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Bürstner-kauppias odottaa vierailuasi!

Tämän esitteen tekniset tiedot koskevat vakiovarusteisia autoja painoajankohtana. Huolellisesta tarkastamisesta huolimatta painovirheitä 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. Pidätämme itsellämme oikeuden kaikkiin teknisiin muutoksiin. Ole hyvä ja keskustele kulloisestakin 
tuotantotilanteesta Bürstner-kauppiaasi kanssa! Kaikki lisävarustehinnat koskevat tehtaalla uuteen autoon ennen luovutusta tehtäviä asennuksia.

Kuvissa esiintyy osittain erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen. Kaikki hinnat ovat euro-määräisiä. Kaikki hinnat ovat vapaasti Bürstner-myyjällä ja ovat voimassa alkaen 12.06.2017. Hinnat sisältävät paino-
ajankohdan arvonlisämäärän; sitä muutetaan vastaavasti, mikäli arvonlisävero muuttuu. Pidätämme itsellämme oikeuden virheisiin, painovirheisiin ja muutoksiin. 

Kaikki muutokset alkuperäiseen tehdaskuntoiseen autoon saattavat huonontaa ajo-ominaisuuksia ja turvallisuutta. Noudata kaikkia annettuja ohjeita autosi turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Varmista että Sinulla on ko. matkailuau-
ton ajamiseen vaadittava ajokortti. Huomioi, että suurimman sallitun kokonaismassan määrää ei missään olosuhteissa saa ylittää! Huomioi sallitut akselipainot ja huolehti painon jakautumisesta tasaisesti eri akseleille. Lisävarusteiden 
asentaminen auton katolle lisää kokonaiskorkeutta. Mahdolliset takatikkaat lisäävät auton kokonaispituutta. 
Katolle asennettavissa lisävarusteissa on auton mallikohtaisia rajoituksia.
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BÜRSTNER 2018

Matkailuauto ei ole vain toinen tapa viettää 
lomaa, vaan se on elämänkumppani. Unel-
ma matkustamisesta liikkuvassa kodissa, 
jonka asumisvaatimuksista ei tarvitse mil-
lään lailla tinkiä. Tämän unelman täyttää 
Bürstner. 
Siihen liittyvistä asiakkaidemme odotuksis-
ta olemme tietoisia: Kalusteet eivät ainoas-

taan näytä hyviltä, vaan ne ovat myös toi-
mivia. Pinnat tekevät vaikutuksen vielä 
vuosienkin kuluttua – käyttömukavuus ja 
toimivuus ovat päivittäin aistittavissa. Siksi 
Bürstnerin asiantuntijaryhmä työskentelee 
yhdessä tuotesuunnittelijoiden kanssa, jot-
ta voisit tuntea olosi kotoisaksi jokaisessa 
Bürstnerissä alusta asti.
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UUTTA!

Miksi hyvä nukkuminen on niin tärkeää? 
Tiesitkö, että ihminen viettää suunnilleen kolmanneksen 
elinajastaan (noin 24 vuotta!) nukkuen?  Ennenkuin har-
mittelet sitä, että elinaikaa menee hukkaan ja menet siksi 
myöhemmin nukkumaan tai nouset ylös aikaisemmin, 
huomioi, että nukkuminen ei ole ajan menettämistä! Päin-
vastoin! Me kaikki tarvitsemme päivittäin unta, virkistyäk-
semme ja pysyäksemme terveinä ja vahvoina. Tunnit, jot-
ka vietämme öisin nukkumalla, ovat vain erilaisia eri 
ihmisillä. Kun toiset ovat jo kuuden tunnin unien jälkeen 
reippaita ja levänneitä, toiset tarvitsevat kahdeksasta 
kymmeneen tuntia.
Mutta perussääntö on kuitenkin: Hyvin nukkuminen on 
tärkeämpää kuin kauan nukkuminen. Ratkaisevaa sisäi-
sen rauhan ohella ovat makuuhuoneen ominaisuudet.

Sopiva patja ja sälepohja
Sama asia kotona ja matkailuautossa - patjan suhteen ei 

kannata tehdä mitään kompromisseja. Asiantuntijoiden 
mukaan patjassa pitää olla eri alueita, jotka joustavat eri 
tavalla hartia- ja lantioalueilla, jotta lihakset rentoutuvat 
mutta luut ovat kuitenkin riittävästi tuetut. 
Siksi Bürstnerissä on 5-vyöhykkeiset kylmävaahtopatjat, 
jotka ovat hyvin joustavia ja kestäviä ja joissa on erilaisia 
vyöhykkeitä. Suositeltavia ovat myös esimerkiksi vesigee-
lipatjat, joita Bürstner tarjoaa lisävarusteina. Niissä on 
miellyttävä viileyden tuntu, ne mukautuvat vartalon muo-
toihin - aivan kuin nukkuisit veden päällä. Joka tapaukses-
sa kaikkien patjojen vankkana pohjana ovat sälepohjat. 

Oikeiden tyynyjen valinta
Suuri, pieni, paksu tai ohut. Tärkeää on, että tyyny tukee 
oikein niskanikamia (pienet tyynyt tekevät niin useimmi-
ten). Ja on huomioitava, että vain pää on tyynyn päällä, 
eivät hartiat. 

RENTOUTTAVA YÖ

Kun tyyli ja design 
kohtaavat 
terveellisyyden...

ARKIPÄIVÄN ERGONOMIAA 

Samantekevää, mitä ostamme – designilla on rat-
kaiseva merkitys. Sen lisäksi tuolien, kaappien jne. 
ei nykyään pidä olla vain kauniita, vaan myös täyt-
tää ergonomiset vaatimukset. Ergonomian, sana 
joka tulee kreikkalaisista sanoista ”ergon” (työ) ja 

”nomos” (laki) tavoitteena on löytää inhi-
millisten tarpeiden optimaalinen mu-
kautuminen työ- ja elinympäristöön. 
Työssä, nukkuessa, keittiössä tai lo-
malla – ergonomialla on nykyään 
kaikilla elämänalueilla suuri mer-
kitys.
Miksi se on niin, kuulostaa yhtä 
yksinkertaiselta kuin valaiseval-
takin: Ergonomisesti muotoillut 
arkipäivän esineet tuovat ihmisil-
le konkreettista hyötyä, kun ter-
veys, mukavuus ja viihtyisyys huo-
mioidaan! Myös Bürstner on 
työskennellyt jo useita vuosia keitti-
ön, kylpyhuoneen ja makuutilan er-
gonomisten yksityiskohtien kehittä-
miseksi ja parantamiseksi. 

Turvallisuuden etsiminen 
Kodilla on meille ihmisille suuri emotionaalinen merkitys. 
MIten suuri, sen todistavat riippumattoman markkinatut-
kimusinstituutin suorittaman vuoden 2015 asumistut-
kielman tulokset. Tutkielman mukaan 90 prosentille kysy-
tyiltä henkilöiltä on tärkeää tuntea kotona oleminen 
viihtyisäksi ja kodikkaaksi. 
Lisäksi tutkimus kertoo, että väri- ja makumieltymykset 
vaihtuvat kalusteissa, asusteissa ja kankaissa eri elämän-
tilanteissa. Siksi ei ihmetytäkään, että viihtyisyys on niin 

korkealla kodin ominaisuuksista puhuttaessa. Ja kun si-
sustaa kotinsa tyylillä, harmonialla ja maulla, haluaa tehdä 
niin myös matkailuautossaan. Siihen kuuluu persoonalli-
nen sävy, joka kuvastaa omistajan yksilöllisyyttä. 
Bürstner on trendinluoja sisustuksessa ja tarjoaa asiak-
kailleen monia sisustusmahdollisuuksia, kuten istuinpeh-
mustevalikoiman monine väri- ja pehmustevaihtoehtoi-
neen. Jotta matkailuautossakin on persoonallinen hyvän 
olon ilmapiiri. 

RAJATONTA NAUTINTOA!

