RETKEILYAUTOT 2021

#asumisentuntua

Koe yhdessä unohtumattomia hetkiä - paikassa, jossa löytyy kaikki
onnellisuuteen: Se on
ASUMISENTUNTUA.
Miten vapaus, seikkailu ja luonto sopivat yhteen
rentouden, viihtyvyyden ja turvallisuuden kanssa?
Siihen Bürstner antaa vastauksen. Siinä on tilaa
onnellisiin hetkiin, se on spontaani, joustava ja luotettava - yhdellä sanalla: Se on teidän lempipaikkanne. Kaikkialla.
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Olipa kyseessä jo pidempään suunniteltu lomamatka tai
kiireisen työviikon jälkeen spontaani matkasuunnitelma –
Campeo-retkeilyauto vie sinut luotettavasti mielikohteeseesi. Se tarjoaa sinulle ajomukavuutta ja rentoa tilantuntua kun haluat rauhoittua ja viettää omaa laatuaikaasi.
Bürstnerin uusi retkeilyauto on enemmän kuin ajoneuvo.
Campeo tarjoaa sinulle kaiken mitä tarvitset tunteaksesi
olosi hyvinvoivaksi. Kaikkialla, aina.

”Campeo on paras esimerkki Van-Life-elämään à la Bürstner:
tyylikäs ja samaan aikaan käytännöllinen. Tavoitteena
oli suunnitella ketterä ja kompakti matkailuajoneuvo, jossa on
mahdollisimman paljon säilytystilaa ja viihtyisä
asunto-osan sisustus.”
Sylvain Heideier, #asumisentunnun suunnittelija
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ESP sis. ASR ja Hill Holder
ABS
Sävytetyt avattavat ikkunat sis. kombi-verhot
Moderni Campeo-vakiona
11 ulkovärivaihtoehtoa (vakio valkoinen,
10 lisävaihtoehtoa)
++ Keskuslukitus ja sähköiset ohjaamon ikkunannostimet

Plussat sisäpuolella
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Jopa 5 vuodepaikkaa
”Brava”-kalusteet
Nostokatto (lisävaruste)
Takaseinään integroitu nousuavustin
Parivuode takana, poikittain tai pitkittäin
(pohjaratkaisusta riippuen)
LED-valaistus ja 2 USB-pistoketta
Iso takatalli, jossa 4 kiinnityskiskoa
Vyöhykepatjat kaikissa vuoteissa
Isofix-kiinnitys lastenistuimelle
Peseytymistila ja WC kiinteällä pesualtaalla, esiin
käännettävä suihku ja ikkuna

CAMPEO

CAMPEO

Campeossa voi tuntea olonsa rentoutuneeksi. Nauti rauhasta, vapaudesta ja
kiireettömyydestä. Valmista matka-ateria pienessä mutta käytännöllisessä
keittiössä, jossa varusteluna on mm.
2-liekkinen kaasuliesi ja kompressorijääkaappi. Virkistäydy toiminnallisessa peseytymistilassa. Tämän kompaktimmin,
järkevämmin tai mukavammin tuskin voi
asua ja matkustaa!
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Kohokohtia

Pohjapiirrokset ja varusteet

++ Mukava seisomakorkeus
++ Katon muotoilu edessä
++ Lisävarusteena nostokatto
(lisävuodemahdollisuus)
++ Lämpö- ja äänieristys
++ Iso säilytystila takana

Paketti

C 540
Active-paketilla viimeistelet Campeosi sporttiseksi ja dynaamiseksi
huomiokerääjäksi:

C 600
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Laadukas verhoilu ”ACTIVE”-brodeerauksella
16" alumiinivanteet
Upotetut ikkunat alumiinikehyksin
Edistyksellinen tuotegrafiikka

C 640
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Ulkovärit

Verhoilukankaat

Vakiona valkoinen ulkoväri + 10
lisävaihtoehtoa lisähintaan (Kuvassa
erikoisväri Grigio Campovolo, harmaa)

Kaluna

Pacific

Kalusteet

Amaro

Brava
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Yksinkertaisesti –
lähde matkaan
Eliseo on täysin uusi retkeilyauto-konsepti Bürstneriltä.
Siinä yhdistyvät kompaktissa muodossa nyt niin suosittu
Van-Lifestyle ja matkustamisen mukavuus, josta voit
nauttia kaikkialla. Niin urheiluharrastusten parissa, viikonloppumatkoilla kuin muutenkin vapaa-aikana. Eliseo on
oiva valinta joka tilanteeseen. Valittavana on neljä
pohjaratkaisua ja lukuisa määrä varusteluvaihtoehtoja,
kuten esimerkiksi lisävarusteena saatava suosittu
”Active-paketti.”

