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Welkom bij de Oorsprong.
Welkom bij Pössl Nederland.
Buscamper Nederland B.V.
De wereld verandert - ook de reiswereld. Continuïteit,
Duurzaamheid en stabiliteit zijn de nieuwe standaarden
van zelfvoorzienend reizen. Pössl biedt als marktleider in
buscampers precies wat u daarvoor nodig heeft: kwaliteit,
comfort, innovatie en service- waarden waarop u kunt
bouwen en waarmee u graag reist.
Kom aan boord en ontdek de wereld met Pössl.
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DOMPEL JEZELF ONDER IN DE WERELD
VAN PÖSSL - THE ORIGINAL.

PAGINA

6-27
D-LINE LAAT JE GLIMLACHEN
De Pössl D-Line is al jaren een succesnummer. Door de praktische indeling, veel opbergruimte en een verscheidenheid
aan modellen. Met de D-Line vindt u precies uw PÖSSL.
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28-35
LA DOLCE VITA
De Trenta klinkt niet alleen als Bella Italia, het is ook een
statement voor meer dan 30 jaar PÖSSL-ervaring.
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36-52
SUMMIT MOBIELE VRIJHEID
Of het nu gaat om Summit, Summit Prime of Summit Shine - het
unieke ruimtegevoel van de Summit-modellen laat de harten van
kampeerders sneller kloppen.
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D-LINE LAAT JE
GLIMLACHEN
Wie kiest voor de PÖSSL D-Line heeft ook de keuze. Voor elke smaak en toepassing vindt u hier de
juiste buscamper. Omdat de PÖSSL D-Line-serie de meeste modellen biedt. Van praktisch tot royaal
met veel opbergruimte. Met verschillende indelingen en interieur opties. De D-Line heeft precies uw
PÖSSL.
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Highlights

SOFTLOCK (STANDAARD)

CABINE VERDUISTERING (STANDAARD)

ELEKTRISCHE OPSTAP (STANDAARD)

MUGGEN HOR (STANDAARD)

Nooit meer 's nachts de camping wakker maken. Met
dit gepatenteerde systeem sluit uw schuifdeur het
laatste stukje geluidloos door een ingenieus softlock
systeem.

Voor een ongestoorde en lange nachtrust.

De extra brede opstap schuift uit met een druk op de
knop.

Voor frisse lucht en tegen muggen.

ISOFIX KINDERZITJE BEVESTIGING (AFHANKELIJK
VAN DE UITVOERING STANDAARD OF OPTIONEEL)
Veilig reizen voor jong en jonger.
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CAMPER DEEL VERDUISTERING (STANDAARD)

HEFDAK (OPTIE)

De perfecte privacy en zonwering. Inclusief hor!

Voor veel modellen optioneel leverbaar:
een slaapdak voor twee extra bedden.
Ligoppervlak: 200 x 130 cm

Een logeerkamer
in een oogwenk
Of u nu reist met kinderen, kleinkinderen of
spontaan bezoek ontvangt van goede vrienden. In een paar eenvoudige stappen kan de
zithoek worden omgetoverd tot een gezellige
logeerkamer met een 3e bed. Wij wensen je
een goede nacht.
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Roadcruiser Revolution met hefbed.
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XXL OPBERGRUIMTE
Onze bedden kunnen worden gedemonteerd, opgevouwen en
gestapeld. Zo eenvoudig is het om altijd de optimale en maximale
opbergruimte te hebben.
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Optioneel 3e bed element voor in de zithoek inclusief
"uitdraaibaar tafelblad"
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D-Line in één oogopslag.

6.36 m
5.99 m

5.41 m
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ROADCAMP
Houtdecor Calva Apfel / stoffering Timeless
Uitdraaibaartafelblad (optioneel)

Ruime keukenkasten

en laden bieden ruimte voor alle keukengerei.