Talo, kerrostalo tai matkailuauto 
- yksilöllinen sisustus lisää aina 
viihtyisyyttä.
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”nomos” (laki) tavoitteena on löytää inhi-
millisten tarpeiden optimaalinen mu-
kautuminen työ- ja elinympäristöön. 
Työssä, nukkuessa, keittiössä tai lo-
malla – ergonomialla on nykyään 

työskennellyt jo useita vuosia keitti-
ön, kylpyhuoneen ja makuutilan er-
gonomisten yksityiskohtien kehittä-
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HISTORIA

EDITION 30

Riemujuhla30 vuotta matkailuautoja

TIE MENESTYKSEEN

Olemme erittäin ylpeitä muistellessamme histo-
riaamme ja toivomme, että osallistut juhlaamme. 
Siihen tarjoamme monia syitä, sillä 30-vuotisjuh-
laamme suunnittelimme aivan erityisen yllätyk-

sen: ”Edition 30” tarjoaa valikoiman halutuimpia 
mallejamme monilla huippuvarusteilla ja Bürst- 
ner-erikoisuuksilla. Käytä nyt tilaisuus hyväksesi 

- koskaan se ei ole ollut näin edullista!

1986
Ensiaskel matkailuautojen 
valmistamiseen
Fiat Ducato - alustalle tehdään alkoviauto. Asuinosan 
rakenne otetaan matkailuvaunutuotannosta ja sovitetaan 
matkailuauton tarpeisiin.

1988
Puoli-integroidun  
keksiminen
Mallit t 550, t 610 ja t 620 ovat lähtölaukaus 
tähän nykyisin erittäin suosittuun mallisarjaan.

1996
1. integroitu  
Bürstneriltä
Bürstner esittelee ensimmäisen 
integroidun matkailuautonsa.

1998
Integroituminen  
Hymer-konserniin
Bürstneristä tulee osa Hymer-yritysryhmää, 
nykyään nimeltään Erwin-Hymer-Group.

2001
31 000 
15 vuodessa
Bürstner jatkaa menestykkäästi puolen 
välin rajapyykkiin. 15 vuoden aikana 
Bürstner on valmistanut yli 31 000 
matkailuautoa. 

2003
Alkusanat menestysmallille  
”Delfin”

Mallinimellä ”Delfin” Bürstner tuo ensimmäisenä saksalaisena 
valmistajana markkinoille matkailuauton Renault Master –  
alustalla. ”Delfin” ihastuttaa erityisesti mukavalla ohjaamollaan, 
joka on hyvin tila-autotyylinen.  

2005
Mega-Van on  
mega-innovatiivinen
Bürstner esittelee puoli-integroidun Mega-Van – 
mallin Renault Masterin alustalla. Sen  
innovatiivinen konsepti ja ulosvedettävä tavaratila 
herättävät huomiota.

2007
Aero-Van minimalistisella  
kulutuksella
Polttoainekustannusten noustessa Bürstner suunnittelee 
Aero Van - auton Mercedes-Benz Sprinterin alustalle ja 
esittelee erittäin pienikulutuksisen matkailuauton. Vielä 
samana vuonna Aero-Van valitaan ”Vuoden Matkailuau-
toksi” promobil-lehden lukijaäänestyksessä.

2008
Ensimmäinen puoli-integroitu 
ylävuoteella
Ixeo-mallisarjan menestystarina alkaa. Mega-Vanin idean 
edelleenkehittelyn tuloksena syntyy Ixeo 

”Alkuperäinen sen keksijältä” – uudet mittapuut matkailuautoille.

2016
Toista kertaa  
numero 1
Ixeo voittaa jälleen.  
Tällä kertaa European Innovation Award-  
palkinnon kategoriassa „Sisätilojen muotoilu“.

Rakastetuimmat pohjaratkaisut 
Travel Van-, Nexxo Time- ja 
Ixeo Time -valmistussarjoista 
Edition 30 -malleina. JUHLAN KUNNIAKSI 

EDITION30
Ota kaikki hyöty  

juhlastamme  
ja lisää lomaostoskoriisi!



8 9

MALLISARJAESITTELY

Täältä löydät unelma-autosi! 
KOMPAKTIT

CITY-CAR
Kompakti-luokka

alle 3,5 t 

Pituus: 5,41 – 6,36 m  
Leveys: 2,08 m 

4 istuinpaikkaa

jopa 4 vuodepaikkaa

LYSEO-PERHE

LYSEO TD
Mukavuus-luokka

alle 3,5 t 

Pituus: 5,99 – 7,65 m
Leveys: 2,30 m

jopa 5 istuinpaikkaa

jopa 6 vuodepaikkaa

LYSEO TIME I
Mukavuus-luokka

alle 3,5 t 

Pituus: 6,99 – 7,43 m
Leveys: 2,32 m

4 istuinpaikkaa

jopa 5 vuodepaikkaa

alle 3,5 t 

Pituus: 6,52 – 7,07 m
Leveys: 2,33 m

jopa 6 istuinpaikkaa

6 vuodepaikkaa

LYSEO TIME A
Mukavuus-luokka

Sivu 10 IXEO-PERHE Sivu 38

alle 3,5 t 

Pituus: 6,49 – 7,49 m
Leveys: 2,30 m

jopa 5 istuinpaikkaa

jopa 6 vuodepaikkaa

IXEO TL
Premium-luokka

IXEO I
Premium-luokka

Pituus: 6,99 – 7,49 m
Leveys: 2,32 m

jopa 4 istuinpaikkaa 

jopa 5 vuodepaikkaa

INTEGROIDUT Sivu 56 Uutisia 4

Historia 6

Mallisto 8

LYSEO TD 10

LYSEO TIME I 22

LYSEO TIME A 30

IXEO TL 38

IXEO I 46

ELEGANCE 56

ARGOS 64

Ilmanvaihto 72

Ergonomia 74

Nukkumismukavuus 76

Tavaratilat  78

Turvallisuus 80

Huolto 82

Istuinryhmän verhoilut 84

Mallit 86

Sisältö

5,0 t 

Pituus: 7,56 – 8,91 m
Leveys: 2,35 m

4 istuinpaikkaa

4 vuodepaikkaa

ELEGANCE
Deluxe-luokka

ALKOVIAUTO Sivu 64

ARGOS
Deluxe-luokka

5,0 t

Pituus: 8,86 m
Leveys: 2,30 m

6 istuinpaikkaa

7 vuodepaikkaa

City-Car -
retkeilyautot on 
esitelty omassa 
esitteessään. 

Meidän keksintömme: ylävuode  
puoli-integroidussa matkailuautossa

Pitkittäin sijoitettuna voidaan laskea miltei istuin-
korkeudelle asti. Se tarkoittaa turvallista ja muka-
vaa kulkua vuoteeseen ja vuoteesta

Merkittävää plussaa

Valtaosa matkailuautoistamme kuuluu luokkaan 
alle 3,5 t. Sinulle se tarkoittaa:

 + enemmän kantavuutta 
 + pienempää polttoaineen kulutusta 
 +  sallittua ajamista tavallisella henkilöauto-

ajokortilla (B-luokka) 

Auton valintaopas nettisivuilla
Voit kertoa toiveesi matkailuautosi ominaisuuksista. Bürstnerin 
ajoneuvo-opas tekee toiveittesi pohjalta ehdotukset.  
http://www.buerstner.com/fi /matkailuautot/fahrzeug-berater.html

EDITION 30

Riemujuhla
Edition 30 -juhlamallit 
on esitelty omassa 
esitteessään. 

Edition 30 

Sivu 18

alle 3,5 t 



Sen kausi on aina

LYSEO TD

Nauti vapaudestasi ja anna kaikkien vuodenaikojen 
näyttää parhaat puolensa! Kuuma kesä tai jäätävä 
talvi – uusi Lyseo TD on elementissään aina – uusi 
Thermo-Floor-kaksoispohja tekee sen mahdolli-
seksi. Ja mikä auttaa kylmyyttä vastaan, toimii 

myös helteellä. Sinulla on aina miellyttävä tunne 
kun kävelet auton läpi – myös paljain jaloin. Ja  
lisäksi Thermo-Floor-rakenne mahdollistaa myös 
tasaisen lattian ohjaamosta aina makuuhuoneen 
ovelle saakka. Tuntuu aivan kodilta.
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LYSEO TD

Kolmen 
huoneen asunto 
Moderni matala alusta ja taitava grafi ikkaelement-
tien toteutus tuskin kielivät siitä, että tässä uudessa 
Lyseo TD -autossa on mukava, noin 2,05 metrin sei-
somakorkeus. Joka puolella autoa tunnet enemmän 
vapautta, enemmän mukavuutta ja parempaa ergo-
nomiaa. 

