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Hoe passen vrijheid, avontuur en natuur met  
ontspanning, 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.



Sylvain Heideier Tatjana Afra Weßelbaum

Vakantie met een camper is een gevoel van le-
ven en meermaals het vervullen van een 
droom. Wij bij Bürstner hebben ons deze op-
dracht gegeven, het reizen in een camper zo 
aangenaam mogelijk te maken.  De meubels 
moeten er niet alleen goed uitzien, maar moe-
ten ook geschikt zijn voor dagelijks gebruik. 
Oppervlaktes moeten niet alleen nu, maar ook 

na vele jaren van intensief gebruik er nog 
steeds goed uitzien. De indelingen moeten zo-
veel mogelijk ruimte bieden en de slaapmoge-
lijkheden moeten gemoedelijk en comfortabel 
zijn. Daarvoor zorgen onze #overalthuis-ex-
perts voor. Zij werken hand in hand en met 
enorm veel passie, zodat u zich ook tijdens uw 
vakantie #overalthuis kunt voelen. 

www.buerstner.com/nl/overalthuis

#levensdroom

BÜRSTNER

Sylvain  
Heideier

Wooncomfort- 
bedenker Tatjana  

Afra Weßelbaum

Wooncomfort- 
ontwerper



CAMPERVANS 2023

#overalthuis

COPA

#overalthuis
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VOERTUIGOVERZICHT

Meer informatie over 

uw campers vindt u op 

www.buerstner.com/nl

INHOUD

Hier vindt u uw droomcamper
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Inhoud

Hier komt u bij de configurator
Met de Bürstner voertuigconfigurator stelt u stap 
voor stap uw droomvoertuig samen.  
www.buerstner.com/nl/configurator/

Campervans1 Lyseo klasse

LYSEO TD
Comfort-Class

Lengte: 5,99 – 7,49 m
Breedte: 2,30 m

7 Indelingen

CAMPEO
Compact-Class

ELISEO
Compact-Plus-Class

Lengte: 5,41 – 6,36 m
Breedte: 2,08 m

3 Indelingen

Lengte: 5,41 – 6,36 m 
Breedte: 2,08 m 

5 Indelingen

 1  De Campervans vindt  
u in een aparte brochure.

Halfintegrale

NEXXO VAN
Comfort-Class

Lengte: 5,99 m
Breedte: 2,20 m

2 Indelingen

LINEO
Compact-Plus-Class

Lengte: 5,53 – 5,98 m 
Breedte: 2,06 m 

2 Indelingen

LYSEO I
Comfort-Class

LYSEO GALLERY TD
Comfort-Class

LIMITED T
Comfort-Class

Lengte: 6,90 – 6,99 m
Breedte: 2,30 m

2 Indelingen

Lengte: 6,95 – 7,42 m
Breedte: 2,32 m

4 Indelingen

Lengte: 6,98 – 7,36 m
Breedte: 2,32 m 

5 Indelingen

De serie Copa vindt u in een 
aparte brochure.
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THERMO-FLOOR DUBBELE BODEM THERMO-FLOOR DUBBELE BODEM

Geniet van uw vrijheid en pak het 
beste van ieder jaargetijde. Hete 
zomers of ijzige winters, de  
Lyseo  TD, de Lyseo Gallery TD en 
de Lyseo  I kennen geen time-out: 
de nieuwe Thermo-Floor dubbele 
bodem maakt het mogelijk. En wat 
tegen de kou werkt - helpt ook bij 
hitte: u heeft altijd een aangenaam 
gevoel wanneer u door uw voer-
tuig loopt, ook op blote voeten. En 
dat niet alleen: De Thermo-Floor 
constructie biedt een doorlopend 
vlakke vloer van cabine tot aan de 
slaapkamerdeur. Zo voelt comfort 
aan.

