
#välbefi nnande

LIMITED - EDITION



#högkvalitativ

DIE LIMITED EDITION

Lyseo TD hör till de mest omtyck-
ta Bürstner-modellerna tack vare 
sin geniala grundidé med de fi �  -
ga och funktionella detaljerna. 

På grund av designorienterade 
kunders stora e� erfrågan har vi 
valt ut fyra planlösningar och ut-
rustat de med en exklusiv ytter- 

och innergestaltning i ”Harmony 
Line”. Den som medvetet vill dra 
blickarna till sig med sitt fordon 
hittar den perfekta husbilen här 

– och det i limiterad utgåva. 

”Lyseo TD Limited” – extraportio-
nen #måbra.  
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Varför god sömn 
är så viktig
Visste du att människan till-
bringar omkring en tredjedel 
av sitt liv (i genomsnitt 24 
år!) med att sova? Innan du 
nu skäller på detta slöseri 
med livstid, går och lägger 
dig senare eller vaknar tidi-
gare: Sova är inget slöseri 
med tid! Raka motsatsen. Vi 
behöver sömn dagligen för 
att återhämta oss, vara fris-
ka och belastningsbara. 

Men antalet timmar som vi 
sover om nätterna skiljer sig 
åt. Medan en del är utsövda 
redan e� er sex timmars 
sömn behöver andra åtta till 
tio timmar. Men som grund-
princip gäller: Att sova gott är 

viktigare än att sova länge. 
Vid sidan om det inre lugnet är 
miljön i ”Sovrummet” viktigt.

Passande madrass plus 
ribbotten
Oavsett om det gäller hem-
ma eller i husbilen: Kompro-
missa inte med madrassen. 
Enligt experter bör den ha 
olika zoner som ger e� er vid 
axlar och bäcken, så att 
musklerna kan slappna av, 
men skelettet fortfarande 
har gott stöd. Därför satsar 
Bürstner på kallskums-
madrasser med fl era zoner 
som utmärker sig med hög 
elasticitet, olika zoner och 
lång hållbarhet. 

EN VILSAM NATT

Där stil och 
design möter 
hälsa

ERGONOMI I VARDAGEN

Oavsett vad vi köper, designen 
spelar en avgörande roll. Stolar, 
skåp osv. ska inte bara vara ”fi na” 
utan också uppfylla ergonomiska 
krav. Målet med ergonomi, som är 
en sammansättning av den klas-
siska grekiskans ”ergon” (arbete) 
och ”nomos” (lag), är att på ett op-
timalt sätt anpassa arbets- och 
livsmiljön till mänskliga behov. 
Oavsett om det gäller arbete, 
sömn, kök eller semester – ergo-
nomi spelar en viktig roll i alla delar 
av livet.
Varför det är så är lika enkelt som 
övertygande: Ergonomiska bruks-
föremål ger konkret användning, 
e� ersom man kan ta hänsyn till 
aspekter som hälsa, bekvämlighet 
och komfort. Även Bürstner 
arbetar sedan fl era år med utveck-
ling och förbättring av ergonomis-
ka inredningsdetaljer i köket, bad-
rummet och sovavdelningen.

Oavsett om det gäller hus, 
lägenhet eller husbil: 
En individuell inredning 
höjer välmåendefaktorn.
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Sökandet e� er trygghet
Hemmet har stor emotionell be-
tydelse för oss människor. Hur 
stor visar resultatet av den repre-
sentativa bostadsstudien från 
det oberoende marknadsforsk-
ningsinstitutet TNS Infratest. En-
ligt den är det viktigt för 90 pro-
cent av de tillfrågade att känna 
sig trygg och välmående hemma. 
Utöver detta visar ett annat re-

sultat av studien att färg- och 
smakkänslighet för möbler, tillbe-
hör och klädsel varierar med olika 
faser i livet. Därför är det inte hel-
ler konstigt att välmåendefak-
torn inom de egna fyra väggarna 
står högt i kurs. Och den som kän-
ner sig stilfull, harmonisk och som 
inreder med smak – vill ha detta 
också i sin husbil. Dit hör en per-

VÄLMÅENDE RUNTOMKRING

sonlig ton, som ger det individuel-
la uttrycket. Bürstner är trendsät-
tare inom interiör och erbjuder 
redan som standard denna sär-
skilda touch som kombination av 
ljus, färger och designelement. För 
att inget ska stå i vägen för ditt 
välmående.
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LYSEO TD 680 G – 690 G – 728 G – 744