Niille, jotka pitävät erityisesti tästä, suosittelemme 
tarkempaa tutustumista Harmony Line -varuste-
vaihtoehtoon. Se tuo lisäannoksen kodikkuutta liik-
kuvaan kotiisi.
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LYSEO TD

TD 590
Istuinpehmusteet: Sand / Etna 
Kalusteet: Ginger Teak

Plussat sisäpuolella

 + Avara tilanjako  
 + Sisäkorkeus n. 205 cm 
 +  Kaikkiin kiinteävuoteellisiin malleihin saatavana myös ylävuode
 + Thermo-Floor-kaksoispohja 
 + Tasainen lattia ohjaamosta makuuhuoneeseen
 + Ei häiritseviä pyöräkoteloita pesuhuoneessa eikä suihkussa 
 + Lattiatavaratilat
 + LED-valaistus 
 + 5-vyöhykkeinen kylmävaahtopatja erikoissälepohjalla
 + 2 kalustevaihtoehtoa
 + 24 istuinpehmustevaihtoehtoa

Plussat ulkopuolella

 + Kaikki mallit alle 3,5 t 
 + Matala alusta – parempi ajomukavuus
 +  Lasikuitukatto antaa parempaa suojaa raekuuroja ja talven 

vaikutuksia vastaan
 + Lasikuitulattia 
 + Suurempi raideleveys taka-akselilla
 + XL-ulko-ovi 
 +  Sisäpuolinen ulkoporras ja sähkötoiminen askelma 
 + Huoltokeskus

Tilaihme



Hyvinvointi on värien, muotojen ja 
toimintojen sopusointuisten 
yhteisvaikutusten summa. Lyseo 
TD sisältää sen.

Täällä on vielä lisää 
kuvia, myös 360°

LYSEO TD



Lyseo TD Harmony Line 
360 -esittelyssä

Ainutlaatuinen Harmony Line: 
tyylikäs muotoilu, kodikkaat 
varusteet ja toiminnalliset yksityis-
kohdat.

LYSEO TD HARMONY LINE
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LYSEO TD LYSEO TD

Takatalliversio

Valkoinen (vakioväri)

TD 728 G* TD 734* TD 744*
*  tilattavissa ilman nosto-

vuodetta
tai nostovuoteen kera

TD 745

Valkoinen (Harmony Line)

TD 590

Sisätilojen yksityiskohtia

Sisätilojen yksityiskohtia Lisää kohokohtia

Lyseo TD -tilapesuhuoneessa on 
vielä enemmän tilaa – kuten 
myös suuressa suihkussa, jossa 
ei ole häiritseviä pyöräkoteloita; 
sen mahdollistaa Thermo-Floor-
kaksoispohja.

Optinen
Osana lisävarusteena saatavaa valopakettia on 
esimerkiksi keittiön työtason alapuolinen epäsuora 
valaistus 

Nautinto
Keittiöpaketissa katsojaa ilahduttaa takaa valaistu 
seinäverhoilu hennolla valollaan.

Tilava
Queensbett-keskiparivuode on yksi monista muotoi-
luvariaatioista takana. Molemmilla puolilla vaate-/
iinavaatekaappi.

Sympaattinen
mielivaatteet käden ulottuvilla kätevässä paikassa 
nukkumaan mentäessä ja aamulla herättäessä. 

Virkistävää
Kaikissa suihkuissa on laadukas suihkukahva. Ja 
vähintään yhtä tärkeää: korkeapainevesipumppu.

Toimiva
Lyseo TD 744:n takaistuinryhmässä on kätkettynä 
pieni pöytä istuimen alle.

Lyseo TD on trendinluoja ja muuntautumisen 
mestari samassa paketissa. Esimerkiksi jos 
TD 744:ssä on takaistuinryhmä, joka toimii 
myös loungena, se muuntuu yhdellä käden-
liikkeellä vuoteeksi.  Vuoteeksi voi myös vali-
ta istuinryhmän yläpuolisen ylävuoteen, jol-
loin istuinryhmä säilyy sellaisenaan. 

Ginger TeakShampanja
(vain ohjaamo)

Hopea 
(vain ohjaamo)

TD 690 G* TD 700*

Ulkovärit (ei koske Harmony Line) Kalustus

Pohjaratkaisut

Varustus

TD 710 G*

Grafi itti
(vain ohjaamo)

Santina
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LYSEO TIME I

Nyt 
matkaan 
Uusi Lyseo Time I tulkitsee omalla tavallaan muodon, 
muotoilun ja toimivuuden yhdistelmää. Jo ensi näky-
mä suuren etuikkunan läpi viehättää, ja voit nauttia 
joka päivä maisemasta uutena panoraamanäkymänä.

Uudella Lyseo Time I -matkailuautolla nouset inte-
groitujen matkailuautojen kuningasluokkaan ja täy-
tät matkustusunelmasi.  
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LYSEO TIME I

I 734
Istuinpehmusteet: Pastis / Nero
Kalusteet: Santina

Plussat sisäpuolella

 + Ohjaamon pimennys rullakaihtimin
 + LED-valaistus 
 + Seisomakorkeus 212 cm
 + Nostovuode ohjaamon yläpuolella
 + 5-vyöhykkeiset kylmävaahtopatjat kaikissa kiinteissä vuoteissa
 + Valaistu vaatekaappi
 + 142 litran jääkaappi
 + Ilmankierto kaappien takana

Plussat ulkopuolella

 + Matalakorinen alusta, jossa on levennetty tuki taka-akselilla
 + Lasikuitukatto, joka suojaa paremmin rakeilta ja ilmaston vaikutuksilta
 + LED-päiväajovalot 
 + XL-ovi
 + Vaivaton sisäänkäynti vaunuun 
 + Ikkunoissa alumiinikehykset
 + Lakatut ilmanohjaimet etupuskurissa

Paljon tilaa
nauttimiseen



Nukkumismukavuus – se tarkoittaa 
helppoa saavutettavuutta, tilavia 
vuoteita ja pehmeitä patjoja. Lyseo 
Time I sisältää nämä kaikki.

Uusi Lyseo Time I
360 -esittelyssä

LYSEO TIME I
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LYSEO TIME ILYSEO TIME I

Takatalliversio

Ginger Teak Santina

I 734 G

90 l

125 l

Ulkopuolen yksityiskohtia

Sisäpuolen yksityiskohtia Lisää kohokohtia

Helppo lastaus suuren talliluukun kautta (vasemmalla, lisävaruste). Korkeussäädettävän 
saarekevuoteen ansiosta varastotilan voi hyödyntää tehokkaasti (I 734 G).

Valaistus
Epäsuora valaistus luo tunnelmaa.   

Näkymä
Leveä reunalista antaa ajoneuvon ulkonäölle 
arvokkuutta.

Ulkonäkö
LED-päiväajovalo on todellinen katseenvangitsija 
joka tiellä.

Mukavuus
XL-ovi vaunun sisäänkäynnin yhteydessä takaa 
vaivattoman pääsyn sisätiloihin. 

Toimivuus 
Sisäänkäynnin luona sijaitseva designelementti 
vakuuttaa ulkonäöllisillä ja toiminnallisilla ansioillaan. 

Tilavuus niissä malleissa, joissa on erillinen suihku 
(I 734 G), ja samalla toiminnallinen L-keittiö (pohjarat-
kaisusta riippuen).

I 720I 690 G I 728 G

Kalusteet

Pohjaratkaisut

Varustus
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LYSEO TIME A

Lomaile 
klassikolla!
Hän joka valitsee alkoviauton, on maksimaalisen lo-
matunnelman ystävä. Hän on mielellään liikkeellä 
lasten ja tavaroiden kanssa ja haluaa maksimaalista 
tilaa helposti hallittavan kokoisessa autossa. Tässä 
autossa on kaikki se, mitä voit odottaa moderrnilta 
matkailuautolta. XL-kokoinen ulko-ovi, laadukas va-
rustus ja fi ksu tilakonsepti, joka tarjoaa kummassa-
kin pohjaratkaisussa mukavaa matkustamista jopa 
kuudelle henkilölle. 