5.41 m

Extra kort voertuig - de perfecte metgezel voor elke dag
Vaste deur naar geintegreerde douche/toilet
Comfortabele zitgroep voor maximaal vier personen
Zowel van buiten als van binnen toegang tot de koelkast dankzij
de aan beide zijden scharnierende deur
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Ruime natte cel (douche en toilet)

cel zelfs met compacte afmetingen toch veel
bewegingsvrijheid

ROADCAMP R
Dakota Eiche houtdecor (optioneel)

stoffering Marais | Uitdraaibaar tafelblad (optioneel)

Slaapgedeelte

Met extra opbergvakken bovenlangs

Praktische ruimte douche

Meer ruimte in de natte cel en anderzijds
meer leefruimte

5.41 m

Extra kort voertuig - de perfecte metgezel voor elke dag
Slim schuifwand systeem voor grote douche en of toilet ruimte
Zowel van buiten als van binnen toegang tot de koelkast dankzij
de aan beide zijden scharnierende deur
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OOK
VERKRIJGBAAR ALS
EEN SPECIAAL PLUS
MODEL

2WIN
Houtdecor Calva Apfel/stoffering Timeless
Uitdraaibaar tafelblad

Ruime keukenkasten

en laden bieden ruimte voor uw keukengerei

5.99 m

Vaste deur naar geintegreerde douche/toilet
Allround opbergboxen boven het bed achter
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Grote natte cel (douche en toilet)
Comfort bijna zoals thuis

OOK
VERKRIJGBAAR ALS
EEN SPECIAAL PLUS
MODEL

2WIN S
Grote natte cel (douche en toilet)
Comfort bijna zoals thuis

Kingsize bed

1.960 x 1.550 / 1.420 mm

Ruime keuken

koelkast deur kan in beide richtingen geopend worden

PraktischeKlassieke uitvoering / interieurstoffering
Silver (optioneel)
Tafelblad alternatiefuitdraaibaar (optioneel)

5.99 m

Vrije doorkijk naar achter voor ruimtelijk gevoel
Krachtige compressorkoelkast - kan in beide richtingen worden
geopend , vriesvak kan worden verwijderd
Vaste deur naar geintegreerde douche/toilet
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OOK
VERKRIJGBAAR ALS
EEN SPECIAAL PLUS
MODEL

2WIN R
Dakota Eiche houtdecor (optioneel)

stoffering Silver | Uitdraaibaar tafelblad (optioneel)

Kingsize bed

1.960 x 1.570 / 1.450

5.99 m

Hoog geplaatste koelkast - bijzonder gemakkelijk te bereiken
Een grote koelkast met apart vriesvak is optioneel verkrijgbaar
Slim schuifwand systeem voor grote douche en of toilet ruimte
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Praktische natte cel (douche en toilet)
Meer ruimte in de douche of toilet

OOK
VERKRIJGBAAR ALS
EEN SPECIAAL PLUS
MODEL

2WIN RS
Kingsize bed

zeer comfortabel en extra groot

Praktische natte cel (douche en toilet)
flexibel in te delen ruimte

Houtdecor Calva Apfel en stoffering Timeless (optioneel)
uitdraaibaar tafelblad (optioneel), Hefdak (optioneel)

5.99 m

Vrije doorkijk naar achter voor ruimtelijk gevoel
Slim schuifwand systeem voor grote douche en of toilet ruimte
Koelkast op de kopse kant, te openen in beide richtingen
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P2 RELAX
Afzonderlijke natte cel

Dakota Eiche houtdecor (standaard)

Slaapgedeelte met grote kast

Verlichte vitrine

met hoogwaardige materialen afgewerkt

extra grote (in de lengte) bedden en een
kastenwand achter

5.99 m

Royaal en open ruimteconcept
Speciaal aangepast aan de behoeften van stellen die alleen reizen
Vaste deur naar geintegreerde douche/toilet
Veel opbergruimte in het "slaapkamer wandmeubel"
Verlichte vitrine voor een bijzondere sfeer
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Stoffering Limette (optioneel)

