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#overalthuis

BÜRSTNER 2019

Al 60 jaar behoren Bürstner caravans tot het straat-

beeld van geheel Europa. Dit succesverhaal danken 

wij aan slimme en visionaire mensen, gekwalificeer-

de en betrokken medewerkers als ook velen, die 

enthousiast zijn over onze manier van vakantie vie-

ren en ons hun vertrouwen met aanschaf van een 

Bürstner caravan bewezen hebben. Sinds de eerste 

Bürstner caravan is er veel veranderd. Bürstner 

komt al jaren met marktbepalende ontwikkelingen. 

De “Plus”-modellen met het unieke hefbed zijn hier 

een goed voorbeeld van - en meer ontwikkelingen 

zullen volgen om u vanaf de eerste dag volledig 

thuis te laten voelen in uw Bürstner caravan.
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Waar stijl 

en design 

gezondheid 

ontmoeten

ERGONOMIE VAN ALLEDAG

Ongeacht wat wij kopen, design is 

een beslissende factor. Daarbij moe-

ten bijvoorbeeld stoelen en kasten 

tegenwoordig niet alleen maar “mooi” 

zijn maar ook aan ergonomische eisen 

voldoen. Doel van ergonomie, dat is 

afgeleid van de Griekse woorden “er-

gon” (werk) en “nomos” (wet), is de 

optimale aanpassing van de werk- en 

leefomgeving aan de menselijke be-

hoe� es. Op het werk, bij het slapen, in 

de keuken of op vakantie speelt ergo-

nomie een belangrijke rol. 

Waarom dat zo is klinkt net zo simpel 

als plausibel: ergonomisch vormgege-

ven gebruiksvoorwerpen brengen de 

mens concreet profi jt, omdat er met 

aspecten zoals gezondheid, gemak 

en comfort rekening wordt gehouden! 

Ook Bürstner houdt zich al vele jaren 

bezig met de ontwikkeling en verbe-

tering van de ergonomie in de keuken, 

in de badkamer en in de slaapkamer.

Waarom goed slapen zo belangrijk is
Wist u, dat de mens ca. een derde van zijn leven (gemid-

deld 24 jaar!) met slapen doorbrengt? Voordat u nu over 

tijdsverspilling denkt, later naar bed gaat of vroeger op-

staat: slapen is geen tijdsverspilling! In tegendeel. Wij heb-

ben allemaal dagelijks slaap nodig, om te ontspannen 

maar ook om gezond en belastbaar te blijven. Alleen het 

aantal uren, dat wij ‘s nachts uitrusten, is verschillend. 

Terwijl de een al naar zes uur slaap fi t en uitgerust is, hee�  

de ander acht tot tien uur nodig.

Principieel geldt echter: goed slapen is belangrijker dan 

lang slapen. Beslissend zijn hier, naast innerlijke rust, de 

randvoorwaarden van de “slaapkamer”.

Passend matras plus lattenbodem

Thuis of in de caravan: bij een matras zou u geen compro-

mis moeten sluiten. Volgens experts zou de matras ver-

schillende zones moeten hebben die bij schouders en heu-

pen meegeven, zodat de spieren zich kunnen ontspannen, 

maar de botten nog voldoende ondersteuning hebben. 

Daarom kiest Bürstner voor een koudschuimmatras, die 

zich kenmerkt door hoge elasticiteit, verschillende zones 

en goede duurzaamheid. Ook aan te bevelen zijn bijv. wa-

tergel-matrassen, zoals ze in de Bürstner Averso optio-

neel worden aangeboden. Ze geven een aangenaam koel 

gevoel, vleien zich tegen het lichaam en dragen het als op 

water. In ieder geval zijn de hoogwaardige lattenbodems 

een solide basis. 

Het juiste hoofdkussen vinden

Groot, klein, dik of dun, belangrijk is dat een hoofdkussen 

de halswervels goed ondersteunt (kunnen kleine kussens 

meestal beter). En let erop dat alleen het hoofd en niet 

ook de schouder op het kussen ligt. 

