CARAVANS 2021

#overalthuis

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

BÜRSTNER

#levensdroom
Vakantie met een caravan is een gevoel van leven en meermaals het vervullen van een lange
droom. Wij bij Bürstner hebben ons deze opdracht gegeven, het reizen in een caravan zo
aangenaam mogelijk te maken. De meubels
moeten er niet alleen goed uitzien, maar moeten ook geschikt zijn voor dagelijks gebruik.
Oppervlaktes moeten niet alleen nu, maar ook

Madeleine Weis

Sylvain Heideier
Wooncomfortbedenker

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

Sylvain Heideier

Tatjana Afra Weßelbaum
Tatjana Afra Weßelbaum
Wooncomfort-ontwerper

Madeleine Weis
Wooncomfort-manager

www.buerstner.com/nl/overalthuis

VOERTUIGOVERZICHT

Een caravan voor iedere smaak
ONZE
UITVINDING:
HET HEFBED
Dwars over de zitgroep gemonteerd, creëert het ruimte
en compactheid tegelijk. In
vergelijking zijn de “Plus”-modellen met 7 slaapplaatsen
circa 2m korter dan andere
caravans. Dat verbetert de
handling bij het rijden en een
besparing van circa 400 kg
gewicht.
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Premium-Plus-Class
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Deluxe-Class

NIEUW

Licht, compact, wendbaar en
toch alles aan boord.
Indelingsvarianten: 4

Moderne caravans met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.
Indelingsvarianten: 11

Uniek hefbed-concept in het
instap-segment met een enorm
laadvermogen.
Indelingsvarianten: 4

Elegant design buiten en
modern meubelconcept binnen.
Indelingsvarianten: 12

Uniek hefbed-concept in het
middenklasse-segment.
Indelingsvarianten: 3

10 JAAR
GARANTIE
Voor iedere Bürstner caravan
geldt vanaf modeljaar 2019
een vochtdichtheidsgarantie
van 10 jaar.

Voertuigoverzicht
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De modellen Premio
Limited vindt u in een
aparte flyer.
Afbeeldingen
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als voorbeeld

voor de Premio

Limited 450 TS

en 490 TS.
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PREMIO LIFE

Instapper
gezocht
De Premio Life kenmerkt zich door meerdere interessante voordelen: licht van gewicht, compact, wendbaar en dat met een buitengewoon
aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding.
De indelingsvarianten zijn ideaal ontworpen voor
caravaning-vrienden, die met een kleine trekauto
ook hun caravan-droom waar willen maken.
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PREMIO LIFE

“Wohnfühlen”
makkelijk gemaakt
Pluspunten buiten
+ Veiligheidschassis
+ GFK-dak, -voor en -achterwand voor betere bescherming tegen
hagel en andere weersinvloeden
+ Dubbele, getinte ramen, uitklapbaar en met combirollo
+ Laag rijklaargewicht
+ Wielkastisolatie

Pluspunten binnen
+ Lattenbodem in alle vaste bedden
+ Rugleuningventilatie en geventileerde opbergkasten
voor een betere luchtcirculatie
+ Koelkast 90 l (142 l in de 425 TS)
+ Gasverwarming met automatische ontsteking
+ 3-pits kooktoestel met glasplaat
+ Verlichting 12 V / 230 V
+ Zelfsluitende keukenlades met soft-close functie
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PREMIO LIFE

Helder, praktisch en
gewoon alles aan boord.

In de keuken, woonruimte of
het slaapgedeelte: overal royale
ruimteverhoudingen.

PREMIO LIFE

PREMIO LIFE

Details (binnen)

Meer highlights

Umbra / Milo

Pastis / Basco

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
stofferingsopties en nog veel meer.

Details (buiten)

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.

Wit,
grof hamerslag

Indelingen
425 TS*

430 TS*

480 TL*

490 TK*

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
gasflessen.

Pakketten
De twee verschillende Premio Life pakketten,
waarvan één pakket met stabilisator-AKS, bevatten
alles wat u maar kan wensen.