Voor een gezellige
knusse sfeer

De keuken

Koelkast met lades

ROADSTAR 600 L
In en uitstap gemak bij het bed

Ideaal als u een buscamper wilt van maximaal 5,99
meter maar wel met bedden in de lengte voor het in en
uitstap gemak

Koken, bijna zoals thuis

Functioneel met optimale kasten
en lades

Dakota Eiche houtdecor (optioneel)

Stoffering Limette (optioneel) | Uitdraaibaar tafelblad (optioneel)

5.99 m

Bedden in de lengte voor in en uitstap gemak
Grote aparte hangkast onder het bed
Praktische opklapbare wastafel in de douche voor meer ruimte
Vrije doorkijk naar achter voor ruimtelijk gevoel
Zowel van buiten als van binnen toegang tot de koelkast
dankzij de aan beide zijden scharnierende deur
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ROADSTAR 640 DK
Dakota Eiche houtdecor(optioneel)

Stoffering Marais | Uitdraaibaar tafelblad (optioneel)

Keuken gedeelte

Functioneel en met veel
opslagruimte

6.36 m

Aparte douche ruimte (ook te gebruiken als hangkast) tegenover
de toilet ruimte. Unieke afscheiding mogelijk van slaap gedeelte.
Allround opbergboxen boven het bed achter
Royaal dwarsbed voor slaapcomfort zoals thuis
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Koelkast + kledingkast

De perfecte hangplek voor uw
deftige kleding

Nieuw doucheconcept

Meer ruimte in de separate
douche en toilet en tegelijkertijd
een afscheiding voor de uitslaper
versus de ochtendmens. Slaapgedeelte bedden in de breedte

ROADCRUISER
Extra grote kitchenette

met optioneel een extra grote koelkast

Centrale ruime natte cel
(douche en toilet)

met scheidingswand voor het slaapgedeelte

Houtdecor Calva Apfel

stoffering Marais (optioneel), uitdraaibaar tafelblad (optioneel)

6.36 m

Hoog geplaatste koelkast - bijzonder gemakkelijk te bereiken.
Optioneel ook grotere koelkast absorptie
Comfortabele zitgroep voor maximaal vier personen
Slim schuifwand systeem voor grote douche en of toilet ruimte
Royale bedden in de lengte voor in en uitstap gemak
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ROADCRUISER B
PraktischeKlassieke uitvoering / interieurstoffering
Timeless Tafelblad alternatiefuitdraaibaar (optioneel)

Kitchenette

Vrije doorkijk naar achter door
laag geplaatste koelkast

6.36 m

Vaste deur naar geintegreerde douche/toilet
Royale kasten onder de lengte bedden
Royale bedden in de lengte voor in en uitstap gemak
Vrije doorkijk naar achter voor ruimtelijk gevoel
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Natte cel

(douche en toilet in een ruimte
met vaste deur)

ROADCRUISER EVOLUTION
Ruime natte cel (douche en toilet)

Draai systeem ook te gebruiken als afscheidingswand
slaap gedeelte en woongedeelte

Dakota Eiche houtdecor (optioneel)

Stoffering Marais | uitdraaibaar tafelblad (optioneel)

6.36 m

Verhoogde koelkast - bijzonder gemakkelijk te bereiken
Elektrisch verstelbaar bed voor extra opbergruimte of extra stapelbed
Lage instap van het bed (vers water tank 50 liter en diesel verwarming)
Optioneel extra bed voor 2 extra slaapplaatsen
Extra grote opbergruimte met een breedte van 131 cm
Standaard met krachtige dieselverwarming
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ROADCRUISER REVOLUTION
Dakota Eiche houtdecor (optioneel)

Stoffering Silver (optioneel), uitdraaibaar tafelblad (optioneel)

Creëer handige opbergruimte

of een stapelbed voor totaal 4 slaapplaatsen (optioneel) Bed elektrisch
in hoogte verstelbaar

6.36 m
Hoog geplaatste koelkast - bijzonder gemakkelijk te
bereiken. Optioneel ook met grotere slim tower koelkast
Elektrisch verstelbaar bed voor extra opbergruimte of
extra stapelbed
Hoogwaardig verlichtingsconcept met extra verlichting
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Met een royaal ruimtegevoel dankzij een binnenstahoogte
van 213 cm. Letwel gewicht van de camper neemt toe.