Limited

STANDARDUTRUSTNING (UTDRAG)

 + Fiat Ducato-chassi, Euro 6 

 + Krockkudde, förare och passagerare

 + Kasettgardiner för mörkläggning av förarhytt

 + Multifunktionsratt (läder)

 + Lack ”Silver”

 + Aluminiumfälgar 

 + ”Special” grafi k utvändigt

 + Ingångselement ”Limited”

 + Insteg för förarhytt

 +  Garagelucka vänster sida 

(planlösningsberoende)

 + Thermo-Floor-funktionsdubbelgolv

 + Förvaringsfack i golvet, åtkomliga inifrån 

 + Skyroof 

 + Fönster med aluminiumkarm 

 + Service-enhet (central försörjning/tömning)

(Bild till vänster: exempel, upptill: Lyseo TD 728 G Limited)
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Vill du göra avtryck? Då är du helt rätt med någon av bara fyra modeller i Lyseo TD ”Limited”. 
Redan utifrån känner man igen den exklusiva grafi ken: Där kommer något speciellt. Denna unika 
företeelse fortsätter i interiören och skämmer bort med alla möjliga komfort- och designegen-
skaper. Den väl tilltagna L-sittgruppen gör att du kan bjuda in vänner för trevligt sällskap. Din 
särskilt goda smak understryks av den högkvalitativa brodyren på alla säten och ryggstöd, delvis 
i modern Bi-Color-tråd. Den av Bürstner uppfunna höj- och sänkbara sängen i den delintegrera-
de husbilen återfi nns naturligtvis också i din Lyseo TD ”Limited”. Med eldri�  sänker den ned sig 
från innertaket och förvandlar ditt vardagsrum till ett andra sovrum.  

LYSEO TD LIMITED

Garanterad exklusivitet 

(Bild till vänster: TD 728 G)

TD 680 G TD 690 G TD 728 G TD 744



Reptåliga avställningsytor, funktio-
nellt köksförvaringssystem, stilren 
vägg-panel – Lyseo TD Limited.

Gå till sängs på ett 
komfortabelt vis och vakna 

upp utvilad.

Direkta och indirekta ljuskällor 
trollar fram en perfekt atmo- 

sfär. En mängd förvaringsytor ger 
den ordning du behöver.
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En sak sammanför alla fyra modeller: Det är något särskilt 
med dem. Oavsett om det är det tilltagna utrymmet, de 
funktionella detaljerna eller den moderna boendekomforten.  

LIMITED 

#välbefinnande

 + Thermo-Floor-funktionsdubbelgolv för behagligt klimat

 + Exklusiv interiördekor ”Bahia” 

 + Modernt ingångselement med handtag

 + Klädsel ”Nava Melange” med högkvalitativ brodyr 

 + Kapselhållare med kryddhylla i köket  

 + Tavelram för dina personliga semesterminnen 

 + Multimediasystem med backkamera 

 +  Elektriskt höj- och sänkbar säng ovanför sittgruppen   
(std i TD 680 G)

 + Ljuspaket med indirekta belysningselement

 + Reptåliga avställningsytor (kök, bord)

INTERIÖREN
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TEKNISKA DATA

Limited
 som standard   ° mot extra kostnad    – teknisk förberedelse saknas 

Motor TD 680 G TD 690 G TD 728 G TD 744

Fiat 2,3 Mjet – 3 500 kg – 96 kw (130 hk) – Euro 6 815 500,- SEK 803 800,- SEK 828 500,- SEK 852 800,- SEK