Lyseo A:n edulliset hinnat jättävät tarpeeksi budjet-
tia seuraavaankin lomakassaan. 
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LYSEO TIME A

A 700
Istuinpehmusteet: 
Sand / Nero 
Kalusteet: Ginger Teak

Plussat sisäpuolella

 +  Jopa 6 istuinpaikkaa ajon aikana 
 + Keski-istuinryhmä muodostettavissa vuoteeksi
 + Seisomakorkeus 198 cm 
 + Epäsuora kattovalaistus 
 + Ilman kierto alkovissa lisäpuhaltimella 
 + 5-vyöhykkeinen kylmävaahtopatja kaikissa kiinteissä vuoteissa 

Plussat ulkopuolella

 +  Lasikuitukatto antaa parempaa suojaa raekuuroja ja talven 
vaikutuksia vastaan

 + Erityisleveä ulko-ovi
 + Korin värinen etuspoileri 
 + Sähkötoiminen ulkoporras 
 + Alaslaskettu perä suuremman takatallin korkeuden vuoksi 
 + Suurempi raideleveys taka-akselilla 

Perheystävällinen 
matkailuauto



Viihtyisyyttä XL-formaatissa ja, 
kiitos lämpimän ilman kierron, aina 
miellyttävän lämmintä. 

Uusi Lyseo Time A 
360°-esittelyssä

LYSEO TIME A
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LYSEO TIME ALYSEO TIME A

Takatalliversio

Valkoinen (vakio)

Ginger Teak

Ulkopuolen yksityiskohtia

Sisäpuolen yksityiskohtia Lisää kohokohtia

Lyseo Time A 
-matkailuauton 
loisto-ominaisuudet: 
n perusominaisuus. 
Suuruutta takatallis-
sa, L-kokoisessa 
ulko-ovessa ja niin 
edelleen.

Katseenvangitsija
Lakatut ilmanohjaimet nostavat merkittävästi 
ajoneuvon arvoa. 

Mukava
Yksi painallus riittää kun sähkötoimiset ikkunannosti-
met hoitavat työnsä. 

Miellyttävää
Optimaalisesti sijoitettu mukiteline on mukava 
olemassa ja tekee ajamisesta viihtyisämpää. 

Tukeva 
Jotta autoon meneminen ja sieltä poistuminen olisi 
turvallista ja mukavaa, ulkoporras tulee ulos ja 
menee takaisin sisään napin painalluksella. 

Varmaa 
Takatallissa on kiskot kiinnityshihnoilla varustettuna 

- jotta tavaroiden kuljettaminen olisi turvallista. 

Aina tavattavissa
USB-pistorasia mobiilien laitteiden lataamiseen on 
sijoitettu kätevästi keskelle kojelautaa.

Paras nukkumismukavuus tilavien vuoteiden 
ansiosta, puiset pohjalaudat, joiden päissä on 
luonnonkumipäällysteet, ja kylmävaahtopat-
jat, joissa on irrotettavat päälliset. 
Jotta istuinryhmässä olisi reilummin tilaa, 
pöytä on helposti laajennettavissa.

Shampanja 
(vain ohjaamo)

Hopea
(vain ohjaamo)

A 700 GA 660 G

Ulkovärit (lisävaruste) Kalusteet

Pohjaratkaisut

Varustus
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IXEO TL

Designia ja 
toimivuutta
Ixeo asetti ensimmäisenä ylävuoteellisena puoli-in-
tegroituna matkailuautoille aivan uudet mittapuut. 
Edelleenkehittelyn seurauksena poikittain nukutta-
vasta tehtiin nyt pitkittäin nukuttava; se antaa aivan 
uusia mahdollisuuksia. Optisesti ohjaamon ja asuin-
osan liitos pysyy kuitenkin silmiinpistävänä tunnuse-
merkkinä.

Kaikissa neljässä Ixeo-mallissa on muunmuassa puu-
vapaa rakenne XPS-eristyksellä, lasikuitukatto, leveä 
ulko-ovi XL-kokoa jne. 
Ixeo – alkuperäinen sen keksijältä. 
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IXEO TL

TL 680 G
Istuinpehmusteet:  
Faro Star
Kalusteet: Santina

Plussat sisäpuolella

 +  Sähkötoiminen ylävuode uudella ergonomia-konseptilla (pitkittäin 
nukuttava)

 + Kiinteät yläkaapit ylävuodealueella
 + 2 kalustevaihtoehtoa
 + Seisomakorkeus 198 cm 
 + LED-valaistus 
 + Tilava istuinryhmä

Plussat ulkopuolella

 + Matala alusta, suuri takaraideleveys 
 +  Lasikuitukatto antaa parempaa suojaa raekuuroja ja talven vaikutuksia vastaan 
 + XL-ulko-ovi, jossa sisäpuolinen ulkoporras
 + Puuvapaa rakenne XPS-eristyksellä
 + Ikkunoissa alumiinikehykset
 + Service-Unit-huoltoyksikkö 
 + Kaikki mallit alle 3,5 t 

Pitkittäin poikittaisen sijasta 



Tilava L-istuinryhmä ja sen 
yläpuolella lähes näkymättömiin 
kattoon nouseva ylävuode. 
Kalusteet: Riva Lo�

Täällä on lisää kuvia, 
myös 360°

IXEO TL
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IXEO TL IXEO TL

Takatalliversio

Sisäpuolen yksityiskohtia 

Sisäpuolen yksityiskohtia Lisää kohokohtia

Poistamalla niskatuen saat kätevän työtason istuinryhmän ja keittiön väliin. 

Fiksua
Ohjaamon sivuilla olevat lukuvalot  tuovat valoa 
tarkoin sinne, missxä sitä tarvitaan. 

Mukavaa 
Syvä sisäpuolinen ulkoporras  helpottaa sisään- ja 
ulosliikkumista. 

Yhdistää
Kätevä USB-liitäntä mobiililaitteidesi lataamiseen on 
sijoitettu keskelle kojelautaa ja on siis niin kuljettajan 
kuin apuohjaajankin helppo käyttävää. 

Taivaallinen näkymä 
Upea Midi Heki - kattoikkuna hemmottelee paljolla 
valolla ja ilmalla. Säädettävyyden ansiosta voit itse 
päättää valon ja ilman määrän. 

Keskitetysti
Käytännöllisessä Service-Unit-huoltoyksikössä 
tapahtuu miltei kaikkien tärkeiden elementtien 
huoltotoimet, täyttämiset, tyhjennykset ja puhdis-
tukset. Fiksusti ratkaistu: Kaapelin läpivienti.

Ulkonäkö ja toiminta
Alumiinikehyksiset ikkunat ovat kevyesti sävytettyjä, 
istuvat täydellisesti ja vähentävät siten tuulen 
aiheuttamaa kohinaa.

Sisältä valaistu vaatekaappi 
– sijoitettu järkevästi sisään-
käynnin viereen. Ja heti sen 
vieressä jääkaappi – luon-
nollisesti käden ulottuvilla 
vastapäätä sijaitsevasta 
keittiöstä.

SantinaGrafi itti
(ohjaamo)

Shampanja
(ohjaamo ja 
asunto-osa)

TL 680 GTL 640 TL 728 G

Ulkovärivaihtoehdot Kalusteet

Pohjaratkaisut

Varustus

TL 734

Hopea
(ohjaamo ja 
asunto-osa)

Valkoinen (vakioväri)

Riva Lo� 
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IXEO I

Parhaisiin 
hetkiin
Koe matkustamisen ihanuus uudella Ixeo I -asun-
toautolla. Todelliset hienoudet odottavat sinua tässä 
täysin uusitussa Bürstner-matkailuautossa. 