EEN HEERLIJKE NACHTRUST

Op zoek naar geborgenheid 
Thuis hee�  voor ons mensen een grote emotionele beteke-

nis. Hoe groot, toont het resultaat van de representatieve 

woonstudie, van onafhankelijke marktonderzoeksinstituut 

TNS Infratest. Volgens het onderzoek is het voor 90 pro-

cent van de deelnemers belangrijk om zich thuis geborgen 

en op hun gemak te voelen. 

Bovendien toont een ander resultaat van de studie, dat het 

kleur- en smaakgevoel bij meubels, accessoires en stoff e-

ringen in de verschillende levensfases verandert. Daarom is 

het niet vreemd dat het belangrijk is om je je thuis te voelen 

in eigen huis. En wie thuis voor een stijlvol, harmonisch inte-

rieur kiest - wil dat ook in zijn caravan. Hierbij hoort een 

persoonlijk tintje, dat de eigen individualiteit tot uitdruk-

king brengt. 

Bürstner is trendsetter in het interieur en biedt zijn klanten 

vele stylingmogelijkheden zoals bij de stoff eringskeuze met 

talrijke verschillende kleur- en stofkeuzes. Zodat de per-

soonlijke “Wohlfühl” ambiance niets in de weg staat.

RONDOM OP JE GEMAK

Of eigen huis, fl at 

of caravan: 

een individuele inrichting 

verhoogt het woongenot
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PREMIO

Comfort-Class

pag. 16

Meubeldecor: Tonic, 

Kussen: Pastis / Basco

pag. 24PREMIO PLUS

Comfort-Plus-Class

Meubeldecor: Tonic, 

Kussen: Umbra / Basco

pag. 32

Premium-Class

AVERSO

Meubeldecor: Bristol, 

Kussen: Bianca / Nero

Meubeldecor: Bristol, 

Kussen: Bianca / Alva

AVERSO PLUS

Premium-Plus-Class

Onze uitvinding: het hefbed in de caravan!

Dwars over de zitgroep gemonteerd, creëert het ruimte 

en compactheid tegelijk. In vergelijking zijn de “Plus”-mo-

dellen met 7 slaapplaatsen rond 2 m korter dan andere 

caravans. Dat verbetert de handling bij het rijden en spaart 

rond 400 kg gewicht.

Inhoud

pag. 40PREMIO LIFE pag. 8

Comfort-Class

Meubeldecor: Tonic Life, 

Kussen:Umbra / Milo

10 jaar vochtdichtheidsgarantie:

Voor iedere Bürstner caravan geldt vanaf modeljaar 2019 

een vochtdichtheidsgarantie van 10 jaar.

VOERTUIGOVERZICHT

Een caravan voor iedere smaak 

Moderne caravans met een aantrekkelijke 

prijs-kwaliteitverhouding.

Indelingsvarianten: 9 

Uniek hefbed-concept in het instap-seg-

ment met een enorm laadvermogen.

Indelingsvarianten: 2

Elegant design buiten en 

modern meubelconcept binnen. 

Indelingsvarianten: 8

Uniek hefbed-concept in het 

middenklasse-segment.

Indelingsvarianten: 3

Licht, compact, wendbaar en 

toch alles aan boord.

Indelingsvarianten: 4

Nieuws 4

Voertuigoverzicht 6

PREMIO LIFE 8
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AVERSO 32

AVERSO PLUS 40
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PREMIO LIFE

Instapper 
gezocht 
De nieuwe Premio Life kenmerkt zich door meerdere interes-

sante voordelen: licht van gewicht, compact, wendbaar en 

dat met een buitengewoon aantrekkelijke prijs-kwaliteitsver-

houding.

De indelingsvarianten zijn ideaal ontworpen voor caravaning-

vrienden, die met een kleine trekauto ook hun caravan-droom 

waar willen maken.
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Pluspunten binnen

 + Lattenbodem in alle vaste bedden

 + Winterrugleuning en geventileerde opbergkasten 

 voor een betere luchtcirculatie

 + Koelkast 90 l

 + Gasverwarming met automatische ontsteking

 + 3-pits kooktoestel met glasplaat

 + Verlichting 12 V / 230 V

 + Zelfsluitende keukenladen met soft-close functie

Pluspunten buiten

 + Veiligheidschassis

 + GFK-dak, -boeg en -achterwand voor betere bescherming tegen  

 hagel en andere weersinvloeden

 + Dubbele, getinte ramen, uitklapbaar en met combirollo 

 + Laag rijklaargewicht

 + Wielkastisolatie

PREMIO LIFE

420 TS

Kussens: Umbra / Milo

Decor: Tonic Life

“Wohnfühlen”  
makkelijk gemaakt



In de keuken, woonruimte of het 

slaapgedeelte: overal royale 

ruimteverhoudingen.

