
PRESSMEDDELANDE 
Den 14 februari, 2008 
  
Bürstner firar 50 år med jubileumshusbil 
Den tyska husbil- och husvagnstillverkaren Bürstner firar 50 år genom 
att lansera en speciellt framtagen jubileumshusbil - Quadro. Den har 
fyra fasta sovplatser, vilket är unikt för en halvintegrerad lågbyggd 
husbil. Modellen har Sverigepremiär den 15 till 17 februari på Mälar 
Camp, Arlanda stad. 
  
-       Bürstner har under flera år sett ett ökat intresse för 
husbilar som är lätta att manövrera, rymliga att leva i och samtidigt 
är eleganta. Det har man tagit fasta på i utvecklingsprocessen med 
jubileumshusbilen Quadro, säger Tage Lindström, platschef för 
Bürstners återförsäljare Mälar Camp, Arlanda stad. 
  
Husbilsintresset har under de senaste åren vuxit stadigt i Sverige. 
Det är bland 40-talisterna som engagemanget blivit stakare. De är 
nära pensionen, har stark ekonomi och tid för att uppleva. 
Framförallt vill de kunna resa tryggt och smidigt, vilket är två av 
husbilens många fördelar. 
  
-       2007 levererade Bürstner 326 husbilar i Sverige, motsvarande 
siffra för 2006 var 217. Det är en ökning på drygt 50 procent. En 
stor andel är helt nya kunder som tidigare inte ägt husbil, vilket är 
jätteroligt, berättar Conny Ekman, ansvarig för Bürstner Sverige AB. 
  
Rymlig husbil 
Hemligheten med Quadro är det lite förhöjda taket i främre delen av 
husbilen. Det är därunder som den nedsänkbara dubbelsängen döljer sig 
och som är placerad över sittgruppen. Tillsammans med bädden i den 
bakre delen av husbilen ger det hela fyra fasta sovplatser. Den 
genomtänkta planlösningen och det stora takfönstret ovanför 
förarplatsen skapar rymdkänsla och ger ett ljust intryck. 
  
Bra vägegenskaper 
Den strömlinjeformade karossen och det bredspåriga Fiat-chassiet med 
större spårvidd på bakaxeln gör att husbilen är trygg och lätt att 
köra. Quadro har också en unik design och färgsättning, som gör att 
den kommer att dra blickarna till sig utefter vägarna. 
  
-       De som köper Quadro får väldigt mycket husbil för pengarna, 
både utrustnings- och designmässigt. Den är dessutom bränslesnål, 
säger Tage Lindström. 
  
Händelserikt jubileumsår 
Bürstner levererade sin första husvagn 1958 och därav 50- 
årsjubileumet. Historien börjar dock redan 1924 i form av ett 
finsnickerirörelse för möbler i tyska staden Kehl. Det var här 
grunden för Bürstners hantverkskunnande, fingertoppkänsla för design 
och kunskap om ergonomi skapades – det som idag är företagets signum. 
  
-       Jubileumshusbilen kommer att turnera runt hos Bürstners olika 
återförsäljare i Sverige under våren, från Umeå i norr till Svedala i 
söder. Bürstner kommer också att etablera två helt nya återförsäljare 
i Sundsvall respektive Borlänge under våren 2008, berättar Conny Ekman. 



  
Bildtexter: 
Bild Quadro extriör: Bürstners jubileumshusbil Quadro. 

  
Bild Quadro interiör: Den lätt nedfällbara sängen i främre delen av 
husbilen. När sängen är uppfälld ger det ett härligt och luftigt 
vardagsrum. 

  
Kontaktuppgifter: 
Tage Lindström, platschef hos Bürstners återförsäljare Mälar Camp, 
Arlanda stad 
Tfn: 070-657 01 10 
tage@ostcamp.se 
  
Conny Ekman, ansvarig för Bürstner Sverige AB 
Tfn: 070-550 35 36 
conny@ostcamp.se 

Bürstner återförsäljare. 
http://www.buerstner.se/se/aterforsaljare.html 
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