Mått och vikt

Total längd (ca. cm) 689 699 749 749

Total bredd (ca. cm) 230 230 230 230

Total höjd (ca. cm) 299 299 299 299

Tekniskt godkänd totalvikt 3 500 3 500 3 500 3 500

Mått i körklart tillstånd (ca. kg) 3 108 2 965 3 108 3 153

Last (ca. kg) 392 535 392 347

Godkänd släpvagnsvikt vid 12 % stigning (ca. kg) 2000 2000 2000 2000

Axelavstånd (i mm) 4035 4035 4300 4300

Vändradie (i m) 14,3 14,3 15,3 15,3

Ståhöjd, invändigt (ca. cm) 205 205 205 205

Antal personer, inkl. förare 4 4 / 5* 4 / 5* 4

Trepunktsbälte i bodelen 2 2 2 2

Sovplatser 2 / 3** 2 / 5** 2 / 5** 2 / 5**

Bäddmått, enkelsäng bak (ca. cm) – 199 x 80 / 63 199 x 80 / 63 –

Bäddmått, enkelsäng bak (ca. cm) – 190 x 80 203 / 185 x 80 –

Bäddmått på nedfällbar säng (standard) (ca. cm) 200 x 135 / 125 – – 200 x 155

Bäddmått, nedfällbar säng ovan sittgrupp (Tillval) (ca. cm) – 200 x 135 / 125 200 x 135 / 125 210 x 135 / 125

Bäddmått, bäddbar sittgrupp (Tillval) (ca. cm) 217 / 105 / 102 210 x 115 / 86 210 x 125 / 97 200 x 125 / 97

Chassi

ABS (antiblockersystem)

Aluminiumfälgar 16 tum för 3 500 kg Light chassi 

ESP inkl. ASR , Hill Holder och Traction Plus 

Fiat Ducato lågramschassi

Fix and Go-kit (istället för reservhjul)

Partikelfi lter 

Thermo-Floor-funktionsdubbelgolv

Bredspårigt chassi för bakaxel

Farthållare (Cruise Control)

 * Den tekniskt godkända totalvikten måste följas
 ** Tillbehör ”Sittgrupp i mitten som kan byggas om till säng”: ytterligare 1 sovplats. OBS: antalet godkända personer minskar beroende på extrautrustning. 
Närmare uppgi� er om vikterna fi nns i ”Viktiga anvisningar” i huvudutgåvan av ”Tekniska data

Förarhytt TD 680 G TD 690 G TD 728 G TD 744

Krockkudde, förare 

Krockkudde, passagerare

Automatisk lu� konditionering

Ratt och växelspak med läderinlägg

Remis kassettgardiner för förarhytt

Centrallås och elektriska fönsterhissar

Vridkonsol för förar- och passagerarsäten, båda höjdjusterbara

Bodel, utsida

Låsbara serviceluckor 

Bodelsdörr Premium XL (2-punktslås, fönster)

Fönster med aluminiumkarm 

Tredje bromsljus som har utformats som Bürstners logga

Elektriskt fotsteg

Garagedörr, höger sida – –

Glasfi bertak med reducerad känslighet för hagel

Glasfi bergolv

Produktgrafi k ”Limited”

Speciallack ”Limited” 

Skyroof XL

Centrallås för bodelsdörr 

Bodel, interiör

Elektriskt höj- och sänkbar säng ovanför sittgruppen (Tillval)  ° ° ° °
Höj och sänkbar säng bak, med elektrisk manövrering (std) – – –

Möbeldekor ”Bahia”

Thermo-Floor-funktionsdubbelgolv 

Kallskummadrasser med fl era zoner för alla sängvarianter

Kök 

Trelågig gasspis 

Kylskåp, 145 l (därav 15 l frysfack) – –

Kylskåp, 142 l (därav 15 l frysfack) – –
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TEKNISKA DATA 

Limited

Kök (fortsättning) TD 680 G TD 690 G TD 728 G TD 744

Reptåliga avställningsytor

Vägghållare, ka� ekapslar

Ordningssystem Pur-Vario

Sidopanel kök

Indirekt belysning under köksplattan

Vattenförsörjning – sanitär

Höge� ekts-vattenpump

Vattentank, 20 l/120 l (varav 20 l vid körning) 

Avloppsvattentank, 90 l

Service-enhet (central försörjning/tömning)

Kassettoalett

Elektrisk installation

Bodelsbatteri AGM 95 Ah

Service-center (Bord Control)

LED-förtältsbelysning med brytare vid ingången

Uttag 12 V / 230 V

Laddnings- och försörjningsenhet 400 V A

Indirekt belysning (kök, tak)

Värme – lu� konditionering

Värmepanna Truma Combi 6 E

Digital manöverpanel (CP Plus)

Audio – Media 

Multimediasystem med GPS-navigation och backkamera

 som standard   ° mot extra kostnad    – teknisk förberedelse saknas 
Tillbehör UVP TD 680 G TD 690 G TD 728 G TD 744 Vikt*