Gezellige zithoek

voor vier personen op reis en op de bestemming

ROADCRUISER XL
Grote natte cel
douche en toilet

Kitchenette

met koelkast en een ruime kledingkast of optioneel een grote koelkast en dan boven een kastje

Houtdecor Calva Apfel

Stoffering Timeless (optioneel), uitdraaibaar tafelblad (optioneel)

6.36 m

Bijzonder geschikt voor lange personen dankzij de bedmaat
aan 1 zijde van 208 cm
Met een royaal ruimtegevoel dankzij een binnenstahoogte
van 213 cm. Letwel het gewicht van de camper neemt toe.
Vakken en kasten en met veel bergruimte
Slim schuifwand systeem voor grote douche en of toilet ruimte
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Interieur
Houtdecor
Vrijheid begint bij keuzemogelijkheid. Dat biedt de D-Line niet
alleen met een groot aantal indelingen, maar ook met de mogelijkheden voor de inrichting van het interieur. Zodat u zich
thuis voelt - waar ook ter wereld.
Wij adviseren u graag! Vraag gerust naar de combinatie- en
uitrustingsmogelijkheden.

HOUTDECOR CALVA APFEL STOFFERING
TIMELESS
Letwel de vloer kleur is anders dan in de folder, de
vloer wordt in 2022 modellen donker grijs uitgevoerd

Stoffering opties

DAKOTA EICHE HOUTDECOR (OPTIONEEL)
Houtdecor Dakota Eiche met sfeervolle kastfrontjes
en standaard stoffering Marais.

(afhankelijk van de uitvoering standaard of optioneel)

STOFFERING TIMELESS

STOFFERING MARAIS

STOFFERING SILVER

STOFFERING LIMETTE

STOFFERING PARADISO

De gebruikte bruintinten creëren een
gezellige sfeer en passen perfect bij het
getoonde houtdecor Calva Apfel.

Passende combinatie van stoffen die
de waarde van vooral het Dakota Eiche
houtdecor onderstreept.

Ons moderne, maar tijdloze en
extreem slijtvaste interieur voor
de D-Line-modellen.

Jong, fris en modern. Limette brengt een
frisse wind in uw PÖSSL en past perfect
met Dakota Eiche houtdecor.

Tweekleurige, stevige stofcombinatie in
velours-look met PÖSSL-opdruk.
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LA DOLCE
VITA
PÖSSL Trenta. Klaar voor de komende 30 jaar. De Trenta klinkt niet alleen als Dolce Vita en Bella Italia - het
is ook een icoon van 30 jaar ervaring in het bouwen van intelligente buscampers. Met zijn open leefruimteconcept biedt hij hoofd- en bewegingsvrijheid. De unieke verlichting en het exclusieve designconcept
maken de Trenta tot een zeer bijzondere vertegenwoordiger in zijn soort, net als zijn eigenaren.
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Highlights
UNIEK VERLICHTINGSCONCEPT
Wie plaatsneemt in de Trenta voelt zich
direct op zijn gemak en in goede handen.
Deze aangename feelgood-sfeer wordt
gecreëerd door een uitgekiend verlichtingsconcept dat uit talrijke indirecte verlichtingseenheden bestaat en het interieur
tot een gezellige leefruimte maakt. Dus
de Trenta kan niet alleen overtuigen met
veel praktische details, maar ook met een
aangename sfeer.