Uusi asennustekniikka, ergonomiset sisätilat
ja näppärät yksityiskohdat tekevät matkustamisen 
mahdollisimman miellyttäväksi. Valitse suosikkisi 
seitsemästä eri pohjaratkaisusta.
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IXEO I

I 736
Istuinpehmusteet:
Porto Star
Kalusteet: Riva Lo�

Plussat sisäpuolella

 + Toiminnallinen Thermo-Floor-kaksoispohja
 + 5-vyöhykkeinen nukkumisjärjestelmä
 + Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny
 + Seisontakorkeus sisällä noin 198 cm
 + Säilytystilaa lattiassa 
 + Tunnelmavalaistus 
 + 2 kalustevaihtoehtoa
 + USB-latauspistorasia 

Plussat ulkopuolella

 + Matalakorinen alusta, jossa on levennetty tuki taka-akselilla
 + Uudet Bürstnerin hybriditakavalot
 + LED-päiväajovalot
 + Huoltoyksikkö
 + Puuton kori, jossa on XPS-eristys
 + Alumiinikehyksiset ikkunat 
 + Sähkökäyttöinen askelma
 +  Lasikuitukatto antaa parempaa suojaa raekuuroja ja talven 

vaikutuksia vastaan
 + XL-ulko-ovi

Hienot 
yksityiskohdat



Valtavasti tilan tuntua –  
niin oleskelu- kuin makuutilassa, 
niin keittiössä kuin kylpytilassa.

Uusi Ixeo I
360 -esittelyssä

IXEO I



Ixeo I -matkailuauton 
muuntautumiskyky – äsken 
oleskelutila, nyt makuuhuone.

Uusi Ixeo I 
360-esittelyssä

IXEO I
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IXEO I IXEO I

Takatalliversio

Valkoinen (vakioväri)

120l

90l

Sisäpuolen yksityiskohtia 

Sisäpuolen yksityiskohtia Lisää kohokohtia

Hyvin suunniteltu valaistus lisää asumismukavuutta. Nerokasta I 736 -mallissa: kädenkään-
teessä 4 matkustajapaikkaa 3-pisteturvavöillä.  

Ulkonäköä ja toimivuutta koskeva etu
Alumiinikehyksiset ikkunat, jotka on kevyesti 
sävytetty ja tiiviisti asennettu, vähentävät tuulen 
aiheuttamaa kohinaa.

Huoltoyksikkö
Täällä ovat kaikki tärkeät osat
ajoneuvon huoltoa varten.

Turvallinen, uudenaikainen ja tehokas
LED-päiväajovalojen ansiosta muut tienkäyttäjät 
näkevät ja huomioivat sinut paremmin. 

Kätevä ja nokkela
USB-liitäntä on kätevästi kojelaudassa.

Mukavuus
Vaunun sisäänkäynti ja sähkökäyttöinen porras 
takaavat mukavan ja turvallisen pääsyn matkailuau-
toon.

Hyvä on vieläkin parempi
Halutessasi voit varustaa matkailuautosi yksilöllisesti 
asennettavalla vuoteiden sälepohjalla. 

Uudessa Ixeo I -matkailuautossa on monia hienostuneita yksityiskohtia, jotka lisäävät asumi-
sen mukavuutta joka päivä vieläkin paremmaksi. Niitä ovat esimerkiksi keittiön naarmuuntu-
maton työtaso (lisävaruste) tai optimaalisesti mitoitetut säilytystilat lattiassa. 

Riva Lo� 

Ulkovärivaihtoehdot Kalusteet

Pohjaratkaisut

Varustus

Shampanja
(lisävaruste)

SantinaHopea
(lisävaruste)

I 700I 690 G I 720 I 728 G

I 729 I 736 I 744
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ELEGANCE

Matkusta 
kuninkaallisesti! 
Elegance on Bürstner-laivueen lippulaiva. Sen poik-
keuksellinen muotokieli mieliinpainuvine linjoineen 
ulottuu keulasta aina maskuliiniseen takaosaan asti. 
5-tähden luksusloma odottaa Sinua tässä matkai-
luautossa, jossa on erittäin runsas varustus ja lukui-
sia nerokkaita yksityiskohtia. 

Jo autoon sisään astuminen erityisleveästä ulko-
ovesta on nautinto - ennenkuin sen sisätilat hurmaa-
vat Sinut. 
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ELEGANCE

I 840 G
Istuinpehmusteet:  
Ferra Arc - nahka 
Kalusteet: Masala

Plussat sisäpuolella

 +  Panoraama-näkymä erityiskorkean tuulilasin ansiosta
 + 2 kalustevaihtoehtoa 
 + Eristetty ja lämmitettävä kaksoispohja
 + Sisäkorkeus 205 cm
 + Suora ja epäsuora valaistus
 + 5-vyöhykkeiset kylmävaahtopatjat
 + Kuljettajan ja etumatkustajan airbagit  
 + Säädettävät lukuvalot istuinryhmässä

Plussat ulkopuolella

 + Matala alusta lisää ajomukavuutta
 +  Lasikuitukatto antaa parempaa suojaa raekuuroja ja talven vaikutuk-

sia vastaan
 + LED-päiväajovalot
 + Takatallin ovet yksiotelukituksella
 + Ikkunoissa alumiinikehykset
 + XL-ulko-ovi 2-pistelukituksella
 + Sisäpuolinen ulkoporras sähkötoimisella askelmalla

Täällä luksus on  
löytänyt paikkansa!



Suuri, elegantti ja houkutteleva. 
Tänne kutsuu vieraitakin 
mielellään.

Täällä on lisää kuvia, 
myös 360°

ELEGANCE
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ELEGANCE ELEGANCE

Takatalliversio

Hopea (lisävaruste)

Sisä- ja ulkopuolen yksityiskohtia

Sisäpuolen yksityiskohtia Lisää kohokohtia

Reilusti tilaa myös pesuhuoneessa (kalusteet kuvassa: Salsa Glen). Turvallisesti ja mukavasti 
autoon: XL-kokoinen ulko-ovi, sisäpuolinen ulkoporras ja sähkötoiminen askelma.

Optimaalisesti sijoitetut
Sivuseinillä olevat tavaratilojen luukut mahdollista-
vat sporttitarvikkeiden, kenkien ja muun tilaa vievän 
tarpeiston vaivattoman mukaan ottamisen.

Nerokkaasti ratkaistu
Kaksoispohjassa on lattiatavaratiloja joihin saat 
kätevästi matkalaukkusi ja juomasi turvallisesti 
kuljetettavaksi. 

Säädettävät 
Optimaalista valontuotantoa ja aina juuri oikein 
kohdistetut: modernit lukuvalot istuinryhmän 
yläpuolella. 

Mukavaa 
Suuri ylävuode ohjaamon yläpuolella voidaan 
lisävarusteena varustaa sähköisellä säädöllä.

Näkösuoja 
Lisävarusteena saatava valtavan etuikkunan 
pimennysverho avautuu ja sulkeutuu nappia 
painamalla.  

Turvallisesti liikenteessä
Tehokkaat LED-päiväajovalot sopivat harmonisesti 
etumaskiin ja varmistavat, että autosi nähdään 
kaikissa olosuhteissa. 

Onko mielestäsi nautinto ostaa tuoreita elin-
tervikkeita ja nauttia ne saman tien? Autosi 
L-keittiö on siihen täydellisesti varustettu. 
Syvä työtaso ja rullalaakeroidut keittiölaati-
kot So� -Close-mekanismilla ovat vain muu-
tama asia, jotka saavat sydämen sykkimään 
kiivaammin.

Masala Salsa Glen

I 840 G

Ulkovärit Kalusteet

Pohjaratkaisut

Varustus

I 920 G

Valkoinen 
(vakioväri)

Opaali
 (lisävaruste)

I 910 G
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ARGOS

Ylellisyys kuuluu 
hintaan 
Laatua, missä on tuulahdus luksusta – sellainen 
on Argos. Kaikkina vuodenaikoina pitkä loma-
matka – myös sellainen on Argos. Talvikäyttöi-
syys on Argosille itsestäänselvyys. Miltei 9 metriä 
pitkänä se on hyvä ja turvallinen ajettava. Vakio-
na lähes täydellisesti varustettuna se loistaa Pre-
mium-ulko-ovella, alumiinikehysikkunoilla ja nes-
tekeskuslämmityksellä.

