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#välbefinnande

BÜRSTNER 2018

I närapå 60 år har husvagnarna från Bürstner varit 
en del av gatubilden i hela Europa. För denna fram-
gångssaga kan vi tacka kloka och framsynta kon-
struktörer samt våra kvalificerade och engagerade 
medarbetare – och dessutom alla de människor 
som uppskattar denna semesterform och som har 
visat oss sitt förtroende genom att välja en husvagn 
från Bürstner. Sedan de första husvagnarna presen-
terades, har mycket ändrats. Under årens lopp har 
Bürstner ofta presenterat egenutvecklade produk-
ter som kommit att sätta sin prägel på marknaden, 
där Plus-modellerna med sina unika nedsänkbara 
sängar är ett gott exempel – och utvecklingsarbe-
tet fortsätter så att man redan från början känner 
sig som hemma i en Bürstenr.

#Velbehag
I nesten 60 år har Bürstner campingvogn vært en 
del av gatebildet i hele Europa. For denne suksess-
historien kan vi takke kloke og visjonære hoder, li-
denskapelige og dedikerte medarbeidere, og mange 
mennesker som er begeistret for vår ferieform og 
som har gitt oss sin støtte ved å kjøpe en Bürstner 
campingvogner. Mye har forandret seg siden den 
første Bürstner campingvogn. Bürstner har alltid 
kunnet tre pregende inn på markedet med nye 
egenutviklinger. ”Plus”-modellene med de unike 
nedfellbare sengene er et godt eksempel på dette – 
og andre utviklinger vil følge slik at du helt fra star-
ten skal føle deg hjemme i en Bürstner.
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Varför det är så viktigt att sova gott
Visste du, att en människa sover 
nära en tredjedel (i genomsnitt 24 
år) av sitt liv? Men innan du börjar 
gräma dig över att du slösar bort 
din tid, och kanske bestämmer dig 
för att gå till sängs senare eller sti-
ga upp tidigare, vill vi konstatera: 
Att sova är inte slöseri med tid. 
Tvärtom! För att hålla oss friska, 
och för att orka med vardagens slit, 
behöver vi alla vår regelbundna 
sömn. Dock kan antalet timmar vi 
behöver vila skilja. Medan den ene 
är pigg och utvilad e� er sex tim-
mars sömn, fi nns det andra som 
behöver sova i mellan åtta och tio 
timmar.
Rent principiellt gäller dock, att det 
är viktigare att sova gott än att 
sova länge. Avgörande för en god 
sömn är, förutom ett inre lugn, de 
yttre betingelserna i ”sovrummet”.

Passande madrass plus ribbotten
Vare sig du är hemma eller i hus-
vagnen, gäller det att inte kompro-
missa när det gäller madrassen. 
Enligt alla experter ska madrassen 
ha olika zoner, som ger e� er för 
axel- och bäckenparti, så att 
musklerna kan slappna av, men 
samtidigt måste madrassen ge till-
räckligt stöd åt ryggraden. Av den-
na anledning använder Bürstner 
5-zons kallskummadrasser, som 
kännetecknas av en hög elasticitet, 
olika zoner och en god hållbarhet. 

Även så kallade watergel-madras-
ser, i Bürstner Averso erbjuder som 
tillval, kan rekommenderas. Dessa 
lämnar e� er sig en angenäm käns-
la av kyla, de formar sig e� er krop-
pen och ger en känsla av att man 
ligger i vatten. Under alla om-
ständigheter, är en förstklassig rib-
botten den bästa grunden.

Hitta den rätta kudden
Stor eller liten, tjock eller mager? 
Viktigt är, att kudden ger ett gott 
stöd åt nackkotorna (små kuddar 
är o� a bättre härvidlag). Se ock-
så till att enbart huvudet, och inte 
också axlarna, vilar på kudden.

TIPS FÖR EN AVKOPPLANDE NATT

På jakt e� er trygghet
Vårt hem har för oss människor en stor 
känslomässig betydelse. Hur stor den-
na betydelse är, framgår av den repre-
sentativa boendestudie som år 2015, 
gjordes av det oberoende marknads-
forskningsinstitutet TNS. Enligt denna 
studie är det för 90 procent av de till-
frågade viktigt att känna trygghet och 
välbefi nnande i hemmet.
Förutom detta visar också studien, att 
smaken när det gäller möbler, accesso-
arer och textilier – både när det gäller 
form och färg – förändras under livets 
olika faser. Det är därför knappast för-
vånande, att känslan av välbefi nnande 

inom de egna fyra väggarna står högt i 
kurs hos de allra fl esta. Och den som på 
ett harmoniskt och smakfullt sätt har 
inrett sitt hem, vill naturligtvis göra det-
samma i sin husvagn. Man vill kunna 
sätta sin egen prägel på inredningen, 
för att på så sätt ge uttryck för sin per-
sonlighet.
När det gäller inredning, är Bürstner en 
trendsättare genom att kunna erbjuda 
sina kunder stora valmöjligheter – till 
exempel med klädslar med fl era olika 
färg- och tygvarianter. Detta för att inte 
något ska hindra den som vill skapa sin 
personliga miljö.

TOTALT VÄLBEFINNANDE

Villa, lägenhet eller husvagn – en inredning 
e� er egen smak förhöjer alltid trivseln

I eneboligen, leiligheten eller 
campingvognen: Individuell innredning øker 
velværefaktoren.
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På leting etter sikkerhet
Hjemmet er for oss mennesker av stor 
følelsesmessig betydning. Hvor stor av-
slører resultatet av den representative 
boundersøkelsen 2015 som ble utført 
av det uavhengige markedsundersøkel-
sesinstituttet TNS Infratest. Ifølge un-
dersøkelsen svarte 90 prosent av de 
spurte at det er viktig å føles seg sikker 
og komfortabel hjemme. 
I tillegg viser et annet resultat av un-
dersøkelsen at farge- og smaksoppfat-
telsen av møbler, tilbehør og møbeltrekk 
forandrer seg med de ulike livsfasene. 

Derfor er det ikke rart at velværefakto-
ren innenfor hjemmets fi re vegger står 
svært høyt i kurs. De som har et stilig, 
harmonisk og smakfull innredet hjem, 
ønsker det også slik i campingvognen. 
Det betyr også et personlig preg som gir 
uttrykk for egen individualitet. 
Bürstner er en trendsetter innen interiør 
og tilbyr kundene mange utstyrsmulig-
heter, som f.eks. valg av møbeltrekk med 
tallrike farge- og sto� kombinasjoner. 
Slik at ingenting står i veien for et per-
sonlig miljø som man kan føle seg vel i.

FØL DEG VEL

Hvorfor det er så viktig med søvn
Visste du at mennesker bruker 
rundt en tredjedel av livet sitt (i 
gjennomsnitt 24 år!) på å sove? Før 
du nå klager på bortkastet tid, går 
og legger deg senere eller står opp 
tidligere: Søvn er ikke bortkastet 
tid! Tvert imot. Vi trenger alle dag-
lig søvn for å hente oss inn og holde 
oss friske og raske. Antall timer vi 
hviler om natten er imidlertid ulikt. 
Mens én er våken og uthvilt allere-
de etter seks timers søvn, trenger 
andre opptil ti timer.
I utgangspunktet gjelder likevel: 
Det er viktigere å sove godt enn å 
sove lenge. I tillegg til indre ro, er 
forholdene på ”soverommet” av-
gjørende.

