
CAMPERVANS 2023

#overalthuis



3

Hoe passen vrijheid, avontuur en natuur met ont-
spanning, gezelligheid en veiligheid samen? Uw 
Bürstner heeft hierop het antwoord. Hij is uw   
ruimte voor gelukkige momenten, hij is spontaan, 
flexibel en vertrouwd – met twee woorden: hij is 
uw favoriete plek. Overal.

Samen onvergetelijke  
momenten beleven  
op een plek waar u alles 
heeft om gelukkig te zijn:
Dat is OVERALTHUIS.
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CAMPEO

”Naar mijn favoriete p
lek.

Altijd.“

Baden-Baden

Het begin van 
uw vakantie

Alle info over de 
Campeo op 

www.buerstner.com

Maakt u ruim vooraf vakantie plannen of gaat u spontaan 
op pad na een hectische week? Uw Campeo brengt u in 
ieder geval op uw favoriete bestemming. Hij biedt u rij-
comfort terwijl u op reis bent en een gezellige ruimte als   
u ‘s avonds tot rust komt. De Bürstner campervan is meer 
dan een vervoermiddel. Hij biedt u alles wat u nodig heeft 
om u goed te voelen. Overal en altijd.

“De Campeo is het beste voorbeeld van Van-Life à la Bürstner: 

stijlvol en praktisch tegelijk. Het was een grote uitdaging  

om een wendbaar en compact voertuig te bouwen dat 

maximale opbergruimte biedt en tegelijkertijd zorgt voor 

overalthuis momenten.”

Sylvain Heideier, Wooncomfort-bedenker
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CAMPEO

Campeo
Pluspunten buiten

 + ESP incl. ASR en Hill Holder
 + ABS (antiblokeersysteem)
 + uitzetraam dubbel glas en getint, incl. combirollo’s
 + moderne Campeo buitengrafiek
 +  6 lakvarianten om uit te kiezen  

(wit standaard, 5 verdere optioneel)
 + centrale vergrendeling en elektrische ramen
 + Active pakket met sportief design (optie)
 + airbag voor bestuurder en bijrijder
 + airconditioning handbediend incl. partikelfilter
 + tempomat Cruise Control met Speed Limiter

Pluspunten binnen

CAMPEO

Meer informatie over uw 

Campeo kunt u vinden op

www.buerstner.com/nl

 + meubeldecor “Brava”
 + slaapdak (optioneel)
 + schot met geïntegreerde opstaphulp achterin
 + tweepersoonsbed achter, dwars of in de lengte
 + LED verlichting en 2 USB stopcontacten
 + grote opbergruimte achterin met 4 geïntegreerde sjorogen
 + multizone comfortschuimmatrassen voor alle bedvarianten
 + Isofix kinderbeveiliging
 +  douche- en toiletoplossingen met vaste wastafel, uittrekbare 

doucheslang en raam (extra met kledingkast in C 600 en C 640)
 + lichtpakket voor een gezellige sfeer (optioneel)
 + comfortabel multimediasysteem, naar keuze met 

 navigatiesysteem (optioneel)
 + gasoven in de C 600 en C 640 (optioneel)
 + meer woonsfeer dankzij onbelemmerde zichtlijnen
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CAMPEO CAMPEO

In de Campeo voel je je gewoon goed 
verzorgd. Met onze compacte camper-
van heeft u het gevoel van vrijheid en u 
kunt onthaasten: Of het nu gaat om 
het klaarmaken van het diner of u 
neemt een  douche in de functionele 
badkamer - compacter, wendbaarder
en gezelliger gaat het bijna niet!

Instappen en w
egrijden, 

genieten.
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Indelingen en uitrusting

C 540

CAMPEO

Belangrijke feiten

 + comfortabele stahoogte
 +  dakuitsparing aan de 

voorzijde
 +  optioneel slaapdak 
 + grote laadruimte  achterin
 + compressor koelkast

Ontwerp uw Campeo  

die bij u past!
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Veel slimme en 

praktische details!

Kaluna Pacific Brava

PAKKETTEN CAMPEO

Amaro

C 600

C 640

Pakket

Het Active pakket maakt van  
uw Campeo een sportieve en  
dynamische blikvanger:

 + bekleding met “ACTIVE” borduurwerk
 + 16" lichtmetalen velgen
 + aluminium raamkozijnen
 + speciaal design exterieur

Geïnspireerd door de schoonheid en materia-
len, zoals men ze in het Zwarte Woud vindt. 
Of het nu de grafiek aan de buitenkant is of 
de binneninrichting met zijn talrijke extra 
voorzieningen. 