PREMIO LIFE 



14 15

1
9
8
 c

m

Tonic Life

430 TS*420 TS* 480 TL* 490 TK*

Wit,

grof hamerslag

Umbra / Milo

Pastis / Basco

PREMIO LIFE

Garage

Standaard breedte: 230 cm

*Breedte: 210 cm

PREMIO LIFE

Details (binnen)

De Premio Life is direct klaar voor elke vakantie. Woonkamer, slaapkamer, keuken of badkamer 

– overal ziet u nuttige en slimme details.

Royaal tweepersoons bed met koudschuimmatras en lattenbodem, een grote zitgroep die kan 

worden omgebouwd tot een “lig-oase”, vier moderne stoff eringsopties en nog veel meer.

Details (buiten)

Opbergruimte aan de zijkant, optimaal van buiten en ook van binnen toegankelijk. De moderne 

achterkant is een gegarandeerde blikvanger op de weg.

Meer highlights

Comfort

De grote zithoek in het achtergedeelte nodigt uit 

voor een gezellig samenzijn. 

Slim bedacht

De led-spots boven het keukenblok geven perfect 

licht voor het maken van lekkere gerechten in de 

keuken.

Comfort

De optimaal geplaatste verwarming is voorzien van 

de nieuwste techniek en zorgt ook op koude dagen 

voor een comfortabel klimaat in de caravan.

Optimaal

In de ruime disselbak is voldoende plaats voor twee 

gasfl essen. 

Pakketten

De twee verschillende Premio Life pakketten, 

waarvan één pakket met stabilisator, bevatten alles 

wat u maar kan wensen.

Gemak

Het Premio Life douche-pakket combineert een 

douchbak, douchearmatuur met douchslang en 

douchegordijn.

Houtdecor

Indelingen

Uitrusting
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Instappen 
en genieten
De Premio is een echte bestseller. Hij combineert alle voorde-

len van een moderne caravan met een buitengewoon attrac-

tieve prijs-kwaliteitsverhouding. 

De totaal negen indelingen bieden voor iedereen wat wils – 

van compacte caravan voor twee of gezinscaravan tot ruim-

tewonder met tot zeven slaapplaatsen.

 

Allen bijzonder gunstig in aanschaf – en allemaal zo samenge-

steld dat u zich meteen overal thuis voelt.

PREMIO
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Pluspunten binnen

 +  Slaapplaatsen voor tot 7 personen 

 + Stahoogte 198 cm

 + Plafonnière met LED-spots

 + Winterrugleuning en geventileerde opbergkasten  

 voor een betere luchtcirculatie 

 + Koudschuimmatrassen

 + 3-pits gaskookplaat

 + Keukenlades met softclose functie en zelfsluitend

 + Afvalhouder aan de opbouwdeur 

 + Rookmelder

Royaal  
en open

PREMIO

460 TS

Kussens: Pastis / Basco

Decor: Tonic 

Pluspunten buiten

 +  GFK-dak , -boeg en -achterkant voor een betere bescherming 

tegen hagel en weersinvloeden

 +  Moderne chassis-technologie met antislingerkoppeling 

 + Watertank 44 l 

 + Gering rijklaar gewicht

 + Wielkastisolatie



Moderne look & feel door  

tweekleurige meubelfronten.

Vier stofferingen

voor meer individualiteit.

PREMIO
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“Wohlfühlen“

De moderne verwarming zorgt voor aangename 

temperaturen in de Premio en is eenvoudig in de 

bediening.

