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Prijswinnende Bürstner Lyseo Gallery gaat in serieproductie 

In het voorjaar van 23 gaat de innovatieve en prijswinnende semi-geïntegreerde 
Lyseo Gallery met opblaasbare alkoof in serieproductie en start met 2 compacte 
indelingen met een lengte van minder dan 7 mete 

 

Kehl. "Klein reizen, groot leven" is de leidraad in de Lyseo Gallery TD van Bürstner. De 
serieproductie moet in het voorjaar van 23 beginnen en veel elementen van het 
prototype zijn overgenomen - bovenal natuurlijk de opblaasbare alkoof, maar ook 
veel interieurelementen. 

De opblaasbare alkoof - een tweede woonverdieping 

De basis van de Lyseo Gallery TD is de Bürstner semi-geïntegreerde Lyseo TD met 
doorlopende Thermo-Floor functionele dubbele vloer. Met de extra opblaasbare 
alkoof combineert de Lyseo Gallery TD de voordelen van een halfintegraal met die 
van een alkoofmodel: tijdens het rijden wordt deze tweede verdieping ingeklapt en 
veilig elektrisch vergrendeld, zodat het voertuig het gestroomlijnde, halfintegrale 
silhouet aanneemt. Bij stilstand wordt de alkoof vervolgens in 90 seconden met 
behulp van compressorlucht en speciaal ontwikkelde luchtkamertechnologie 
omhoog gebracht. Het voertuig bereikt een maximale opbouwhoogte van ca. 3,7 
meter. De alkoof staat niet onder een hoek zoals een gewoon pop-up dak, maar biedt 
een echte tweede woonlaag door hem verticaal te verhogen. Een Sun-Roof dakraam 
is als optie verkrijgbaar. 

Boven in de alkoof is een tweede verdieping gecreëerd met een 
comfortslaapgedeelte van 110 cm binnenhoogte, dat gemakkelijk bereikbaar is via 
een vaste trap. Twee meubeldecors - Sandy Grey en Casa Pino - kenmerken het 
interieur. Bij de Lyseo Gallery TD werd rekening gehouden met ergonomie. De 
ingangen naar de badkamer, het bed en het woongedeelte zijn ruim bemeten en de 
legplanken en opbergvakken zijn op een gebruiksvriendelijke manier ingedeeld. 

 



Twee volledig nieuwe indelingen 

Bij de start van de serieproductie wordt de Lyseo Gallery TD aangeboden in twee 
indelingsvarianten: 

De TD 649 G is 699 cm lang en heeft een rondzitgroep achterin die omgebouwd kan 
worden tot 2 extra slaapplaatsen. Hij heeft vier met gordels uitgeruste zitplaatsen, 
een optioneel hefbed boven de rondzitgroep en de compressor koelkast heeft een 
inhoud van 175 liter. 

De TD 689 G is ook 699 cm lang. De indeling heeft een L-vormige zitgroep voorin en 
tevens een 3e en 4e zitplaats met gordelbeveiliging. Hij heeft een badruimte aan de 
achterzijde met aparte douche en grote kleerkast. De keuken is uitgerust met een 
apothekerskast en een 138 L compressor koelkast, een triplex oven kan als optie 
worden besteld. In de entree bevindt zich een schoenenkast, moderne 
wandverlichting en een docking station voor de Bürstner Homelight®. 

Succesvolle tests in de klimaatkamer 

De Lyseo Gallery TD werd getest in de klimaatkamer onder verschillende 
klimatologische omstandigheden. In 10 cycli van telkens 24 uur werd de opblaasbare 
alkoof getest op warmte, koude, wind en andere spanningen. Tim Niedick, hoofd 
ontwikkeling bij Bürstner, is zeer tevreden: "De alkoof heeft alle 
weersomstandigheden doorstaan. We testten van -30°C tot +80°C, met nevel, met 
1,5 meter sneeuwbelasting, in de windtunnel tot 120 km/u, recht en schuin 
geplaatst. Zowel het openen en sluiten als het vergrendelingsmechanisme 
functioneerden onder alle omstandigheden perfect. Luchtbalg en vouwmechanisme 
bleven intact. Ik ben zeer tevreden omdat aan alle criteria werd voldaan en onze 
doelstellingen werden bereikt. Met de Lyseo Gallery TD kunt u in elk seizoen 
comfortabel reizen - in weer, wind, zon en sneeuw." 

Harmony Line-uitrustingspakket 

De Lyseo Gallery TD kan besteld worden in de standaard versie of met een extra 
Harmony pakket. 

De twee lay-outs van de Lyseo Gallery TD zullen voor het eerst aan het publiek 
worden voorgesteld op de Caravan Salon 2022 op de nieuwe locatie in Hal 6. 

Gedetailleerde informatie en uitleg over alle gewichts- en zitspecificaties vindt u in 
onze verkoopdocumenten, op onze website, in onze configurator of bij onze dealers. 

***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 

 