Gemak
Het Premio Life douche-pakket combineert een
douchbak, douche-armatuur met doucheslang en
douchegordijn.

Garage
*Breedte: 212 cm

Houtdecor

Uitrusting

De maximale waarden worden
gegeven voor slaapplaatsen en
het koelkast volume.

Tonic Life

Opbergruimte aan de zijkant, optimaal van buiten en ook van binnen toegankelijk. De moderne
achterkant is een gegarandeerde blikvanger op de weg.
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PREMIO

Instappen
en genieten
De Premio is een echte bestseller. Hij combineert alle
voordelen van een moderne caravan met een buitengewoon attractieve prijs-kwaliteitsverhouding.
De totaal elf indelingen bieden voor iedereen wat wils
– van compacte caravan voor twee of gezinscaravan
tot ruimtewonder met tot zes slaapplaatsen.
Allen bijzonder gunstig in aanschaf – en allemaal zo
samengesteld dat u zich meteen overal thuis voelt.
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PREMIO

Royaal
en open
Pluspunten buiten
+ GFK-dak , -voor en -achterkant voor een betere bescherming tegen
hagel en weersinvloeden
+ Moderne chassis-technologie met antislingerkoppeling
+ Watertank 44 l
+ Gering rijklaar gewicht
+ Wielkastisolatie

Pluspunten binnen
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Slaapplaatsen voor tot 6 personen
Stahoogte 198 cm
Plafonnière met LED-spots
Rugleuningventilatie en geventileerde opbergkasten
voor een betere luchtcirculatie
Koudschuimmatrassen
3-pits gaskookplaat
Zelfsluitende keukenlades met soft-close functie
Afvalhouder aan de opbouwdeur
Rookmelder
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PREMIO

Moderne look & feel en groot
aanbod aan indelingen zorgen
voor individualiteit.

Veel ruimte voor vele
ontwerpmogelijkheden bij bedden,
keuken en badkamer.

PREMIO

PREMIO

Details (binnen en buiten)

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 gasflessen vinden hier
ook andere spullen een praktische plaats.

De Premio biedt u bijzonder
praktisch comfort.
Het makkelijk opklapbare stapelbed maakt bijvoorbeeld in een
handomdraai plaats voor fietsen
en al uw andere mee te nemen
spullen.

Details (buiten)

Wit, grof hamerslag
(standaard)

Indelingen
435 TS**

395 TS

450 TS

460 TS

470 TS

Optiek
De fraaie achterkant markeert samen met de
verticaal geplaatste achterlichten de markante
vormgeving van de Premio.

NIEUW

490 TS

495 TK

530 TK

Genot
Optimaal slaapcomfort garanderen de
koudschuimmatrassen in combinatie met een
houten lattenbodem - ook in de kinderbedden.

Keurig opgeborgen
Ruime keukenlades met soft-close en veel
opbergmogelijkheden voor borden, pannen en ander
keukengerei.

490 TL**

530 TL

550 TK***
Garage
Standaard breedte: 232 cm
**Breedte: 222 cm
***Breedte: 252 cm

Houtdecor

“Wohlfühlen“
De moderne verwarming zorgt voor aangename
temperaturen in de Premio en is eenvoudig in de
bediening.
Timber Grey

Lakvarianten

Wit, gladde plaat
(optioneel)

Uitrusting

De maximale waarden worden
gegeven voor slaapplaatsen en
het koelkast volume.

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.
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PREMIO PLUS

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 gezinnen waar iedereen zijn
eigen plek wil hebben.
De 3-kamer-woning met keuken en badkamer, allerlei slimme ideeën en enorm veel ruimte voor bagage
hebben ervoor gezorgd dat deze caravan enorm geliefd is geworden.
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PREMIO PLUS

In een handomdraai
je bed opgemaakt
Pluspunten buiten
+
+
+
+
+
+

Modern veiligheidschassis met antislingerkoppeling
Automatisch stellende remmen
GFK-dak, -voor en -achterkant voor betere bescherming tegen hagel en andere weersinvloeden
Compacte opbouwlengte met maximaal gebruik van de ruimte
Wielkastisolatie
Watertank 44 l