Motor 

Fiat 2,3 Mjet – 3 500 kg – 110 kW (150 hk) – Euro 6, hjulbas 4 035 mm 25 200,- ° ° – – 0

Fiat 2,3 Mjet – 4 000 kg – 110 KW (150 hk) – Euro 6, hjulbas 4 035 mm 47 020,- ° ° – – 40

Fiat 2,3 Mjet – 3 500 kg – 110 KW (150 hk) – Euro 6, hjulbas 4 300 mm 25 200,- – – ° ° 0

Fiat 2,3 Mjet – 4 000 kg – 110 KW (150 hk) – Euro 6, hjulbas 4 300 mm 47 020,- – – ° ° 40

Chassi

Automatväxellåda (robotdriven växellåda)  26 060,- ° ° ° ° 17

Dieseltank, 120 l  1 100,- ° ° ° ° 28

Stödben, bak 3 760,- ° ° ° ° 6

Regn- och ljussensorer 3 020,- ° ° ° ° 0

Stolsvärme, passagerare 4 140,- ° ° ° ° 1

Stolsvärme, förare 4 140,- ° ° ° ° 0

Varselljus med lysdioder 4 000,- ° ° ° ° 0

Automatisk lu� konditionering för förarhytt inkl. partikelfi lter 19

Bodel, utsida

Släpvagnskoppling  16 450,- ° ° ° ° 50

Taklucka Omnivent på toaletten 1 770,- ° ° ° ° 4

Takfönster 40 x 70 cm 1) 2) 5 200,- ° ° ° ° 5

Nedsänkbar cykelhållare för 2 cyklar (maximal bärkra�  60 kg) 7 930,- ° ° ° ° 18

Nedsänkbar cykelhållare för 3 cyklar (maximal bärkra�  60 kg) 7 930,- ° ° ° ° 19

Cykelhållare för 2 cyklar (maximal bärkra�  60 kg) 3 900,- ° ° ° ° 9

Cykelhållare för 3 cyklar (maximal bärkra�  60 kg) 4 380,- ° ° ° ° 11

Vit markis, 4,0 m, med LED-belysning 12 890,- ° ° – – 30

Vit markis, 4,5 m, med LED-belysning 17 150,- – – ° ° 30

Vintermatta, utvändig 4 620,- ° ° ° ° 7

Närmare uppgi� er om vikter hittar du under ”Viktiga anvisningar ”och tekniska data för serien Lyseo TD och/eller TD ”Harmony Line”.

TILLBEHÖR

Limited

* Vikt i kg
1) På takelementen måste man observera att det endast fi nns begränsad plats för montering. 
2) Takluckan Midi-Heki kan inte användas i kombination med tillbehöret ”Höj- och sänkbar säng över sittgruppen i mitten”.
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UVP TD 680 G TD 690 G TD 728 G TD 744 Vikt*

Bodel, invändigt  

Prydnadskudde, 4 st.  1 180,- ° ° ° ° 2

Heltäckningsmatta förarhytt (svart) 800,- ° ° ° ° 3

Heltäckningsmatta förarhytt och bodel 4 740,- ° ° ° ° 14

Vario-Seat, för extra sittplats med säkerhetsbälte 6 990,- – ° ° – 15

Kök

Köksfl äkt  2 370,- ° ° ° ° 4

TecTower-kylskåp med frysfack och ugn 
(extra kostnad jämfört med kylskåp, 145 l) 7 230,- ° – – ° 3