Astu sisään! Nauti loisteliaasta tilavuudesta – al-
kovista makuuhuoneeseen asti! Nauti kaksois-
pohjasta takatalliin asti! Ja kaikki tämä aivan 
erinomaisella hinta/laatusuhteella.
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ARGOS

A 747-2 G
istuinpehmusteet: 
Havanna Wave
Kalusteet: Salsa Glen

Plussat sisäpuolella

 + Airbag kummallakin etuistuimella
 + 6 istuinpaikkaa ajon aikana 
 + Nestekeskuslämmitys
 + Suuret asuintilat
 + Ohjaamon ja asunto-osan välissä liukuovi
 + Ylöskäännettävä alkovivuode
 + Keittiössä kaasu-uuni ja liesituuletin 
 + Tilapesuhuone 

Plussat ulkopuolella

 + Suuri raideleveys, matala alusta
 + 2 taka-akselia paremman ajovakauden vuoksi
 + Takatukijalat
 + Premium-ulko-ovi kaksoislukituksella 
 + Ikkunoissa alumiinikehykset 
 + Kaksoispohja, eristetty ja lämmitettävä 
 +  Lasikuitukatto antaa parempaa suojaa raekuuroja ja talven vaikutuksia vastaan
 + Takatallin lisäovi vasemmalla sivulla

Suurenmoista 
viihtyisyyttä



Alkoviautossa on paljon tilaa –  
Argosissa oikeana tilaihmeenä 
vielä enemmän tilaa. 

Argos 
360-esittelyssä

ARGOS
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ARGOSARGOS

Takatalliversio

Ulkopuolen yksityiskohtia

Sisätilojen yksityiskohtia Lisää kohokohtia

Kiinnityskiskot ja -hihnat takaavat turvallisen kuljetuksen tilavassa takatallissa. Alumiinike-
hysikkunat ovat elegantit. 

Kellarikerros 
Lämmitettävä kaksoispohja tarjoaa paljon tilaa 
suurillekin matkatavaroille ja antaa suojaa pakkasta 
vastaan.

Pohjalokero
Kaksoispohjaan on pääsy sekä sisältä että ulkoa. Se 
tarjoaa monia mahdollisuuksia tavaroiden, kenkien 
tai juomien lastaamiseen. 

Hyvin lämmitetty 
Miellyttävä nestekeskuslämmitys ihastuttaa 
tasaisella lämmön jakautumisella, pienellä energian-
kulutuksella ja kuiskauksenhiljaisella käyntiäänellä. 

Kääntöalkovi
Lisää tilantuntua tuo kääntöalkovi, joka voidaan 
kääntää ylös silloin, kun sitä ei tarvita.

Hyvin suojattu 
Premium-ulko-ovi vakuuttaa paitsi ikkunalla ja 
integroidulla roskasangolla, myös 2-pistelukituksella.

Nauti luksuksesta, jota todellinen suuruus tuo tullessaan - myös keittiössä! 

Salsa Glen

A 747-2 G

Kalusteet

Pohjaratkaisut

Varustus

90 l

130 l
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ILMANVAIHTO

72

Eristemateriaali:
XPS-kovavaahto

Puuverhous
sisätiloissa

Liimatut ja ruuvatut - 
Pohja ja sivuseinät

Järeä PVC-pinnoite 
vaimentaa askelääniä

Lasikuituvahvistus 
lujittaa lattiaa

XPS-kovavaahto
korkea materiaalitiheys 
jossa paras eristävyys

Iskunkestävä 
lasikuitualapohja

Polyuretaanipalkit 
(mädäntymättömät ja
vesitiiviit)

Sileä pelti

(Ixeo TL, Ixeo I, Elegance)
Erinomainen
Ilmanlaatu
Laaja-alaisella ilmanvaihtokonseptilla Bürstner huolehtii 
joka hetki optimaalisesta ilman laadusta
Monet hyödylliset parannukset takaavat, että auton sisä-
tiloissa on aina miellyttävä ilma – riippumatta ulkolämpö-
tilasta 

+ XPS-eristys useissa malleissa 
+ Takaatuulettuvat kaapit 
+ Optimoitu lämmitysjärjestelmä 
+ Avattavat ikkunat kauttaaltaan

PUUVAPAA RAKENNE XPS-ERISTYKSELLÄ

LASIKUITUKATTO & -LATTIA

AIR-PLUS: PARASTA ILMAVAIHTO- JA LÄMMITYSTEKNIIKKAA (ILMALÄMMITYS)

VESIKESKUSLÄMMITYKSEN TOIMINTAPERIAATE

VALOA JA ILMANVAIHTOA

Ilmakeskuslämmitys 
joka puolella pitkin 
sisäseiniä

Ilman kierto 
selkänojissa
lämpimän ilman 
vapaa kierto

Lämpimän ilman monitoimi-
suulakkeet
optimaalisesti sijoitettuina 
takaavat miellyttävän 
sisäilman

Optimaalinen 
lämmittimen 
sijoitus

- miellyttävä 
sisäilma eikä 
häiritsevää ääntä 
vuodetiloissa

Takaatuulettuvat kaapit
vähentävät 
kondenssiveden 
muodostumista

VINKKI
Miellyttävä huoneilma 

muodostuu sisään tulevasta 
raikkaasta ilmasta ja 
optimaalisesta ilman 

kierrosta autossa.

Lasikuituvahvistettu katto antaa parempaa suojaa raekuuroja ja 
talven vaikutuksia vastaan. Lasikuitualapohja suojaa iskunkestä-
vyytensä ansiosta alapuolen vaurioilta. 

VESIKESKUSLÄMMITYKSEN TOIMINTAPERIAATE

Vesikeskuslämmitys vakuuttaa lämmön jakautumisella, pienellä energiatarpeella ja kuiskauksenhiljaisella 
toiminnallaan. Ulkoseinille sijoitetut lämpöpatterit lämmittävät sekä ilman että kalusteet. Siten syntyyy 
lämpösulku ikkunoista tulevalle kylmälle ilmalle. Takaatuulettuvat kaapit ohjaavat ilmaa tehokkaasti ylös-
päin ja patterit lämmittävät ilman uudestaan. 

Valoisaa ja ilmavaa - se on kaikkien Bürstner-autojen itsestäänselvä vaati-
mus. Monilla pienillä ja suuremmillakin parannuksilla Bürstner huolehtii 
siitä että lomakokemuksesi on pitkäaikainen ja valoisa. 

ÅŽ4B;88/ê4*==8244>7* 

Suuren kokonsa ansiosta tuo 
paljon valoa sisätilaan.

Ž4B;88/Å! Ô 

XL-kokoinen Skyroof tuo vie-
lä enemmän valoa sisään.

Lämminhenkinen ja valoisa
Molemmin puolin sijaitsevat 
ikkunat luovat kotoisan ilma-
piirin.



Toisella
silmäyksellä
Ulkonäkö ei yksin ratkaise, vaan myös ergonomia ja 
toimivuus. Siksi Bürstner on kehitetty niin, että mo-
lemmat näkökohdat ovat parhaassa mahdollisessa 
harmoniassa. Siihen kuuluu: 

 + hyvä saavutettavuus 
 + mukava käytettävyys
 + miellyttävä varustus
 + tarkoin harkittu rakenne
 + turvallinen käsiteltävyys 

HUOLTOYKSIKKÖ

SISÄPUOLINEN ULKOPORRAS UUSI SEISOMAKORKEUS

ULKO-OVI XL ERGONOMIA PESUHUONEESSA

ASUMISEN JA NUKKUMISEN ERGONOMIA

75

ERGONOMIA

74

Vaivatonta sisään- ja ulosastumista: Matalan 
portaan ansiosta autoon meneminen ja sieltä 
pois tuleminen on mahdollisimman mukavaa. 

Pitkien ihmisten huomiointi: lisämukavuutta pitkille 
ihmisille ja sen myötä enemmän tilan tuntua kaikille 
matkustajille (Lyseo TD, Elegance). 
Lyseo Time I -asuntoautossa jopa 212 cm.

Kaikki samassa paikassa: 
Huoltoyksikköön on help-
po ja vaivaton pääsy – ja 
siinä on kaikki tarvittava 
yhden luukun takana 

Käyttövesisäiliön
täyttö

Puhdistus-
luukku

230V- 
liitäntäpistorasia

Käyttövesisäiliön 
tyhjennys

Lämminvesivaraajan
tyhjennys

Lämmityksen 
huoltoyksikkö 

Pesu- ja wc-tilat on muotoiltu mahdollisimman tehokkaiksi ja samalla toimiviksi - haasteellinen tehtävä! Moni-
ne variaatioineen Bürstner yhdistää asiakkaiden toiveet ja toimivat pohjaratkaisut. 