Tonic

Uitrusting

460 TS 490 TL**490 TS435 TS**395 TS

Standaard breedte: 230 cm

**Breedte: 220 cm

***Breedte: 250 cm

495 TK 530 TK 530 TL 550 TK***

PREMIO PREMIO

Wit, grof hamerslag

(standaard)

Garage

Wit, gladde plaat 

(optioneel)

Lakvarianten

Details (binnen) 

De Premio biedt u bijzonder 

praktisch comfort.

Het makkelijk opklapbare sta-

pelbed maakt bijvoorbeeld in een 

handomdraai plaats voor fi etsen 

en al uw andere sporttoestellen.

Details (buiten)

Bijzonder nuttig en praktisch zijn de van buiten en binnen toegankelijke opbergruimtes, zoals 

b.v. onder het bed. In alle modellen zijn deze serviceluiken standaard.

Meer highlights

Rijveiligheid  

De standaard antislingerkoppeling onderdrukt al bij 

de eerste aanzet pendel- en rukbewegingen van de 

caravan.

Comfort

De disselbak met een centraal geplaatste sluiting 

eenvoudig te openen. Behalve gasfl essen vinden hier 

ook andere spullen een praktische plaats.

Optiek 

De fraaie achterkant markeert samen met de 

verticaal geplaatste achterlichten de markante 

vormgeving van de Premio.

Genot 

Optimaal slaapcomfort garanderen de 

koudschuimmatrassen in combinatie met een 

houten lattenbodem - ook in de kinderbedden.

Keurig opgeborgen

Ruime keukenladen met so� -close en veel 

opbergmogelijkheden voor borden, pannen en ander 

keukengerei.

Houtdecor

Indelingen
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Voor groot, 
klein of iedereen
De Premio Plus verbindt maximaal ruimtegebruik met zijn 

compacte afmetingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het 

unieke hefbed-principe. Een optimale combinatie voor gezin-

nen waar iedereen zijn eigen plek wil hebben.

Deze caravan met keuken, toiletruimte en enorm veel ruimte 

voor bagage hebben ervoor gezorgd dat deze caravan een 

bestseller is geworden.

PREMIO PLUS
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Pluspunten binnen

 + Royaal hefbed boven de zitgroep

 + Slaapplaatsen voor tot 7 personen

 + Separate kinderkamer

 + Koudschuimmatrassen

 + Lattenbodem in alle vaste bedden

 + Stahoogte tot ca. 208 cm

 + Winterrugleuning met geventileerde opbergkasten  

 voor een betere luchtcirculatie

 + Koelkast 142 l

 + Rookmelder

 + Zelfsluitende keukenladen met soft-close functie

In een handomdraai  
je bed opgemaakt

PREMIO PLUS

Pluspunten buiten

 + Modern veiligheidschassis met antislingerkoppeling

 + Automatisch stellende remmen

 +  GFK-dak, -boeg en -achterkant voor betere bescherming tegen 

hagel en andere weersinvloeden

 + Compacte opbouwlengte met maximaal gebruik van de ruimte

 + Wielkastisolatie

 + Watertank 44 l

510 TK 

Kussen: Umbra / Basco

Decor: Tonic



Geriefl ijke zithoek met erboven 

geplaatst hefbed. 

Samen met het stapelbed perfect 

voor tot zeven personen.

PREMIO PLUS
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Comfortabel

De eendelige opbouwdeur met afvalhouder biedt 

nog meer, want ze hee�  optioneel hor en/of raam.

Tonic

440 TK

Uitrusting

510 TK

Wit, gladde plaat 

(optioneel)

Lakvarianten

Wit, 

grof hamerslag 

(standaard)

PREMIO PLUSPREMIO PLUS

Details (binnen)

Details (binnen / buiten) Meer highlights

Met het royale dakluik (optie) komt veel licht en lucht in de caravan. Goed voor het binnenkli-

maat: door de winterrugleuning kan de lucht onbelemmerd door het interieur circuleren. 

Rijveiligheid  

De standaard antislingerkoppeling onderdrukt al bij 

de eerste aanzet pendel- en rukbewegingen van de 

caravans.

Slim bedacht 

Het opbergvak onder de bank biedt plaats aan alles 

wat u direct nodig hebt. Strandmatten, spelletjes en 

nog veel meer.

