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Eliseo – Bürstners lyxiga van-serie – nu med fem modeller 

Hos Bürstner har man ytterligare utvecklat den succéfyllda modellserien Eliseo, och från och med 

september 2021 kommer den att omfatta fem olika modeller. Samtidigt har komforten blivit ännu 

högre tack vare förbättrade förvaringsmöjligheter och det multifunktionella Vario-badrummet. 

Kehl. Eliseo – den van-familj från Bürstner som står för sofistikerad utstrålning och hög komfort. Två 

av de nuvarande planlösningarna har vidareutvecklats och resulterat i nya versioner, medan Eliseo C 

644 är en helt ny modell. 

”Gott om förvaringsutrymme, liksom en generöst tilltagen och smart utformad hygienavdelning, hör 

till de viktigaste kriterierna för den som söker en lyxig van-modell och är ofta avgörande för köpet” 

säger Carolin Gebhardt, produktansvarig för Bürstners van-modeller. ”Det är anledningen till att vi 

har skapat Eliseo C 602, C 642 och C 644 med planlösningar som ger en extra känsla av lyx och 

komfort.” 

Nya Eliseo C 644 innehåller både en svängd lounge-grupp och en elektriskt nedsänkbar säng i den 

bakre delen, och i nedsänkt läge erbjuder sängen generösa utrymmen. Ytterligare sovplatser finns i 

den bäddbara sittgruppen, vilket gör att 2 plus 2 personer kan sova bekvämt. Hygienavdelningen är 

placerad framtill, och bordet är hopfällbart så att det även kan utnyttjas utomhus. ”Flexibelt 

utnyttjande” var syftet med denna nya planlösning, som även ger extra förvaringsutrymme – 

exempelvis för en cykel – i den bakre delen. Eliseo C 644 är försedd med fyra bältesförsedda 

sittplatser och har sovplats för fyra – utan att man behövt ta till lösningen med ett uppfällbart tak. 

De nya modellerna Eliseo C 602 och C 642 ersätter de hittillsvarande C 600 och C 641 och imponerar 

med sitt Vario-badrum – en multifunktionell och lättstädad hygienavdelning som, tack vare en 

svängbar vägg i stället för ett draperi, ger en separat dusch. Vario-badrummet  är även försett med 

ett svängbart tvättställ som, I likhet med duschväggen, kan svängas undan helt. 

Nya Eliseo C 602 är en vidareutveckling av C 600-modellen som, tack vare Vario-badrummet, ger en 

ännu högre komfort. Eliseo C 602 har fyra bältesförsedda sittplatser, och erbjuder sovplats för – 

beroende på utförande – upp till fem personer. Trots detta är denna van endast 5,99 meter lång, och 

en extra bonus är det 135 l stora kompressorkylskåpet. 

Nya Eliseo C 642 ersätter nuvarande C 641, och även denna modell är försedd med det nya Vario-

badrummet, och även denna modell har fyra bältesförsedda sittplatser och två till fem sovplatser – 



bland annat i en låg enkelsäng som enkelt kan förvandlas till en stor säng. Värmen är dieseldriven, 

och även denna modell har ett 136 l stort kompressorkylskåp. 

Från och med i höst kommer det i samtliga Eliseo-modeller – förutom i C 644 – att bli möjligt att 

kombinera ett soltak med ett uppfällbart tak. 

”Med sina fem olika planlösningar kommer Eliseo-familjen att tilltala alla de som önskar resa i en 

kompakt, bekväm och ombonad van” säger Bürstners produktchef Markus Pangerl. ”Våra Eliseo-

modeller kombinerar välbefinnande med moderna designelement och många lösningar som ger 

förhöjd komfort, som exempelvis justerbara sittplatser, välkomnande textilier och indirekt belysning. 

Kort sagt, allt den kräsne camparen söker, och en klass högre än våra Campeo-modeller.” 

Från och med september kommer de nya modellerna att finnas tillgängliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bürstner i sociala media 

 

 

Bürstner GmbH & Co. KG 

Bürstner är ett fabrikat i Mainstream-segmentet som tillverkar husbilar, husvagnar och 

campervans. Bürstner har främst utmärkt sig genom ett harmoniskt boende, hög funktionalitet 

och komfort samt ett modernt utseende. Bürstner GmbH & Co. KG har sitt säte i Kehl i Baden-

Elsass vid tysk-franska gränsen, och har även en produktionsanläggning i franska Wissembourg. 

Företaget är en del av Erwin Hymer Group. För ytterligare information, se 

https://www.buerstner.com/ 

 

Erwin Hymer Group 

Ervin Hymer Group är ett helägt dotterbolag till Thor Industries – den världsledande tillverkaren av 

fritidsfordon, med över 25 000 medarbetare. I Erwin Hymer Group finns husbils- och 

husvagnstillverkare, tillbehörspecialister samt uthyrnings- och finansieringsbolag samlade under 

en hatt. Till Erwin Hymer Group hör husbils- och husvagnsmärkena Buccaneer, Bürstner, Carado, 

Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, 

Sunlight och Xplore, husbilsuthyrningsföretagen McRent och rent easy, chassispecialisten 

Goldschmitt, tillbehörsspecialisten Movera och reseportalen freeontour. Ytterligare information 

hittar du på: erwinhymergroup.com 
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