Passende madrasser 
og sengebunn
Enten du er hjemme eller i cam-
pingvognen: Det bør ikke inngås 
noen kompromisser når det gjelder 
madrasser. Ifølge eksperter bør de 
ha ulike soner som gir etter i skul-
der- og bekkenområdet, slik at 
musklene kan slappe av, mens bei-
na likevel får tilstrekkelig støtte. 
Derfor bruker Bürstner 5-sone 
kaldskummadrasser som har høy 
elastisitet, ulike soner og lang leve-
tid. Vi anbefaler også f.eks. Water-
gel-madrasser, i Bürstner Averso 
tilbyr som tilleggsutstyr. De gir en 
herlig kjølig følelse, smyger seg 
rundt kroppen og bærer deg som i 
vann. Uansett er sengebunner av 
høy kvalitet et solid underlag for 
alle. 

Finne den riktige hodeputen
Om du liker den stor eller liten, tykk 
eller tynn. Det er viktig at en hode-
pute støtter halsvirvlene riktig (det 
gjør små puter best). Pass på at det 
kun er hodet som ligger på puten, 
ikke skuldrene også.

TIPS FOR EN GOD NATT
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Moderna husvagnar med ett attraktivt förhål-
lande mellan pris och kvalitet. 

Antal planlösningar: 7  

Instegsmodeller med unikt koncept med ned-
sänkbar säng samt stora förvaringsutrymmen.

Antal planlösningar: 2

Elegant utvändig design kombinerat 
med modernt möbelkoncept. 

Antal planlösningar: 10

Mellanklassmodeller med unikt koncept med 
nedsänkbar säng.

Antal planlösningar: 3

PREMIO

Comfort-Class

Sid. 8
Side 8      

MODELLÖVERSIKT/MODELLOVERSIKT

Husvagnar för alla smaker 
Sid. 16

Side 16PREMIO PLUS Sid. 24
Side 24

Premium-Class

AVERSO

Comfort-Plus-Class

Snickerier/Dekor: Tonic
Klädsel/Polster: Pastis / Basco

Snickerier/Dekor: Tonic
Klädsel/Polster: Umbra / Basco

Snickerier/Dekor: Bristol
Klädsel/Polster: Pastis / Nero

Snickerier/Dekor: Bristol
Klädsel/Polster: Bianca / Alva

AVERSO PLUS

Premium-Plus-Class

Vår uppfi nning: Nedsänkbar säng i husvagn
Monterad på tvären, ger sängen stora utrym-
men trots kompakta mått. Som jämförelse är en 
Plus-modell med 7 sovplatser ca 2 meter kortare 
än jämförbara vagnar, vilket betyder bättre köre-
genskaper och en viktbesparing på ca 400 kg.

Vår oppfi nnelse: heve-/senkeseng i campingvogn 
Montert på tvers over sittegruppen gir den plass 
og kompakthet samtidig. Til sammenligning så er 
Plus-modellene med 7 soveplasser ca. 2 m kortere 
enn andre vogner. Det bedrer kjøreegenskapene og 
sparer ca. 400 kg vekt.

Nytt/Nyheter 4

Modellöversikt/Modelloversikt 6

PREMIO 8

PREMIO PLUS 16

AVERSO 24

AVERSO PLUS 32

AVERSO NORDIC 40

Sovkomfort/Sovekomfort 48

Boendemiljö/Bomiljø  49

Kök/Kjøkken 50

Badrum/Bad 51

Klädslar/Sto� utvalg 52

Planlösningar/Planløsningsoversikt 54

Innehåll/Innhold
Sid. 32

Side 32

Campingvogn for enhver  smak  

Moderne campingvogn med et attraktivt 
forhold mellom pris og kvalitet. 

Planløsningsvarianter: 7  

Enestående heve-/senkeseng-konsept med stor 
oppbevaringsplass for førstegangskjøpere. 

Planløsningsvarianter: 2

Elegant design utvendig og moderne 
møbelkonsept innvendig. 
Planløsningsvarianter: 10

Enestående heve-/senkeseng-konsept i middel-
klasse-segmentet.

Planløsningsvarianter: 3

Husvagnar för dem som älskar vintercamping 
och behöver upp till 7 sovplatser

Antal planlösningar: 3

Snickerier/Dekor: Bergamot
Klädsel/Polster: Stone / Etna

AVERSO NORDIC Sid. 40
Side 40

Spesielt for de som elsker vintercamping og 
trenger inntil 7 soveplasser

Planløsningsvarianter: 3

PREMIO 8

PREMIO PLUS 16

AVERSO 24

AVERSO PLUS

AVERSO NORDIC

Sovkomfort/

Boendemiljö/

Kök/
Husvagnar för dem som älskar vintercamping 

Deluxe-Class
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PREMIO

Stig in och njut!

Premio är en verklig bästsäljare, som erbjuder 
alla fördelar hos en modern husvagn samti-
digt som du får väldigt mycket för dina peng-
ar. Med totalt 7 olika planlösningar fi nns nå-
got passande för var och en – från den 
kompakta långfärds-husvagnen för två till 
den rymliga ekonomihusvagnen med upp till 
6 sovplatser.

Du införska� ar modellerna till särskilt fördel-
aktiga priser – och alla har utformats för att 
du ska trivas från första stund. 

Stig inn og nyt det

Premio er en ekte bestselger. Den kombinerer 
alle fordelene med en moderne campingvogn 
og et ytterst attraktivt pris-ytelses-forhold. I 
alt 7 grunnrissvarianter tilbyr noe passende 
for enhver – fra den kompakte Touring cam-
pingvognen for to og familie-campingvognen 
til plassvidunderet med opptil 6 soveplasser. 

Alle er gunstig å anska� e – og alle er produ-
sert for at du skal føle deg vel i den.
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PREMIO

460 TS
Klädsel/Polster: Pastis / Basco
Snickerier/Dekor: Tonic 

Pluspunkter invändigt

 +  Sovplatser för upp till 6 personer
 + Ståhöjd: 198 cm
 + Takarmatur med LED-spotlights
 + Ventilerade ovanskåp för bättre  

 luftcirkulation
 + 5-zons kallskummadrasser med ribbotten
 + 3-lågig spis
 + Självstängande kökslådor med  

 soft-close-funktion
 + Hållare för soppåse på entrédörren
 + Rökdetektor

Pluspunkter utvändigt

 +  Tak av glasfiberarmerad plast ger bättre 
skydd mot  
hagel och väderpåverkan

 + Modernt chassi med stabilisatorkoppling
 + Entrédörr med 2-punktslåsning
 + Färskvattentank: 44 l
 + Låg egenvikt
 + Hjulhusisolering

Stor och öppen
Stor og åpen

Plusspunkter innvendig

 +  Soveplasser for opptil 6 personer 
 + Innvendig ståhøyde 198 cm
 + Taklys med LED-spotlights
 + Bakventilering for bedre luftsirkulasjon 
 + 5-sone kaldskummadrasser med  

 sengebunn  
 + Gasskomfyr med 3 flammer
 + Kjøkkenskuffer med automatisk inntrekk   

 og Soft-Close-funksjon
 + Avfallsoppsamling på inngangsdøren
 + Røykvarsler

Plusspunkter utvendig

 +  GfK-tak, -front og -hekk for bedre 
beskyttelse mot hagl og  
værpåvirkninger

 +  Moderne understellsteknologi med 
anti-slingring-clutch 

 + Inngangsdør med 2-punkts lås 
 + Vanntank 44 l 
 + Lav egenvekt  
 + Hjulbrønnisolering



Modernt utseende med tvåfärgade snickerier och flera attraktiva 
klädselkombinationer, ger möjlighet till individuell anpassning.
Moderne look med 2-fargede møbelfronter.
4 polstervarianter gir individualitet.