Vattenförsörjning / sanitär 

Avloppsvattentank, uppvärmning med värmespiral  1

Avloppsvattentank och tömning, isolerad tömning och med uppvärmning ° ° ° ° 8

Utvändig dusch med armatur 2 130,- ° ° ° ° 1

Elektrisk installation

Utvändig servicelucka med 12V / 230 V / TV 1 180,- ° ° ° ° 0

Solcell 1 x 100 W med regulator 1) 12 070,- ° ° ° ° 12

Solceller 2 x 100 W med regulator 1) 24 260,- ° ° ° ° 20

Extra bodelsbatteri 95 Ah 4 260,- ° ° ° ° 26

Värme / lu� konditionering  

App-styrning för värme/lu� konditionering (iNet) 5 910,- ° ° ° ° 0

Lu� konditionering , TelAir Silent 8400 H (2 460 Watt) 1) 24 260,- ° ° ° ° 26

Lu� konditionering, Aventa comfort (2 400 Watt) 1) 26 730,- ° ° ° ° 33

Förberedelse för lu� konditionering 1 180,- ° ° ° ° 20

Gasanläggning

Automatisk gasolomkopplare med � ärrdisplay 2 610,- ° ° ° ° 1

Fjärrdisplay för Toptron CPU 700,- ° ° ° ° 1

Utvändigt gasoluttag 2 710,- ° ° ° ° 1

Gaslarm för narkos, butan och propan 3 550,- ° ° ° ° 1

Säkerhetsgastryckregulator Toptron CPU (Crash Protection Unit) 
inkl. gasfl askanslutningssystem 0

UVP TD 680 G TD 690 G TD 728 G TD 744 Vikt*

TILLBEHÖR

Limited
Audio – Media 

Hållare för platt bildskärm 3

USB-laddningsuttag 340,- ° ° ° ° 0

Förberedelse för markantenn 1

El-förberedelse för 2:a TV plats 1 180,- – ° ° ° 2

* Vikt i kg
1) På takelementen måste man observera att det endast fi nns begränsad plats för montering. 

 som standard   ° mot extra kostnad    – teknisk förberedelse saknas 

 + Utvändig dekor i „Limited“ utförande
 +  Chassipaket med automatisk Aircondition 

(special for Sweden)
 + Förarhytt i silverlackering
 + Lättmetallfälgar
 + Aluminiumkarmfönster
 + Bodelsdörr Premium XL
 + Skyroof -takfönster
 + Multifunktionsratt
 +  Pioneer Multimediasystem med Navigation 

och backkamera
 + Fiat interiör designpaket
 + Insteg för förarhytt

 + Kylargrill och framljusens sarger i svart höglanslack
 + Entré element i „Limited“ utförande
 + Golvmatta i „Brons struktur“
 + Klädsel med mönstersömnad
 + Väggbeklädnad vid dinettens fönster 
 + Möbeldekor „Bahia“
 +  Extra garagelucka / servicelucka 

(modellberoende)
 + Belysningspaket
 + Kökspaket
 + L-sittgrupp fram

Mervikt ca 93 kg (mot standard Lyseo TD)

Utrustningspaket Lyseo TD Limited
Paketpris

60 000.- 
Sek
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Tekniska data i denna katalog innefattar aktuella versioner vid trycktillfället. Trots noggrann kontroll av innehållet kan tryckfel inte uteslutas. Under modellåret förbehåller 
vi oss rätten till ändringar i utrustning och produktförbättringar. Avvikelser i struktur och färg i förhållande till föremål på bilderna kan förekomma i fråga om använda mate-
rial och tillgång. Samma sak gäller för tekniska ändringar på fordonet, så vida produktionskvaliteten i stort förblir likvärdig eller bättre och användningssy� et inte påverkas. 
Informera dig innan du skriver kontakt hos någon av våra auktoriserade Bürstner-återförsäljare om aktuella produkter och serier. Alla tillbehörspriser utgår från fabriksmon-
tering inom ramen för tillverkning av nytt fordon.   

Bilderna innehåller delvis specialutrustning eller dekorelement som inte ingår i leveransen. Alla priser är angivna i euro. Alla priser är icke bindande prisrekommendationer från 
Bürstner GmbH & Co. KG, plus TÜV. Gäller för leveranser från 2018-08-15. Priserna är inklusive aktuell moms på 19 % och måste anpassas vid förändring av momssatsen. Vi 
förbehåller oss för fel, tryckfel och ändringar. Alla uppgi� er är baserade på den tyska marknaden.  

Varje ändring av fordonets fabrikstillstånd kan leda till att påverkan av kör- och trafi ksäkerheten. Se till att följa alla gällande föreskri� er för ditt fordons säkerhet. Se till att 
du har rätt körkort för att få lov att köra din husbil. Observera fordonets ”maximala tillåtna tekniska totalvikten” och överskrid inte vikten. Observera axeltryck och fördela 
lasten över axlarna. Fordonets höjd ändras om man monterar saker på taket, t.ex. takbox eller antenner. Vid montering av stege eller cykelhållare bak på fordonet ändras 
dess längd. Beroende på typ av fordon kan det hända att inte alla tillbehör som placeras på taket kan monteras.  

Din Bürstner-återförsäljare ser fram 
emot att trä� a dig!


