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Hur passar frihet, äventyr och natur ihop med av-
koppling, gemytlighet och trygghet?  Svaret hittar 
du i din Bürstner! Den är din plats för lyckliga stun-
der, den är spontan och flexibel, och den inger för-
troende. Kort sagt: Din favoritplats – överallt!

Att Tillsammans uppleva  
oförmglömliga stunder 
pa enn plats som har allt 
som behövs för att ni ska 
kunna känna er lyckliga, 
det är hemkänsla.
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CAMPEO

“Till min favoritplats
,

när som helst. “

Baden-Baden, 
2020

Semestern börjar
med själva resan
Vare sig du har planerat din resa lång tid i förväg eller om 
du, efter en hektisk vecka, helt spontant vill fly vardagen 
så kommer din Campeo att ta dig till din favoritplats på ett 
tryggt och säkert sätt. Här kan du njuta av körkomforten 
under resans gång, och när till kvällningen kommit till ro 
kan du njuta av den gemytliga atmosfären inne i bilen. En 
camper van från Bürstner är nämligen så mycket mer än 
ett transportmedel, den har också allt som behövs för ditt 
välbefinnande. Överallt och när som helst!  

”Campeo är det bästa exemplet på van-life à la Bürstner: 

Elegant, men samtidigt också praktisk. Det var en stor utma-

ning att skapa ett kompakt och smidigt fritidsfordon, som 

samtidigt erbjuder både maximala förvaringsutrymmen och 

gemytligt välbefinnande.”

Sylvain Heideier, #välbefinnande-planerare
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CAMPEO

Campeo
Pluspunkter utvändigt

 + ESP inkl. ASR och Hill Holder
 + ABS-bromsar
 +  Öppningsbara fönster med tonade dubbelglas,  

inkl. kombirullgardiner
 + Modern ”Campeo” utvändig dekor
 + Välj mellan 11 lackeringar (vit som standard, ytterligare  

 10 som tillval)
 + Centrallås och elektriska fönsterhissar
 + Attraktiva Active paket i sportig design

Pluspunkter invändigt

CAMPEO

Mer information om Campeo 

hittar du på 

www.buerstner.com/se

 + Upp till 5 sovplatser
 + Snickerier ”Brava”
 + Sovtak (tillval)
 + Vägg mot lastutrymme med integrerat fotsteg
 + Bakre dubbelsäng – längs- eller tvärplacerad, beroende på  

 modell
 + LED-belysning samt 2 USB-ladduttag
 + Stort bakre lastutrymme med 4 integrerade lastföran 

 kringsöglor
 + Flerzons kallskummadrasser i alla sängvarianter
 + Vägg mot lastutrymme med integrerat fotsteg
 +  Bad- och toalettlösning med fast monterat tvättställ, 

utdragbar duschslang och fönster (extra garderober i  
C 600 och C 640)



CAMPEO CAMPEO
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I en Campeo känner du dig helt enkelt 
väl omhändertagen och här kan du 
verkligen varva ner och njuta av lugnet 
och friheten. Både när ni hjälps åt med 
maten i det lilla, men väl fungerande 
köket med 2-lågig spis och kompres-
sorkylskåp, och när det är dags att frä-
scha upp sig i det ytterst funktionella 
badrummet, kommer ni att upptäcka 
att mysfaktorn i den kompakta och 
pigga bilen saknar motstycke! 

Stig in i din Campeo

och säg farväl ti
ll 

vardagen!
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Planlösningar och utrustning

C 540

CAMPEO

Basfakta

11

Många finurliga

och praktiska det
aljer!

Färger Välj din klädsel Snickerier

Vit som standard – 10 speciallackeringar 
som tillval mot pristillägg.  
(Bilden visar ”Grigio Campovolo”)

Kaluna Pacific Brava

CAMPEO

Amaro

C 600

C 640

Paket

Active-paket förvandlar din Campeo 
till en sportig och dynamisk bil som 
drar blickarna till sig.