Här finns fler bilder, även 360°-panorering 

PREMIO
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PREMIO PREMIO

Vit kulhamrad
Hvit, grovhamret

19
8 

cm

Detaljer (utvändigt)/Detaljer (utvendig)

Detaljer (invändigt och utvändigt)/Detaljer (innvendig og utvendig) Andra highlights/Andre highlights

Förvaringsutrymmena, till exempel under sängen, är praktiska tack vare att de är åtkomliga 
både inifrån och utifrån. I Premio är de dessutom låsbara som standard.
Stuerommene, f.eks. under sengen, er spesielt nyttige og brukervennlige siden de er tilgjengeli-
ge både innenfra og utenfra. I Premio kan disse stueromslukene låses som standard.

Körsäkerhet: En stabilisatorkoppling, som bland annat 
motverkar pendlingar, är standard.
Kjøresikkerhet: Anti-slingrings-clutchen, som er standard, 
undertrykker pendel- og rykkebevegelser .i campingvognen 
ved oppstarten.

Komfort: Gasolko� ertens centralt placerade lås gör den lätt 
att öppna. Här fi nns plats för både gasolfl askor och annat.
Komfort: Stuerommet foran er lett å åpne med en sentralt 
plassert lås. I tillegg til gassfl asker er det også et skjermet 
sted for andre redskaper. 

Design: Den perfekt utformade bakgaveln, med bland 
annat de vertikalt placerade baklyktorna, markerar tydligt 
att detta är en Premio.
Utseende: Den perfekt utformede bakre delen sammen 
med de vertikalt arrangerte baklysene markerer den 
slående konklusjonen som er Premio.

Njutning: Optimal sovkomfort garanteras av 5-zons 
kallskummadrasser i kombination med en ribbotten av trä 

– även i barnens sängar.  
Nytelse: Optimal sovekomfort garanteres med 5-sone
kaldskummadrassene sammen med en sengebunn av tre 

– også i barnesengene.

Särskilt utvalt: Generöst tilltagna kökslådor med 
So� Close-funktion, så att man får mycket plats för tallrikar, 
kastruller och andra kökstillbehör.
Spesielt: Romslige kjøkkensku� er med so� -close funksjon, 
som gir god lagringsmulighet for tallerkener, gryter og 
annet kjøkkenutstyr.

Välbefi nnande: Den moderna och lättskötta lu� burna 
centralvärmen ger behaglig temperatur i Premio. 
Velvære: Den moderne varmlu� soppvarmingen sørger for 
behagelige temperaturer i Premio, er enkel å betjene og 
fungerer også uten strømforsyning. 

Premio gör livet enkelt och be-
kvämt.
Exempelvis tack vare den snabbt 
nedfällbara våningssängen, så 
att man i en handvändning får 
plats med cykeln, skateboarden 
mm.
I Premio er det enkelt å føle seg 
vel.
For eksempel, takket være den 
enkle nedfellbare køyesengen, 
som raskt gir plass til sykkel, ska-
teboard osv. 

Tonic

Snickerier/Tredekor

Planlösningar/Planløsninger

Utrustning/Utstyr

460 TS 490 TL*490 TS435 TS*395 TS

*Bredd 220 cm
*Bredde 220 cm

495 TK 530 TK

Garagemodell/Garasjeversjon
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PREMIO PLUS

17

För stor, för liten – för alla

I Premio plus hushåller vi med utrymmet
genom de kompakta måtten. Detta är möjligt tack 
vare principen med höj- och sänkbara sängar. En yp-
perlig kombination för familjer, där var och en vill ha 
sin egen lilla hörna.

Premio plus är nämligen en rullande trerumslägenhet 
med kök och bad, och de många smarta idéerna – 
och den stora lastförmågan – har gjort Premio plus 
till en storsäljare  

For stor, for liten, for alle

I Premio Plus kombineres maksimal plassøkonomi 
med kompakte dimensjoner. Dette er muliggjort 
grunnet det enestående heve-/senke-prinsippet. En 
optimal kombinasjon for familier der alle kan ha sitt 
eget område.

En treroms leilighet med kjøkken og bad. Mange 
smarte ideer og enorme lastereserver har gjort den-
ne campingvogn til en bestselger.
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PREMIO PLUS

510 TK 
Klädsel/Polster: Umbra / Basco
Snickerier/Dekor: Tonic

Pluspunkter invändigt

 + Stor, nedsänkbar säng ovanför sittgruppen
 + Upp till 7 sovplatser
 + Separat barnkammare
 + 5-zons kallskummadrasser
 + Ribbotten i alla fasta sängar
 + Ståhöjd: Upp till ca 208 cm
 + Ventilerade ovanskåp för bättre  

 luftcirkulationn
 + Kylskåp 142 l
 + Rökdetektor
 +  Kökslåda med automatisk indragning och 

SoftClose-funktion

Pluspunkter utvändigt

 +  Modernt säkerhetschassi  
med stabilisatordrag

 + Självjusterande bromsar
 +  Gfk-tak, -front och -bakvägg  

ger bättre skydd mot hagel och väderpå-
verkan

 +  Maximal plats trots kompakta yttermått
 + Hjulhusisolering
 + Vattentank 44 l

Färdigbäddat i en handvändning
Gå til sengs i en håndvending

Plusspunkter innvendig

 + Stor nedfellbar seng over sittegruppen
 + Soveplasser for opptil 7 personer
 + Separat barnerom
 + 5-sone kaldskummadrasser
 + Sengebunner i alle faste senger
 + Innvendig ståhøyde opptil ca. 208 cm
 + Bakventilering for bedre luftsirkulasjon
 + Kjøleskap 142 l
 + Røykvarsler
 +  Kjøkkenskuffer med inntrekksordning  

og Soft-Close-Funktion

Plusspunkter utvendig

 +  Moderne sikkerhets-chassis med  
stabiliseringskobling

 + Automatisk bremseregulering
 +  GRP-tak, -front og –bakre vegg  

for bedre beskyttelse mot hagl  
og værpåvirkninger

 +  Kompakt karosserilengde på  
maksimal plass

 + Hjulbrønnisolering
 + Vanntank 44 l



Mysig sittgrupp med nedsänkbar säng ovanför. 
Perfekt för 4 personer, tack vare våningssängen.
Koselig sittegruppe med nedfellbar seng plassert over. 
Sammen med køyesengen perfekt for 4 personer.