Opbergruimte

De disselbak is voorbestemd voor uw gasfl essen, die 

hier veilig vastgezet en getransporteerd worden.

Comfort

De koudschuimmatrassen in combinatie met de 

speciale lattenbodem zorgen voor best slaapcomfort 

en optimale ontspanning.

Twee-in-een: Van kinderkamer tot opberg-

plaats in een handomdraai: met het omhoog-

klappen van het stapelbed van de Premio Plus 

510 TK ontstaat een enorme opbergruimte.

Door het grote serviceluik (optie) is het bela-

den en uitpakken ongeloofl ijk makkelijk. 

Houtdecor

Indelingen
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Meer ruimte 
om te genieten
Haal meer uit uw vakantie. Met de nieuwe Averso worden alle 

wensen vervuld, want deze middenklasse caravan overtuigt 

al op het eerste gezicht met een elegant design en scoort met 

zijn luxe standaard uitrusting.  

Moderne opbouwtechnologie met GFK-dak of de nieuwste 

veiligheidstechniek met zelfstellende remmen maken de 

Averso tot een echte Bürstner. 

Met in totaal 8 indelingen biedt de Averso talrijke inrichtings-

mogelijkheden en veel kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.  

AVERSO
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Pluspunten binnen

 + Tweekleurig meubeldecor

 +  Winterrugleuning met geventileerde opbergkasten  

voor een betere luchtcirculatie

 + 5-zones koudschuimmatrassen

 + Warmwater verzorging

 + Stahoogte 198 cm

 + Zelfsluitende keukenladen met soft-close functie

Pluspunten buiten

 + Modern veiligheidschassis met antislingerkoppeling

 + Automatisch stellende remmen

 + Disselafdekking

 + Zware uitdraaisteunen

 + Opbouwdeur eendelig

 +  GFK-dak voor betere bescherming tegen hagel en andere weersinvloeden

 + Watertank 38 l

Meer ruimte  
om te genieten

AVERSO

490 TS

Kussens: Bianca / Nero 

Decor: Bristol 



AVERSO

Chic en functioneel 

De keuken past perfect in de 

royale ruimte
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Wit, gladde plaat 

(optioneel)

Bristol

490 TL 490 TS 540 TL

Lakvarianten Uitrusting

570 TK***

510 TK

590 TS*** 600 TK*** 720 TK***

Wit, grof hamerslag 

(standaard)

AVERSO AVERSO

         Garage

Standaard breedte: 230 cm

***Breedte: 250 cmDetails (binnen)

Details (binnen) Meer highlights

De afdekking van de gaskookplaat is van glas. In tegenstelling tot de afdekking van de spoelbak, 

die als werkblad en snijplank gebruikt kan worden. 

Dubbele veiligheid 

De standaard antislingerkoppeling onderdrukt al bij 

de eerste aanzet pendel- en rukbewegingen. 

Samen met de automatisch stellende rem een plus 

aan veiligheid.

Mooi design

De disselafdekking beschermt voor weersinvloeden 

en ziet er optisch fraaier uit. 

Meer ruimte 

In de disselbak vinden het instapje en de gasfl essen 

een veilige plek. Ook het reservewiel kan hier veilig 

en goed bereikbaar opgeborgen worden. 

Comfortabele bediening 

Wie in het bezit is van zware uitdraaisteunen hee�  

vrij spel  en staat ook op oneff en terrein veilig en 

stevig met zijn caravan.

In beweging 

Een winterrugleuning betekent, dat de lucht tussen 

kussen en zijwand onbelemmerd naar boven kan 

stijgen en zo voor een aangenaam klimaat zorgt en 

condensvorming voorkomt.

Markant aanzicht

De moderne achterbumper van de Averso is in 

samenspel met de verticaal geplaatste achterlichten 

een blikvanger op de weg.

Ook op vakantie wil je graag al je spullen op zijn plek 

hebben. In de badkamer van een Bürstner caravan 

vind je vele praktische plankjes met opstaande rand 

en fi jne opbergvakjes en kasten, dit alles zonder het 

design aan te tasten.