Tijdens alle 
jaargetijden
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LYSEO TD

Provence

Alle informatie over  
de Lyseo TD op 

www.buerstner.com “Ervaar de sch
oonheid van deze 

wereld van dich
tbij “ Meer dan een 

succesverhaal…
Een referentie 
Wie kent hem niet? De Lyseo TD is de onbetwiste ster van 
Bürstner. Sinds de marktintroductie in 2016 heeft het se-
mi-integrale model vele klanten in heel Europa overtuigd 
van zijn charismatische en praktische voordelen. Het 
grootste kenmerk is natuurlijk de Thermo Floor dubbele 
bodem, die het gebruik het hele jaar door mogelijk maakt.
Maar wat ook bijdraagt aan het succes zijn de vele moge-
lijkheden die de Lyseo TD serie  biedt. Traditionele of eer-
der atypische indelingen, verkrijgbaar in standaard of Har-
mony Line versie, zodat er gegarandeerd een Lyseo TD is 
die voor iedereen geschikt is. Uw persoonlijke thuis, speci-
aal voor u ontworpen.

“De Lyseo TD behoort tot de iconen van de Bürstner  

geschiedenis. Jaar na jaar hebben we gezien hoe dit model zich 

steeds meer heeft gevestigd als referentie in het semi-integrale 

segment en dat maakt ons erg trots. Het succes ervan beloont 

het werk van onze ingenieurs en onderstreept nogmaals de 

innovatiekracht van ons merk.”

Sylvain Heideier, Wooncomfort-bedenker
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Lyseo TD
Pluspunten buiten

 + ABS
 + Cruisecontrol met speedlimiter
 + Verlaagd chassis voor beter rijcomfort
 +  GFK-dak voor betere bescherming 

tegen hagel en weersinvloeden
 + GFK-bodem 
 + Breedspoor chassis achteras
 +  Coupé-instap en instaptrede elek-

trisch uitschuifbaar
 + Centrale Service-Unit

 + Productlogo Harmony Line
 + 16" aluminium velgen
 +  2e garagedeur (bij TD 684 en TD 594 

standaard)
 + Opbouwdeur XL Premium
 + Sun-Roof
 +  Radiatorgrille glanzend en zwart 

omlijste koplampen

Pluspunten binnen

 + Royale ruimteoptiek  
 + Stahoogte ca. 205 cm 
 +  Alle modellen met vast bed ook met 

extra hefbed boven de middenzitgroep 
leverbaar (Standaard in TD 594 en  
TD 684 G)

 +  TD 644 G sfeervolle indeling met 
bijzondere achtersituatie: Grote 
rondzitgroep (ombouwmogelijkheid 
voor slaapplaatsen), hefbed voor 
dwars- of langsliggers, garage

 + Thermo-Floor dubbele bodem 
 +  Van cabine tot slaapkamer alles 

gelijkvloers
 +  Geen storende wielkasten in bad  

of douche 

 + Opbergvak in bodem
 + LED-verlichting 
 +  Multizone koudschuimmatrassen  

met speciale  
lattenbodem in alle vaste bedden

 + 2 meubeldecors naar keuze
 +  Ingangselement Harmony Line met 

plankjes, plaats voor de tv en magne-
tische houders voor glazen

 +  Kussens in exclusief Harmony 
Line-design 

 +  Indirecte verlichting in het hele 
voertuig

 +  Volwaardige keuken met koffiecup-
houder  (indelingsafhankelijk)

 + Vario-rollo’s indelingsafhankelijk

Meer informatie over 

uw campers vindt u op 

www.buerstner.com/nl

LYSEO TDLYSEO TD
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LYSEO TD LYSEO TD

De Lyseo TD maakt geen compromis-
sen op het gebied van stijl. Harmonie 
van vormen en kleuren, stevigheid van 
materialen, kwaliteit van afwerking: 
niets wordt aan het toeval overgelaten 
zodat je op het eerste gezicht verliefd 
wordt zodra je aan boord stapt. 

Onder de 7 modellen vallen sommige 
op door hun atypische indeling, zoals 
bijvoorbeeld de TD 644 G of de twee 
nieuwe TD 594 en TD 684. Gedurfd, 
maar altijd goed doordacht: duizenden 
tevreden gebruikers kunnen hiervan 
getuigen!

Een extra por
tie  

#overalthuis op 

www.buerstner.com/nl
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#overalthuis ongeacht welke Lyseo TD indeling u ook kiest!

