CAMPER VANS 2020

#välbefinnande

BÜRSTNER

#välbefinnande
I över 60 år har husvagnarna från Bürstner varit
en del av gatubilden i hela Europa. För denna
framgångssaga kan vi tacka kloka och framsynta konstruktörer 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 camper van från Bürstner. Se-

dan de första husvagnarna presenterades, har
mycket ändrats. Under årens lopp har Bürstner
ofta presenterat egenutvecklade produkter
som kommit att sätta sin prägel på marknaden,
där Plus-modellerna med sina unika nedsänkbara sängar är ett gott exempel – och utvecklingsarbetet fortsätter så att man redan från
början känner sig som hemma i en Bürstner.

www.buerstner.com/se/hemkaensla

BÜRSTNER

#avkopplandenatt
Visste du, att en människa sover nära en tredjedel av sitt liv? 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. 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”. 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. Av denna
anledning använder Bürstner kallskummadrasser, som kännetecknas av en hög elasticitet, olika zoner och en god hållbarhet. Under alla omständigheter, är en förstklassig
ribbotten den bästa grunden.

www.buerstner.com/se/hemkaensla

BÜRSTNER

#välbefinnande
Vårt hem har för oss människor en stor
känslomässig betydelse. Därför är välmåendefaktorn inom de egna fyra väggarna av
desto större betydelse. Och den som på ett
harmoniskt och smakfullt sätt har inrett sitt
hem, vill naturligtvis göra detsamma i sin
camper van. Hos Bürstner satsar vi allt på

det med hemkänslan, möblernas utformning och funktionalitet perfekt anpassade
till varandra så att du kan känna glädjen av
gemenskap, boende och upplevelser om och
om igen, varje dag. Nya friska idéer är nämligen receptet för ett njutningsfullt och
smakfullt resande.

www.buerstner.com/se/hemkaensla

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
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++
++
++
++

Fordonsbredd endast 208 cm
Varselljus
Fönster med aluminiumram
Centrallåsning av förarhytten samt elektriska fönsterhissar
ABS/ESP inkl. Hill-Holder

Pluspunkter invändigt
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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
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CITY CAR

Det fällbara handfatet i badrummet och den utsvängbara bordsskivan i vardagsrummet ger
gott om utrymme och flexibilitet.

Kompakt, men med generösa
utrymmen: Bürstner Camper Van.

Smakfull design av klädsel
och snickerier i kombination
med smart och riklig förvaring.

CITY CAR

Variationer

CITY CAR

Fler highlights

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 och annat 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. kan även beställas med bäddbar sittgrupp,
vilket ger 4 generösa sovplatser.

Detaljer

Vit (Standard)

Planlösningar
C 540

C 600

C 601

C 602

C 603

C 640

Nattbelysning
optimalt placerade spotbelysningar ger både
säkerhet och är stämmningshöjande.

Allt är med
I kompakta City Car, tar man vara på all stuvmöjlighet på bästa sätt, som här med smart golvförvaring.

Elektrisk nedfällbar säng

Färger

Snickerier

Utrustning

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

4 st USB-uttag för laddning av Smartphones och läsplattor ingår som standard, allt för bekvämt resande. Den stilfulla och eleganta väggbeklädnaden i kombination med de flyttbara
läslamporna ger både komfort och en ombonad känsla.
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Grafitgrå
(tillval)

Silver
(tillval)

Champagne
(tillval)

Grigio Campovolo
(tillval)

Santo
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KLÄDSLAR

Klädselkombinationer
att välja mellan

SERVICE

ONLINE-TJÄNSTER

Välj textilier efter egen smak. Två högkvalitativa klädslar att välja på. Den ljusare versionen
”York” eller den mörkare variaten ”Bari”

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.

VÄLJ DIN KLÄDSEL

SHOWROOM

10 ÅRS TÄTHETSGARANTI

York

Bari

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.

I många sammanhang förknippas uttrycket #välbefinnande med boendemiljön eller att man är
verksam i en funktionell miljö. Men för oss är
#välbefinnande mycket mer. Det innebär också
att våra kunder ska vara säkra på att de äger en
produkt som har tagits fram utifrån 60 års erfarenhet inom tillverkning av fritidsfordon. Det faktum att vi har så lång erfarenhet gör också att vi,
från och med 2019 års modeller, kan utfärda en
10-årig täthetsgaranti. Förutsättningen är att
man en gång om året besiktar fordonet hos en
Bürstner-avtalspartner (mot pristillägg).
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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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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
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att alla takmonterade tillbehör kan kombineras med varandra.
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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.
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Trots noggrann kontroll av innehållet, kan tryckfel inte helt uteslutas. Under löpande modellår förbehåller vi oss rätten att genomföra tekniska förändringar och

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