Vario-Bad
Tilakikka: Lisää tilaa suihkuun saa 
kääntämällä pesualtaan yksin-
kertaisesti sivuun. 

Flexo-Bad
Tilaihme: Kun pesualtaan ja taka-
seinän kääntää sivulle, syntyy suih-
kutila, joka ihastuttaa suuruudel-
laan.

Raum-Bad
Puhtaasti erillinen: Pesu-/vuo-
detila on helppo erottaa muusta 
asuintilasta - yksityisyys on taat-
tu.

Ulko-ovi XL
 +  700 mm 

leveä (ulkomitta)
 +  1-piste-

lukitus
 + roskasanko
 +  sisäpuolinen 

ulkoporras

Ulko-ovi XL Premium
 +  700 mm 

leveä (ulkomitta)
 + ikkuna
 + 2-pistelukitus
 + roskasanko
 + hyttyslaskosverho
 +  sisäpuolinen 

ulkoporras
 +  keskuslukitus 
(lisävaruste)

XL-kokoisesta ulko-ovesta kulkee mukavasti autoon 
ja autosta. Tartuntakahva tuo vielä lisää turvallisuutta. 

Vuoteen porras
Porrasaskelma, jolla on 
kaksi käyttötarkoitusta: 
vuoteen porras ja tavara-
tila.

Ylävuode
Ylävuode laskeutuu lähes 
istuinkorkeudelle asti. 

Käyttövalmiina
Kääntyvä keskiosa paljas-
taa rullalaakerillisen veto-
laatikon, joka sopii parhai-
ten kahvinkeittimelle. 

Yövalaistus
Turvallista suunnistusta 
myös yöllä. Sen mahdollis-
taa LED-yövalaistusjärjes-
telmä miellyttäväksi vä-
hennetyllä valomäärällä 
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Täällä nukut
oikein
Bürstnerissä nautit rentoutumisesta, jota 
tarvitset kokemusrikkaan päivän jälkeen - ja 
tankkaat energiaa uusiin seikkailuihin. 

Erillisvuoteet, parivuode tai keskiparivuode - 
kaikkiin makuihin on tarjolla sopiva. Lisäksi 
tulevat vielä fi ksummat ideat, jotka tekevät 
nukkumisen kaikissa asennoissa oikein mu-
kavaksi. Nuku hyvin ja näe kauniita unia!

3 HYVÄÄ SYYTÄ

Optimaalinen nukkumismukavuus
Sälepohjan ja joustavan kumilaakeroinnin yhdistel-
mä yhdessä 5-vyöhykkeisen kylmävaahtopatjan 
kanssa tukee vartaloasi optimaalisesti.

Patjan päällyskangas
Antiallerginen, irrotettava ja 
pestävä.

Muotoon ommeltu aluslakana
Useissa malleissa on vakiona 
muotoon ommellut aluslaka-
nat.

VUODEVAIHTOEHDOT EDESSÄ 

… Ixeo TL
Ylävuode on pitkittäin ja säätyy korkeussuunnassa 
sähkötoimisesti alas miltei istuinkorkeudelle.

… integroiduissa
Nauti ohjaamon yläpuolisen, toisen vuoteen tuomasta 
luksuksesta!  Saatavana lisävarusteena.

… alkoviautossa
Alkovivuode nostetaan yksinkertaisesti ylös, kun sitä ei 
tarvita; illalla siitä saadaan taas kaksi täysikokoista 
vuodepaikkaa.

VUODEVAIHTOEHDOT TAKANA

200 cm

Erillisvuoteet kokoa XL
Miltei kaikissa erillisvuodemalleissa vuoteet ovat 
vähintään 200 cm pitkiä.

Takavuode
Poikittainen takavuode on reilun kokoinen - 
lähes 200 x 150 cm. 

Saarekevuode
Tähän Queensbett-vuoteeseen pääsee kummaltakin 
puolelta ja sen sivulla on mallikohtaisesti säilytystila-
kaappi.

Erillisvuoteet

Poikittainen 
parivuode

Keskipari-
vuode

Ylävuode/alkovi-
vuode

Ylävuode inte-
groiduissa

Ylävuode puoli-
integroiduissa
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Fiksusti  
ratkaistu 
Matkoilla ollessaan, etenkin pidemmillä matkoilla, tarvitaan 
tilaa suurille ja pienille tavaroille.

Bürstnerillä on nähty paljon vaivaa käyttää hyväkseen jokai-
nen millimetri ja kehittää ratkaisuja, jotka mahdollistavat 
maksimaaliset tavaratilat. 

 + maximaaliset tavaratilojen lastausaukot 
 + vasemmanpuoleinen takatallin ovi (lisävaruste)
 + lattiatavaratilat 
 + läpilastausmahdollisuus 
 +  tavaratiloihin pääsy sekä auton ulko- että sisäpuolelta 
 +  takatallin lattia erityisvahvistettu - tehokkaampi naar-

muuntumisen estäminen    

GARAGEN

Kaikki mukana: siitä huolehtivat helposti lastattavat takatallit ja toimivat tavaratilat. Takatalliin mahtuu liikkuvaa kalus-
toa mukaan matkalle - tavaratiloihin muita isoja esineitä.  Mallikohtaisesti takatallit ovat molemmin puolin lastattavia.

KAKSOISPOHJA

Lämmitettävässä kaksoispohjassa on paljon tilaa suurillekin matkatavaroille ja pakkasasteilla se suojaa maallisen omai-
suutesi kylmältä.

VAATEKAAPIT

Vaatteet tekevät ihmisen: Pohjaratkaisujen optimoinnin seurauksena oli mahdollista vapautta lisää tilaa suurille ja helposti operoitaville kaapeille. Pesuhuoneessa, asuintilassa ja vuoteen alla.

MONIKÄYTTÖISIÄ RATKAISUJA

Apteekkikaappi
Hyvässä järjestyksessä: Apteekkikaapista 
kaikki keittiön tarpeisto löytää riittävästi 
tilaa. 

Kaapien syvyys
Kaappien syvyyttä on kasvatettu, joten tilaa 
on nyt enemmän.

Kenkäkaapit
Kätevästi sijoitettu: Kenkäkaapit ovat siellä, 
mihin ne kuuluvatkin - ulko-oven pieleen.

Säilytystilat pesupöydässä.
Tilaa kaikelle, mikä pitää olla saatavilla 
pesuhuoneessa. 
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Takuut hyvään 
ajamiseen
Bürstnerissä voit odottaa vain parasta, myös mikä 
koskee alustaan- ja ajamiseen liittyvää tekniikkaa. 
Yhteistyökumppaneillamme on nimittäin samat täy-
dellisyyden vaatimukset kuin meillä.

Kaikki Bürstner-autot valmistetaan alustalle, joka 
on tunnettu luotettavuudestaan, toimivuudestaan 
ja turvallisuudestaan. 

Monissa mallisarjoissa käytetään matalaa alustaa, 
jossa on suurennettu raideleveys taka-akselilla; se 
lisää ajomukavuutta ja -tuntumaa, kuten myös ma-
talampi auton korkeus. 

Reilusti tilaa
Ohjaamossa on runsaasti liikkumatilaa sekä mukava kulku 
asuinosaan.

Käsinojalliset etuistuimet kummallakin puolella

Uudenaikaista moottoriteknologiaa 
Moottorit siirtävät tehoa erilaisten vaihteistojen 
(käsi- tai automaattivaihteistojen) avulla, jotka on 
säädetty erityisesti matkailuautojen vaatimusten 
mukaisiksi. 

Suuri raideleveys taka-akselilla
Pyöräkoteloiden sijainti kaukana 
toisistaan takaa paremman ajovakau-
den ja suuremmat sisätilat.

Erityinen, matala alusta
Kehitetty alustan keventämiseksi vakauden 
silti kärsimättä. Se lisää kantavuutta ja 
laskee painopistettä alemmas.

Vahvuudet

 +  lusta ja moottorit uusinta sukupolvea turvallisuu-
den, toimivuuden ja ajomukavuuden takaamiseksi. 