LYSEO TD

Lak Houtdecor

Belangrijke feiten

Wit 
(standaard)

Bahia

Stoffenkeuze

Catania PureSantina Verona Pure

 +  Thermo-Floor dubbele bodem
 + Doorgaande vloer 
 +  Met of zonder hefbed boven 

de middenzitgroep bestel-
baar (standaard in TD 594,  
TD 684 G)

Indelingen en uitrusting

* leverbaar met of zonder hefbed 
boven de zitgroep (standaard in de 
TD 594, TD 684 G)

TD 594

TD 684 G

TD 736*

TD 690 G*

TD 727 G*

TD 644 G**

TD 732*

LYSEO TD

Genua Pure Bari Pure Osaka Pure 
(optioneel)

**Hefbed boven de zitgroep achterin standaard

Lanzarote Grey
(optioneel)
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 “Gestroomlijnde halfintegraal

op de reis,

ruime alkoof op de plaats
 van 

bestemming!”

Zwarte Woud Reis klein,
leef groots
Dit is het motto van onze nieuwe serie Lyseo Gallery TD. 
Het absolute hoogtepunt is de uitklapbare alkoof, die au-
tomatisch opent in slechts 90 seconden. Binnen wordt de 
leefruimte vergroot door een uniek tweede niveau, dat op 
verschillende manieren kan worden gebruikt.

Bovendien maakt de Lyseo Gallery TD een volledig nieuwe 
binneninrichting mogelijk met exclusieve design- en in-
richtingselementen. Te ontdekken in de eerste twee inde-
lingen TD 649 G en TD 689 G.

“Het spreekt voor zich dat deze hoogwaardige halfintegraal  

volledig uitgerust is met alle Bürstner standaards: Thermo-Floor 

functionele vloer, Vario badkamer (afhankelijk van model), 

design elementen en nog veel meer.”

Tatjana Afra Weßelbaum, #overalthuis designer

LYSEO GALLERY TD

Alle informatie over de 
Lyseo Gallery TD op
www.buerstner.com
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Lyseo Gallery TD
Pluspunten buiten

 +  Nieuw ontworpen T-kap met geïntegreerd  
scharnierend dak en elektrische vergren-
deling (voor tijdens het rijden)

 + Hybride achterlichten
 + Service-unit
 + Thermo-Floor functionele dubbele vloer
 + Hoogwaardige buitengrafiek
 + 16" aluminium velgen
 +  Traction Plus
 +  Elektrisch verstelbare en verwarmde 

buitenspiegels

 + koplampen met zwart frame
 + aluminium kaderramen
 +  Premium XL opbouwdeur incl. centrale 

vergrendeling bestuurders- en opboudeur, 
raam, vliegenhor en oplaadstation voor 
“Home Light”

 +  garagedeur extra aan de linkerkant in 
rijrichting

 + achterbumper met chroom applicatie
 + „Harmony Line“ productgrafiek

Pluspunten binnen

 +  2e woonlaag met werkblad en  
slaapgedeelte

 +  Vaste trap met geïntegreerde  
opbergvakken

 +  Design barelement met wandlamp en 
docking station (Home Light)

 +  2 uitnodigende ingangselementen  
(rechts en links)

 +  Exclusief en afgestemd  
verlichtingsconcept

 +  Ergonomisch aangepaste toegang tot 
sanitair, garage, bed en woongedeelte

 +  Grote sanitairruimte achterin met aparte 
douche en grote kledingkast (TD 689 G)  
of ruimtebesparende 
Vario-badkamer (TD 649 G)

 +  Keuze uit 2 meubeldecors: Sandy Grey  
of Casa Pino

 + Grote garage
 +  Rondzitgroep achterin met  

ombouwmogelijkheid en
 +  Optioneel hefbed voor extra slaapplaatsen 

(TD 649 G)
 +  Pilotenstoelen, bekleding  zoals in  

woongedeelte
 + lederen stuurwiel en lederen pookknop
 + Extra acculamp „Home Light“ (2 stuks)
 + Stoffering met „Harmony Line“ stiksel
 + Ingangselement met design decor
 +  Sun-Roof uitzetbaar, met hor-  

en verduisteringsrolgordijn
 + Keuken wandbekleding
 + Lichtpakket
 +  Draaibare aanrechtbladverlening  