”Yhtenä tunnetuista matkailuajoneuvovalmistajista
Bürstner on vahvasti mukana myös retkeilyautojen
tarjonnassa, erityisesti mitä tulee autojen näyttävyyteen
ja asumismukavuuteen.”
Tatjana Afra-Weßelbaum, #asumisentunnun kokoonpanija

13

ELISEO

ELISEO

Eliseo
Plussat ulkopuolella

ja Eliseo
Lisätieto
a
toist
retkeilyau
/fi
stner.com
r
e
u
.b
w
ww

++ Kuljettajan ja apukuljettajan turvatyynyt
++ Upotetut ikkunat alumiinikehyksin
++ Kattoluukut, joissa pimennys- ja hyttysverkot
asunto-osassa, makuutilassa ja peseytymistilassa
++ Keskuslukitus ja sähköiset ohjaamon ikkunannostimet
++ 11 ulkovärivaihtoehtoa (vakiona valkoinen, 10
lisävaihtoehtoa)
++ ESP sis. ASR ja Hill Holder
++ ABS
++ Skyroof-kattoikkuna (lisävaruste)

Plussat sisäpuolella
++ ”Bahia”-kalusteet
++ Kompressorijääkaappi 75 - 135 l (pohjaratkaisusta 		
riippuen)
++ Home Light –siirrettävät kohdevalot
++ Vyöhykepatjat kaikissa vuoteissa
++ Istuin kallistuksen säädöllä
++ 3 eri verhoiluvaihtoehtoa
++ Nostokatto (lisävaruste)
++ Isofix-kiinnitys kahdelle lastenistuimelle
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Niin erillisvuode- kuin parivuodemallinakin, baari-versiona tai isolla jääkaapilla – tämä retkeilyauto täyttää kaikki
toiveet. Eliseossa on mm. iso näkymä
ohjaamosta, lisävarusteena ohjaamon
Skyroof-kattoikkuna ja uusi peseytymistilan ovi. Himmennettävä ja epäsuora valaistus, mukava istuinryhmä ja
käytännöllinen keittiö viimeistelevät
asumismukavuuden.
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Van-Style
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ELISEO

Kohokohtia

Pohjapiirrokset ja varusteet

++ kompakti ja ketterä
++ optimoidut
säilytystilaratkaisut
++ skyroof-ohjaamon
kattoikkuna (lisävaruste)
++ upotetut ikkunat
alumiinikehyksin
++ nostokatto (lisävaruste)

Paketti

C 540
Viimeistele Eliseosi Active-paketilla!

C 543
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”ACTIVE”-brodeeraus verhoiluissa
16" alumiinivanteet
spoilerin suojaputki
edistyksellinen tuotegrafiikka

C 600

C 641
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Ulkovärit

Verhoilukankaat

Vakiona valkoinen ulkoväri + 10
lisävaihtoehtoa lisähintaan (Kuvassa
erikoisväri Grigio Campovolo, harmaa)

Catania Reef

Genua Reef

Kalusteet

Verona Reef

Bahia
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Enemmän
kuin ajoneuvo
Retkeilyautolla matkustaminen ei ole pelkkä toinen
tapa lomailla, vaan se on myös toinen elämäntapa.
Unelma matkustaa liikkuvassa kodissa, ilman minkäänlaisia puutteita.
Bürstner on verraton tämän unelman toteuttamiseen. Panostamme kaiken siihen että sisätilat, kalusteet ja toiminnallisuus ovat sopusoinnussa parhaalla mahdollisella tavalla.
Voitte näin kokea uutta iloa matkustaessa ja asuessa yhdessä. Lähtekää Bürstnerillä lempipaikkaanne.
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Harmonista asumista

Oivallinen tilankäyttö

Bürstner ajoneuvossa kaikki on muokattu
niin että sisustus on harmoninen. Tärkeintä ei ole pelkästään ulkonäkö, vaan myös
ergonomia ja toiminnallisuus ovat koko
ajan meidän suunnittelijoiden ajatuksissa
kun he työssään hahmottelevat tilantunnun, kalusteiden ja toiminnallisuuden yhteisvaikutuksia. Juuri se luo tuota kuvaamatonta Bürstner-tuntua.

Matkustaessa, varsinkin pidemmän ajan, tarvitaan säilytystilaa sekä isoimmille että pienemmille tavaroille. Bürstner panostaa jokaisen
millimetrin hyödyntämiseen ja oivallisten ratkaisujen kehittämiseen, jotta teillä olisi tarpeeksi säilytystilaa. Esimerkkejä tästä ovat toiminnalliset yläkaapit, suuri säilytystila takana,
vaatekaapit, mallista riippuen. Tiedätte itse:
Järjestys on kaiken A ja O.