 + quiltad klädsel med ”ACTIVE”-brodyr
 + 16" lättmetallfälgar
 + fönster med aluminiumkarm
 + elegant utvändig dekor

 + tilltalande ståhöjd
 + takutsnitt fram
 + sovtak med gott om plats  

 som tillval
 + perfekt värme- och  

 ljudisolering
 + stort lastutrymme bak
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ELISEO

“En helt ny camper van

’made by Bürstner’ “
Black Forest

, 2020 Enkelt att ge 
sig iväg

Eliseo heter den stora van-nyheten ”made by Bürstner”. 
Njut av van-livsstilen i en bil som kombinerar högsta kom-
fort och kompakt utrymme. Närhelst andan faller på, är 
det enkelt att ge sig iväg. Vare sig det gäller sportaktivite-
ter, en weekendtrip eller sommarens semesterresa, är Eli-
seo det rätta valet. Välj mellan fyra olika planlösningar, 
och de många möjligheterna att skapa en personlig prägel 

– till exempel med tillvalspaketet ”Active”.

”Med Eliseo har Bürstner, som ledande husbilstillverkare, än en 

gång bevisat att varumärket fortsatt borgar för högsta 

standard när det gäller design och komfort även i camper 

van-segmentet.”

Tatjana Afra-Weßelbaum, #välbefinnande-designer
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ELISEO

Eliseo
Pluspunkter utvändigt

 + Krockkudde på förar- och passagerarplats
 + Fönster med aluminiumkarm
 + Taklucka i vardagsrum, sovrum och badrum med mörk 

 läggningsgardin och myggnät
 + Centrallås och elektriska fönsterhissar
 + Välj mellan 11 lackeringar (vit som standard, ytterligare  

 10 som tillval)
 + ESP inkl. ASR och Hill Holder
 + ABS-bromsar
 + Skyroof-takfönster (tillval)

Pluspunkter invändigt

 + Snickerier ”Bahia”
 + Kompressorkylskåp, 75 till 135 liter (beroende på  

 planlösning)
 +  omfattande belysningskoncept i bl.a överskåpen, förarde 

len och vid sittgruppen
 +  ”Home Light”-lampa med laddningsbart batteri och 

laddstation
 + Flerzons kallskummadrasser i alla sängvarianter
 + Soffa med ställbar lutning
 + Välj mellan 3 olika klädslar med vattrat tyg
 + Sovtak (tillval)
 + Isofix-fäste för 2 bilbarnstolar
 + Toalett med jaluisidörr

Mer information om Eliseo 

hittar du på

www.buerstner.com/se

ELISEO



ELISEO ELISEO

Vare sig du väljer enkel- eller dubbel-
sängar, bar-version med sideboard och 
bord eller högt kylskåp, så kommer du 
att välja en camper van som inte läm-
nar några önskningar ouppfyllda. I Eli-
seo hittar du bland annat ett stort ta-
kutsnitt med Skyroof-takfönster 
(tillval), flera smarta förvaringshyllor, 
en helt ny jalusidörr till badrummet 
och ett funktionellt kök. Den dimmer-
styrda, indirekta belysningen skapar 
gemytlig stämning och den bekväma 
sittgruppen har ny design på dynorna.

Van-Style!

16
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Planlösningar och utrustning

C 540

ELISEO

Basfakta

 + kompakt och smidig
 + gott om förvaringsmöjlighe 

 ter, tack vare optimalt   
 utnyttjande av utrymmena

 + skyroof-takfönster (tillval)
 + fönster med aluminiumkarm
 + sovtak (tillval)

19

Snickerier

Vit som standard – 10 speciallackeringar 
som tillval mot pristillägg.  
(Bilden visar Grigio Campovolo)

ELISEO

C 543

C 600

C 641

Paket

 + quiltad klädsel med ”ACTIVE”-brodyr
 + 16" lättmetallfälgar
 + skyddsrör för spoiler
 + elegant utvändig dekor

Catania Reef Genua Reef BahiaVerona Reef

Färger Välj din klädsel

Med Eliseo och Active-paketet kan du 
starta med en helt ny känsla!
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#VÄLBEFINNANDE

Inte bara en 
husbil
Att resa med en camper van är inte bara ett sätt att 
tillbringa sin semester, utan det är också en livsstil: 
Drömmen om att vara på väg någonstans i ett rull-
lande hem, där man inte behöver göra avkall på 
några bekvämligheter, och för att denna dröm ska 
gå i uppfyllelse svarar Bürstner som inte någon an-
nan. Vi gör vårt yttersta för att rumskänsla, möbel-
design och funktionalitet ska vara perfekt avstäm-
da till varandra. På så sätt kan glädjen över att vara 
på väg tillsammans, leva och uppleva återupplevas 
varje dag. Res med din Bürstner till dina favoritplat-
ser – i din favoritplats!