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

+ Rugleunventilatie met geventileerde
opbergkasten voor een betere luchtcirculatie
+ Koelkast 142 l
+ Hefbed verlaagbaar tot zitgroephoogte voor
gemakkelijke toegang (alleen in 410 TS)
+ Zelfsluitende keukenlades
met soft-close functie

“Ruimtelijke economie is bij ons een elementaire
bouwsteen in de ontwikkeling van caravans.
Om ruimte en compactheid te creëren, hebben wij
bij Bürstner het hefbed-principe ontwikkeld.
Het bed is ingebouwd in en over het zitgedeelte en is
eenvoudig te positioneren met enkel één
druk op de knop.”
Sylvain Heideier, Wooncomfort-bedenker
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PREMIO PLUS

Gerieflijke zithoek met erboven
geplaatst hefbed.
Samen met het stapelbed perfect
voor tot zeven personen.

Een gezinscaravan met veel
plaats voor groot,
voor klein, voor iedereen.

PREMIO PLUS

Details (binnen en buiten)

PREMIO PLUS

Meer highlights

Rijveiligheid
De standaard antislingerkoppeling onderdrukt al bij
de eerste aanzet pendel- en rukbewegingen van de
caravan.

Slim bedacht
Het opbergvak onder de bank biedt plaats aan alles
wat u direct nodig hebt. Strandmatten, spelletjes en
nog veel meer.

Twee-in-een: Van kinderkamer tot opbergplaats in een handomdraai: met het omhoogklappen
van het stapelbed van de Premio Plus 510 TK ontstaat een enorme opbergruimte.
Door het grote serviceluik (optie) is het beladen en uitpakken ongelooflijk makkelijk.

Wit,
grof hamerslag
(standaard)

Indelingen
410 TS

440 TK

510 TK

520 TL

Opbergruimte
De disselbak is voorbestemd voor uw gasflessen, die
hier veilig vastgezet en getransporteerd worden.
NIEUW

NIEUW

Details (binnen)

Comfort
De koudschuimmatrassen in combinatie met de
speciale lattenbodem zorgen voor ideaal slaapcomfort en optimale ontspanning.

Standaard breedte: 232 cm

Houtdecor

Lakvarianten

Uitrusting

Comfortabel
De eendelige opbouwdeur met afvalhouder biedt
nog meer, want deze kan optioneel worden uitgerust
met hor en/of raam.

Timber Grey

Wit, gladde plaat
(optioneel)

De maximale waarden worden
gegeven voor slaapplaatsen en
het koelkast volume.

Met het royale dakluik (optie) komt veel licht en lucht in de caravan. Goed voor het binnenklimaat: door de rugleuningventilatie kan de lucht onbelemmerd door het interieur circuleren.
30
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AVERSO

Meer ruimte
om te genieten
Haal meer uit uw vakantie. Met de Averso worden alle
wensen vervuld, want deze middenklasse caravan
overtuigt al op het eerste gezicht met een elegant design en scoort met zijn luxe standaarduitrusting.
Met in totaal 12 indelingen biedt de Averso talrijke
inrichtingsmogelijkheden en veel kwaliteit voor een
aantrekkelijke prijs.
En iedereen die van het speciale wil genieten,
moet de Harmony Line zeker van dichtbij bekijken.
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AVERSO

Meer ruimte om te genieten
Averso

Averso

Pluspunten buiten

Pluspunten buiten

+ Modern veiligheidschassis met antislingerkoppeling
+ Automatisch stellende remmen
+ Disselafdekking
+ Zware uitdraaisteunen
+ Opbouwdeur eendelig
+ GFK-dak voor betere bescherming tegen
hagel en andere weersinvloeden
+ Serviceklep met kunststof omlijsting en
sloten, minimale afmeting 1.000 mm
(afhankelijk van indeling)