Meer informatie over het Black Forest pakket 
op blz. 12-13..

Pakket

Lakvarianten Stoffenkeuze Houtdecor

Standaard kleur Wit + 5 speciale lakkleu-
ren tegen meerprijs (afbeelding speciale 
lak Grigio Campovolo) 
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PAKKET BLACK FOREST

 + exclusief ontwerp, binnen  
 en buiten

 + voor alle modellen van de  
 serie Campeo beschikbaar

 +  slaapdak optioneel  
(kleur antraciet)

Rust uw Campeo uit 

met het exclusieve 

Black Forest
 pakket

Lak Stoffenkeuze

Wit Black Forest Brava

PAKKET BLACK FOREST

Pakket

Geïnspireerd door de schoonheid en materia-
len, zoals men ze in het Zwarte Woud vindt. 
Of het nu de grafiek aan de buitenkant is of de 
binneninrichting met zijn talrijke extra voor-
zieningen:
 + 16" aluminium velgen
 + aluminium raamkozijn
 + spoiler beschermbuis
 + ‘Black Forest’ design
 +  ‘Black Forest’ woonwereld met grijs 

stoffen bekleding, kussens, hoeslaken en 
vilt organizer 

Houtdecor

Belangrijke feiten
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LINEO

“De Bürstner campervan 

noviteit!”

Gengenbach

De campervan  
met luchtig,  
ruimtelijk gevoel
Lineo is de naam van onze opvallende, nieuwe campervan 
reeks op Ford Transit. De Lineo is een echt alternatief voor
voor singles, koppels en jonge gezinnen die een multifunc-
tioneel voertuig voor vrije tijd en dagelijks leven met een 
uitstekende prijs-prestatie verhouding zoeken. Dankzij de 
buitengewone stahoogte van 199 cm en het extra lange 
ligvlak van 201 cm, door de standaard slaapverlenging, 
combineert de campervan noviteit comfort en een luchtig 
ruimtelijk gevoel met de aangename flexibiliteit van een 
compact model.

Ervaar maximaal rijcomfort wanneer u onderweg bent en 
een gezellige ruimte wanneer u ‘s avonds tot rust komt.

“Voor het nieuwe seizoen 2023 breidt Bürstner zijn nieuwe 

Lineo C 590 standaard uit met tweezijdige slaapverlengingen 

achterin. Bürstner bouwt zijn nieuwe campervan met een 

dwarsbed achter in XXL-formaat 201 x 145 cm aanbiedt.”

Sylvain Heideier, Wooncomfort-bedenker

Alle info over de 
Lineo op

www.buerstner.com
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LINEO

Lineo

Pluspunten buiten

 +  130 pk motor met handgeschakelde versnellingsbak,  
zijwindassistent, tractiecontrole

 + ABS & ESP
 + verwarmde ramen in achterdeuren (standaard)
 + in wit en 5 andere moderne metallic lakken beschikbaar
 + aluminium raamkozijnen (standaard)
 + raam in toiletruimte
 + centrale vergrendeling en elektrische ramen
 + Active pakket in sportief design (optioneel)
 + cruise control

Pluspunten binnen

 + luchtig ruimtelijk gevoel dankzij een stahoogte van 199 cm
 + doorlopende (verwarmde) loopvloer en laadmogelijkheid
 + bekledingsvarianten met stiksel ( Active-variant)
 + Isofix systeem voor een kinderzitje
 + slaapverlenging met bedlengte 201 cm in het XXL-dwarsbed  

 achter (C 590)
 +  Combi 4 gasverwarming (standaard), Combi 6D  

dieselverwarming (optioneel)
 + compressorkoelkast 75 l (C 550), 90 l (C 590)
 + leesspots 2x in het woongedeelte en 2x in het slaapgedeelte
 +  stopcontacten 3x 230 V, 2x USB, 1x 12 V bij de  

plaats voor de TV
 + harmonieus verlichtingsconcept met indirecte en dimbare  

 verlichting optioneel verkrijgbaar in het lichtpakket

Meer informatie over uw 

Lineo kunt u vinden op

www.buerstner.com/nl

LINEO
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LINEO LINEO

Aan de binnenkant gaat de nieuwe Li-
neo volledig voor het typische Bürst-
ner “overalthuis” gevoel. 
Van de comfortabele zithoek aan de 
voorkant via de keuken en badkamer 
in het midden tot aan de bergruimte in 
de doordachte dubbele bodem en het 
dwarsbed aan de achterkant - de Li-
neo heeft voor alle overalthuis be-
hoeftes het passende antwoord...