UNIEK VERLICHTINGSCONCEPT

HOOGWAARDIGE WANDSTOFFERING

EIGENZINNIG INTERIEUR

Dakkasten met indirecte verlichting.

in het zitgedeelte en in het slaapgedeelte (alleen
Trenta 640) voor een bijzondere woonsfeer.

Houtdecor Tiberino met speciaal
passende stoffering Pacco.

MODERNE KASTFRONTJES

MEER GEVOEL VOOR RUIMTE

SLANKE KEUKEN

DESIGN EXTERIEUR

Deze onderstrepen het moderne design.

Open ruimte boven de voorstoelen met extra
verlichte opbergvakken.

in een modern design met een werkblad op
optimale werkhoogte.

Stickers en patrijspoorten op elkaar afgestemd complementeren het elegante
design van het exterieur (optioneel, met
Trenta 640-serie).
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in één oogopslag.

DOLCE VITA

6.36 m
5.99 m

5.41m
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TRENTA 540 R
Zitgroep voor vier personen

Uitdraaibaar tafelblad (optioneel)

Praktische Natte cel (douche en toilet

met handige ruimte besparende draaibaar wandsysteem

5.41 m

Compacte buscamper voor dagelijks gebruik
Slim schuifwand systeem voor grote douche en of toilet ruimte
Open ruimte boven de voorstoelen
Aan beide zijden scharnierende koelkast kan van binnen en
van buiten worden geopend

32

Praktische keuken

De koelkast kan in beide richtingen
geopend worden

TRENTA 600
Ruime natte cel (douche en toilet in 1)
met een grote spiegel en slimme schuifdeur

Comfortabel slapen

Groot tweepersoonsbed achter

Gezellige sfeer

Uitdraaibaar tafelblad (optioneel)

5.99 m
Vaste deur (inschuifbaar) naar geintegreerde douche/toilet ruimte
Royaal en open ruimteconcept, vrije doorkijk naar achter en
open ruimte boven de voorstoelen
Koelkast met uitneembaar vriesvak dat in beide richtingen
kan worden geopend
Zitting gemaakt van ergonomisch gevormde bekleding
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TRENTA 600 R
Comfortabel zitten

Het houtdecor Tiberino past perfect bij de hoogwaardige kastfrontjes,
Uitdraaibaar tafelblad (optioneel)

Comfortabel slapen

Groot tweepersoonsbed achter

5.99 m

Slim schuifwand systeem voor grote douche en of toilet ruimte
Royaal en open ruimteconcept, vrije doorkijk naar achter en
open ruimte boven de voorstoelen
Zitting gemaakt van ergonomisch gevormde bekleding
Aan beide zijden scharnierende koelkast kan van binnen en
van buiten worden geopend
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De praktische natte cel
(douche en toilet)

met handige ruimte besparende draaibaar
wandsysteem

TRENTA 640
Brede ingang

De koelkast kan in beide richtingen worden
geopend

Slaap als thuis

Het gehele slaapgedeelte is voorzien van hoogwaardige
wandstoffering

Fijne sfeer

Het houtdecor Tiberino past perfect bij de hoogwaardige
kastfrontjes| uitdraaibaar tafelblad (optioneel)

6.36 m

Vaste deur (inschuifbaar) naar geintegreerde douche/toilet ruimte
Royaal en open ruimteconcept, vrije doorkijk naar achter en
open ruimte boven de voorstoelen
Koelkast met uitneembaar vriesvak dat in beide richtingen kan
worden geopend
Zitting gemaakt van ergonomisch gevormde bekleding
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SUMMIT MOBIELE
VRIJHEID
Met de Summit presenteerde PÖSSL in 2016 één van de eerste buscampers met een zwenkwand in de natte cel waardoor in 1 handomdraai de
toilet ruimte afgescheiden wordt en er een douche ruimte ontstaat.
Voor wie een extra ruimtelijk gevoel wil kan kiezen voor de Summit
Prime welke standaard uitgerust is met een Skyroof. Met de Summit
Shine wordt een nieuw niveau van ruimte gecreëerd door onder andere
het optioneel creëren of juist weglaten van de 4e zitplaats.
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Highlights
De som van vele slimme ideeën
De som van vele slimme ideeën
De Summit voegt alle voordelen van een
gesloten buscamper samen met tal van
slimme PÖSSL-details. Dit is maakt een
ontspannen manier van reizen mogelijk.
Met veel ruimte. Spontaan het weekend in
of op toerontdekkingsreis.