+ Gladde plaat
+ Harmony Line graphics en belettering
+ Neuswiel Premium
met belastingsindicatie
+ Lichtmetalen velgen
+ Big Foot steunvoeten

Pluspunten binnen

Pluspunten binnen

+
+
+
+
+

+ Bijzonder lichtconcept met indirecte
verlichting in het gehele voertuig
+ Hoogwaardig uni-meubeldecor “Sierra Cino“
+ Vario rolgordijnen
+ Nieuw ingangselement met plaats voor
32-inch TV

Nieuw meubeldecor “Sierra Grey“
Multizone-koudschuimmatrassen
Zelfsluitende keukenlades met soft-close functie
Variabele zitgroep
Bijzondere stoffering

“Onze caravans zijn al lange tijd reisgenoten,
waarmee onze klanten zich altijd #overalthuis
moeten voelen. Daarom leggen wij een grote
nadruk op de harmonieuze interactie
tussen design en functionaliteit.”
Tatjana Afra Weßelbaum, Wooncomfort-ontwerper
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Op de foto de indeling 490 TS Harmony Line.
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AVERSO

Hoge kwaliteit, design en functionaliteit
zijn erg belangrijk: zoals hier met
Bürstner Home Light, nieuwe bekledingstiksels en variabele zitgroep.

Woonruimte, slaapkamer of
keuken: Optimaal
#wooncomfort, waar u ook kijkt.

AVERSO

Een slaapkamer van topklasse: groot, licht
en heel gezellig (3e raam optioneel).

Hoogwaardig meubeldecor en
zitgroep in moderne bekleding
vormen een harmonieuze eenheid.

Ingangselement, 32" TV (optie) met
praktisch verplaatsingsmechanisme.

AVERSO

AVERSO

Details (binnen)

Meer highlights

Dubbele zekerheid
De standaard antislingerkoppeling onderdrukt al bij
de eerste aanzet pendel- en rukbewegingen van de
caravan. Samen met de automatische parkeerrem
biedt het systeem u meer veiligheid.

Stabiliteit
Het premium steunwiel met geïntegreerde gewichtsindicator. (standaard op de Averso Harmony
Line, optie bij Averso).

Ook op vakantie wil men graag de dingen een plek
kunnen geven. In de badkamer en slaapkamer van een
Bürstner caravan vindt u vele opbergmogelijkheden:
planken met opzetrandje, opbergvakken en kastruimte. De caravan brengt u veel licht dankzij grote ramen
– puur #overalthuis.

Details (binnen)

Een pluspunt voor uiterlijk en functionaliteit
De ruime disselbak is eenvoudig bereikbaar en biedt
plaats voor gasflessen evenals het reservewiel. Nu
nieuw voorzien van een naar boven zwenkend
openingsmechanisme.

Wit,
grof hamerslag

Wit,
gladde wand

Indelingen
465 TS

470 TS

485 TS

490 TL

490 TS

520 TK

525 TS

535 TL

540 TL***

560 TK***

590 TS***

720 TK***

De kleine details
De lichtmetalen velgen geven de Averso Harmony
Line de laatste finishing touch (optie bij Averso).
NIEUW
Garage

Clever en smart
De uittrekbare box in het serviceluik is eenvoudig
bereikbaar en creëert meer opbergmogelijkheden en
orde in de caravan (optie).

NIEUW

NIEUW

Standaard breedte: 232 cm
***Breedte: 252 cm

Houtdecor

Lakvarianten

Uitrusting

De maximale waarden worden
gegeven voor slaapplaatsen en
het koelkast volume.

