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Tekniska data i denna broschyr 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 produktförbätt-
ringar. Avvikelser i struktur och färg i förhållande till föremål på bilderna kan förekomma i fråga om använda material 
och tillgång. Samma sak gäller för tekniska ändringar på fordonet, så vida produktionskvaliteten i stort förblir likvärdig 
eller bättre och användningssyftet inte påverkas. 

Informera dig innan du skriver kontakt hos någon av våra auktoriserade Bürstner-återförsäljare om aktuella produk-
ter och serier. Alla tillbehörspriser utgår från fabriksmontering inom ramen för tillverkning av nytt fordon.   

Bilderna innehåller delvis specialutrustning eller dekorelement som inte ingår i leveransen. Alla priser är angivna i SEK. 
Alla priser är icke bindande prisrekommendationer från Bürstner GmbH & Co. KG, plus TÜV. Gäller för leveranser från 
2021-09-01. Priserna är inklusive aktuell moms på 25 % och måste anpassas vid förändring av momssatsen. Vi 
förbehåller oss för fel, tryckfel och ändringar. Alla uppgifter är baserade på den Svenska marknaden.  

Varje ändring av fordonets fabrikstillstånd kan leda till påverkan av kör- och trafiksäkerheten. Beakta alla tillämpliga 
föreskrifter för säker användning av fordonet. 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. 





Vi skapar 
utrymme av 
drömmar
Den som bestämmer sig för en Elegance gör ett val. För 
boende, komfort och spaciösa utrymmen. Elegance ger 
dig utrymme och möjligheter att bibehålla din invanda 
livsstil även på resa. Med mycket kärlek till detaljer har 
en husbil skapats som du alltid känner dig hemma i.



Stunder av 
njutning

Den förförande doften av färska örter, det ljumma brö-
det från bageriet runt hörnet tillsammans med andra 
regionala specialiteter – under semestern ska man 

också kunna njuta. Det kan börja redan på morgonen 
vid frukosten och på kvällen vid ett glas vin som avslut-
ning på en upplevelserik dag. Bara ni två eller tillsam-
mans med vänner.



Slappna av 
och njut
Klockan har redan hunnit bli mycket. Det är dags att kom-
ma till ro och smälta intrycken från en fin dag. Din Elegan-
ce bjuder in till vila med spaciösa utrymmen. Om du se-
dan föredrar den höj- och sänkbara sängen eller hellre 
sviten där bak är helt och hållet ditt val.

Mer information om 

Elegance h
ittar du på 

www.buerstner.co
m/se



Sätta prägel
Det harmoniska samspelet mellan färg, form och 
material framhävs av många ljuskällor. De är opti-
malt utplacerade i hela fordonet och ger alltid ett an-
passat ljus. I Elegance är ljuset alltid och överallt din 
mjuka följeslagare som skänker rummet lugn och ro.



Det är du som 
gör skillnaden
Modern design, behagliga ytor och material i diskret ljus 
ton. Interiören framstår i ny glans, och den genomtänka 
placeringen av detaljer ger rummet dess särskilda ton. 
Badrum, vardagsrum och sovrum är också fyllda av raffi-
nerade egenheter som gör skillnad. Så här är det att 
uppleva #välbefinnande med alla sinnen.



Smart lösning

Flera höjdpunkter!

Perfekt plats 
för en 32 “ TV tack 

vara det vridb
ara TV-fästet. 

Den som är på resande fot behöver plats för stora 
och små saker. I Elegance finns det maximalt med 
stuvningsmöjligheter i kombination med funktionel-
la utrustningsdetaljer. Med en god och säker känsla 
för att vara på resa ska och får du ställa krav här.



Mer komfort 
och frihet
Låt dig imponeras av den nya INDUS- toaletten, och endast 
hos Bürstner. Med sin moderna design erbjuder den ett 
intelligent och helautomatiskt sanitetssystem där töm-
ningen sker nästan helt av sig själv. Det resurssparande 
konceptet behandlar gråvattnet med sanitetstillsatser 
och använder det sedan för spolning av toaletten. För 
två personer kan systemet vara självförsörjande i en 
hel vecka. Dessutom kan du få information i realtid i 
din telefon.
Som tillval kan man via Bürstner Originaldelar & till-
behör, beställa en doftdoserare för en lätt och be-
haglig fräschör på toaletten.



