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Bürstner 2013 med panoramautsikt 
och Bürstner Husbils Club 15 år. 
 
Grand Panorama, ny husbilsklass i det integrerade premiumsegmentet. 
 
För några år sedan introducerade den tyska husbils- och husvagnstillverkaren Bürstner en helt ny 
husbilsklass med halvintegrerade Ixeo-serien. Nyheten med Ixeo var den stora fällbädden över sitt-
gruppen mitt i husbilen, vilket var helt nytt och unikt i en halvintegrerad modell. Nu till årsmodell 
2013 så gör Europas största husbilsproducent om bedriften att introducera en helt ny husbilsklass: 
integrerade Grand Panorama.  
 
Grand Panorama är en helt ny husbilsklass i det helintegrerade premiumsegmentet. Det mest ton-
givande och innovativa med modellserien är den stora panoramavindrutan samt att den främre 
fällbädden är flyttad bakåt till över sittgruppen.  
 
Den stora panoramavindrutan svänger upp över fronten och en bit upp på taket, till ungefär där 
bildel övergår till bodel. Panoramavindrutan ger modellen en exklusiv och elegant design utvändigt. 
Men det är när man sitter inne i bilen i framstolarna som aha-upplevelsen infinner sig: den stora 
panoramavindrutan ger känslan av att man sitter ute i det fria i en stor cabrolet. Runtomsikten och 
panoramavyn är gigantisk.  
 
Som en konstruktionsföljd av den stora panoramavindrutan har den främre fällbädden flyttats bakåt i 
bilen till över sttgruppen. Trots att bädden nu är över sittgruppen så är det full ståhöjd, 195 cm, 
under bädden när den är i uppfällt läge. Grand Panorama går också att få helt utan fällbädd. Vilket 
säkert är ett val som många kunder kommer göra. Då rymden i bilen blir enorm utan fällbädden. 
 
”En annan kul detalj med den stora panoramavindrutan i kombination med fällbädden är att när 
bädden är nedfälld så kan man ligga och titta på stjärnhimmeln innan man somnar. Som standard 
sitter nämligen en eletrisk mörkläggnings- och isoleringsgardin för panoramavindrutan som man kan 
reglera både upp- och nerifrån, säger Peter Östlund, VD för generalagenten Bürstner Sverige.” 
 
Grand Panorama är en mer än fullutrustad modellserie, med bland annat Alde vattenburen central-
värme, extra dieselvärmare Webasto, golvvärme, isolerade- och uppvärmda tankar och gråvattenrör, 
helautomatisk luftkonditionering, keramiktoalett och centrallås som standard. Ja, listan på alla 
finesser som ingår kan göras lång. Men det kanske är Grand Panorama’s design som ger flest poäng. 
Invändigt så har modellen moderna lite mörkare snickerier med ljusa lister och designdetaljer. Till 
detta så har inredningen försetts med flertalet belysningslister och belysningspunkter. Allt ger ett 
exklusivt och elegant intryck. 



 
Grand Panorama kommer att erbjudas i fyra modeller: i 830 G ( enkelaxel och totallängd 842 cm),       
i 910 G, i 915 G och 920 G (samtliga tre med boggieaxel och totallängd 900 cm). Bokstaven ”G” i 
modellbeteckning visar att Grand Panorama har ett stort och rymligt garage bak för t ex cyklar. 
”Vi tror och hoppas att Grand Panorama kommer göra succé. Bürstner har genom åren sålt enormt 
bra av de tidigare toppserierna Aviano och Elegance. Så många husbilsåkare har nu en helt ny och 
vassare modellserie att köpa. Dessutom så får Grand Panorama en mycket bra prisbild för att vara i 
premiumsegmentet, från 1 295 000 kr, säger Peter Östlund förhoppningsfullt.” 
 
 

Fjolårets storsäljare nu ännu hetare. 
 
Bürstner i särklass mest sålda modellserie förra årsmodellen var halvintegrerade Nexxo. Framför allt 
var det modellen Nexxo t 720 som var mycket populär med sina båda singelbäddar bak och stora 
badrummet längst bak. Till 2013 så kommer 720 få konkurrens. Ny modell för 2013 är Nexxo t 729. 
Planlösningen är också här med två singelbäddar, men här har man placerat badrummet mitt i 
husbilen. Vilket gör att man får ett minigarage längst bak under singelbäddarna. 
 
En stor nyhet för årsmodell 2013 är att modellserien får Alde vattenburen värme som tillval (dock ej 
alla modeller). Lägger man sedan till att generalagenten uppgraderar den svenska standardutrust-
ningen med bland annat golvvärme och isolerade tankar/spillvattenrör, så har man en gedigen 
vinterbil i Nexxo av årsmodell 2013. 
 
Nexxo erbjuds i åtta olika modeller, med totallängder från 569 cm till 744 cm. Priserna startar på 
581 000 kr. 
 
”Nexxo-serien får också två helt unika specialmodeller. Det är dels Nexxo t 660 Moonlight Edition. 
Som har en speciallackering i svartmetallic/champange och en diger standardutrustning. Men extra 
roligt, så har fabriken tagit fram en helt unik jubileumsmodell för den svenska marknaden. Det är en 
limiterad upplaga om endast 15 enheter, Nexxo t 729 Bürstner Husbils Club 15 år. Känns bra att vi 
kan uppmärksamma, fira och hedra våra viktigaste kunder, medlemmarna i Bürstner Husbils Club, 
säger en glad och stolt Peter Östlund.” 
 
