunctie: het voorste derde deel van het slaapdakzeil kan worden geopend.  

De Copa C 530 wordt standaard geleverd met een slaapbank en biedt een extra 
zitblok naast de keuken. Een andere enkele zitplaats is als optie verkrijgbaar. Voor 
een comfortabele instap zijn er standaard 2 schuifdeuren. 

Een dieselverwarmingssysteem en alle bekende Copa accessoires zoals een 
zonneluifel, achtertent, enz. zijn optionele extra's naast de royale 
standaarduitrusting. 

Andere uitrustingspakketten bieden extra comfort, zoals het "Home pakket". Het 
omvat verduistering van het woongedeelte en de bestuurderscabine, een 
warmwaterboiler, een compressor koelkast en een extra bergruimte onder de bank. 
Andere pakketten zijn: Active pakket, Electro pakket en Ford Comfort pakketten met 
en zonder Intelligent Cruise Control. 



 

De Copa C 530 zal verkrijgbaar zijn vanaf de zomer van 2022. 

***EINDE*** 



 

Bürstner op sociale netwerken 

  

 

Bürstner GmbH & Co. KG 

Bürstner is een merk in het mainstream segment dat campers, caravans en buscampers 
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/Alsace), en is onderdeel 
van de Erwin Hymer Group. Meer informatie vindt u ook op https://www.buerstner.com/ 

Erwin Hymer Group 
 
Erwin Hymer Group is een 100 procent dochter van THOR Industries, een van 's werelds grootste 
fabrikanten van recreatieve voertuigen met meer dan 31.000 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 Crossrent, McRent 
en Rent Easy, chassisbouwer Goldschmitt, onderdelenleverancier Movera en het reisportaal 
FREEONTOUR. Meer informatie is beschikbaar op www.erwinhymergroup.com. 

Voor gedetailleerde informatie en uitleg over alle gewichts- en zitspecificaties, verwijzen wij u 
naar onze verkoopdocumenten, onze website, onze configurator of neem contact op met onze 
merkdealer. Als u specifieke vragen heeft, neem dan rechtstreeks contact met ons op: 
 
Perscontact  

Raymond Lesage 

Erwin Hymer Group Nederland 

raymond.lesage@erwinhymergroup.com 

 

Thorsten Erhardt 

Marketing Director 

thorsten.erhardt@buerstner.com 

 