Tekniska  
Data

Modeller I 910 G I 920 G
Mercedes-Benz Sprinter - 417 CDI - 170 hk - 5500 
kg med automatlåda  Euro VI D
Totallängd, ca cm. 899 899
Totalbredd, ca. cm 234 234
Totalhöjd, ca. cm 305 305
Ståhöjd, bo-del, ca. cm 205 205
Tillåten totalvikt, kg 5500 5500
Tjänstevikt (kg) 4160 4160
Max. lastförmåga, ca. kg 1340 1340
Max släpvagnsvik - 12 % stigning 1600* 1600*
Axelavstånd, ca. mm 4700 4700
Antal personer 4 4
Bäddar 4 4
Bäddmått, nedfällbar säng (app. cm) 194x147 194x147

Bäddmått, bakre bädd (app. cm)
200x104-75
200x104-81

197x140

Kylskåpsvolym, inkl. frysfack, ca. l 177 (35) 177 (35)
Färskvattentank, ca. l 140 140
Spillvattentank, ca. l 50 50
Isolering, golv / vägg / tak, ca.mm 30 / 34 / 34 30 / 34 / 34

* Den maximala tågviken för fordonet är 5.880 kg

  Standard      Tillval    -  Ej möjligt      Tillval inkluderad i paket



Mercedes förarhytt I 910 G I 920 G
Multifunktionsratt
Passagerarstol ställbar i höjd och lutning
Pilotstolar med armstöd, klädda i inredningens tyg
Ratt och växelspak skinnklädda
Ytterbackspeglar inkl. vidvinkelspegel i bilens färg, uppvärmda och 
elektriskt justerbara
Kaross / utvändigt
Bodelsdörr ”Premium XL” med 2-punktslåsning. centrallås, fönster, 
myggnät, hållare för soppåse och laddstation för ”Home Light”
Centrallås för förardörr, bodelsdörr och garage
Elektriskt manövrerat fotsteg
Fönster med aluminiumkarm
Förarhytt vitlackerad
Garagedörr, extra, vänster sida   
Garagedörr, höger sida
Golv av glasfiberarmerad plast
Lågt placerat gasolutrymme för enklare flaskbyte
Markis, antracitgrå, 6,0 m
Stort, genomgående lastutrymme med åtkomst utifrån på båda 
sidor samt extra djupt lastutrymme åtkomligt inifrån
Tak av glasfiberarmerad plast (minskar risken  
för hagelskador)
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och  
myggnät i kök
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät  
i sovrum
Taklucka i dusch
Kaross / bodel
Elektrisk funktion för nedfällbar säng fram
Face to Face sittgrupp
Flerzons kallskummadrasser (alla sängvarianter)
Lyxbord, skjutbart i längd- och sidled

Chassi Mercedes I 910 G I 920 G
ABS-bromsar / ASR (antislirreglering) / EBV (elektronisk broms-
kraftfördelning) och ESP (elektroniskt stabilitetsprogram)
AdBlue-tank, 22 L
Aktiv bromsassistans
Automatisk styrning av strålkastare
Backkamera
Bränsletank 92 liter
Bürstner dubbelgolvskoncept
Digitalradio
Distronic adaptiv farthållare
Dubbelgolvet isolerat och uppvärmt
Eco Start/stop-funktion
Förberedelse för dimstrålkastare
Kartuppdatering gratis i 3 år
Kombinationsinstrument med färgdisplay
Konstantfarthållare
Live Traffic- information
Luftmunstycken med lång räckvidd
Lättmetallfälgar 17", silverfärgade, inkl. sommardäck
Lågprofilchassi med genomgående lastutrymme
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad
Ratt skinnklädd
Regnsensor
Varselljus, LED
Mercedes förarhytt
Comand Online
Förardörr, vänster, med elektrisk fönsterhiss och instegsbelysning
Förarhyttsmörkläggning (Remis-kassetter)
Förarstol ställbar i höjd och lutning
Halvautomatisk luftkonditionering
Krockkudde, förarplats
Krockkudde, passagerarplats
Mugghållare för förare och passagerare

Tekniska  
Data



Kaross / bodel I 910 G I 920 G
Snickerier ”Carmela”
Sovkomfortsystem med tallriksfjädrar och flerzons  
kallskummadrass(er) för bakre säng(ar) 
Vario-rullgardiner
Kök
Extra breda kökslådor med flexibel inredning
Kökslådor med softclose-funktion
Stor spis med 2 gasolplattor och induktionshäll
Utdragbart skafferi
Hygienavdelning / tvättrum
Elektriskt manövrerad tömning av spillvatten- och fekalietankar
Fekalietank, 50 l
Färskvattentank, 140 l
Raumbad med separat XXL-dusch, tvättställ, toalett och garderob
Spillvattentank, 110 l
iNDUS Toalettsystem med app-styrning (iOS och Android)
El / elektronik
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah
Dimmerstyrd belysning
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning  
och solcellspanel
Garderobsbelysning
LED ytterbelysning med strömbrytare innanför dörren
LED-belysning
Laddningsbar belysning ”Home Light”
Laddstation för ”Home Light”
USB-laddning med 2 uttag
Värme /ventilation
Alde vattenburen centralvärme med integrerad  
varmvattenberedare (8,4 l) och el-patron (3 000 W)
Reduceringsventil Toptron CPU med automatisk omkopplare och 
crasch-sensor
Audio - Media
Fäste för plattskärm-tv
MBUX multimediasystem, 10,25"

