
 

Nytt: ”Bürstner Individual” gör din Bürstner 
Camper Van helt unik 
Düsseldorf, 26:e Augusti 2022 

 

Nu erbjuder Bürstner, under benämningen ”Bürstner Individual”, 
möjligheten till en professionell styling av din nya Camper Van. 

 

Düsseldorf. Trenden att genom styling ge sitt fordon ett utseende anpassat till den 
individuella smaken, har slagit igenom även i campingbranschen. Från och med nu 
erbjuder Bürstner därför alla köpare av en Camper Van att från fabrik få den 
levererad i ett helt unikt utförande. ”Bürstner Individual” heter konceptet som ger 
köparen av en Camper Van (ej alla modeller) denna möjlighet. 

Under mottot ”Bürstner – lika unik som du” kan nu Bürstner uppfylla de trendiga 
önskemålen att utvändigt ge husbilen ett helt personligt utseende. I ett första steg 
kan kunden, i samband med beställningen av husbilen, välja ur ett utbud av exklusiva 
designelement: specialfoliering med olika design, individuell text, lättmetallfälgar och 
exklusivare kylargrill. Alternativt kan kunden framföra sina egna önskemål om en 
individuell utformning, varefter Bürstner undersöker om detta låter sig genomföras. 
Det unika med ”Bürstner Individual” är att allt kommer från ett och samma ställe: 
Bürstner inte bara tillverkar husbilen, utan stylar den också i samband med 
serietillverkningen. Detta innebär att kunden får en enda avtalspart, att förstklassiga 
material används och att garantivillkoren ej påverkas. 

”Med vårt utbud av professionella förädlingsmöjligheter uppfyller vi önskemålen från 
många av våra kunder om att kunna ge sitt mobila hem en individuell utformning, 
förklarar Dominique Streif som ansvarar för Bürstners eftermarknad. 

I ett senare skede planeras att utöka möjligheterna till en personlig utformning, och 
då med tyngdpunkt på interiören. 

De första modellerna kommer att presenteras i Bürstners monter D03 i hall 6 på 
Caravan Salon i Düsseldorf. 

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


 

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: www.erwinhymergroup.com. 

 

Detaljerad information och förklaringar i samband med alla uppgifter om vikt och sittplatser finns i 
våra försäljningsdokument, på vår webbplats, i vår konfigurator eller hos vår återförsäljare för våra 
varumärken. 
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