KAMPEERAUTO PREVIEW 2017 \ BÜRSTNER

Dynamische dertiger
Absolute blikvanger bij Bürstner komend seizoen is de Lyseo
die de Nexxo, Nexxo Time en Ixeo Time vervangt. Ook de kampeerbussen die pas vorig jaar werden gelanceerd, krijgen versterking, net zoals de Ixeo die opnieuw van zich laat spreken
met een bijzondere indeling.
Al 30 jaar bouwt de Duits-Franse
fabrikant kampeerauto ’s. Dat
viert men met een speciale versie
van de semi-integraal Ixeo Time
in drie indelingen (dwarsbed,
lits-jumeaux en vrijstaand bed)
en één variant met vrijstaand bed
van de Viseo integraal met een
superieure uitrusting aan een
scherpe prijs. De Ixeo Time krijgt
hiermee nog even respijt. Deze
vier modellen onderscheiden
zich qua exterieur met een zwart
gelakt radiatorrooster, 16” velgen,
verzonken ramen, een bijzondere striping en de verwijzing naar
het 30-jarige jubileum. Een extra
brede Hartal deur met venster
en centrale vergrendeling vergemakkelijkt de toegang net zoals
de opstaptreden bij de bestuurderscabine. Het interieur presenteert zich in het welgekende bleke
Ginger Teak fineer, waarbij donker of bleek leder afgewerkt met
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nubuck wordt gecombineerd.
Ook veiligheid en comfort worden
hoog in het vaandel gedragen met
een snelheidsregelaar, passagiersairbag, Remis cabineverduistering en een Pioneer multimediasysteem met achteruitrijdcamera.
DE TOEKOMST
Gloednieuw is de Lyseo die in twee
alkoofvarianten en acht semi-integraal indelingen met of zonder hefbed verkrijgbaar is, waaronder de
veelbelovende T744 met loungezit achteraan waarboven een hefbed hangt. Een integraalversie
is voor aanvang 2017 gepland.
Kenmerkend voor deze modelreeks is de dubbele technische
bodem waardoor de vloer geen
niveauverschillen meer vertoont,
de brede toegangsdeur met elektrische instaptrede, het polyester dak
en de maxigarage. In het interieur
geniet je van een royale stahoogte

van 205 cm en heb je de keuze uit
de klassieke uitvoering in het bleke
Ginger Teak fineer of de donkere
Santina variant, waarbij crèmekleurige of lichtgrijze kastkleppen
worden gecombineerd.
UITBREIDING
Op de IT 640 na die een compactere variant op de 680 met
vrijstaand hefbed vormt dat langs
drie kanten toegankelijk is en achteraan een in de breedte van het
voertuig opgestelde keuken heeft
met daarachter een ruime natte
cel, gaat de Ixeo ongewijzigd het
seizoen in. De Elegance is enkel
nog als tandemas uitvoering verkrijgbaar in drie indelingen met
een MTM boven 3,5 T. Ook de City
Car kampeerbussen krijgen versterking met de C602 en de C640,
beiden met lits-jumeaux op respectievelijk 6 en 6,40 meter. (WS)
Info:
Campingshow Vervaet,
tel. 09 348 10 19
www.campingshow-vervaet.be
Vanomobil, tel. 056 43 01 80
www.vanomobil.eu
www.buerstner.com