Nya Premio Plus i 360°-panorering

PREMIO PLUS
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PREMIO PLUSPREMIO PLUS

Garagemodell/Garasjeversjon

20
8 

cm

Detaljer (invändigt)/Detaljer (innvendig)

Detaljer (invändigt och utvändigt)/Detaljer (innvendig og utvendig) Andra highlights/Andre highlights

Det stora takfönstret släpper in mängder med ljus och lu�  i husvagnen, och lu� spalterna bak-
om ryggstöden gör vintertid att den varma lu� en obehindrat kan cirkulera. 
Med den store takluken slippes det mye lys og lu�  inn i campingvognen. Bra for klimaet: Med 
vinterrygglenene kan lu� en sirkulere uhindret innvendig i vognen

Körsäkerhet: En stabilisatorkoppling, som bland annat 
motverkar pendlingar, är standard.
Kjøresikkerhet: Anti-slingrings-clutchen, som er standard, 
undertrykker pendel- og rykkebevegelser i campingvognen 
ved oppstarten.

Tänk på: I förvaringsfacket under sittbänken får man plats 
med allt som man behöver ha till hands: strandmattan, 
sällskapsspel eller, eller, eller.
Også tenkt på: Oppbevaringsrommet under setet gjør 
at alt du ønsker er innen rekkevidde: Strandmatte, brettspill 
etc. etc.

Förvaring: I gasolko� erten fi nns gott om plats för gasol-
fl askor, fotsteg och annat.
Oppbevaring: Frontstueboksen er den forhåndsbestemte 
plassen for gassfl askene dine, her transporteres de trygt.

Komfort: 5-zons kallskummadrasser ger, tillsammans med 
specialribbotten, bästa sovkomfort för skön avkoppling
Komfort: 5-sone kaldskummadrassene i kombinasjon med 
spesialsengebunnen gir den beste sovekomforten og ideell 
innhenting.

Bekvämt: Bodelsdörren med fönster har fl era ess i 
rockärmen, e� ersom den dessutom har utrustats med 
insektsskydd och avfallsinsamlare.
Bekvemmeligheter: Den massive døren i campingvognen 
med vindu, myggnett og søppelbøtte.

Ett och ett blir två: Barnens sovrum förvand-
las enkelt till ett stort förvaringsutrymme när 
man fäller upp våningssängens undersäng i 
Premio plus 510 TK.
Den stora garageluckan gör packning och ur-
packning till rena barnleken. 
Ett av to: Akkurat som barnas sovegemakker 
kan køyesengen, her som i Premio Plus 510 
TK, kan man ved å folde opp den nederste de-
len få mer lagringsplass.
På grunn av den store garasjeluken er lasting 
og lossing utrolig enkelt.

Tonic

440 TK

Snickerier/Tredekor

Planlösningar/Planløsninger

Utrustning/Utstyr

510 TK
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AVERSO

Mer plats för njutning

Få ut mer av din semester i Averso, som uppfyller alla 
dina önskningar! Denna mellanklass husvagn överty-
gar redan vid första anblicken, med sin eleganta de-
sign och rikhaltiga standardutrustning.

Modern byggteknik, med tak av glasfi berarmerad 
plast, och nyaste säkerhetsdetaljerna – som självjus-
terande bromsar – gör Averso till en äkta Bürstner.

Med totalt 10 planlösningar fi nns det en Averso för 
alla – och detta till ett attraktivt pris.

Mer plass for nytelse

Gjør mer ut av ferien din. Med Averso oppfylles samt-
lige ønsker, for denne campingvognen i mellomklas-
sen overbeviser allerede ved første blikkk med en 
elegant design og skårer med det rikholdige standard-
utstyret.
.
Moderne byggteknologi med glassfi bertak eller den 
nyeste sikkerhetsteknologien, som automatisk etter-
reguleringsbremse, gjør Averso til en ekte Bürstner. 

Med i alt 10 planløsningsvarianter tilbyr Averso allsi-
dige utformingsmuligheter og stor ytelse til en at-
traktiv pris. 
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AVERSO

490 TS
Klädsel/Polster: Pastis / Nero 
Snickerier/Dekor: Bristol 

Pluspunkter invändigt

 + Tvåfärgade snickerier
 + Ventilerade ovanskåp för bättre  

 luftcirkulation
 + 5-zons kallskummadrasser
 + Varmvatten
 + Ståhöjd: 198 cm
 +  Kökslådor med automatisk indragning  

och Soft-Close-funktion

Pluspunkter utvändigt

 + Modernt chassi med stabilisatorkoppling
 + Självjusterande bromsar
 + Dragkåpa
 + Stödben
 + Odelad entrédörr
 + Tak av glasfiberarmerad plast ger bättre  

 skydd mot hagel och väderpåverkan
 + 38 l vattentank

Mer plats för njutning
Mer plass for nytelse

Plusspunkter innvendig

 + Tofarget møbeldekor
 +  Bakventilering av oppbevaringsskapene 

for bedre luftsirkulasjon
 + 5-sone kaldskummadrasser
 + Varmtvannsforsyning
 + Innvendig ståhøyde 198 cm
 +  Kjøkkenskuffer med inntrekksordning  

og Soft-Close-Funktion

Plusspunkter utvendig

 + Moderne sikkerhetsunderstell med  
 anti-slingring-clutch

 + Automatisk reguleringsbrems
 + Dragdeksel
 + Støtteben
 + Hel inngangsdør
 + GfK-tak for bedre beskyttelse mot hagl og  

 værpåvirkninger
 + Vanntank 38 l



Snyggt och elegant är köksdelen  
integrerad i den övriga inredningen. 
Vakkert og funksjonelt smyger kjøkkenet 
seg inn i det øvrige romkonseptet.

Här finns fler bilder, även 360°-panorering

AVERSO
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AVERSOAVERSO

Garagemodell/Garasjeversjon

8
Kangasvaihtoehtojen

määrä
tekstilkolleksjoner

38 l

Detaljer (invändigt) / Detaljer (innvendig)

Detaljer (invändigt) / Detaljer (innvendig) Andra highlights / Andre highlights

Täckskivan över spisen är uppfällbar och gjord av glas, medan täckskivan över diskhon även kan 
användas som skärbräda. 
Dekselet for gasskomfyren er av glass, mens platen på vasken også kan brukes som skjære-
brett.

Dubbel säkerhet: En stabilisatorkoppling, som bland 
annat motverkar pendlingar, är standard.Tillsammans med 
de självjusterande bromsarna ger detta en mycket hög 
säkerhet. 
Dobbel sikkerhet: Anti-slingrings-clutchen, som er 
standard, undertrykker pendel- og rykkebevegelser i 
campingvognen ved oppstarten. Sammen med den 
automatiske etterreguleringsbremsen er sikkerheten høy.

Form och funktion: Den eleganta dragkåpan förhöjer 
utseendet och skyddar dragbalkarna.
Visuelt pluss: Dragdeksel beskytter mot værpåvirkninger 
og ser samtidig bra ut. 