(indelingsafhankelijk)

Meer details 

over uw voertuig 

vindt u onder

www.buerstner.com/nl

LYSEO GALLERY TDLYSEO GALLERY TD
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De nieuwe Lyseo Gallery TD is meer
moderner dan ooit. Wie kan beweren 
dat hij in een mobiele loft reist?
Bürstner‘s innovatieve kracht is niet al-
leen van de buitenkant een echte blik-
vanger,  ze laat zich ook in het hele in-
terieur en in vele details zien. Allereerst 
word je in een designvolle woonkamer 
met open keuken, bar element en een 
uitnodigende zithoek ontvangen. Het 
bijzondere samenspel van trendy kleu-
ren in combinatie met de elegante be-
kleding en de effen kleur van het decor 
vallen op. Verder gaat het over een 
vast gemonteerde trap, waarbij opti-
maal gebruik is gemaakt van het ops- 
lag potentieel, naar de tweede woon-
laag. Gewoon geniaal!

Voor diegenen
 die 

hogerop willen.

LYSEO GALLERY TD LYSEO GALLERY TD
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XXL hefbed achterin optioneel voor de TD 649 G leverbaar. U kunt in de lengte of breedte 
liggen (afhankelijk van de plaatsing van het bed)!

Indelingen en uitrusting

TD 649 G

Belangrijke feiten

 + Uitklapbare alkoof
 + 2e woonlaag
 +  Keuze uit 2 indelingen  

(TD 649 G, TD 689 G)
 +  Thermo-Floor dubbele vloer 

en vlakke loopvloer
 + Wintervaste camper
 + Grote garage
 + Stijlvol interieur
 +  Hefbed achterin optioneel 

verkrijgbaar in de TD 649 G 

TD 689 G

LYSEO GALLERY TD

Lak Stoffenkeuze Houtdecor

LYSEO GALLERY TD

Wit Lanzarote Grey 
(optioneel)

Bari Pure Sandy Grey Casa PinoOsaka Pure 
(optioneel)

Catania Pure Verona Pure
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NEXXO VAN

“De perfecte ins
tap in de 

wereld van de h
alfintegrale 

campers bij Bürstner!”
Freiburg Klaar om te gaan?

De Nexxo Van staat voor de #overalthuis-stijl op een een-
voudige manier. Met een modern interieurconcept voldoet 
deze camper aan alle wensen van de klant. 

Hij is wendbaar en compact met een totale hoogte van 
282 cm en een smalle breedte van 220 cm. Bekroond 
wordt het geheel door een stahoogte van 198 cm. 

“Onze ambitie is om de droom van mobiliteit voor elke klant 

mogelijk te maken. Met de Nexxo Van zijn we daarin  

geslaagd. Als instapmodel is hij opzettelijk iets kleiner en 

smaller, zonder iets van zijn fraaie uiterlijk, functionaliteit  

en functies te verliezen.”

Sylvain Heideier, Wooncomfortbedenker

Alle informatie over de 
Nexxo Van op  

www.buerstner.com
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NEXXO VAN

Nexxo Van

Pluspunten buiten

 + Smalle opbouwbreedte, 220 cm
 + Smalle doorgangsbreedte door korte buitenspiegels
 + Gespoten frontspoiler en aluminium skirts
 + ASR + ESP
 +  GFK dak voor een betere bescherming tegen hagel en 

weersinvloeden
 + Garagedeur rechts
 + Centrale vergrendeling en elektrische ramen
 + Buitengrafiek in modern design
 + 3e remlicht in logovorm

Pluspunten binnen

 + Stahoogte 198 cm
 +  Dakluik in woon- en keukengedeelte als ook in 

toiletruimte
 + Spoelbak en 2-pits kooktoestel met glazen afdekking
 + Verwarming Combi 4
 + Koudschuimmatrassen
 + LED verlichting in het hele voertuig
 + USB contactdoos
 + Warme lucht openingen in zitgroep

Meer informatie over uw 

voertuig vindt u op

www.buerstner.com/nl

NEXXO VAN



30

NEXXO VAN NEXXO VAN

Hoogwaardige materialen, heldere 
kleuren en slimme oplossingen zorgen 
voor een unieke vakantiebeleving.