Opvallend aangezicht
De moderne achterkant met nieuwe handgrepen
en hybride achterlichten zijn een echte blikvanger op
de weg.
De keuken, elegant en functioneel tegelijk. Mooi samenspel van verschillende materialen en
kleuren in wit, hout en steenlook. Het aanrecht en aflegplanken zijn voorzien van krasbestendige oppervlakten en de keuken beschikt over verschillende kruidenrekken en capsulehouders.
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Sierra Cino
(Averso Harmony Line)

Sierra Grey
(Averso)

Wit,
fijn hamerslag
(alleen optioneel verkrijgbaar voor Averso)
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AVERSO PLUS

Voor iedereen
die meer wil
De nieuwe Averso Plus – wat de naam belooft en nog
veel meer biedt deze caravan. Het unieke hefbed
principe maakt het mogelijk. Want daarmee heeft u
twee extra slaapplaatsen, die in een handomdraai in
het plafond verdwijnen. Dat creëert ruimte voor
meer plaats binnen.
Maximaal ruimtegebruik met tegelijkertijd compacte afmetingen – en zo geringer gewicht dan bij vergelijkbare caravans.

NIEUW
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AVERSO PLUS

Het goede komt van boven!
Pluspunten buiten
+
+
+
+
+

Modern veiligheidschassis met antislingerkoppeling
Automatisch stellende remmen
Disselafdekking
Zware uitdraaisteunen
GFK dak, voor- en achterwand voor een betere bescherming tegen
hagel en andere weersomstandigheden
+ Uitzetramen rondom met verduistering en hor
+ Watertank 44 l

Pluspunten binnen
+ Royaal hefbed boven de zitgroep
+ Tot 7 slaapplaatsen
+ Rugleuningventilatie met geventileerde
opbergkasten voor
een betere luchtcirculatie
+ Multizone-koudschuimmatrassen
+ Indirect verlichtingssysteem

+
+
+
+

Rookmelder
Gasverwarming 3.000 W
Koelkast 142 l
Zelfsluitende keukenlades met soft-close
functie

“Onze claim is dat mensen zich overal ter wereld
moeten thuisvoelen. Of het nu met het gezin is,
met vrienden of als een paar - we willen dat ze op
elke plek zorgeloos kunnen reizen en
onvergetelijke momenten beleven. Stap in en geniet
van de huiselijke sfeer.”
Madeleine Weis, Wooncomfort-manager
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AVERSO PLUS

Hoogwaardige meubels
en een harmonieus interieur.
Verwen uw zintuigen.

Bijzonder ruimtelijk:
Keuken met laden, kinderkamer met
stapelbedden en aparte zithoek,
badkamer met volledige uitrusting.

AVERSO PLUS

AVERSO PLUS

Meer highlights

Details (binnen)

Mooi design
De disselafdekking beschermt tegen weersinvloeden en is ook erg aantrekkelijk vormgegeven.
Wit, grof hamerslag
(standaard)
Comfort
Optioneel leverbaar, het grote garageluik
in de Averso Plus 510TK, waarmee het laden
en lossen een kinderspel wordt.

Indelingen
510 TK

500 TS
In een Bürstner ontdekt u altijd weer nuttige
en functionele details – zoals de praktisch
geplaatste kledingkast, de van buiten en binnen toegankelijke opbergruimte onder het
bed of de indirecte verlichting aan de bovenkast in de keuken.

Details (binnen)

520 TL

Gemakkelijke bediening
Met de zware uitdraaisteunen wordt ook op
een oneffen terrein een veilige en stabiele plaats
gegarandeerd.
Standaard breedte: 232 cm

Meer plaats
In de disselbak zijn de gasflessen en andere
materialen veilig opgeborgen.

Gesorteerd
De besteklade zorgt voor orde en biedt onder nog
meer ruimte voor borden, pannen en ander keukengerei.

Clever opgelost
Standaard is een TV-houder voor een flatscreen
naast de zitgroep gemonteerd, die ontelbare
instelmogelijkheden toestaat.

Houtdecor

Sierra Grey

Lakvarianten

Wit, gladde plaat
(optioneel)

Uitrusting

Wit, fijn hamerslag
(optie)

De maximale waarden worden
gegeven voor slaapplaatsen en
het koelkast volume.