Mer plats: I gasolko� erten fi nns inte bara plats för 
gasolfl askorna, utan här ryms även fotsteg, reservhjul och 
mycket annat. 
Mer plass: I den fremre stueboksen er det sikker oppbeva-
ring for trappetrinnet og gassfl askene. Her kan også 
reservehjulet oppbevares, så det er sikkert og lett tilgjengelig. 

Lättmanövrerade: De stabila stödbenen är lättmanövrera-
de och gör att vagnen står stadigt även om marken är 
ojämn.
Komfortabel betjening: Den som skryter av sine støtteben, 
har det enkelt, og vil stå stødig med campingvognen sin, 
selv i ujevnt terreng.

Fritt: Bakom ryggstöden fi nns lu� spalter som gör att den 
varma lu� en kan stiga fritt längs ytterväggen, vilket ger 
bättre inomhusklimat och minskar risken för kondens.
I bevegelse: Et vinterrygglene betyr at lu� en kan stige 
uhindret opp mellom setetrekket og sideveggen. Dermed 
blir det et behagelig inneklima, og det dannes ingen 
kondens.

Blickfång: Den modernt designade bakgaveln på Averso, 
med de vertikalt placerade baklyktorna, drar verkligen 
blickarna till sig.
Blikkfang: Den moderne bakre delen på Averso i kombina-
sjon med de vertikalt plasserte baklysene får lange blikk på 
veien.

Även på semestern vill man ju ha ordning på sina saker. 
I det eleganta badrummet i en husvagn från Bürstner 
fi nns gott om hyllor och skåp, och praktiska kanter ser 
till att sakerna förblir på sina platser även under kör-
ning. 
Selv på ferie ønsker du å vite hvor saker og ting er. På 
badet i en Bürstner campingvogn fi nner du mange in-
tegrerte hyller med vibrasjonskanter, stuerom eller 
skap – uten at det totale utseendet må vike.

Vit slät
(tillval)

Hvit, glatt plate 
(tilleggsutstyr)

Bristol

490 TL 490 TS 540 TL

Snickerier/Tredekor Lackeringar/Lakkvarianter

Planlösningar/Planløsninger

Utrustning/Utstyr

570 TK510 TK

580 TK 590 LK 590 TS 600 TK 720 TK

Vit kulhamrad 
(standard)
Hvit, grovhamret 
(standard)



33

AVERSO PLUS

För alla som önskar mer

Averso Plus – Det namnet lovar, och det lever verkli-
gen dessa omdesignade husvagnar, verkligen upp till 

– och mer än så. Till detta bidrar den unika principen 
med nedsänkbar säng som ger två extra sovplatser 
som i en handvändning försvinner upp under taket 
och ger mer utrymme dagtid.

Maximalt rumsutnyttjande ger kompakta mått – 
och därmed lägre vikt än motsvarande andra hus-
vagnar. 

For alle som ønsker mer

Averso Plus – det navnet lover, holder den ny-stylet 
campingvogn, og den tilbyr enda mer enn det. Det 
unike prinsippet med nedfellbar seng gjør det mulig. 
Med den får du to ekstra soveplasser som forsvinner 
under takhimlingen i en håndvending. Det gir mer 
plass innvendig. 

Maksimal romøkonomi og samtidig kompakte di-
mensjoner – og dermed lavere vekt sammenlignet 
med tilsvarende campingvogn. 
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AVERSO PLUS

520 TL
Klädsel/Polster: Bianca / Alva
Snickerier/Dekor: Bristol

Pluspunkter invändigt

 + Stor, nedsänkbar säng ovanför sittgruppen
 + Upp till 7 sovplatser
 + Ventilerade ovanskåp för bättre  

 luftcirkulation
 + 5-zons kallskummadrasser
 + Indirekt belysning
 + Rökdetektor
 + Gasvärme 3000 W
 + Kylskåp 142 l
 +  Kökslådor med automatisk indragning och 

Soft-Close-funktion

Pluspunkter utvändigt

 + Modernt chassi med stabilisatorkoppling
 + Självjusterande bromsar
 + Dragkåpa
 + Stödben
 +  GfK-tak, -front och -bakvägg för bättre 

skydd mot hagel  
och ogynnsam väderlek

 + Samtliga fönster öppningsbara samt  
 försedda med rullgardin och myggnät

 + Vattentank 44 l

Det goda kommer ovanifrån!
Det gode kommer ovenfra!

Plusspunkter innvendig

 + Stor nedfellbar seng over sittegruppen
 + Opptil 7 soveplasser
 + Bakventilering for bedre luftsirkulasjon
 + 5-sone kaldskummadrasser
 + Indirekte belysningssystem
 + Røykvarsler
 + Gassoppvarming 3000W
 + Kjøleskap 142 l
 +  Kjøkkenskuffer med inntrekksordning  

og Soft-Close-Funktion

Plusspunkter utvendig

 + Moderne sikkerhetsunderstell med  
 anti-slingring-clutch

 + Automatisk reguleringsbrems
 + Dragdeksel
 + Støtteben
 +  GRP-tak for bedre beskyttelse mot hagl 

og værpåvirkninger
 + Vinduer som kan åpnes hele veien rundt  

 med blending og fluebeskyttelse
 + Vanntank 44 l



Högvärdig möbelkonstruktion för enhetlig inredning. 
Skäm bort dina sinnen.
Møbler av høy kvalitet og harmonisk interiør.  
La sansene dine bli litt bortskjemt.

Här finns fler bilder, även 360°-panorering

AVERSO PLUS
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AVERSO PLUS AVERSO PLUS

Garagemodell/Garasjeversjon

Bristol

8
Kangasvaihtoehtojen

määrä
tekstilkolleksjoner 44 l

Detaljer (invändigt)/Detaljer (innvendig)

Detaljer (invändigt)/Detaljer (innvendig) Andra highlights/Andre highlights

När hungern gör sig påmind, gläds man åt ett välutrustat kök, med So� Touch-material, som 
skyddar ytorna, samt rullagrade metallskenor på lådorna. 
Når man er litt småsulten, setter man pris på et velutstyrt kjøkken, med so� -touch-materialer 
for å beskytte overfl aten og valsemonterte metallskinner på sku� ene.

Visuell fördel: Dragstångskåpan skyddar mot ogynnsam 
väderlek och ger samtidigt visuella fördelar.
Optisk pluss: Drag- dekselet beskytter mot værpåvirknin-
ger og er samtidig en oppgradering av utseendet.

Flexibelt: Som standard fi nns vid sidan av sittgruppen ett 
fäste för platt-tv med många inställningsmöjligheter.
Smart løsning: Som standard er det montert et TV-feste 
for en fl atskjerm ved siden av sittegruppen som gir deg 
utallige innstillingsmuligheter.

Enkel användning: För den som anser att stödben är 
en viktig faktor, blir det ingen match att placera husvagnen, 
så att den till och med står säkert på ojämnt underlag.
Enkel betjening: Stabile støtteben gjør det enkelt å sørge 
for sikkert feste også på ujevnt underlag.

Mer plats: Gasolko� erten utgör en säker förvaringsplats 
för gasfl askor och andra tillbehör.
Mer plass: I frontkassen er det plass til gassbeholdere og 
andre ting som må lagres på sikker plass.

