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Med Lyseo Gallery presenterar Bürstner sin första husbil med en 

alkov som växer med uppgiften 

Smidig på resan men rymlig att bo i: Bürstner Lyseo Gallery har en takkonstruktion som med hjälp 

av luftfyllda kamrar förvandlar den till synes halvintegrerade husbilen till en alkovförsedd husbil. 

Smidig på vägen men rymlig att bo i, tack vare denna patenterade innovation. 

Kehl. Med sin nya Lyseo Gallery presenterar Bürstner en helt ny innovation. Denna unika husbil – i 

dagsläget finns endast en prototyp avsedd för pressvisningar – har en takkonstruktion där en del av 

taket lyfts vertikalt med hjälp av luftfyllda kamrar. På så sätt bildas en sovalkov ”en trappa upp”, 

vilket ökar de invändiga utrymmena och ger en ännu högre komfort. 

Under mottot "Travel small, live large" är Lyseo Gallery den första husbilsmodell som kombinerar 

smidigheten hos en halvintegrerad med utrymmena i en alkovhusbil. Inför körning sänks 

ovanvåningen ned, vilket gör att Lyseo Gallery utseendemässigt liknar en halvintegrerad husbil och 

därmed är mycket smidigare – och även bränslesnålare – än en konventionell alkovhusbil. Väl på 

plats kan taket, med hjälp av en kompressor, på endast 90 sekunder höjas så att bilens totala höjd 

blir cirka 3,7 meter. Till skillnad från ett konventionellt uppfällbart tak, som ju lutar i uppfällt läge, 

höjs taket i Lyseo Gallery rakt upp vilket ger enorma innerutrymmen. Förutom en säng i XXL-format, 

med 110 cm utrymme ovanför, finns här både ett bord och en sittplats och givetvis även ett 

ladduttag för mobiltelefonen. ”Ovanvåningen” nås enkelt och bekvämt med en fast trapp. 

Den tillhörande kompressorn fyller de många kamrarna nästan helt ljudlöst på endast 90 sekunder, 

och lufttrycket I kamrarna är låga 0,2 bar. Trycket i kamrarna övervakas kontinuerligt, och skulle det 

sjunka fylls mer luft på helt automatiskt. Luftkamrarna, som är framtagna av Bürstner, är tillverkade 

av ett kraftigt material och konstruerade så att alkoven inte kan kollapsa även om luttrycket snabbt 

skulle sjunka. De luftfyllda kamrarna ger dessutom en god isolering, och intensiva laboratorietester 

har bekräftat att materialet är både vattentätt och tåligt mot UV-ljus och hela den unika och 

innovativa konstruktionen är patentskyddad.  

Interiören är en vidareutveckling av det välbefinnande-koncept som kännetecknat produkterna från 

Bürstner i mer än 30 år – dessutom med några highlights. Interiören i den prototyp som tagits fram 

för pressvisningar är inspirerad av en brittisk herrklubb: Chartreuse-färgat, quiltat buffelskinn av 

Burlington-typ kombinerat med mörkgrått och ljusa detaljer, samt en elegant textilmatta med lång 

lugg. Köket imponerar med sina unika lösningar som en elektriskt manövrerad pop-up-kaffebryggare, 

en köksfläkt av modernaste slag och elektriskt manövrerade lådor. Ett centrallås, styrt med ett RFID-



chip, gör det enkelt att låsa lådor och annat i köket när det är dags för avfärd. 

För att skapa maximal boendekomfort finns dessutom en mängd praktiska lösningar: En stabil 

bänkskiva, en flexibel vattenarmatur av högsta kvalitet, en kombinerad induktionshäll/gasspis, skåp 

för säker förvaring av glas under körning, en bakgrundsbelyst spegel, en trapp med inbyggd 

förvaring, ett skoskåp och en induktionsladdningsstation för mobiltelefonen vid entrén. 

Trots relativt kompakta yttermått – totallängden är mindre än sju meter – erbjuder Lyseo Gallery ett 

synnerligen generöst tilltaget badrum. Belysningen består av både indirekt belysning och Bürstners 

innovativa "Homelight"-system. 

“Lyseo Gallery är utvecklad helt av Bürstner och det på endast arton månader, från de första idéerna 

till dess att pressbilen var färdigställd och godkänd för körning på allmänna vägar” säger Bürstners vd 

Jens Kromer. ”Att vi så snabbt kunde komma till ett så bra resultat beror på att hela arbetet 

karateriserades av okomplicerat internt samarbete och snabba beslut. 3D-stöd under 

utvecklingsarbetet, och visualiseringen av hela bilen med VR-teknik, gjorde det lätt att snabbt fatta 

de rätta besluten. VR-tekniken, och det effektiva samarbetet med vår designavdelning, gjorde att 

hela utvecklingsarbetet gick ungefär fyra månader snabbare än normalt.” 

Lyseo Gallery är ett utmärkt exempel på Bürstners innovativa förmåga. Mått och planlösning i 

pressvisningsbilen är samma som för Lyseo TD 680: Den är 6,89 meter lång, 2,3 meter bred och 2,96 

meter hög samt har sittplatser för fyra personer. Bürstner har för avsikt att serietillverka modeller 

med höjbar ”ovanvåning” och samma välbefinnande-koncept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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