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#välbefinnande
Bürstners framgångssaga beror på kloka och visionära huvuden, kvalificerade och engagerade
medarbetare och alla de människor som är förtjusta i vår typ av semester. Sedan den första
Bürstner Alkoven 1986 är det mycket som har
förändrats och som har inneburit ständigt nya utmaningar för oss.

Under årens lopp har Bürstner alltid kunnat visa
upp sig med egenutvecklingar på marknaden. Det
gäller även de kompakta yttermåtten, som alltid
efterfrågas hos Camper Vans. Allt under förutsättningen att skapa en hemtrevlig miljö. Det är
vår devis för att du redan från början ska känna
dig hemma i alla Bürstner.

NYTT

EN VILSAM NATT

VARDAGSERGONOMI

Varför det är så viktigt att sova gott

Stil och design
för ditt
välbefinnande
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Passande madrass plus ribbotten
Vare sig du är hemma eller i Camper Vans gäller det att
inte kompromissa när det gäller madrassen. Enligt alla experter ska madrassen ha olika zoner, som ger efter för
axel- och bäckenparti, så att musklerna kan slappna av,
men samtidigt måste madrassen ge tillräckligt stöd åt
ryggraden. Därför satsar Bürstner på kallskumsmadrasser
med fem zoner som utmärker sig med hög elasticitet, olika zoner och lång hållbarhet. En högkvalitativ ribbotten
bildar alltid grunden för allt.
Hitta den rätta kudden
Stor eller liten, tjock eller mager? Viktigt är, att kudden ger
ett gott stöd åt nackkotorna (små kuddar är ofta bättre
härvidlag). Se också till att enbart huvudet, och inte också
axlarna, vilar på kudden.

TOTALT VÄLBEFINNANDE

På jakt efter trygghet
Vårt hem har för oss människor en stor känslomässig betydelse. Hur stor visar resultatet av den representativa
bostadsstudie som gjordes av det oberoende marknadsforskningsinstitutet TNS Infratest. Enligt den är det viktigt för 90 procent av de tillfrågade att känna sig trygg
och välmående hemma.
Förutom detta visar också studien, att smaken när det gäller möbler, acessoarer och textilier – både när det gäller
form och färg – förändras under livets olika faser. Det är
därför knappast förvånande, att känslan av välbefinnande

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

För både villan, våningen
eller Camper Vans
gäller att en individuell
inredning
ökar trivselfaktorn

Foto: © Rivièra Maison

Vad vi än köper, spelar designen en avgörande roll. Det betyder att stolar,
skåp och andra inredningsdetaljer inte
bara ska vara ”vackra” – de ska också
vara ergonomiskt rätt utformade. Syftet med ergonomin – ordet kommer
från de grekiska orden ”ergon” (arbete) och ”nomos” (lag) – är att hitta den
optimala anpassningen av arbetsmiljö
och omgivning till vardagsmänniskans
behov. Oavsett om vi är på vår arbetsplats, befinner oss i köket eller har semester så spelar ergonomin hela tiden
en viktig roll.
Varför det är på detta viset, är lika enkelt som självklart: En ergonomisk utformning av till exempel möbler och
redskap kommer varje människa till
godo, eftersom man vid utformingen
tar hänsyn till aspekter som hälsa, bekvämlighet och komfort. Även Bürstner arbetar sedan flera år med
utveckling och förbättring av ergonomiska inredningsdetaljer i köket,
tvättrummet och sovavdelningen.

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 stiga 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 efter sex timmars sömn, finns 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”.
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CITY CAR

Din fritidsföljeslagare
City Car är den rätta följeslagaren i alla lägen, både när du
planerar en liten kort tripp, en långresa eller ska storhandla
på veckoslutet.
Genomtänkta funktioner, maximala förvaringsutrymmen och
högklassig bearbetning får hjärtat att slå snabbare och ger
maximal flexibilitet.
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CITY CAR

En riktig vardagshjälte
Pluspunkter utvändigt
+ Fordonsbredd endast 208 cm
+ Varselljus
+ Fönster med aluminiumram
+ Centrallåsning av förarhytten
+ ABS/ESP inkl. Hill-Holder

Pluspunkter invändigt
+ Upp till fyra sittplatser vid körning (ej C 603)
+ Belysning i klädskåpet
+ Rostfri diskbänk, täckbrickan blir skärbräda
+ Självindragande kökslådor med mjukstängningsfunktion
+ Extra hög sovkomfort på kallskumsmadrasser med fem zoner
+ Invändig ståhöjd ca 190 cm
+ Förar- och passagerarsäte med samma klädsel som vardagsrummet

C 600
Klädsel: Bianca / Etna
Snickerier: Ginger Teak
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CITY CAR

Kompakt och samtidigt rymlig:
Dinett och framsäten
bildar en harmonisk enhet.