 

 
 
 
 



Alla goda ting är tre. 
 
Till årsmodell 2013 har Bürstner och generalagenten läst av trenden att efterfrågan på mindre hus-
bilar ökar, och då modeller med en totallängd under 6 meter. Därför så introduceras nu två nya 
modeller: halvintegrerade Brevio t 600 och halvintegrerade med fällbädd över sittgruppen Ixeo Time 
it 590. Lägger vi sedan till fjolårets populära Ixeo Time it 585 så har Bürstner nu tre riktigt intressanta 
och prisvärda modeller med en totallängd under 6 meter. 
 
Trots sin litenhet så är de här tre modellerna mycket rymliga invändigt. I Ixeo Time it 585 och it 590 
så sover 4 personer bekvämt tack vare den smarta fällbädden över sittgruppen. I nya Ixeo Time it 590 
så har man till och med fått plats med ett badrum längst bak som man egentligen bara hittar i 
husbilar över 7-8 meter. 
 
”Extra kul med de här ”under 6 meter modellerna” är att vi kan erbjuda dom till ett bra instegspris, 
från 549 000 kr, säger Peter Östlund”. 
 

Markanadens bredaste modellprogram? 
 
Bürstner är idag den ledande husbilsproducenten på marknaden. Det här medför att man också kan 
erbjuda ett brett modellprogram. För årsmodell 2013 så finns det närmare 60 olika modeller, 
planlösningar och storlekar att välja mellan. Utöver det breda modellutbudet så har Bürstner satsat 
på kundanpassning. Mer eller mindre samtliga modellserier har två olika snickerier att välja mellan, 
en mörk- och en ljus variant. Till detta finns det ett flertal olika lackeringsalternativ och hela 13 olika 
klädslar att välja mellan. Så man kan säga att varje modell ska kunna anpassas till varje kunds tycke 
och smak. 
 
”Möjligheten att mer eller mindre designa sin egen husbil är kanske Bürstners största styrka, flikar 
Peter Östlund in”. 
 

Bra kan alltid bli bättre. . . 
 
Den svenska generalagenten Bürstner Sverige har valt att modifiera och extrautrusta de svenska 
Bürstner husbilarna. Detta på grund av vårt svenska klimat, men också för att tillmötesgå svenska 
kunders högre krav och önskemål. Standardutrustnings- och mervärdeskonceptet kallas för ”Made 
for Sweden”. 
 
”Made for Sweden” innebär att husbilarna extrautrustas och modifieras i produktionen. Bland annat 
så utrustas de svenska husbilarna med extra bodelsbatteri, golvvärme, alltid största möjliga effekt på 
värmepannan, isolerade och uppvärmda tankar/spillvattenrör med mera. 
 
En annan viktig del i ”Made for Sweden” är tryggheten efter köpet. Därför så har samtliga nya 
Bürstner husbilar som levereras av en auktoriserad återförsäljare: 5 års helfordonsgaranti, 3 års 
vagnskadeförsäkring, 3 års vägassistans och 5 års täthetsgaranti.  
 
”Det här trygghetspaketet är vi ensamna om på den svenska marknaden. Vi tycker det är oerhört 
viktigt att våra kunder känner en extra trygghet när man köper sin nya husbil från en auktoriserad 
återförsäljare. Köper man en ny Bürstner husbil hos någon av våra återförsäljare så har man ett 
bekvämt och mer eller mindre kostnadsfritt ägande i fem år tack vare våra unika garantier, säger 
Peter Östlund.” 
 
 
 
 
 



Bürstner Husbils Club 15 år. 
 
På Elmia-mässan nu den 6-9 september i Jönköping är det 15 år sedan Bürstner Husbils Club bildades. 
Från att en mindre grupp Bürstner entusiaster med Jan Wilhelmsson i spetsen bildade klubben på 
Elmia 1997, så är det nu närmare 400 aktiva medlemmar i klubben (antal registrerade husbilar i 
klubben). 
 
Klubbens 15 års jubileum kommer Bürstner och generalagenten uppmärksamma genom flertalet 
aktiviteter exklusivt bara för medlemmarna i klubben. Även fabriken kommer att uppmärksamma 
och fira 15 års jubileumet. Till klubbens ära har, som tidigare nämnts, en unik Jubileumsmodell tagits 
fram. Det är en limiterad upplaga om 15 specialdesignade och numrerade Nexxo t 729 Bürstner 
Husbils Club 15 år. Jubileumshusbilen kommer att förses med bland annat en exklusiv gravyrplatta 
diskret placerad i instrumentpanelen. 
 
”Det är verkligen kul att följa klubben utveckling och även se hur aktiv klubben är med alla sina 
träffar. Bürstner Husbils Club och dess medlemmar är mycket viktiga för oss. Deras erfarenheter är 
en stor tillgång för både oss och fabriken. Ska bli kul att få vara delaktig i deras jubileum, säger Peter 
Östlund.” 
 
 
Frågor om Bürstner och alla nyheter? 

Vänd dig till Peter Östlund, VD, Bürstner Sverige AB, 0143-66 62 01, peter.ostlund@buerstner.se. 