#VÄLBEFINNANDE

Fisk direkt från havet, färsk frukt direkt 
från trädet, fräscha grönsaker från stån-
det på torget – tack vare din camper van 
är du alltid på plats och får de färskaste 
ingredienserna för att kunna trolla fram 
läckra rätter. Modern gasspis, kökslådor 
med softclose-funktion, smart placerat 
kylskåp – köket i en Bürstner har allt du 
kan önska dig, och god mat är ju grunden 
till all lycka .

All information om

www.buerstner.com/se

Bli resans chef

I en Bürstner kan du vila ut och njuta av 
den avkoppling du så väl behöver efter en 
upplevelserik dag – och tanka energi inför 
kommande äventyr. Välj mellan enkel-
sängar, dubbelsäng eller sovtak – här finns 
en passande lösning för varje smak. Till 
detta kommer smarta lösningar som höjer 
sovkomforten ytterligare. Sov skönt och 
dröm vackert!

Dröm vackert

I en Bürstner är allt gjort för att skapa en 
harmonisk interiör som skapar välbefin-
nande. Men eftersom det ju inte bara är 
designen som är avgörande, utan även er-
gonomi och funktion, arbetar våra exper-
ter passionerat för att rumskänsla, möbel-
design och funktionalitet ska vara perfekt 
avstämda till varandra. Och det är just det 
som skapar den obeskrivliga Bürst-
ner-känslan.

Harmoniskt boende

Att kunna resa med en känsla av trygghet 
är ett av de krav du bör ställa, och i en 
Bürstner kan du förvänta dig endast det all-
ra bästa när det gäller den grund – chassi 
och drivlina – som bilen är baserad på. Alla 
modeller är byggda på chassier som är kän-
da för sin tillförlitlighet och sin goda funk-
tion. Till detta kommer den talrika utrust-
ning – standard eller tillval – som 
ytterligare förstärker känslan av trygghet.

Trygg på vägen

Den som är på resande fot, speciellt 
under en längre tid, behöver plats för 
både smått och stort. Bürstner har 
verkligen bemödat sig genom att ut-
nyttja varje millimeter optimalt, och ta 
fram smarta lösningar som ebjuder dig 
maximala stuvningsmöjligheter. Plats 
för allt, tack vare funktionella väggen-
heter, stort laddningsområde bak och 
garderober.

Optimal förvaring

Varje människa är unik – och så ska även 
din Bürstner vara. Ett stort urval av lacke-
ringar, flera textilkombinationer, olika ut-
rustningspaket och så vidare – möjlighe-
terna att ge din drömhusbil en personlig 
utformning är nära nog oändliga. Det är 
bara en sak som räknas: Att du känner dig 
som hemma – alltid och överallt!

Personlig utformning

Finns det något skönare än att efter en 
lång resa, efter en dag på stranden eller 
efter sportaktiviteter, få fräscha upp sig? 
Även starten på dagen blir så mycket 
bättre efter en varm och avkopplande 
dusch, och i en Bürstner har man tänkt på 
allt som behövs för att göra den dagliga 
ritualen till en njutning för alla sinnen: Ett 
mycket funktionelt toalettrum med föns-
ter, fast tvättställ och utdragbar 
duschslang.

Skön start på dagen

En Bürstner 

som passar m
ig!
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Hela Europa

Vår erfarenhet
till nytta för dig
Våra camper vans bär alla på samma 
Bürstner-DNA: Byggda i vår fabrik i tys-
ka Kehl, med snickerier som kommer 
från vårt snickeri i franska Wissem-
bourg. Alla drar de nytta av mer än 60 
års know-how när det gäller tillverkning 
av fritidsfordon. Tack vare pålitligheten 
i vår tillverkningsprocess, våra medar-
betares kompetens och den kompro-
misslösa kvaliteten kan du vara säker 
på en sak: Med en Bürstner kan du 
tryggt se fram emot varje resa! Beviset? 
En 10-årig täthetsgaranti för alla våra 
fritidsfordon från och med 2019!*