En voor een gezellig hapje of een drankje wordt u met de volledig ingerichte keuken perfect verzorgd. Met soft-touch materialen voor een beschermd oppervlak en lades voorzien van rollagers.
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SLAAPCOMFORT

WOONAMBIANCE

Slaapcomfort
voor een optimale
nachtrust
Ontspannend slapen hoort bij vakantie zoals zand
bij de zee. In een Bürstner geniet u van de ontspanning die na een dag vol belevenissen nodig is.
Verheug u erop ‘s ochtends fris wakker te worden
of om nog even langer te blijven liggen.
+ Royale beddenmaat
+ Speciale lattenbodem
+ Multizone-koudschuimmatrassen voor
eenpersoons- en tweepersoonsbedden
leverbaar (standaard bij Averso, Averso
Harmony Line en Averso Plus / optioneel bij
Premio Life, Premio en Premio Plus)

1

VEEL GOEDE REDENEN

Optimaal slaapcomfort
Een combinatie uit lattenbodem met flexibele rubberlagers en meerzone-koudschuimmatrassen verdelen het
lichaamsgewicht optimaal.

1

Matrashoes
Vele van onze modellen beschikken over anti-allergene, afneembare en wasbare matrashoezen

2

3

Net zo mooi
als thuis
In een Bürstner is alles erop afgestemd een harmonisch interieur te creëren. Onze architecten,
designers en ingenieurs werken nauw samen zodat 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 wooncomfort te verwennen.

Hoeslakens
In vele modellen krijgt u
standaard passende hoeslakens.

2
4

Home Light:
mobiele accuverlichting,
dimbaar en
magnetisch.

Verschillende slaapmogelijkheden voor uw
persoonlijke voorkeur.

1
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Het unieke hefbed in de Premio Plus
en Averso Plus biedt extra slaapplaatsen
boven de zitgroep. Eén handgreep is
voldoende om het hefbed te bedienen. En
dat zonder ombouwen van de zitgroep.

2

Zeer gewild onder caravan-liefhebbers:
kinderbedden, in de lengte en dwars.

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.

3

4

1+2+3

Fijne details zoals het verstel- en
verplaatsbare Bürstner Home Light
zorgen voor licht waar het nodig is en
maken de wooncomfort-sfeer helemaal compleet.

4

Ruime zitgroepen in het middengedeelte en in de achterkant met keuze uit
verschillende stofferingen en variabele
zitgroep bieden maximale vrijheid
(Averso en Averso Harmony Line, m.u.v.
470 TS, 490 TL en 520 TK).
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KEUKEN

BADKAMER

Het recept voor
heerlijk reizen

1

1

2

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 ingrediënten iets heerlijks te bereiden. Hier vindt u een keukeninrichting waarmee
zowel hobbykoks als de fijnproever volledig aan hun trekken komen.

Frisse ideeën
voor hem & haar
Wat is er fijner 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:

+ Ultra moderne gaskookplaat met glazen afdekking
+ Lades met bestekinzet en soft-close sluiting
+ Lampen onder de bovenkasten

+
+
+
+
+
3

Royale planchetten
Hoogwaardige armaturen
Veel opbergruimte
Modern design
Praktische details
Verschillende oplossingen
voor uw persoonlijke wensen
voor de badkamer.

2

3

Veel opbergruimte en een
royaal koelkastvolume.

1 Spoel- / kookcombinatie van edelstaal en verzonken geplaatst. Beide
met glazen afdekking. Grote keukenlades met centrale sluiting.

1 De in de toiletruimte geplaatste wastafel biedt royale opbergmogelijkheden.

2 Keuken met brede lades en moderne grepen.
3 Keukens met LED-verlichting, glazen afdekking
en veel bergruimte voor servies en keukengerei.

2 Badmeubel met modern vormgegeven wastafel.
3 Apart, buiten de toiletruimte bevindt zich een wastafel met vele
opbergmogelijkheden.