Tekniska  
Data

Elektro paket 48 kg
Inverter 1 800 VA inkl. manöverpanel, 
batterifrånnskiljare och säkring
Litium batteri 135 Ah (2:a batteri),  
inkl. kontrollpanel
Solcellsanläggning 2 x 100 
W, inkl. regulator
Extra batteriladdare, 230 V
Specialpris 54500,–

Connect paket med 32" Smart TV 12 kg

32" Smart-tv, inkl. Bluetooth- 
fjärrkontroll, DVD och Triple Tuner

Oyster WiFi Connect-modul
Solcellsanläggning 1 x 100 W, inkl. 
regulator
Specialpris 27000,–

Luxury paket 2027 kg
Litium batteri 135 Ah (2:a batteri),  
inkl. kontrollpanel
Inverter 1 800 VA inkl. manöverpanel, 
batterifrånnskiljare och säkring
Extra batteriladdare, 230 V
Solcellspanel, Siemens, 2 x 60 W
Stolsvärme, förar- och passagerarplats
Golvvärme i förarhytt, ALDE
Vattenburen centralvärme
Extra värmepaket, Alde
Bänkskiva i kök av konstmaterial
Köksfläkt
Golvvärmematta, 230 V
Kombiuttag 230 V / 12 V /  
tv-förberedelse
Gasoluttag och kombiuttag 230 V /  
12 V / tv, utvändiga
LED hel- och halvljus Förarhyttsmörk-
läggning (plissé-kassetter)
Specialpris  149900,–

Vinterpaket Alde 24 kg
Golvvärme i förarhytt, ALDE
Stolsvärme, förarplats
Stolsvärme, passagerarplats
Vattenburen centralvärme
Extra värmepaket, Alde
Specialpris 45900,–

Gäller för leveranser fr.o.m 1 augusti 2021. Samtliga priser i 
SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Sverige 
AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.
Vänligen, se mera information om vikter under ”Viktig 
information”!

Paket



Tillvalsutrustning
Pris kr Vikt*

Chassi Mercedes 
Förberedelse för hydrauliska stödben 9100,– 19.5
Helluftfjädring 137600,– 60
LED - hel och halvljus 13700,– 0
Stödben bak 4000,– 6
Mercedes förarhytt
Förarhyttsmörkläggning (elektriskt manövrerade 
plissé-kassetter) 9100,– 9

Isolerglas, Mercedes 792228 12100,– 0
Stolsvärme, förar- och passagerarplats 8200,– 0
Säkerhetsskåp 1800,– 4
Kaross / utvändigt
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar  
(max. last 50 kg) 7800,– 19

Speciallackering ”Champagne” 42400,– 0
Speciallackering ”Silver” 42400,– 0
Takfönster 96x65 cm 6900,– 0
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök 2000,– 3
Taklucka med fläkt i toalettrum 1) 2000,– 3
Kaross / bodel
Bord höj- och sänkbart 2800,– 0
Klädsel ”Alma” (skinn/tyg) 15200,– 0
Klädsel ”Lima” (skinn) 25700,– 0
Klädsel ”Napa” (skinn) 25700,– 0
Madrasskydd för fasta sängar 700,– 1
Madrassöverdrag för nedsänkbar säng 700,– 1
Kök
Bänkskiva i kök av konstmaterial 18100,– 5
Köksfläkt 2600,– 4
Spis-/ugn-kombination (Triplex) 2) 9300,– 16

Tekniska  
Data

Tillvalsutrustning
Pris kr Vikt*

Hygienavdelning / tvättrum
Spillvattentank, rullbar 4200,– 7
Utvändig dusch, inkl. blandare 24600,– 3
El / elektronik
3:e bodelsbatteri (AGM), 95 Ah 4300,– 27.5
BOS Litium-batteri, extra, 135 Ah 3) 24600,– 0
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah 4300,– 27
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse 1300,– 1
Solcellsanläggning 1 x 100 W, inkl. regulator 1) 5300,– 2
Värme /ventilation
Fjärrindikering för crash-sensor 700,– 1
Gaslarm för propan, butan och narkosgas 3600,– 1
Gasoluttag, utvändigt 2700,– 1
Luftkonditionering, takmonterad, Telair Silent 8400H 1) 23500,– 26
Audio - Media
Alphatronics LED-tv 32" , DVD, triple tuner,  
inkl. tv-fäste 4) 13400,– 7

Fäste för plattskärm-tv vid bakre säng,  
inkl. förberedelse för 2:a tv

3200,– 4

Oyster WiFi Connect-modul 11100,– 2
Sound-System Premium - Jehnert 5) 16100,– 3

1) Observera att utrymmet på taket är begränsat.
2) Spis med gasol och induktionshäll utgår vid val av köksbänk i mineralmaterial  
3) Endast i kombination med Elektropaket (Autarki pack)
4) I kombination med Oyster
5) 8 st högtalare inkl. Subwoofer (Endast i kombination med Multimediapaket)

*Vänligen, se mera information om vikter under ”Viktig information”!
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