 +  Suuri vääntömomentti pienillä kierrosluvuilla 
paremman kiihtyvyyden vuoksi.

 +  Pienempi polttoaineen kulutus ja pienemmät 
CO2-päästöt 

 +  Euro-6-turbodieselmoottorit – tukevat osittain jo 
AdBlue-teknologiaa

 +  Monet moottorit voi lisävarusteena varustaa 
modernilla automaattivaihteistolla

ALUSTA LISÄÄ TURVALLISUUTTA 

3. jarruvalo
3. jarruvalo tuo lisää turvallisuutta ja li-
säksi takaa auton merkin tunnistetta-
vuuden.

Peruutuskamera
Peruutuskameralla näkee matalatkin es-
teet ongelmattomasti (lisävaruste).

Viides turvavyöllä varustettu istuinpaikka.
Parilla kädenliikkeellä saa yhden istuin-
paikan lisää (kuva on esimerkinomainen, 
malli- ja mallisarjakohtainen, lisävaruste).

Elektroniset ajonhallintajärjestelmät
Kolme teknologiaa enemmän turvalli-
suuden vuoksi. ABS-järjestelmä ei lukitse 
pyöriä jarrutuksessakaan ja auttaa siten 
pitämään auton halutussa suunnassa. 
ASR estää vetäviä pyöriä sutimasta liik-
keelle lähdettäessä. ESP estää autoa lui-
sumasta kaarteessa. 

Toptron CPU
Lisävarusteena saatava Toptron CPU 
(Crash Protection Unit) sammuttaa 
automaattisesti kaasun tulon kolaritilan-
teessa (tai auton ollessa vaarallisen 
vinossa asennossa). Toptronia käytettä-
essä saavat kaasulla toimivat laitteet 
olla käytössä ajon aikanakin (osittain va-
kiovarusteena).

Takuut/ISO-standardi
Jokaisella Bürstner-matkailuautolla on 
kahden (2) vuoden laaja takuu auton en-
siluovutuspäivästä alkaen. Tiiviydelle an-
netaan jopa viiden (5) vuoden takuu vuo-
sittaiset (maksulliset) tarkastukset 
teettämällä. Bürstnerin kehitys, valmis-
tus ja liikkeenjohto on saanut Standard 
ISO 9001:2008 - sertifi kaation.

Premium-XL - ovi
Peräti kaksinkertaista turvallisuutta tuo 
erityisleveä ulko-ovi Premium XL; toi-
saalta tuplalukituksen ansiosta, toisaalta 
helpomman sisään- ja ulostulemisen 
muodossa. Useissa malleissa vakiova-
rusteena.

KatkaisinOhjausyksikkö

2
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Huolto ja asiakas-
keskeisyys ovat 
vahvuuksiamme
„Hänen joka on liikkeellä Bürstnerillä, täytyy aina 
tuntea rajatonta nautintoa!“

Osaaminen on vaatimus, joka koskee kaikkea, mitä 
me teemme – ja aivan erityisesti huoltoa. Eräänä en-
simmäisistä alan valmistajista tarjoamme asiakkail-
lemme paitsi puhelimitse tai edustajiemme välityk-
sellä myös Huoltokeskuksemme palvelut. 
Henkilökohtaisesti, ihmiseltä ihmiselle. Jotta va-
paa-ajastasi Bürstner-autolla jäisi Sinulle unohtu-
mattomia kokemuksia.

Edellytykset rajattomaan liikkuvuuteen.
Olipa kyseessä onnettomuus, konevaurio tai kuljettajan erehdys, ensimmäisenä vuonna auton luovutuksesta 
alkaen nautit Bürstnerillä varmuudesta, että mikään ei häiritse liikkumistasi.

Alustanvalmistajan Assistance-ohjelma takaa matkan jatkuvuuden. Tarkemmat tiedot ovat luettavissa autosi 
papereista:

 + Tiepalvelu
 + Ajoneuvon hinaaminen/kuljetus korjaamolle
 +  Hotelliyöpyminen (max. 3 yötä)

 + Varaosien toimittaminen ulkomaille 
 + Sijaisauto
 + Auton ja matkustajien takaisinkuljetus

ONLINE-TARJONTA

Online-valintaopas
Mikä auto sopii minulle? Vas-
taamalla muutamaan, henki-
lökohtaisia vaatimuksiasi 
koskevaan kysymykseen, jär-
jestelmä näyttää juuri vaati-
muksiisi soveltuvat Bürs-
tner-mallit. 

Ajoneuvon suunnittelutyökalu
Suunnittele itsellesi yksilölli-
nen unelma-ajoneuvo. Jos 
olet keksinyt parhaan mah-
dollisen pohjaratkaisun, voit 
luoda suunnittelutyökalulla 
itsellesi helposti yksilöllisen 
vapaa-ajanajoneuvon.  

NÄYTTELYHALLI

Asiakaspalvelussa Bürstner on asettanut uudet mittapuut 
avaamalla asiakaspalvelukeskuksen näyttelytiloineen. Täällä 
ovat monet kauden uutuuksista nähtävillä.
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BLINDTEXTERISTUINPEHMUSTEET

Asumismiljöö valintasi mukaan
Vain kaksi askelta yksilölliseen viihtyvyyteen. Valitse eniten itseäsi miellyttävä istuinpehmustelaatu! Tyynyt 
tuovat lisäväriä mukaan; niitä on peräti kahdeksan erilaista vaihtoehtoa – kummassakin kategoriassa. 

Pehmusteiden saatavuus malli- ja pohjaratkaisukohtainen

Lisätietoja Bürstner-maahantuojilta ajoneuvosi malliin saatavilla olevista verhoiluvaihtoehdoista. 

Vaihtoehto jokaiseen makuun

Mallina Lyseo TD,
Lyseo Time I (Stone/Valea)

Mallina Lyseo Time A 
(Bianca/Nero)

Mallina Ixeo TL, Ixeo I, Elegance, Argos
(Cordoba Star ja Ferra Arc)

Mallina
Harmony Line
(Sydney Swing)

1.  VALITSE
ISTUIN- TAI SELKÄPEHMUSTE

2.  VALITSE LISÄMATE-
RIAALI

Tekstiilipäällysteet

Keinonahka

Sand Bianca Alva

Etna

Nero

Valea

Stone Pastis

Nahka

Havanna Wave Ferra Arc

3.  VALITSE
ERIKOISMATERIAALI

Porto Star Faro Star

Cordoba Star Vienna Star

Rio Havanna Rio Ferra

Sydney Swing Canberra Swing
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MALLISTO

RETKEILYAUTOT

CITYCAR

C 640

C 600

C 540

C 601

C 602

Alle 3,5 t

Lasikuitukatto

Lasikuitulattia
Bürstner-kevytrakennetekniikkaa

Seisomakorkeus

XL-ulko-ovi

Sisäpuolinen ulkoporras

Polkupyörätalli

XPS-sivuseinät

ABS

Tyrvatyyny

Kokonaiskorkeus

Käyttövesisäiliö

Jääkaapin tilavuus ltr

Lieden liekkien lukumäärä

Vuodepaikkojen lukumäärä

Ylävuode

Super-Flex-kylmävaahtopatjat

Keskuslukitus

Jätevesisäiliö

LYSEO-PERHE PUOLI-INTEGROIDUT INTEGROIDUT ALKOVIAUTO

LYSEO TD

TD 728 G*

TD 734* TD 744* TD 745

TD 690 G* TD 700*

TD 710 G*

LYSEO TIME I
I 720I 690 G

I 728 G

LYSEO TIME A

A 700 G

A 660 G

*  tilattavissa ilman
ylävuodetta tai ylävuoteen 
kera

TRAVEL VAN

T 620 G

NEXXO TIME
T 569

T660

T690 G

IXEO TIME
IT 590

IT 710 G

IT 726 G

IXEO TL

TL 680 GTL 640

TL 728 G

TL 734

IXEO I

I 840 G

I 920 G

I 910 G

A 747-2 G

ARGOSELEGANCE

TD 590

I 734 G

Luistonestojärjestelmä

City-Car -retkeilyautot on 
esitelty omassa esitteessään. 

Edition 30 -juhlamallit on esitelty 
omassa esitteessään. 

I 700I 690 G I 720

I 728 G I 729 I 736

I 744




