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Bürstner Ixeo it 680 G

Bürstner vierde z’n vijftigste verjaardag in 2008 met de introductie van de
Quadro. Toen Audi bezwaar maakte – het leek te sterk op Quatro – veranderde
de camperfabrikant de naam van de serie in Ixeo. Alleen in de allereerste folder
en de KCK-koopgids uit die tijd komt de Quadro nog voor.

De huidige Ixeo is dus goed doorontwikkeld en nu leverbaar in drie
indelingsvarianten. Naast de titelhouder zijn een 728 G met achterin twee
eenpersoonsbedden en een 734 met zogenaamd queensbed – vrijstaand
middenachter – leverbaar. Alle Ixeo-modellen beschikken over dezelfde
zitgroep. Elke Ixeo halfintegraal is ook voorzien van een extra hefbed tegen het
plafond. Parallel aan de Ixeo bouwt Bürstner de Dethleffs 4-travel met dezelfde
indeling.
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Juryrapport:
De keuze van de Camper van het Jaar-jury valt op de Bürstner Ixeo it 680 G
vanwege z'n gedurfde indeling. In eerste instantie zullen velen het enige bed,
een hefbed boven de zitgroep, zelfs niet opmerken.
Het is volledig opgenomen in het plafond, zelfs aan een fake dakluik met
lamplicht is gedacht. Loopt het tegen bedtijd dan verschijnt er, door een druk op
de knop, een lengtebed van 200 x 138 centimeter. Prettig laag en stabiel landt
dit bed op de zitting van de bank, garantie voor een makkelijke instap.
Tegelijkertijd komt het hoofdeinde omhoog zodat een soort hoofdbord mooi
vorm geeft aan het bed. De bovenkasten bewegen niet mee, het bed zakt er
tussendoor.
De toegangsdeur is standaard maar liefst 70 centimeter breed. Overal is
stahoogte van 195 centimeter beschikbaar. De garage plakt Bürstner achter de
camperbrede badkamer. Daardoor ontstaat een verrassend veelzijdige
gebruiksmogelijkheid die ook vanuit de badkamer – legkast en hangkast bovenin bereikbaar is.
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De vakjury bestaat uit:

Mathijs de Winter, hoofdredacteur Kamperen ANWB
Niek Schenk, Algemeen Dagblad
Kees Witvliet, Freelance camperjournalist (CamperCake)
Wim de Roos, Kampeer & Caravan Kampioen
Trudy Fraterman, ervaringsdeskundige

Eerdere campers van het jaar:

2015 LMC Explorer 585 Sportline
2014 Bürstner Brevio t 645
2013 Roller Team Livingstone
2012 Carthago C-Tourer
2011 LMC Explorer I 698 G
2010 Chausson Welcome Sweet
2009 Dethleffs Globeline T6813
2008 Hobby Van Exclusive
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