Alle afbeeldingen als voorbeeld en afhankelijk van model en indeling
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STOFFENKEUZE

Uw woonwerelden
naar keuze

STOFFERINGSKEUZE PREMIO LIFE, PREMIO, PREMIO PLUS
1. KIES UW BASISKUSSEN
Textiel

Overleg met uw dealer welke rug- en zitkussens er in het door u gewenste model worden aangeboden.
Pastis

Umbra

2. KIES UW RUGLEUNING
Textiel

Basco
Voorbeelden voor Premio Life,
Premio und Premio Plus
(Umbra / Milo)

Milo

Voorbeelden voor Averso
(Verona Pure)

STOFFERINGSKEUZE AVERSO, AVERSO PLUS

STOFFERINGSKEUZE AVERSO HARMONY LINE
Optie leder

Verona Pure

Catania Pure

Bari Pure
Osaka Pure

Voorbeelden voor Averso
Harmony Line (Rosario Pure)
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Voorbeelden voor Averso Plus
(Catania)

Genua Pure

Rosario Pure
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INDELINGSOVERZICHT

KINDERKAMER

ENKELE BEDDEN

TWEEPERSOONSBED

DWARSBED

QUEENSBED
GFK-dak

PREMIO LIFE

PREMIO

PREMIO PLUS

PREMIO LIFE

PREMIO

PREMIO

AVERSO

PREMIO LIFE

PREMIO

490 TK*

495 TK

440 TK

480 TL*

490 TL**

450 TS

465 TS

425 TS*

490 TS

Stahoogte

Fietsgarage
(standaard)

530 TK

460 TS

530 TL

510 TK

490 TS

430 TS*

AVERSO

Koelkastvolume
in liter

470 TS
470 TS

550 TK***

525 TS

Aantal slaapplaatsen

PREMIO
AVERSO

PREMIO PLUS

490 TL

520 TL

NIEUW

NIEUW

395 TS

485 TS

Hefbed

590 TS***

AVERSO PLUS

AVERSO

NIEUW

520 TK

720 TK***

510 TK

NIEUW

560 TK***

NIEUW

535 TL

540 TL***

AVERSO PLUS

PREMIO PLUS

AVERSO PLUS

520 TL

410 TS

500 TS

435 TS**

Standaard breedte: 232 cm
*Breedte: 212 cm
**Breedte: 222 cm
***Breedte: 252 cm

NIEUW
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SERVICE

ONLINE-AANBIEDINGEN

Online-adviseur
Welk voertuig past bij mij?
Na beantwoording van
enkele vragen over uw
persoonlijke eisen aan een
caravan, ontvangt u een
selectie met optimale
indelingen uit het Bürstner
assortiment.

10 JAAR GARANTIE OP WATERDICHTHEID

Het begrip #wooncomfort wordt vaak geassocieerd met een prettige en
functionele sfeer. Maar voor ons betekent #wooncomfort meer. Het betekent ook de zekerheid dat onze klanten een product bezitten dat profiteert van onze 60 jaar ervaring in het bouwen van recreatievoertuigen.
Deze ervaring wordt ook weerspiegeld in de garantie van 10 jaar op waterdichtheid, die wij vanaf modeljaar 2019 geven. Voorwaarde hiervoor is
een jaarlijkse controle (tegen meerprijs) bij een Bürstner-contractpartner.
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Voertuigconfigurator
Configureer uw persoonlijke
droomvoertuig.
Als u de juiste indeling
gevonden heeft, kunt
u met de configurator in een
paar stappen
uw persoonlijke voertuig
samenstellen.

SHOWROOM

Bij de klantenservice heeft
Bürstner nieuwe maatstaven
gesteld en als een van de
eerste producenten een
klanten Service-Center met
showroom
geopend. Hier kunnen veel
noviteiten van het seizoen
bekeken worden.
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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.
Afwijkingen in structuur en kleur van de afgebeelde interieurs 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 blijft of verbetert en het beoogde gebruik niet wordt aangetast. Informeer naar de actuele stand van product en serie
bij één 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 voorschriften 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 aslastafhankelijke 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 afleveringskosten, 21% BTW en geldig voor leveringen vanaf juli 2020. Bij een wijziging van het belastingtarief dienen de prijzen te worden aangepast.

Uw Bürstner dealer staat voor u klaar!

Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
info@buerstner.com
www.buerstner.com