Sorterat: Inredningen i besticklådan gör det lätt att hålla 
ordning, och i köksbänken fi nns gott om andra förvarings-
möjlighete.
Sortert: Bestikksku� en sørger for orden og har fl ere oppbe-
varingsmuligheter under for tallerkener, gryter og annet 
kjøkkenutstyr.

Välbefi nnande: Modern uppvärmningsteknik med modern 
design och optimal placering av värmepannan.
Føle seg vel: Den nyeste oppvarmingsteknologien med 
komfortabel betjening, moderne design og optimal 
plassering. Dri�  uten strømforsyning er også mulig.

I en husvagn från Bürstner hittar du många 
funktionella detaljer. Dit hör till exempel den 
optimalt placerade garderoben, stuvningsut-
rymmet under sängen – åtkomligt både ini-
från och utifrån – och den indirekta belys-
ningen vid köksovanskåpen. I en Bürstner 
fi nner du stadig nyttige og funksjonelle detal-
jer – som det ideelt plasserte klesskapet, stu-
eplassen under sengen som er tilgjengelig 
både utenfra og innenfra, eller den indirekte 
belysningen på overskapet i kjøkkenet.

510 TK500 TS 520 TL

Snickerier/Tredekor

Planlösningar/Planløsninger

Utrustning/Utstyr

Vit kulhamrad med 
fi n struktur (standard)
Hvit, fi nhamret
(Standard)
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AVERSO NORDIC

Säsong hela året

Njut av friheten och få ut det bästa av alla årstider.
Varm sommar eller kall vinter? I Nordic Edition-
modellerna hittar du alltid det perfekta valet!
Den eleganta designen och den omfattande stan-
dardutrustningen gör denna modellserie extra om-
tyckt.

Sesong hele året

Nyt friheten og få det beste ut av alle årstider.
Om det er varm sommer eller kald vinter – hos Nor-
dic Edition-modellene fi nner du den perfekte følges-
venn.
Elegant utvendig design samt et omfangsrikt stan-
dardutstyr gjør denne modellserien så godt likt.
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AVERSO NORDIC

580 TS
Klädsel/Polster: Stone / Etna
Snickerier/Dekor: Bergamot 

Pluspunkter invändigt

 + Sovplatser för upp till 7 personer
 + Ståhöjd: Ca 198 cm
 +  Luftspalter bakom ryggstöd samt 

ventilerade ovanskåp
 + Golvvärme
 +  Tv-förberedelse med fäste, kabel och 

vägguttag
 + USB-uttag för laddning
 + Radioförberedelse med högtalare
 + Väggbeklädnad i köket
 + Köksbänk med utdragbart skafferi
 + Enpelarbord, höj- och sänkbart
 + Kallskummadrasser

Pluspunkter utvändigt

 + Modernt chassi med stabilisatorkoppling
 + Självjusterande bromsar
 + Dragkåpa
 + Stabila stödben
 + Isolerade hjulhus
 + Stödhjul med 150 kg maxbelastning
 +  Golv av glasfiberarmerad plast med 

Bürstners lättbyggnadsteknik
 + 40 l fast monterad vattentank

Idealisk för  
både sommar och vinter
Ideell for sommer og vinter

Plusspunkter innvendig

 + Soveplasser for inntil 7 personer
 + Ståhøyde innvendig ca. 198 cm
 + Vinterryggstø og skap med lufting bak
 + Gulvvarme
 + TV-tilkopling med holder, kabel og støpsel
 + USB-ladekontakt
 + Radioforberedelse og høyttaler
 + Veggbekledning på kjøkkenområdet
 + Kjøkkenbenk med apotekeruttrekk
 + Bordfot, en søyle, senkbar
 + Kaldskummadrasser

Plusspunkter utvendig

 + Moderne chassis med AKS
 + Automatisk etterjustering av bremsene
 + Dragdeksel
 + Stabile støtteben
 + Hjulhusisolering
 + Nesehjul – 150 kg belastning
 + GfK-gulv i Bürstners lettbygg-teknologi
 + 40 l fast installert ferskvannstank



Skapa en dynamisk atmosfär.  
Generöst med utrymme i moderna färger.
Her er det godt å leve.  
God plass og moderne farger.

Här finns fler bilder, även 360°-panorering

AVERSO NORDIC
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AVERSO NORDIC AVERSO NORDIC

Detaljer (utvändigt)/Detaljer (utvendig)

Detaljer (invändigt)/Detaljer (innvendig) Andra highlights/Andre highlights

Den eleganta handtagslisten är en fröjd för 
ögat, medan Push-Look-låsen står för säker-
het under färden. 
Den strømlinjede gripelisten er en fryd for 
øyet mens push-lock lukkemekanismene sør-
ger for sikkerheten under kjøring. 

Dubbel säkerhet: En stabilisatorkoppling, som bland annat 
motverkar pendlingar, är standard. Tillsammans med de 
självjusterande bromsarna ger detta en mycket hög säkerhet. 
Dobbel sikkerhet: Anti-slingrings-clutchen, som er standard, 
undertrykker pendel- og rykkebevegelser i campingvognen ved 
oppstarten. Sammen med den automatiske etterregulerings-
bremsen er sikkerheten høy.

Form och funktion: Den eleganta dragkåpan förhöjer 
utseendet och skyddar dragbalkarna.
Visuelt pluss: Dragdeksel beskytter mot værpåvirkninger 
og ser samtidig bra ut. 

Mer plats: I gasolko� erten fi nns inte bara plats för 
gasolfl askorna, utan här ryms även fotsteg, reservhjul och 
mycket annat. 
Mer plass: I den fremre stueboksen er det sikker oppbeva-
ring for trappetrinnet og gassfl askene. Her kan også 
reservehjulet oppbevares, så det er sikkert og lett tilgjengelig. 

Lättmanövrerade: De stabila stödbenen är lättmanövrera-
de och gör att vagnen står stadigt även om marken är 
ojämn. 
Enkel betjening: Stabile støtteben gjør det enkelt å sørge 
for sikkert feste også på ujent underlag.

Skönt: Optimal sovkomfort, även i barnens sängar, tack 
vare 5-zons kallskummadrasser. 
Nytelse: Optimal sovekomfort garanteres med 5-sone
kaldskummadrassene sammen med en sengebunn av tre 

– også i barnesengene. 

Lu� igt: Det stora, lättanvända takfönstret kan låsas i fl era 
olika lägen och släpper in mängder med ljus och lu�  i 
husvagnen.
Lu� ig: Med takvinduet kommer det mye lys og lu�  inn i 
kjøretøyet. Enkelt å bruke og låsbart i fl ere posisjoner. 

Med allt som allt 8 klädselkombinationer ger 
vi dig friheten att helt och hållet välja hus-
vagnsinredning e� er tycke och smak 
Til sammen 8 møbelkombinasjoner gir deg 
muligheten til å designe interiøret i camping-
vognen som du selv ønsker. 