Bij de T 569 bijvoorbeeld vallen de gro-
te binnenruimte en het royale ruimte-
gevoel onmiddellijk op. Alle indelingen 
beschikken over comfortabele slaap-
mogelijkheden, een optioneel Sun-
Roof als ook een ruimtebesparende 
toiletruimte Vario-Bad.
 
#overalthuis: De Bürstner Nexxo Van 
heeft het allemaal!

Compact en compleet!
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NEXXO VAN

Belangrijke feiten

 + Instapklasse
 +  Aluminium raamkozijnen 

optioneel, uiterst aerodyna-
misch en verlagen de rijgeluiden

 +  Isofix kinderzitbevestiging in 
alle indelingen optioneel 
leverbaar

Ontdek het Nexxo Van Active 

pakket op 

www.buerstner.com/nl

Lak Stoffenkeuze Houtdecor

Wit Amaro Pacific Kaluna Brava

Indelingen en uitrusting

T 569

Frans bed of dwars bed? Uw smaak beslist. En met de optionele ombouwbare middenzitgroep creëert u 
meerdere slaapmogelijkheden in uw Nexxo Van.

NEXXO VAN

T 590 G
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LIMITED T

Alles binnenin -
  

klaar om te gaan voor
 

de vakantie!

Kroatië

Voor onmiddellijke 
vakantie stemming
De exclusieve, dynamische buitengrafiek vertelt het u al:
Met deze halfintegrale camper, kunt u op elk moment ver-
trekken. - en het liefst meteen. En een blik naar binnen 
toont: u zult exclusief uitgerust op pad gaan.

Heb je meer slaapruimte nodig? Geen probleem. De Bürst-
ner uitvinding van het hefbed in de halfintegrale camper
is optioneel beschikbaar voor alle indelingen.

“Met de Limited T worden reizen en ontdekken vanzelfspre-

kend. Hij is zo comfortabel en tot in details goed doordacht. 

Pure ontspanning, nog voor de eerste kilometers. Je rijdt 

gewoon weg, verzamelt nieuwe indrukken, geniet van de 

inspiratie.”

Tatjana Afra Weßelbaum, #overalthuis designer

Alle informatie over  
de Limited T op 

www.buerstner.com
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Limited T
Pluspunten buiten

 + Aluvelgen 16"
 +  GFK dak voor een betere bescherming tegen hagel en 

weersinvloeden
 + Frontspoiler in lakkleur
 + Luifel incl. LED-verlichting
 + Cabine in speciale lakkleur zwart
 +  Opbouwdeur Premium XL (2-punts vergrendeling, centrale 

vergrendeling, raam, hor, afvalhouder en laadstation voor 
acculamp Home-Light)

 +  Dakluiken met verduisteringsrollo en hor in  
woon- en slaapgedeelte

 +  Sun-Roof (open te zetten, met verduistering en hor)

Pluspunten binnen

 + Middenzitgroep tot bed om te bouwen
 + Stahoogte 212 cm
 + Indirecte verlichting
 + Grote compressor koelkast, 142 l
 + Vario-rollo’s
 +  Multizone koudschuimmatras voor alle  

bedvarianten
 +  Hefbed boven middenzitgroep elektrisch  

verstelbaar (optie)

Meer details over  

de Limited T op 

www.buerstner.com/nl

LIMITED T LIMITED T
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LIMITED T

De woonkamer met een royale zithoek 
en de keuken ontvangen u met open 
armen en hebben kleine lekkernijen 
voor u klaar staan. Dan gewoon in de
de kussens van het bed laten vallen en 
ontspannen.