De onbelemmerde zichtlijn creëert een 
gevoel van ruimtelijkheid. Hierbij pas-
send: moderne meubels en oppervlak-
ken in een mix van hout en warm, licht, 
modern zandgrijs, evenals drie sfeervol-
le stofferingen om uit te kiezen.

Doe gewoon waar je op 

dit moment zin in hebt.
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Indelingen en uitrusting

C 550

LINEO

Belangrijke feiten

 + basis Ford Transit
 + breedte voertuig 2,06 m
 + hoogte voertuig 2,88 m
 + 6 pakketten om uit te kiezen  

 (optioneel)
 +  verbredingsbakken  

in de C 590
 + doorlopende vloer

Speciaal highlight:

Verbredingsba
kken aan de

zijwanden voor

comfortabel dwars slapen

in de C 590!

Met verschillende uitrustingspakketten wordt 
de Lineo uw nieuwe droom campervan!

Standaard kleur Wit + 5 speciale lakkleuren
tegen meerprijs (afb. wit)

Amaro Kaluna Brava

LINEO

C 590

Pacific

Lakvarianten Stoffenkeuze Houtdecor
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Zwarte Woud

Alle informatie over 
de Eliseo op

www.buerstner.com

ELISEO

” De koningsklas
se van de 

Bürstner campervans“

Gewoon aan 
de slag
Of u nu gaat sporten, een weekendje weg of op zomerva-
kantie - de Eliseo is voor elke situatie de juiste keuze. Hij 
combineert lifestyle en maximaal comfort in een compac-
te ruimte, zodat u altijd en overal gemakkelijk aan de slag 
kunt. Kies uw favoriet uit de vijf indelingen en de talrijke 
designmogelijkheden, zoals het optionele “Active pakket”.

“Met de Eliseo voldoen we aan de hoogste eisen van  

design en comfort. Er is een perfect interieur  

gecreëerd waarbij de gebruikte kleuren, vormen en  

materialen prachtig in balans zijn.”

Tatjana Afra Weßelbaum, Wooncomfort-ontwerper
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ELISEO

Eliseo
Pluspunten buiten

 + airbag bestuurder en bijrijder
 + aluminium raamkozijnen
 +  dakluik in woon-, slaapgedeelte en toiletruimte met  

verduisteringsrollo en hor
 + centrale vergrendeling en elektrische ramen
 +  standaard kleur Wit + 5 speciale lakkleuren tegen 

meerprijs 
 + ESP incl. ASR en Hill Holder
 + ABS (antiblokeersysteem)
 + luchtig ruimtelijk gevoel door Sun-Roof (optioneel),   

 compatibel met slaapdak
 + slaapdak (optioneel) 

Pluspunten binnen

 +  multizone comfortschuimmatrassen voor alle bedvarianten
 + bank met tot 22° kantelverstelling
 +  Isofix systeem voor twee kinderzitjes
 + Vario bad (indelingsafhankelijk)
 + Eliseo C 644 met hefbed achterin (foto rechts)
 + meubeldecor Bahia
 + 3 stofferingen met stiksel
 +  compressorkoelkast van 70 L tot 138 L 

(indelingsafhankelijk)
 + omvangrijk verlichtingsconcept
 + Home Light acculamp en docking stations

Meer informatie over uw 

voertuig vindt u op 

www.buerstner.com/nl

ELISEO
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ELISEO

Onze Eliseo vervult al uw wensen of het 
nu gaat over slaapplaatsen of zitplaat-
sen. Of met eenpersoonsbedden of 
tweepersoonsbed, baruitvoering met 
dressoir en tafel of extra hoge koelkast,
of rondzitgroep achterin met hefbed er-
boven – het ontbreekt u aan niets.

De Eliseo heeft een extra grote ruimte 
aan de voorzijde inclusief Sun-Roof (op-
tie), een functioneel keukenhoek, met 
veel praktische planken alsook een
ruimtebesparend Vario-bad (indelings-
afhankelijk). Dimbare en indirecte ver-
lichting creëert een gezellige sfeer en 
de comfortabele zithoek met met kan-
telverstelling nodigt uit om ‚s avonds te 
ontspannen – typisch Bürstner.

Van-Style!

ELISEO
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NIEUW

C 540

ELISEO

 + compact en wendbaar
 +  maximale opbergruimte dankzij 

optimaal gebruik van de ruimtes
 + aluminium raamkozijnen
 + Sun-Roof (optioneel)
 +  slaapdak (optioneel) beschikbaar 

in alle modellen behalve C 644

Slaapdak in combinatie met 
Sun-Roof beschikbaar!