Bergamot

600 TK580 TS 700 TS

Snickerier/Tredekor

Planlösningar/Planløsninger

Utrustning/Utstyr

Vit kulhamrad med fi n struktur
Hvit, fi nhamret

40 l
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BOENDEMILJÖ/ BOMILJØSOVKOMFORT/SOVEKOMFORT

48

3 GODA GRUNDER/MANGE GODE GRUNNER

Optimal sovkomfort
En kombination av gummilagrad ribbotten och 5-zons 
kallskummadrass fördelar kroppsvikten optimalt.
Optimalisert sovekomfort
En kombinasjon av sengebunn med fleksible gummi- 
lagre og 5-sone kaldskummadrasser  
fordeler kroppsvekten på en ideell måte.

Madrassöverdrag
Antiallergibehandlat, avtagbart 
och tvättbart (ej alla modeller).
Madrasstrekk
Antiallergent, avtakbart og 
vaskbart (ikke tilgjengelig i alle 
modeller).

Madrasskydd
I många modeller ingår madras-
skydd som standard.
Strekklaken
I mange modeller får du passende 
strekklaken som standard.

Här ligger du skönt

Skön sömn och semester hör ihop. I en husvagn från Bürst-
ner kan du efter en händelserik dag njuta av den avkopp-
ling du så väl behöver, samtidigt som du tankar energi för 
nya äventyr.
 + Generösa bäddmått
 + Specialribbotten
 + 5-zons kallskummadrasser
 +  Watergel-madrasser i enkel- och  

dubbelsängar som tillval (endast i Averso)

1+2  Den unika nedfällbara dubbelsängen ger både 
bekväma och rymliga bäddplatser. Med ett enkelt 
handgrepp är sängen redo, och detta utan  
att behöva gör ingrepp i sittgruppens dynor.  
Den spesielle heve-/senkesengen i Premio Plus og 
Averso Plus gir ekstra soveplasser over sittegruppen. 
Ett håndgrep er det som skal til for betjening – og 
det uten at sittegruppen må bygges om.

3  Önskar du en stor sovplats i stället för enkelsängar? 
Som tillval finns utrullbar ribbotten och extra dynor. 
Ønsker du en stor liggeplass i stedet for enkeltsen-
ger? Etter ønske kan du få med en rullebunn og 
passende ekstraputer

4  En klassiker: ”Fransk säng” som smalnar av vid  
fotändan. Som alltid en klassiker: franske senger 
med konisk madrassform.

1 2

3 4

Lika härligt som hemma

I våra husvagnar har vi gjort allt för att skapa en harmo-
nisk interiör. Våra arkitekter, designers och ingenjörer har 
ett intimt samarbete för att rumsupplevelsen, utform-
ningen av snickerierna och funktionen ska vara perfekt 
anpassade till varandra. 

Deras mångåriga erfarenhet, och kännedom om kunder-
nas önskemål, spelar också en viktig roll när det gäller att 
skapa en maximal boendekomfort.

1  Pålitliga lucklås och gångjärn på ovanskåpen håller 
allt tryggt på plats.  
Pålitelige møbelhengsler på overskapene holder alt 
på plass der det skal være 

2  Snygga detaljer som till exempel LED lampskenor ger 
en fin sista touch åt feel-good-miljön.  
Fine detaljer som LED lysskinne gir en god følelse av 
hjemmeatmosfære.

3  Generöst tilltagna sittgrupper i den bakre och 
mellersta husvagnsdelen med olika klädselalternativ 
ger maximal frihet.  
Elegante bakre og midtre sittegrupper med forskjelli-
ge polstervarianter gir en maksimal frihet.

1 2

3

Alla bilder visar exempel – avvikelser kan förekomma mellan modeller och planlösningar./Alle bildene er eksempler, avhengig av modell og planløsning.

Her ligger du riktig

Forfriskende søvn og ferie hører sammen, som sand og sjø. 
I en Bürstner nyter du roen du trenger etter en opplevel-
sesrik dag. Gled deg til å våkne frisk og opplagt om morge-
nen – eller helt enkelt til å bli liggende litt lenger.
 + store sengemål 
 + spesialsengebunn
 + 5-sone kaldskummadrasser
 +  alternative Watergel-madrasser for enkelt- og 

dobbeltsenger kan leveres (bare i Averso)

Like herlig som hjemme

I en Bürstner har vi gjort alt for å skape et harmonisk inte-
riør. Våre arkitekter, designere og ingeniører arbeider tett 
sammen for at romfølelse, møbelutforming og funksjona-
litet skal være perfekt tilpasset til hverandre. 

Deres mangeårige erfaring og kundenes ønsker spiller 
også en rolle. Alt under ett premiss – å skjemme deg bort 
med maksimal bokomfort.
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BAD/BADKÖK/KJØKKEN

1  Spis och diskho av rostfritt stål – båda med täckskiva av glas. Stora köksådor 
med centrallås. Kombinasjon av vask/ovn i rustfritt stål som er montert i fl ukt. 
Begge med deksel av glass. Store kjøkkensku� er med sentrallås.

2  Köksdesign med breda lådor och modern handtagslist. Flott utseende kjøkken 
med brede sku� er og moderne håndtak.

3  Fristående köksmodul, med LED belysning, glaslock och massor av förvarings-
utrymmen, samt generösa avställningsytor. Frittstående kjøkkenbenk 
med LED-belysning, glassdeksel og mye oppbevaringsplass for servise og 
annet kjøkkenutstyr.

Receptet för en lyckad resa

Färsk fi sk direkt från havet, nyplockad frukt eller nyskördade grönsaker inköpta på 
torget ... Inga omöjligheter för den som upptäcker världen i en husvagn från Bürst-
ner. I det välutrustade köket fi nns dessutom alla möjligheter att tillaga en kulinarisk 
trerättersmåltid.

 + Modern gasolspis med täckskiva av glas
 + Kökslåda med bestickinredning och mjuk indragning
 + Ljus under ovanskåpen
 + So� Touch-ytor

1

2 3

1  Fristående handfat ger bekväm användning och gott om förvaring. 
Vask som ligger separat utenfor badet med mye oppbevaringsplass.

2  Tvättställ med infällt handfat i modernt utförande. 
Servantskap med innfelt vask i et moderne utseende.

3  Mycket utrymme för alla feel-good-produkter. 
Rikelig med lagringsplass for alle dine velværeprodukter.

Friska idéer för honom och henne 
Finns det något skönare än att, e� er en lång resa eller en dag ute i solen fylld av 
aktiviteter, kunna fräscha upp sig? Även starten på dagen blir mycket bättre, om 
man har möjlighet att följa den vanliga ritualen. I ett badrum från Bürstner har man 
tänkt på allt:

 + Stora hyllor
 + Armaturer av hög kvalitet
 + Gott om förvaringsutrymmen
 + Modern design 
 + Praktiska detaljer

1 2

3

Alla bilder visar exempel – avvikelser kan förekomma mellan modeller och planlösningar./Alle bildene er eksempler, avhengig av modell og planløsning.

Oppskri� en for hyggelig reise

Fisk direkte fra havet. Frukt direkte fra treet. Sprø grønnsaker fra lokale markeder 
– med en Bürstner campingvogn befi nner du deg lokalt så du kan trylle frem smak-
fulle måltider med de friskeste ingrediensene. Her fi nner du en kjøkkeninnredning 
hvor både amatørkokker og gourmeter får oppfylt sine ønsker.