Veel slimme en functionele details zo-
als het Vario-bad, het hefbed (optie), 
de Sun-Roof of de zijwandbekleding in 
de keuken ronden het totaalbeeld van 
het volledig uitgeruste voertuig per-
fect af.

Voel je thuis, waar je ook heen gaat. 
Dat is #overalthuis!

Ontspanning ge
makkelijk 

gemaakt!

LIMITED T
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Indelingen en uitrusting

T 660

Belangrijke feiten

 +  Doorgaande vloer in woonge 
deelte en keuken

 + Zijwandbekleding in de keuken
 + Moderne buitengrafiek “Limited”
 +  2 exclusieve bekledingsvarianten 

met hoogwaardige stiksels
 + Luifel met LED verlichting
 + Sun-Roof

De puurste #overalthuis vakantie: de bedden achterin met aangrenzende badkamer 
zijn royaal bemeten. (indelingsafhankelijk, afb.: Frans bed in de T 660).

De Limited T: 

volledig uitgerust van 

binnen en buiten!

T 690 G

LIMITED T LIMITED T

Lak Stoffenkeuze Houtdecor

Zwart 
(alleen cabine)

Lecce Melange Bari Melange Riva Loft

T 726 G

T 727 G
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De nieuwe integrale van
 

Bürstner!

Elzas De mooiste kanten 
van het leven
De nieuwe Lyseo I interpreteert op zijn eigen manier de 
combinatie van vorm, design en functie. Zelfs de eerste 
blik door de grote voorruit is fascinerend en laat u het 
landschap in een nieuw panorama ervaren. Hierbij 5 
woonruimte oplossingen die allemaal gebaseerd zijn op de 
Thermo-Floor dubbele vloer en de ideale basis vormen, 
om het hele jaar door te genieten van  de mooiste kanten 
van het leven. 

En ook jongere camperaars waarderen de voordelen van 
een geïntegreerde camper. Met de Lyseo I kan iedereen 
instappen in de koningsklasse van campers.

“De Lyseo I heeft het typische Bürstner gezicht. Met hem is een 

hoogwaardige integrale camper in het middenprijssegment 

geboren, die wordt gekenmerkt door een huiselijk  

interieurconcept en een hoog niveau van ergonomie.”

Sylvain Heideier, Wooncomfortbedenker

Alle informatie over de 
Lyseo I op 

www.buerstner.com

LYSEO I
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Meer informatie over

uw campers vindt u op

www.buerstner.com/nl

Lyseo I

Pluspunten buiten

 +  Nieuw ontworpen voorkant met grote voorruit, 
koplampen, geïntegreerde LED-dagrijlicht

 + Gladde zijwanden zonder skirts
 + Brede toegangsdeur
 + Bürstner hybride achterlichten
 + Aluminium kozijnenramen
 +  Gasfleskast op ergonomische hoogte voor gemakkelijk 

laden en lossen

Pluspunten binnen

 + Royale zit- en slaapmogelijkheden in alle modellen
 + Zitkamer achterin de I 744 
 + Hefbed boven de cabine, standaard in alle modellen
 +  Ergonomisch ingedeelde opbergvakken, aangepaste 

toegang tot bed, badkamer en woongedeelte,  
voorgevormde zitplaatsen

 +  Garage achterin de I 690 G en I 727 G met grote 
garagedeuren

 + 5 stofferingen met uitgebreid stikselpatroon
 + Vloer met opbergvakken

LYSEO ILYSEO I
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Ervaar in de nieuwe Lyseo I wat het be-
tekent om onderweg te zijn in een mo-
derne camper. Want dat is precies wat 
je ervaart in het interieur van de Lyseo 
I modellen. Of in de zitkamer achterin
van de I 744 met stijlvol dressoir en 
trendy lichteffecten of in het perfect 
passende hefbed, dat overdag in het 
plafond verdwijnt. Verwen jezelf met
moderne badkamers, mooie keukens 
en uitnodigende zithoeken. Een onver-
gelijkbaar gevoel van ruimte gecombi-
neerd met stijl in kleuren, materialen 
en vormen om van te genieten.

Gun jezelf een
time out!

