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Nya Lyseo I från Bürstner: Den bekväma helintegrerade i 
mellanprissegmentet 

Lagom till säsongsstarten presenterar Bürstner den nya, Fiat Ducato-baserade 
helintegrerade Lyseo I och täcker därmed till den lucka som funnits i utbudet av 
helintegrerade modeller i mellanprissegmentet. Förstklassig utrustning, ombonad 
interiör och god ergonomi kännetecknar denna nya modellserie från Bürstner. 

 

Kehl. “Den ska klara alla årstider, den ska vända sig till målgrupper som är vana vid 
hög komfort och den ska ha god ergonomi” sade entusiastiskt Jens Kromer, 
styrelseordförande i Bürstner GmbH & Co. KG. 

Från och med modellåret 2023 finns nya Lyseo I, med fem olika planlösningar, för 
leverans. Gemensamt för dem alla är att de är avsedda för upp till fyra personer – 
sitt- och sovplatser – och att den har en bekväm ståhöjd på 198 centimeter. 

Som bas används Fiat Ducato 2,3 Mjet med 140 hk och automatlåda. Vindrutan är 
stor, fronten har LED-varselljus och försänkta strålkastare, ytterbackspeglarna är av 
busstyp, förardörr finns på vänster sida och de vridbara stolarna i förarhytten är 
ställbara i både höjd och lutning. 

Invändigt kännetecknas nya Lyseo I av det ombonade inredningskonceptet med 
möbelfronter i trä samt ”Sandy Grey” och fem olika dynklädslar att välja mellan. 
Utmärkt sovkomfort upplever man i den elektriskt manövrerade, ribbottenförsedda 
nedsänkbara sängen ovanför förarhyttens stolar, och tack vare en modifierad 
mekanism rör sig sängen parallellt med vindrutan vilket ger större invändig volym och 
större förvaringsutrymmen. 

Hög komfort ger även enkelsängarna (I 690 G, I 726 G och I 727G) med ergonomiskt 
placerade trappsteg och förstklassiga kallskummadrasser på ribbotten, och den 
praktiska skjutfunktionen mellan sängarna gör att liggytan kan förstoras. 
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Queensbädden (I736) kan, som tillval, beställas med elektrisk höjdjustering. 

Beroende på planlösning, erbjuder Bürstner olika möjligheter. Till exempel som bakre 
lounge (I 744) med stor och bekväm hörnsittgrupp med funktionellt sideboard, 
svängbar bordsskiva, plats för en 32”-tv, skjutdörr och – som standard – en 
nedsänkbar säng ovanför sittgruppen, eller som en variabel Couch-Couch-lösning (I 
727 G och I 736) i den främre delen av bilen. 

Köket i Lyseo I är försett med stora lådor och skåp med Softclose-funktion. Det finns 
gott om arbets- och förvaringsutrymmen och ett kylskåp på 145 l – inklusive ett 
frysfack på 15 l – ingår i standardutrustningen. Som komplettering till 
köksutriustningen finns som tillval bland annat en Triplex-spis med ugn och en 
köksfläkt. 

Lyseo I erbjuder två olika badrumslösningar: Vario-badrummet i I 690 G + I 726 G 
med bakgrundsbelyst spegel, svängbar vägg och – där bakom – en stor dusch, eller 
ett avskilt Raumbad (I 727 G, I 736 G och I 744) med stor separat dusch, belyst 
duschkonsol och separat toalettrum. 

”För att även de köpare som är vana vid hög komfort ska känna sig hemma i en Lyseo 
I, är åtkomsten till såväl badrum som säng och vardagsrum mycket god”, förklarar 
försäljningschefen Markus Pangerl. ”Hyllor och förvaringsutrymmen är lätt tillgängliga 
och ergonomiskt utformade, och det gäller även i den bakre delen, och detta vet vi är 
viktiga kriterier för komfortbortskämda köpare.” 

Lyseo I är som standard försedd med ett Thermo-Floor-funktionsdubbelgolv, som 
inte bara ger en bra isolering utan också gott om lättåtkomliga förvaringsutrymmen. 
Detta gör Lyseo I väl lämpad även för användning under de kallare årstiderna, och 
kunderna kan dessutom som tillval välja vattenburen centralvärme. Ett brett 
gasolutrymme, på ergonomiskt rätt höjd, underlättar flaskbyte och en servicecentral 
gör det lätt att kontrollera tekniken. 

 

5 bekväma planlösningar 

I 690 G: 698 cm lång, enkelsängar bak, L-sittgrupp, plats för tv vid entrén, Vario-
badrum samt låda för smutstvätt under vänster enkelsäng. 

I 726 G: 736 cm lång, enkelsängar bak, Vario-badrum, linneskåp, låda för smutstvätt 
under vänster enkelsäng samt L-sittgrupp. 

I 727 G: 736 cm lång, även denna med enkelsängar bak, Couch-Couch-vardagsrum 
inkl. 3:e och 4:e passagerarplats, plats för tv ovanför kylskåpet, Raumbad med 



separat dusch. 

I 736: 736 cm lång, baktill placerad queensbädd åtkomlig från båda sidor, Couch-
Couch-vardagsrum inkl. 3:e och 4:e passagerarplats, plats för tv ovanför kylskåpet, 
Raumbad. 

I 744: 736 cm lång, som standard med 2:a elektriskt manövrerade nedsänkbar säng, 
2:a sittgrupp (L-sittgrupp) med sideboard och svängbar bordsskiva fram, 5:e sittplats 
som tillval, Raumbad. 

 

Utrustningspaketet Harmony Line 

I likhet med övriga husbilsmodellserier från Bürstner, kan även Lyseo I beställas med 
ett Harmony Line-paket. Detta omfattar 16‘‘ lättmetallfälgar, läderratt, Traction Plus, 
Premium XL bodelsdörr med centrallås, belysningspaket, Midi Heki-takfönster och 
mycket mer. 

Lyseo I planeras att finnas hos utvalda Bürstner-återförsäljare i Sverige under 
sommaren 2022. Den presenteras också på Caravan Salon i Düsseldorf (27 augusti – 
5 september) på Bürstners nya plats i hall 6. 

 



 

Bürstner på sociala medier 

  

 

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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