Man väljer inte husbil efter vilket humör 
man för tillfället är på. Man skaffar infor-
mation, man tittar, man jämför och man 
överlägger. När man så slutligen har be-
stämt sig, kan man vara säker på att 
man hittat precis den husbil som bäst 
passar de egna önskemålen och kraven. 
Detta är vi medvetna om. Vi har därför 
experter som engagerar sig i att skapa 
husbilar som låter dina drömmar för-
verkligas och vår passion för husbilar, 
tillsammans med vår mångåriga erfa-
renhet, gör att du kan lita på oss till 

hundra procent. Tillsammans arbetar vi 
ambitiöst mot ett enda mål: Att din 
Bürstner ska bli din favoritplats under 
många år framöver.

Vårt företag ligger på gränsen mellan 
Tyskland och Frankrike, vilket innebär en 
stor fördel. Från denna centraleuropeis-
ka miljö har vi hämtat det allra bästa: 
Den tyska tillförlitligheten och nog-
grannheten, parad med fransk livsglädje 
och sinne för estetik. Det bästa ur två 
världar för din tillfredsställelse!

Välbefinnandeansvarig – 
koncentrerad kunskap

Mer än ett transp
ortmedel.

Made by Bürstner
Ljus och luftig! Detta är ett av kra-
ven som kännetecknar inredningen 
i varje Bürstner. Med sina omfat-
tande klimat- och belysningskon-
cept erbjuder en Bürstner alltid 
den optimala atmosfären. Många 

nyttiga förbättringar bidrar till att 
du inne i din camper van – oavsett 
temperaturen utanför – alltid upp-
lever ett välbefinnande som gör att 
dina semesterminnen kommer att 
leva länge.

Njut av
perfekt klimat

Det är något magiskt över början på varje resa. Det pirrar i magen. Vilka upplevel-
ser kommer resan att bjuda på? Under alla omständigheter känns det tryggt att 
man anförtrott sig åt ett så starkt märke som Bürstner, och var man än befinner 
sig finns det alltid en Bürstner-återförsäljare eller verkstad i närheten – redo att 
hjälpa till med en reservdel eller med service, eller kanske bara med ett gott råd. 
Skönt att veta att man är en del av den stora Bürstner-familjen!

Trygghet,
även under resan

All information om välbefinnande 

hittar du på 

www.buerstner.co
m/se

*  Detta under förutsättning är 

att man en gång om året, 

mot kostnad, besiktar 

fordonet hos en Bürstner 

samarbetspartner.

#VÄLBEFINNANDE#VÄLBEFINNANDE



Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tel. +49 7851 / 85-0
Fax +49 7851 / 85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.com

Din Bürstner-återförsäljare väntar på dig!

Trots noggrann kontroll av innehållet, kan tryckfel inte helt uteslutas. Under löpande modellår förbehåller vi oss rätten att genomföra tekniska förändringar och förbättringar. Av trycktekniska skäl kan färgavvikelser förekomma. 
Vissa material och färger kan ej återges med exakt noggrannhet. Bürstner reserverar sig för rätten att genomföra tekniska förändringar på fordonet, så länge kvalitén förblir densamma eller höjs, och så länge användningsmöjlig-
heterna ej påverkas. Kontrollera all information rörande fritidsfordonet med din Bürstner-återförsäljare före köpeavtalets undertecknande.

Bilderna kan visa rekvisita och/eller utrustning som är tillval och ej ingår i standardutrustningen.  Alla uppgifter gäller fordon avsedda för den Svensk marknaden.
Varje förändring av fordonet gentemot fabriksutförandet, kan medföra förändringar av köregenskaper och trafiksäkerhet. Observera alla anvisningar rörande ett säkert framförande av ditt fritidsfordon. Kontrollera att du har rätt 
körkortsbehörighet för att köra din husbil. Observera husbilens tillåtna totalvikt. Denna får under inga omständigheter överskridas! Observera husbilens tillåtna axelbelastningar, och fördela lasten så att dessa ej överskrids! Vid 
montering av antenner och andra tillbehör på taket, förändras husbilens totalhöjd. Vid montering av stege på bakgaveln, förändras husbilens totallängd. Beroende på husbilsmodell är det inte säkert att alla takmonterade tillbehör 
kan kombineras med varandra.
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