Hyvät yöunet
Bürstner vuoteilla voitte nauttia rentoutumisesta, jota tarvitsette vilkkaan päivän
päätteeksi, sekä energian tankkaamiselle
uusille seikkailuille. Yksittäis-, parivuode tai
vuode nostokatolla – sopivaa vuodetta löytyy kaikkiin makuihin. Lisäksi vuoteet tarjoavat oivallisen mukavuusratkaisun, makaaminen on erittäin mukavaa kaikissa
asennoissa.

Raikkaana matkalle
Voiko olla mitään mukavampaa kuin virkistää itseään pitkän ajon jälkeen, päivän
rannalla tai liikunnan jälkeen? Päivä lähtee
myös mukavammin käyntiin lämpimän ja
rentouttavan suihkun jälkeen. Bürstner
retkeilyautoissa on erittäin toiminallinen
pesuhuone kiinteällä pesualtaalla, ulosvedettävällä suihkuletkulla ja ikkunalla, kaiken minkä tarvitsette nauttiaksenne tästä
jokapäiväisestä rituaalista.

Keittiömestariksi
Tuoretta kalaa merestä, hedelmiä suoraan
hedelmäpuista, raikkaita vihanneksia paikalliselta torilta –retkeilyautollanne olette
juuri siellä, mistä tuoreimmat ruuan raaka-aineet löytyvät.
Huippumoderni kaasuliesi, pehmeästi
ja äänettömästi sulkeutuvat keittiölaatikot, oivallisesti sijoitettu jääkaappi:
Bürstner keittiö täyttää kaikki toiveenne.
Hyvä keittiö on kaiken onnen perusta.

Ajoturvallisuutta
Matkalle lähtö tulee aina tuntua turvalliselta. Bürstnerissä voitte aina luottaa alustaan ja voimansiirtoon. Kaikki mallisarjat on
rakennettu luotettaville ja toimiville alustoille. Lukuisat varusteet, joko vakio- tai lisävarusteet, parantavat yhä ajoturvallisuutta ja mukavuutta.

Yksillöllinen muotoilu
Te olette ainutlaatuisia. Teidän Bürstner
tulisi myös olla sitä. Suuri valikoima ulkovärejä, lukuisia verhoiluvaihtoehtoja, monipuolisia varustepaketteja jne.. Teillä on
lähes rajaamattomasti mahdollisuuksia
muokata teidän henkilökohtainen unelma-autonne. Yksi yli muiden: tunne että
olette kuin kotona. Aina ja kaikkialla.

!

inulle
Sopii m

21

#ASUMISENTUNTUA

#ASUMISENTUNTUA

Nauti täydellisestä
ilmastosta

Asumisentuntua Keskitetty tietotaito
Retkeilyautoa ei hankita kevyin perustein. Siitä hankitaan ensin lisätietoja, siihen tutustutaan, sitä verrataan toisiin ja
harkitaan. Kun sitten viimein päätös
tehdään, voidaan olla varmoja että ajoneuvo vastaa juuri omia odotuksia. Siitä
tulee juuri se oikea matkaseuralainen.
Me olemme tästä tietoisia. Siksi meidän
omat asiantuntijamme paneutuvat tähän ja tekevät kaikkensa, jotta teidän
toivomuksia voidaan toteuttaa. Meihin
voitte aina luottaa 100% , sillä sijoitamme kaiken intohimomme ja pitkäaikainen kokemuksemme merkkiimme ja

tuotteisiimme. Täydellisyyden tavoittelu
luovat edellytykset meidän toiminnallemme, sille että Bürstner ajoneuvosta
tulee teidän lempipaikkanne!
Toimitilamme sijaitsevat Saksan ja Ranskan välisellä rajalla - siitä syntyy suuri
mahdollisuus. Tästä eurooppalaisesta
ympäristöstä voimme poimia kaikkein
parasta: Saksalainen luotettavuus ja
täsmällisyys yhdistettynä ranskalaiseen
elämännautintoon sekä estetiikkaan.
Kahden maailman tarjoama parasta teidän iloksenne
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Pysy yhteydessä, myös
matkan aikana
Matkan alkamisessa on jotain maagista. Perhosia vatsassa. Minkälaisia kokemuksia matka tuo tullessaan? Hyvä että olet luottanut vahvaan merkkiin kuten
Bürstner. Liikut sitten missä päin maailmaa, niin läheltä löytyy aina tarvittaessa
Bürstner myyjä- tai huoltoliike, riippumatta onko kyse varaosatarpeesta, määräaikaishuollosta tai vain hyvästä vinkistä. On hyvä tietää että kuuluu suuren
Bürstner-perheeseen.
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Valoisa ja ilmava: Siitä tunnistaa sisätilat kaikissa Bürstner ajoneuvoissa.
Monipuolisella ilmavuus- ja valokonseptilla Bürstner varmistaa että ajoneuvoihin luodaan aina optimaalinen
tunnelma. Siihen vaikuttaa useat