Houtdecor

Indelingen
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Voor iedereen 

die meer wil
Averso Plus – wat de naam beloo�  en nog veel meer biedt 

deze caravan. Het unieke hefbed principe maakt het mogelijk. 

Want daarmee hee�  u twee extra slaapplaatsen, die in een 

handomdraai in het plafond verdwijnen. Dat creëert ruimte 

voor meer plaats binnen. 

Maximaal ruimtegebruik met tegelijkertijd compacte afme-

tingen – en zo geringer gewicht dan bij vergelijkbare caravans. 

AVERSO PLUS
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Pluspunten binnen

 + Royaal hefbed boven de zitgroep

 + Tot 7 slaapplaatsen

 +  Winterrugleuning met geventileerde opbergkasten  

voor een betere luchtcirculatie

 + Koudschuimmatras

 + Indirect verlichtingssysteem

 + Rookmelder

 + Gasverwarming 3000 W

 + Koelkast 142 l

 + Zelfsluitende keukenladen met soft-close functie

Pluspunten buiten

 + Modern veiligheidschassis met antislingerkoppeling

 + Automatisch stellende remmen

 + Disselafdekking

 + Zware uitdraaisteunen incl. groot steunvlak

 +  GFK dak, voor- en achterwand voor een betere bescherming tegen 

hagel en andere weersomstandigheden

 + Uitzetramen rondom met verduistering en hor

 + Watertank 44 l

Het goede komt  
van boven!

AVERSO PLUS

520 TL

Stoffering: Bianca / Alva

Decor: Bristol



AVERSO PLUS

Hoogwaardige meubels 

en een harmonieus interieur. 

Verwen uw zintuigen.
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AVERSO PLUS
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Clever opgelost

Standaard is een TV-houder voor een fl atscreen 

naast de zitgroep gemonteerd, die ontelbare 

instelmogelijkheden toestaat.

510 TK500 TS 520 TL

Uitrusting

Wit, 

fi jn hamerslag

(standaard)

Wit, gladde plaat 

(optioneel)

Lakvarianten

AVERSO PLUS

Bristol

44 l

Details (binnen)

Details (binnen)

En voor een gezellig hapje of een drankje wordt u met de volledig ingerichte keuken perfect 

verzorgd. Met so� -touch materialen voor een beschermd oppervlak en  laden met rollagers.

In een Bürstner ontdekt u altijd weer nuttige 

en functionele details – zoals de praktisch 

geplaatste kledingkast, de van buiten en bin-

nen toegankelijke opbergruimte onder het 

bed of de indirecte verlichting aan de boven-

kast in de keuken.  

Comfort

Optioneel leverbaar, het grote garageluik

in de Averso Plus 510TK, waarmee het laden 

en lossen een kinderspel wordt.

Meer highlights

Mooi design

De disselafdekking beschermt tegen weersinvlo-

eden en is ook erg aantrekkelijk vormgegeven.

Gemakkelijke bediening

Met de zware uitdraaisteunen wordt ook op 

een oneff en terrein een veilige en stabiele plaats 

gegarandeerd.

Meer plaats

In de disselbak zijn de gasfl essen en andere 

materialen veilig opgeborgen.

Gesorteerd

De besteklade zorgt voor orde en biedt onder nog 

meer ruimte voor borden, pannen en ander keuken-

gerei.

Houtdecor

Indelingen
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SLAAPCOMFORT

Matrashoes

Vele van onze modellen beschik-

ken over anti-allergene, afneem-

bare en wasbare matrashoezen

1 2

3 4

1 2

3

VEEL GOEDE REDENEN

Optimaal slaapcomfort

Een combinatie uit lattenbodem met flexibele rubber-  

lagers en koudschuimmatrassen verdelen het  

lichaamsgewicht optimaal.

Hoeslakens

In vele modellen krijgt u  

standaard de passende hoesla-

kens.

Slaapcomfort  

voor een optimale 

nachtrust
Ontspannende slaap hoort bij vakantie zoals 

zand bij de zee. In een Bürstner geniet u van de 

ontspanning die na een dag vol belevenissen no-

dig is. Verheug u erop ‘s ochtends fris wakker te 

worden - of nog een beetje langer te blijven lig-

gen.