Standaard kleur Wit + 5 speciale lakkleuren 
tegen meerprijs (afbeelding speciale lak Grigio 
Campovolo) 

ELISEO

C 543

C 602

C 642

Pakket

 + bekleding met “ACTIVE” borduurwerk
 + 16" lichtmetalenvelgen
 + low bar
 + speciaal design exterieur

Catania Reef Genua Reef BahiaVerona Reef

Ga aan de slag met het Eliseo & Active
pakket!

C 644

Osaka Reef

Indelingen en uitrustingBelangrijke feiten

HoutdecorLakvarianten Stoffenkeuze
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#OVERALTHUIS

Meer als een 
voertuig
Reizen met een campervan is niet alleen een andere 
manier om je vakantie door te brengen, het is een 
way of life.
De droom om te reizen in een mobiel thuis, dat qua 
levensstandaard niets te wensen overlaat. Het 
merk Bürstner staat als geen ander voor deze 
droom. Wij doen er alles aan om het gevoel voor 
ruimte, meubeldesign en functionaliteit perfect op 
elkaar af te stemmen. Op deze manier kan de ple-
zier van het samen reizen, wonen en beleven elke 
dag opnieuw worden ontdekt. Reis met Bürstner 
naar uw favoriete plekken. In uw favoriete Bürstner.

Vissen rechtstreeks uit de zee. Fruit recht-
streeks van de boom. Knapperige groen-
ten van de regionale markt - in uw cam-
pervan bent u direct ter plaatse om 
heerlijk eten te toveren uit de meest verse 
ingrediënten. Ultramoderne kooktoestel-
len, lades met softclose-functie, slim ge-
plaatste koelkasten: Bürstner-keukens-
vervullen al uw wensen. Want een goede 
keuken is de basis van al het geluk.

Alle informatie op

www.buerstner.com/nl

Sterrenkok worden

In een Bürstner kunt u genieten van de ont-
spanning die u nodig heeft na een bewogen 
dag en uw accu opladen voor nieuwe avon-
turen. Of het nu gaat om eenpersoonsbed-
den, tweepersoonsbedden of slaapdak - er 
is voor elk wat wils. Daarnaast zijn er slim-
me comfort-ideeën die het liggen in alle 
posities echt comfortabel maken. Slaap 
lekker en droom lekker.

Droomachtig slapen

Alles in een Bürstner is ontworpen om 
een harmonieus interieur te creëren. 
Maar omdat niet alleen het uiterlijk 
telt, maar ook de ergonomie en de 
functionaliteit, werken onze experts 
met passie om het gevoel voor ruimte, 
meubelontwerp en functionaliteit 
perfect op elkaar af te stemmen. En 
dat is precies wat het onbeschrijflijke 
Bürstner-gevoel uitmaakt.

Harmonisch wonen

Reizen moet veilig zijn. Van een Bürstner 
kun je het beste verwachten op het gebied 
van chassis en aandrijftechniek. Alle mo-
dellen zijn gebaseerd op een chassis dat 
zich kenmerkt door betrouwbaarheid en 
functionaliteit. Daarnaast is er een breed 
scala aan standaard of optionele uitrusting 
die het goede gevoel nog verder versterkt.

Veilig rijden

Ledereen die onderweg is, heeft ruimte nodig
voor grote en kleine zaken. Bürstner streeft 
ernaar om elke millimeter optimaal te benut-
ten en slimme oplossingen te bedenken die u 
maximale opbergruimte bieden. Dit wordt ge-
waarborgd door de gemakkelijke, toegankelij-
ke en functionele bovenkasten en de grote 
garderobekasten afhankelijk van het model. 
Zoals je weet: Een goede voorbereiding is het 
halve werk.

Slim inpakken

U bent uniek. En uw Bürstner zal dat ook 
zijn. Een breed scala aan lakvarianten,  
talrijke stofferingen, diverse uitrustings-
pakketten en nog veel meer. De mogelijk-
heden om uw droomcamper te personali-
seren zijn bijna eindeloos. Er is maar één 
ding dat telt: dat je je thuis voelt. Altijd en 
overal.

Individueel ontwerpen

Wat is er beter dan je op te frissen na een 
lange rit, een dag op het strand of na het 
sporten? Ook het begin van de dag is veel 
beter na een warme, ontspannende dou-
che. In de ruimtebesparende badkamer van 
Bürstner is aan alles gedacht, zodat u kunt 
genieten van al uw dagelijkse rituelen.

Een verfrissende start

Mijn Bürstner,

mijn campervan!

