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Prisbelönta Bürstner Lyseo Gallery går i serieproduktion! 

Undeer våren 2023 startar serietillverkningen av den innovativa och prisbelönta 
halvintegrerade Lyseo Gallery med uppblåsbar alkov.  Först ut är två kompakta 
modller med en längd under 7 meter. 

 

Kehl. ”Liten på resan, stor att bo i.” Så lyder mottot för vår nya modellserie Lyseo 
Gallery TD, och under våren 2023 kommer serietillverkningen att ta sin början. 
Mycket från den visade showmodellen kommer att återfinnas i de serietillverkade 
bilarna – framför allt den uppblåsbara alkoven, men också många inredningsdetaljer 
och -lösningar. 

 

Den uppblåsbara alkoven – en andra våning 

Utgångspunkt för Lyseo Gallery TD är Bürstners halvintegrerade modell Lyseo TD 
med Thermo-Floor-funktionsdubbelgolv, och tack vare Gallery-modellens 
uppblåsbara alkov kombineras fördelarna hos en halvintegrerad husbil med 
fördelarna hos en alkovmodell: Inför körning fälls alkoven ihop och säkras på elektrisk 
väg, så att profilen blir jämförbar med en strömlinjeformad halvintegrerad husbil, och 
när man åter stannat blåses alkoven upp igen med hjälp av en kompressor. Speciellt 
utvecklade luftkammare gör, att det tar endast 90 sekunder att blåsa upp alkoven.  

Med uppfälld alkov blir totalhöjden ca 3,7 meter, och till skillnad från ett sovtak, som 
ju fälls upp vinklat, höjs alkoven rakt uppåt så att man får en ”äkta” andra våning. I 
denna ovanvåning, som är lätt tillgänglig via en fast monterad trappa, finns ett 
bekvämt sovrum med en takhöjd på 110 centimeter.  

Möjlighet finns att välja mellan två olika snickerier – Sandy Grey och Casa Pino – och 
som tillval kan Lyseo Gallery TD fås med ett Sun-Roof-takfönster. 

I Lyseo Gallery TD har stor vikt lagts vid ergonomin. Entréerna till badrum, säng och 

https://www.instagram.com/burstner/?hl=de�
https://de-de.facebook.com/buerstnergmbh/?ref=page_internal�


vadagsrum är generöst utformade, och hyllor och övriga förvaringsutrymmen är 
användarvänliga. 

 

Två helt nya planlösningar 

Inledningsvis kommer Lyseo Gallery TD att erbjudas med två olika planlösningar: 

TD 649 G är 699 cm lång, och har en bakre rundsittgrupp som kan bäddas till 
sovplats för två personer, och som tillval finns en nedsänkbar säng över 
rundsittgruppen. Det 145 l stora kylskåpet är kompressordrivet, och under färd står 
fyra bältesförsedda sittplatser till förfogande. 

Även TD 689 G är 699 cm lång, och här finns i den främre delen en L-soffa som under 
färd erbjuder två bältesförsedda sittplatser. I den bakre delen finns ett Raumbad med 
separat dusch och stor garderob. Köket är utrustat med ett utdragbart skafferi, det 
138 l stora kylskåpet är kompressordrivet och som tillval kan bilen levereras med en 
Triplex-spis med ugn. Vid entrén finns ett skofack, en modern väggbelysning och en 
dockningsstation för Bürstner Homelight®. 

 

Framgångsrika tester i klimatkammare 

Nya Lyseo Gallery TD har testats i klimatkammare under flera olika 
klimatförhållanden. I 10 cykler, om vardera 24 timmar, testades den uppblåsbara 
alkoven med avseende på värme, kyla, vind och andra belastningar. Tim Niedick, 
utvecklingschef på Bürstner, säger sig vara mycket nöjd: ”Alkoven har motstått alla 
väderförhållanden. Vi testade från -30°C till +80°C, med spraydimma, med 1,5 meter 
snölast, i vindtunnel upp till 120 km/h rakt framifrån och snett från sidan. Upp- och 
nedfällning, liksom låsningen i nedfällt läge, fungerade klanderfritt och både 
luftbälgar och länkage var helt opåverkade. Jag är mycket nöjd, alla kriterier 
uppfylldes och vårt mål var nått. Med Lyseo Gallery TD kan man resa varje tid påå 
året – i vind, regn, sol och snö.” 

 

Utrustningspaketet Harmony Line 

Lyseo Gallery TD kan beställas i standardutförande, eller med utrustningspaketet 
Harmony Line.  

Båda planlösningarna av Lyseo Gallery TD kommer att presenteras för publiken på 
Caravan Salon i Düsseldorf (27 augusti – 5 september) på Bürstners nya plats i hall 6. 
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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 www.buerstner.com/se  
 
 
Erwin Hymer Group 
Ervin Hymer Group är ett helägt dotterbolag till Thor Industries – den världsledande tillverkaren av 
fritidsfordon, med över 31 000 medarbetare över hela världen. I Erwin Hymer Group finns husbils- 
och husvagnstillverkare, tillbehörspecialister samt uthyrnings- och finansieringsbolag samlade under 
ett och samma tak. 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 Crossrent, McRent och rent 
easy, chassispecialisten Goldschmitt, tillbehörsspecialisten Movera och reseportalen freeontour. 
Ytterligare information hittar du på: erwinhymergroup.com 
 
 
För detaljerad information samt förklaring av alla vikt- och sittplatsangivelser hänvisar vi till våra 
broschyrer/kataloger, vår hemsida eller vår konfigurator. Du kan också kontakta närmaste 
Bürstner-återförsäljare. För övriga frågor är du välkommen att kontakta oss direkt: 
 
 

 

PRESSKONTAKT  
Jörgen Fornander 
Varumärkesansvarig 
Tel: 070-300 26 70 
Mail: jorgen.fornander@erwinhymergroup.com   
 
BILDER 
Gitte Hehr 
Marknadsföring 
Tel: +45 25 98 04 43 
Mail: gitte.hehr@erwinhymergroup.com  
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