 + svært moderne gasskomfyr med glassdeksel 
 +  sku� er med bestikkboks 

og So� -inntrekksanordning
 + lys på overskapene
 + So�  Touch-overfl ater

VÅRT TIPS / VÅRT TIPS
Använd lokala recept

och färska ingredienser
på din semesterort. Nyt de 
lokale oppskri� ene med de 

friske ingrediensene på 
feriestedet.

Friske ideer for ham og henne  

Hva er vel bedre etter en lang kjøretur, en dag på stranda eller etter å ha trent litt, 
enn å få frisket seg opp? Starten på dagen går også så mye bedre hvis du kan nyte 
morgenstellet med alle sansene. På et Bürstner-bad har de tenkt på alt:

 + store hyller
 + armaturer av høy kvalitet
 + mye oppbevaringsplass
 + moderne design
 + praktiske detaljer VÅRT TIPS / VÅRT TIPS

Använd duschstången
till torkning av våta kläder,

även vintertid. Bruk dusjstangen 
til tørking av våte klær. 

Også ved vintercamping.
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KLÄDSLAR/VALG AV STOFF

Välj din boendemiljö/Valg av bomiljø
Med bara 2 steg skapar du din egen boendemiljö. Välj den typ och kvalitet (tyg eller konstläder) som faller 
dig bäst i smaken. Ryggstöden sätter färg och du kan – beroende på kategori – välja mellan upp till 8 olika 
varianter. Bare 2 trinn for individuelt velværemiljø. Velg den polsterkvaliteten som du liker best. Du kan velge 
mellom opptil fire materialer av høy kvalitet for sete- og ryggtrekk. Ryggtrekkene gir fargespill og kan velges 
fra opptil 8 ulike muligheter i hver kategori. 

1. VÄLJ BASKLÄDSEL/VELG POLSTERKVALITET

2. VÄLJ BANDEROLLTYG/VELG DITT BANDEROLE-STOFF

Tyg/Tekstilstoff Konstläder/Kunstskinn

Stone BiancaPastis Umbra

Alva Etna

Nero

Valea

Möjliga klädselkombinationer beror på vald husvagnsmodell./Tilgjengeligheten av trekk er avhengig av modell og planløsning

Milo Basco

Kontakta din specialiserade återförsäljare och hör efter vilken konstruktion eller sitt- och ryggklädsel som 
passar till din favorithusvagn. Snakk med forhandleren din hvilke modeller og dermed sete- og ryggputer 
som er tilgjengelig for din drømmecampingvogn.

Något för alla smaker

Utmärkt för Premio Life, Premio och 
Premio Plus (Umbra/Milo). 
Eksempler på Premio Life, Premio og 
Premio Plus (Umbra/Milo).

Utmärkt för för Averso 
(Bianca/Etna). 
Eksempler på Averso  
(Bianca/Etna).

Utmärkt för Averso Plus  
(Bianca / Valea). 
Eksempler på Averso Plus  
(Bianca/Valea).

Noe for enhver smak
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BARNSÄNGAR
KØYESENG

PLANLÖSNINGAR/ PLANLØSNINGSOVERSIKT

ENKELSÄNGAR
ENKELTSENG

DUBBELSÄNGAR
DOBBELTSENG

TVÄRGÅENDE SÄNGAR
SENG PÅ TVERS

QUEENSÄNGAR
QUEENSBETT

GfK-tak
GRP-tak

Cykelgarage
Sykkelplassering

Färskvattentank
Ferskvannstank

Kylskåpskapacitet i liter
Kjøleskapvolum i liter

Antal brännare (gasolkök)
Antall brennere (komfyr)

Antal möbeltyger att välja mellan
Antal møbelvarianter som kan velges

Antal sovplatser
Antall soveplasser

Höj- och sänkbar säng
Heve-/senkeseng

Superflexibel kallskummadrass
Super-Flex kaldskummadrasser

460 TS490 TL* 490 TS

435 TS*

395 TS495 TK

530 TK

PREMIO PREMIO PREMIO PREMIO PREMIO

PREMIO PLUS
440 TK

510 TK

490 TL 490 TS

540 TL

570 TK

510 TK

580 TK

590 LK

590 TS

600 TK

720 TK

AVERSO

AVERSO AVERSO

AVERSO PLUS
510 TK 500 TS

520 TL

AVERSO PLUS

AVERSO PLUS

19
8 

cm Ståhöjd
Ståhøyde

*Bredd 220 cm
*Bredde 220 cm

8
Kangasvaihtoehtojen

määrä
tekstilkolleksjoner

AVERSO NORDIC
600 TK

AVERSO NORDIC
580 TS

700 TS



Tekniska data i denna katalog var aktuella vid katalogens tryckning. Trots noggrann kontroll, kan dock 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 användningsmöjligheterna ej påverkas. Kontrollera all information rörande fritidsfordonet med din Bürstner-återförsäljare före köpeavtalets undertecknande. Alla priser på tillvalsutrustning och tillbehör gäller vid fabriksmontering i 
samband med tillverkningen av fordonet. 

Bilderna kan visa rekvisita och/eller utrustning som är tillval och ej ingår i standardutrustningen. Alla priser i SEK. Alla prisuppgi� er är cirkapriser, fritt auktoriserad Bürstner-återförsäljare, och gäller för leveranser fr.o.m. 2017-06-12.
Bürstner förbehåller sig rätten att justera priserna vid förändring av mervärdesskatt eller andra skatter och avgi� er. Vi reserverar oss för eventuella misstag, tryckfel och ändringar på produkten.
Alla uppgi� er gäller fordon avsedda för den svenska marknaden..

De tekniske spesifi kasjonene i denne katalogen inkluderer seriene slik de var ved tidspunktet for trykking. Til tross for nøye sjekk av innholdet, kan vi ikke utelukke trykkfeil. I løpet av det aktuelle modellåret forbeholder vi oss retten til å foreta 
utstyrsendringer og produktforbedringer. Med forbehold om avvik i struktur og farge i forhold til de avbildede møblene i den utstrekning det ligger i naturen til anvendte materialer og er normalt. Det samme gjelder for tekniske endringer på kjøretøy, 
i den grad produksjonskvaliteten forblir den samme eller forbedret og bruksformålet ikke blir påvirket. Vennligst informer deg hos en av våre autoriserte Bürstner-forhandler om status for våre nåværende produkter og serier før du signerer en 
kontrakt. Alle tilbehørsprisene gjelder fabrikkinstallasjon som en del av kjøretøysproduksjonen. 

Bildene inkluderer til dels spesialutstyr eller dekorelementer som ikke er del av leveringsomfanget. Gyldig for levering fra 12.06.2017. Med forbehold om feil , trykkfeil og endringer.  Alle opplysningene er basert på karakteristikker på det tyske 
markedet.
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Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tfn/Tlf.: +49 7851 / 85-0
Fax/ Faks: +49 7851 / 85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.com

Importør-
Generalagent i Norge
Kroken Caravan Import AS
Øran Øst
6300 Åndalsnes
www.kroken.no

Din Bürstner-återförsäljare väntar på dig!
Din Bürstner-forhandler gleder seg til å tre� e deg!