#OVERALTHUIS
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In heel Europa

Onze ervaring
in actie voor u
Onze campervans dragen het volledige 
DNA van Bürstner: ze zijn gebouwd in 
onze Duitse fabriek in Kehl, het meubi-
lair is afkomstig uit onze vestiging in 
Wissembourg, Frankrijk. U profiteert 
van meer dan 60 jaar ervaring in de pro-
ductie van vrijetijdsvoertuigen.
Dankzij de betrouwbaarheid van onze 
procedures, de competentie van onze 
medewerkers en de compromisloze 
kwaliteit, kunt u er zeker van zijn: met 
een Bürstner kunt u uw reis met ver-
trouwen tegemoet zien! Het beste Be-
wijs? De 10 jaar dichtheidsgarantie op 
al onze voertuigen vanaf 2019*.

Je koopt geen campervan in een op-
welling. U laat zich goed informeren, 
bekijkt hem, vergelijkt en denkt er-
over na. En als u uiteindelijk beslist, 
kunt u er zeker van zijn dat u precies 
het voertuig heeft gevonden dat 
het beste bij uw behoeften past.
We zijn ons hiervan bewust! Daar-
om hebben wij experts in dienst die 
zich inzetten om uw wensen te la-
ten uitkomen. U kunt voor 100 pro-
cent op ons vertrouwen, want we 
zijn gepassioneerd door ons merk 

en product en hebben vele jaren er-
varing. Wij werken ambitieus naar 
één doel toe: dat uw Bürstner echt 
uw favoriete plek wordt! Ons bedrijf 
ligt op de grens tussen Duitsland en 
Frankrijk - en dat is een geweldige 
combinatie. We halen het beste uit 
deze Europese omgeving: Duitse 
betrouwbaarheid en grondigheid 
gecombineerd met Franse levens-
vreugde en gevoel voor esthetiek. 
Het beste van twee werelden voor 
uw tevredenheid.

Overalthuis

Meer dan een voer
tuig.

Made by Bürstner

Licht en luchtig: dit is een van de ver-
eisten dat kenmerkend is voor de bin-
nenhuisarchitectuur van elke Bürstner. 
Met het klimaat- en verlichtingscon-
cept van Bürstner zorg je altijd voor 
de optimale sfeer. Deze ontwikkeling 

draagt bij aan het feit dat u zich te 
allen tijde op uw gemak voelt in uw 
campervan ongeacht de buitentem-
peratuur. Deze vakantie ervaring 
staat voor lange tijd in uw geheugen 
gegrift.

Perfect overalthuis klimaat
Genieten

Er is iets magisch aan het begin van een reis. De vlinders in je buik. Welke ervarin-
gen zal de reis opleveren? Als je jezelf hebt toevertrouwd aan een sterk merk als 
Bürstner, waar u ook gaat, een Bürstner dealer- en servicepartner is altijd in de 
buurt. Of het nu gaat om een reserveonderdeel, een onderhoudsinterval of ge-
woon een goed advies. Het is goed om te weten dat je deel uitmaakt van de grote 
Bürstner familie.

Verbonden, 
zelfs als je onderweg bent 

Alle informatie over h
et thema 

overalthuis vindt u op 

www.buerstner.co
m/nl

* Voorwaarde: een 
jaarlijkse controle die 
door een erkende 
Bürstner dealer 
wordt uitgevoerd.

#OVERALTHUIS #OVERALTHUIS



Italië

” De schoonheid

van de wereld ervaren, 
dichtbij

en persoonlij
k.“



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

info@buerstner.com
www.buerstner.com

Uw Bürstner dealer staat voor u klaar!

Ondanks zorgvuldige beoordeling van de inhoud, kunnen wij drukfouten niet uitsluiten. In de loop van elk modeljaar behouden wij ons het recht voor om uitrustingsaanpassingen en productverbeterin-
gen aan te brengen. De in dit drukwerk aangegeven technische gegevens komen qua gewicht, afmetingen, uitrusting en uitvoering overeen met de stand van de kennis en productie op het tijdstip van 
het drukken van dit document (08/2022). Bürstner behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of verbeteringen aan het product aan te brengen. Wij raden u daarom aan om tijdens het 
informatieproces en vóór het sluiten van het contract onze website te raadplegen, onze configurator te gebruiken en/of contact op te nemen met onze erkende Bürstner-handelaar om u op de hoogte 
te stellen van eventuele wijzigingen ten opzichte van de huidige publicatie. Sommige afbeeldingen bevatten speciale uitrusting of decoratieve elementen die niet bij de levering zijn inbegrepen.
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