LYSEO ILYSEO I
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Indelingen en uitrusting

I 690 G

Lak Stoffenkeuze Houtdecor

Belangrijke feiten

 +  Hefbed boven cabine 
optioneel leverbaar in alle 
modellen

 +  Ruim en open ontwerp in 
alle modellen

 +  Thermo-Vloer dubbele 
bodem

Enkel-, tweepersoons- en

hefbed, oven,

badkamer, garage... de

Lyseo I is overtuigend

over de gehele linie.
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Wit Sandy Grey

LYSEO I

I 726 G

Catania Pure Verona Pure Genua Pure Bari Pure Osaka Pure

I 727 G

I 736 G

I 744

Hoogwaardige details, een huiselijk interieurconcept 
en een uitstekende

LYSEO I
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#OVERALTHUIS

Meer als een 
voertuig
Reizen met een camper 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, interieur 
ontwerp en functionaliteit perfect op elkaar af te 
stemmen. Op deze manier kan de vreugde van het 
samen reizen, wonen en beleven elke dag opnieuw 
worden ontdekt. Reis met Bürstner naar uw favorie-
te plekken. In uw favoriete Bürstner.

#OVERALTHUIS

Vissen rechtstreeks uit de zee. Fruit recht-
streeks van de boom. Knapperige groen-
ten van de regionale markt - in uw camper 
bent u direct ter plaatse om heerlijk eten 
te toveren uit de meest verse ingrediënten. 
Ultramoderne kooktoestellen, lades met 
softclose-functie, slim geplaatste koel-
kasten: Bürstner-keukens vervullen al uw 
wensen. Want een goede keuken is de ba-
sis van al het geluk.

Alle informatie op

www.buerstner.com/nl

Sterrenkok worden

In een Bürstner kunt u genieten van de 
ontspanning die u nodig heeft na een be-
wogen dag en uw accu opladen voor nieu-
we avonturen. Of enkel-, tweepersoons- 
of queensbed – voor ieder wat wils. Daarbij 
komen nog uitgekiende comfort ideeën, 
die het liggen in alle richtingen echt com-
fortabel maken. Slaap lekker en droom 
van iets moois.

Droomachtig slapen

Alles in een Bürstner is ont-
worpen om een harmonieus 
interieur te creëren. Wij let-
ten op het uiterlijk, maar er-
gonomie en functionaliteit 
zijn net zo belangrijk. En dat 
is nu precies wat het onbe-
schrijflijke Bürstner gevoel 
uitmaakt.

Harmonisch wonen

Reizen met een veilig gevoel moet en kan 
uw eis zijn. U kunt alleen het beste van een 
Bürstner verwachten op het gebied van 
chassis en aandrijftechniek. Alle modellen 
zijn gebaseerd op een chassis dat zich ken-
merkt door betrouwbaarheid en functiona-
liteit. Daarnaast is er een breed scala aan 
standaard of optionele uitrusting die het 
goede gevoel nog verder versterkt.

Veilig rijden

Iedereen die onderweg is, heeft 
ruimte nodig voor de grote en kleine 
dingen. Bürstner streeft ernaar om 
elke millimeter optimaal te benut-
ten en slimme oplossingen te ont-
wikkelen die u maximale opberg-
ruimte bieden. Daarvoor zorgen de 
goed bereikbare garages, de functi-
onele opbergruimtes of de vloer op-
bergvakken (afhankelijk van het 
model).

Slim inpakken

U bent uniek. En uw Bürstner zal dat 
ook zijn. Een breed scala aan lakvarian-
ten, talrijke stofferingen, diverse uit-
rustingspakketten en nog veel meer. 
De mogelijkheden om uw droomcam-
per te personaliseren zijn bijna einde-
loos. 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. Van de ruimtebesparend Variobad  
tot de ruimtebad: in een Bürstner badka-
mer is aan alles gedacht, zodat u met alle 
zintuigen van dit dagelijkse ritueel kunt 
genieten.