 + Royale beddenmaat 

 + Speciale lattenbodem

 +  Optioneel watergel-matras voor één- en 

tweepersoonsbedden leverbaar  

(alleen in Averso)

1+2  Het unieke hefbed in de Premio Plus  

en Averso Plus biedt extra slaapplaatsen 

boven de zitgroep. Een handgreep is 

voldoende om het hefbed te bedienen. En 

dat zonder ombouwen van de zitgroep. 

3  Heeft u meer zin in een extra groot bed 

i.p.v. enkele bedden? Op verzoek krijgt u 

een rolbodem en het bijpassende kussen. 

4  Nog steeds een klassieker: Franse bedden 

met afgeschuind matras.

Alle afbeeldingen als voorbeeld en afhankelijk van model en indeling

WOONAMBIANCE

Net zo mooi 
als thuis
In een Bürstner is alles erop afgestemd een har-

monisch interieur te creëren. Onze architecten, 

designers en ingenieurs werken nauw samen zo-

dat ruimtelijk gevoel, meubelvormgeving en 

functionaliteit in perfecte harmonie zijn. 

Daarbij houden zij rekening met hun jarenlange 

ervaring en met de wensen van de klanten. Met 

als duidelijk doel: u met het maximale wooncom-

fort te verwennen.

1  Betrouwbaar meubelbeslag aan de boven-

kasten houdt alles op de plek waar het hoort.

2  Elegante details zoals bijvoorbeeld de fraaie 

led-lichtlijsten zorgen voor een heerlijk 

wooncomfort.

3  Ruime zitgroepen in het middengedeelte en 

aan de achterkant met keuze uit verschillen-

de stofferingen bieden maximale vrijheid.
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Veel opbergruimte en een

royaal koelkastvolume.

Verschillende oplossingen 

voor uw persoonlijke wensen 

voor de badkamer.

KEUKEN

1 Spoel- / kookcombinatie van edelstaal en verzonken geplaatst. Beide  

 met glazen afdekking. Grote keukenladen met centrale sluiting.

2 Keuken met brede laden en moderne grepen.

3  Keukens met LED-verlichting, glazen afdekking 

en veel bergruimte voor servies en keukengerei.

Het recept voor 
heerlijk reizen
Vis direct uit zee. Fruit direct van de boom. Verse groenten van de markt - 

met een Bürstner caravan staat u altijd vooraan om met verse ingrediën-

ten iets heerlijks te bereiden. Hier vindt u een keukeninrichting waarmee 

zowel hobbykoks als gourmets volledig aan hun trekken komen.

 + Ultra moderne gaskookplaat met glazen afdekking

 + Laden met bestekinzet en so� close sluiting

 + Lampen onder de bovenkasten

Alle afbeeldingen als voorbeeld en afhankelijk van model en indeling

BADKAMER

1  Separate, buiten de toiletruimte geplaatste wastafel 

met royale opbergmogelijkheden.

2  Badmeubel met modern vormgegeven wastafel.

3 Veel bergruimte voor al uw wellness-producten. 

Frisse ideeën 
voor hem & haar 
Wat is er fi jner dan jezelf na een lange rit, een dag aan het 

strand of na het sporten heerlijk te kunnen opfrissen? En de 

dag begint ook beter als u in de ochtend in alle rust van uw 

badritueel kunt genieten. In een Bürstner badkamer is overal 

aan gedacht:

 + Royale planchetten

 + Hoogwaardige armaturen

 + Veel opbergruimte

 + Modern design

 + Praktische details
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BLINDTEXTER

Stone Bianca

Uw woonwerelden naar keuze
In maar 2 stappen naar uw individuele woonambiance. Kies de kwaliteit stoffering die u het beste bevalt. U 

kunt kiezen uit 4 hoogwaardige materialen voor het basiskussen. Het rugkussen brengt kleur in het spel en 

kan uit diverse mogelijkheden gekozen worden.

Overleg met uw vakman welk rug- en zitkussens er in het door u gewenste model worden aangeboden.

Voor elk wat wils

 

Voorbeelden voor Averso Plus  

(Stone / Alva).