käytännölliset parannukset, jotka
vaikuttavat teidän hyvinvointiin sisätiloissa riippumatta ulkolämpötilasta
ja niin että mukavat lomaelämyksenne jäävät pitkään mieleen.
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Made by

Meidän kokemuksemme
teidän käyttöönne
Meidän ajoneuvoissa on koko Bürstnerin DNA: Meidän tehdas sijaitsee Saksan Kehl:issä, kalusteet valmistetaan
meidän sivuliikkeessä Ranskan Wissembourgissa.
Te hyödytte meidän yli 60 vuoden tietotaidosta matkailuajoneuvojen valmistuksesta. Meidän tuotantomenetelmien luotettavuus, työntekijöidemme
ammattitaito sekä tinkimätön laatu
ovat tae teille: Voitte innolla odottaa
seuraavaa reissua Bürstnerillä! Paras
todistus? Mallivuodesta 2019 alkaen
myönnämme kaikkiin ajoneuvoihimme
10 vuoden tiiviysturvan*.

* Edellyttää vuosittaisen
tiiveystarkastuksen
valtuutetussa Bürstnerhuoltoliikkeessä
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Konsepti & design: Kresse & Discher GmbH
Tuotanto: Kresse & Discher GmbH
Kuvat: R2n Studios, Uros Podlogar Photography
Printed in Germany

Pidätämme itsellämme oikeuden eroavaisuuksiin rakenteissa ja väreissä tämän esitteen ja lopullisen tuotteen välillä, emmekä vastaa niistä. Pidätämme itsellämme oikeuden kaikkiin teknisiin muutoksiin. Esitteen kuvissa esiintyy
osittain erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen.
Kaikki hinnat ovat euro-määräisiä. Kaikki hintatiedot koskevat tilannetta painoajankohtana ja saattavat muuttua. Kaikki hintatiedot ovat sitoumuksettomia hintasuosituksia vapaasti Bürstner-myyjällä ja ovat voimassa alkaen
01.06.2020. Hinnat sisältävät painoajankohtana voimassa olevan arvonlisäveron määrän; mikäli arvonlisäveron määrä muuttuu, muutetaan hintoja vastaavasti. Pidätämme itsellämme oikeuden virheisiin ja muutoksiin. Kaikki
annetut tiedot koskevat Suomessa myytäviä autoja.
Tämän esitteen tekniset tiedot koskevat vakiovarusteisia autoja painoajankohtana. Huolellisesta tarkastamisesta huolimatta paino- ja muita virheitä saattaa esiintyä, emmekä vastaa niistä. Pidätämme itsellämme oikeuden
tehdä mallivuoden aikana varuste-, teknisiä ja muita muutoksia. Värit tämän esitteen ja lopullisten autojen välillä saattavat vaihdella painoteknisistä syistä. Ole hyvä ja keskustele kulloisestakin tuotantotilanteesta Bürstner-kauppiaasi kanssa! Kaikki lisävarustehinnat on laskettu uuteen autoon tehtaalla ennen toimitusta asennettuina.
Kaikki muutokset alkuperäiseen tehdaskuntoiseen autoon saattavat huonontaa ajo-ominaisuuksia ja turvallisuutta. Noudata kaikkia annettuja ohjeita autosi turvallisen toiminnan varmistamiseksi! Varmista että Sinulla on ko.
matkailuauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti! Huomioi autosi suurin sallittu kokonaismassa äläkä ylitä sitä milloinkaan! Huomioi sallitut akselipainot ja huolehti painon jakautumisesta tasaisesti eri akseleille! Katolle asennettavat lisävarusteet lisäävät auton kokonaiskorkeutta. Mahdolliset takatikkaat lisäävät auton kokonaispituutta. Katolle asennettavissa lisävarusteissa on automallikohtaisia rajoituksia.

Bürstner-kauppiaasi odottaa vierailuasi!
Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tel. +49 7851 / 85-0
Service-Hotline 85-950
Fax +49 7851 / 85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.com