Een verfrissende start

Mijn Bürstner,

mijn Camper!
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In heel Europa
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Onze ervaring
in actie voor u
Onze camper dragen het volledige DNA 
van Bürstner: ze zijn gebouwd in onze 
Duitse fabriek in Kehl, en hun meubilair 
is afkomstig uit onze vestiging in Wis-
sembourg, Frankrijk. Zij profiteren van 
meer dan 60 jaar knowhow in de pro-
ductie van vrijetijdsvoertuigen. Dankzij 
de betrouwbaarheid van onze procedu-
res, de competentie van onze mede-
werkers en de compromisloze kwaliteit, 
kunt u er zeker van zijn: met een Bürst-
ner kunt u uw reis met vertrouwen te-
gemoet zien! Het beste Bewijs? De 10 
jaar dichtheidsgarantie op al onze voer-
tuigen vanaf 2019*.

Je koopt geen camper in een op-
welling. Men informeert zich, be-
kijkt hem, vergelijkt en denkt er-
over na. En als u uiteindelijk beslist, 
kunt u er zeker van zijn dat u pre-
cies het voertuig hebt gevonden 
dat het beste bij uw behoeften 
past. We zijn ons hiervan bewust! 
Daarom hebben wij experts in 
dienst die zich inzetten om uw 
wensen te laten uitkomen. 

U kunt voor 100 procent op ons 
vertrouwen, want we zijn gepassi-

oneerd door ons merk en product 
en hebben vele jaren ervaring. Wij 
werken ambitieus naar één doel 
toe: dat uw Bürstner echt uw favo-
riete plek wordt! Ons bedrijf ligt op 
de grens tussen Duitsland en 
Frankrijk - en dat is een geweldige 
kans. We halen het beste uit deze 
Europese omgeving: Duitse be-
trouwbaarheid en grondigheid ge-
combineerd 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: dat is één van de 
eisen die het interieur van elke 
Bürstner kenmerken. Met zijn 
uitgebreide klimaat- en lichtcon-
cept zorgt Bürstner te allen tijde 
voor een optimale sfeer. Veel 

nuttige verbeteringen dragen bij 
aan uw gevoel van welzijn in het 
interieur van het voertuig, onge-
acht de buitentemperatuur, en 
zorgen ervoor dat uw vakan-
tie-ervaring lang blijft hangen.

Perfect klimaat
Overalthuis genieten

Er is iets magisch aan het begin van een reis. De vlinders in je buik. Welke er-
varingen 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 onderhoudsin-
terval of gewoon een goed advies. Het is goed om te weten dat je deel uit-
maakt van de grote Bürstner familie.

Verbonden, 
zelfs als je onderweg bent 

Alle informatie over het thema 

overalthuis vindt u op 

www.buerstner.co
m/nl

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

#OVERALTHUIS
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1  De campervan series vindt u 
in een afzonderlijke brochure.

alle Limited T leverbaar met of 
zonder hefbed boven de zitgroep 

Compacte breedte

Halfintegrale

GFK dak

Fietsgarage

Koelkastvolume  
in liter

Compacte lengte

Hefbed

Stahoogte binnen

GFK bodem 

Dubbele bodem

Doorlopend  
vlak loopvlak

Legende Icons

Centrale  
vergrendeling

Lounge

Dwarsbed

NEXXO VAN

T 590 G

T 569

TD 684 G TD 736*

TD 690 G*

TD 727 G*

TD 644 G**

* leverbaar met of zonder hefbed boven de zitgroep  
(standaard in de TD 594, TD 684 G)

TD 732*

Halfintegrale

INDELINGEN

Campervans1

CAMPEO ELISEO
C 540

C 600

C 640

C 540

C 543

C 602

C 642

C 644

LYSEO TD
TD 594

** met of zonder hefbed boven middenzitgroep te bestellen. 
Hefbed boven zitgroep achterin standaard.

Frans bed

Isofix

Queensbed

LYSEO GALLERY TD LIMITED T

LINEO

Integrale

LYSEO I
T 660

T 690 G

T 726 G

T 727 G

I 690 G

I 726 G

I 727 G

I 736 G

I 744
C 550

C 590

TD 649 G

TD 689 G
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Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tel. +49 7851 / 85-0
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 productverbeteringen 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 be-
houdt 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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