CITY CAR HARMONY LINE

Exklusiva City Car Harmony Line:
enastående design, smarta och
funktionella detaljer
(bilden visar C 603)

CITY CAR

CITY CAR

Variationer

Fler highlights

Standard

Harmony Line

Säker
Infällda öglor i golvet ger optimal säkerhet för
bagage eller sportutrustning.

Utseende och funktion
Aluminiumkarmfönster är eleganta att se på och
optimerar aerodynamiken. Vindbruset minskar och
säkerheten och isolationsvärdena optimeras.
Även i den bakre delen är City Car en verklig
förvandlingskonstnär. Här kan du under resan
transportera dina cyklar på ett säkert sätt,
och till kvällen blir här en bekväm och generöst tilltagen sovplats (bilden visar C 600).
Extra bekväm är modellen C 601, som har en
elektriskt manövrerad nedsänkbar säng i
bakpartiet.

Detaljer

Planlösningar
C 540

C 600*

C 601

C 602

C 603**

C 640

Fotsteg
Det elektriska fotsteget ger ett bekvämt och säkert
insteg. Det svänger ut när du trycker på knappen
och försvinner helt under bilen när det inte används
(tillval).

Omtanke
De tvådelade bakdörrarna är den optimala lösningen
för att nå det variabla förvaringsutrymmet.

Elektrisk nedfällbar säng
* I standardutförande eller som Harmony Line.
** Endast i Harmony Line utförande

Snickerier

Färger

Utrustning

Skydd
Den stora skjutdörren har ett effektivt insektsskydd.
Det släpper in frisk luft i bilen men håller flugor och
myggor borta.
100 l
Grafitgrå
(tillval)

Silver
(tillval)

Champagne
(tillval)

Grigio Campovolo
(tillval)

Ginger Teak (Standard)

Santo (Harmony Line)

Kökslådorna är väl tilltagna och självindragande. Speciell vikt har lagts vid maximalt djup i förvaringsskåpen uppe vid taket.
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KLÄDSLAR

Klädselkombinationer att
välja mellan
Endast två steg till en individuell
välbefinnandemiljö. Välj den kvalitet på klädseln som du tycker
bäst om. Du kan välja mellan två
högvärdiga material för sittdynan.
Ryggklädseln bildar en färgklick
och finns i tre olika utföranden.

SERVICE

1. VÄLJ SITTDYNA

2. VÄLJ RYGGDYNA

ONLINE-TJÄNSTER

Tyg

Alva

Online-rådgivning
Vilken husbil passar mig
bäst? Efter att du besvarat
några få frågor om dina
personliga krav och önskemål rörande husbilen, får du
ett urval av de optimala
planlösningarna i Bürstners
modellprogram.

Stone

Etna

Konstläder

City Car Harmony Line levereras
med en högklassig textilkombination, och är ej ändringsbar.

Bianca

Nero

SHOWROOM

KLÄDSEL HARMONY LINE

York
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När det gäller kundservice har
Bürstner skapat en ny måttstock
genom att, som en av de
första tillverkarna, öppna ett
servicecenter med showroom.
Här kan många av säsongens
nyheter beskådas.
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SERVICE

Service och närhet till kunden
är vår styrka
”Den som reser i en Bürstner ska alltid – och överallt –
kunna uppleva en komfort utan gränser.”
Dessa krav gäller allt vad vi tar oss för – och speciellt viktigt är kravet på service. Som en av de allra första tillverkarna erbjuder vi våra kunder inte bara hjälp per telefon
eller via våra återförsäljare, utan också direkt i vårt servicecenter. Personligt, direkt, från människa till människa.
Detta för att din fritid med en Bürstner ska bli till en oförglömlig upplevelse.

Tjänster för en gränslös mobilitet
Vare sig det gäller en trafikolycka, ett missöde med fordonet eller att du som förare inte har möjlighet att köra vidare, kan du under ditt första år med en ny husbil från Bürstner känna dig garanterat trygg.
Följande tjänster ingår i chassitillverkarens
Assistance-program (endast Fiat).
Alla detaljer hittar du i fordonshandlingarna.
+ Hjälp vid tekniskt fel, inom- och utomlands
+ Bärgning till verkstad
+ Hotellövernattning (upp till tre nätter)
+ Reservdelsleverans i utlandet
+ Ersättningsfordon
+ Hemtransport av fordon och förare/passagerare
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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.

S

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 användningsmöjligheterna ej påverkas. Kontrollera all information
rörande fritidsfordonet med din Bürstner-återförsäljare före köpeavtalets undertecknande.

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