1. KIES UW BASISKUSSEN

2. KIES UW RUGLEUNING

Textiel Kunstleder

Pastis Umbra

Alva Etna

Nero

MiloBasco

STOFFERINGSKEUZE PREMIO LIFE, PREMIO, PREMIO PLUS

Textiel

1. KIES UW BASISKUSSEN

STOFFERINGSKEUZE AVERSO, AVERSO PLUS

2. KIES UW RUGLEUNING

Textiel Textiel

STOFFENKEUZE

Beschikbare stofferingswerelden model- en indelingsafhankelijk

 

Voorbeelden voor Premio Life, 

Premio en Premio Plus 

(Umbra / Milo).

 

Voorbeelden voor Averso 

(Bianca / Etna).
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Stofferings-
varianten

KINDERKAMER ENKELE BEDDEN

490 TL**495 TK

530 TK

PREMIO PREMIO LIFE

480 TL*

PREMIOPREMIO PLUS

440 TK

510 TK

490 TL

540 TL

570 TK***

510 TK 600 TK*** 

720 TK***

AVERSO

AVERSO

AVERSO PLUS

510 TK

520 TL

AVERSO PLUS

PREMIO LIFE

490 TK*

550 TK***

530 TL

TWEEPERSOONSBED DWARSBED QUEENSBED

460 TS 490 TS

435 TS**

395 TS

430 TS*

420 TS*

PREMIO

PREMIO

PREMIOPREMIO LIFE

490 TS

590 TS***

AVERSO

500 TS

AVERSO PLUS

Standaard breedte 230 cm

*Breedte 210 cm

**Breedte 220 cm

***Breedte 250 cm

Aantal 
stofferingsvarianten

Koudschuimmatras

INDELINGSOVERZICHT

GFK-dak

Fietsgarage

Watertank

Koelkastvolume 
in liter

Aantal pitten 

(kooktoestel)

Stahoogte

Aantal slaapplaatsen

Hefbed



Ondanks zorgvuldige beoordeling van de inhoud, kunnen we drukfouten niet uitsluiten. In de loop van elk modeljaar behouden wij ons het recht voor om uitrustingsaanpassingen en productverbeteringen aan te brengen. 

Afwijkingen in structuur en kleur van de afgebeeld interieur blijven voorbehouden, voor zover ze in de aard van de gebruikte materialen liggen en in de handel gebruikelijk zijn. Hetzelfde geldt voor technische 

wijzigingen aan het voertuig, op voorwaarde dat de algehele kwaliteit van de productie hetzelfde blij�  of verbetert en het beoogde gebruik niet wordt aangetast. Informeer naar de actuele stand van product en serie 

bij een van onze geautoriseerde handelspartners voordat u het contract sluit.

Sommige afbeeldingen bevatten speciale uitrusting of decoratieve elementen die niet bij de levering zijn inbegrepen. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie is gebaseerd op de kenmerken van de Duitse markt.

Elke verandering in de fabriekstoestand van uw voertuig kan leiden tot vermindering van rijgedrag en verkeersveiligheid. Neem alle relevante voorschri� en voor een veilige bediening van uw voertuig in acht. Zorg ervoor dat u over het juiste 

rijbewijs beschikt om met uw voertuig te mogen rijden. Neem de „technisch toelaatbare maximummassa“ van uw voertuig in acht en overschrijd deze niet op een ontoelaatbare manier. Let op de asbelastingen en zorg voor een aslastafhan-

kelijke lastverdeling. Bij montage van dakconstructies en antennes verandert de hoogte van het voertuig. Bij het installeren van de achterladder neemt de totale lengte van het voertuig toe. Afhankelijk van het type voertuig kunnen niet alle 

op het dak te monteren accessoire combinaties worden gemonteerd.

Alle prijzen zijn all-in prijzen in Euro af dealer, incl. transport- en afl everingskosten, 21% BTW en geldig voor leveringen vanaf juli 2018. Bij een wijziging van het belastingtarief dienen de prijzen te worden aangepast.
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Uw Bürstner dealer staat voor u klaar!

Bürstner GmbH & Co. KG

Weststraße 33

77694 Kehl

info@buerstner.com

www.buerstner.com

NL