RAMEN MET EEN ALU-FRAME ZIJN EEN NOVITEIT IN

ISOFIX KINDERZITJE BEVESTIGING

SOFTCLOSE LADES STANDAARD

deze voertuigcategorie. Kwaliteit in elk detail.
Een must-have.

Isofix bevestiging (optioneel)

Kleine keuken toch groot: met het comfort van
thuis

EASY MOVE TAFEL (ALLEEN BIJ 540)

ZWENKWAND STANDAARD

De handige wegklapbare Easy Move-tafel zorgt
voor meer beenruimte.

De draaibare wand in de natte cel maakt
douchen eenvoudiger. Opbergvakje in de
zwenkwand optioneel verkrijgbaar bij
sanitair pakket.

UITBREIDING VAN DE BANK MET EEN
DERDE ZITPLAATS
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Twee worden drie: de bank is in
een mum van tijd uit te breiden
tot een driezitsbank met een
extra zitplaats (optioneel).
Alleen af fabriek te bestellen.

Highlights
Het pluspunt van de Summit Prime
Iedereen die in de nieuwe Summit Prime
stapt, ervaart het gevoel van ruimte. De
nieuwe Summit Prime is de absolute
luxeversie onder de buscampers. Standaard aan boord: de nieuwe SkyRoof®
welke kan worden geopend.

UNIEKE SFEER

SKYROOF ®
Te openen SkyRoof met hor en verduistering.

Indirecte verlichting en extra LED’s zorgen voor een optimale verlichting in het zitgedeelte.

VERDUISTERING VOORRUIT

KOELKASTDEUR

NIEUW LICHTCONCEPT PRIME

SKYROOF ® VAN BINNEN NAAR BUITEN

Van onder naar boven: groter zichtveld naar voren en meer privacy. Half gesloten kan iedereen
naar buiten kijken, maar niemand naar binnen.

De koelkast is van buiten en van binnen toegankelijk door de aan beide zijde te openen deur.

Het speciaal voor de Prime ontwikkelde lichtconcept zorgt voor een aangename
feelgood-sfeer.

Uniek open leefruimteconcept met veel
hoofdruimte en bewegingsvrijheid.

®
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Highlights
Summit Shine: Ondanks zijn compacte formaat, meer ruimte voor iedereen
Of het nu gaat om een MultiRoof, enkele stoel of Easy Move tafel: de Summit
Shine biedt een ruim, open interieur. Niet te vergeten: indien nodig kan er in
een mum van tijd opslagruimte worden gecreëerd.

FLEXIBELE OPSLAGOPLOSSING
De MultiRoof kan naar wens eenvoudig worden neergeklapt en zorgt voor meer opbergruimte boven de voorstoelenbestuurderscabine. Als de MultiRoof niet nodig is, kan deze eenvoudig omhoog
worden worden geklapt opgevouwen of volledig worden verwijderd.

HOOGWAARDIGE LIGHT RAIL

BOVENKASTEN MET VEEL RUIMTE

INNOVATIEVE ZITGROEP

EASY MOVE TAFEL

De bijpassende spots en USB-aansluitingen
van de lightrail in antraciet zorgen voor een
bijzonder modern design.

De relingen in de bovenkasten zorgen voor
extra veiligheid bij grote en zware lasten,
terwijl de optisch doorlopende LED-strips
in de kastfrontjes voor nog meer licht zorgen.

Individuele stoel inclusief verlenging voor een
extra stoel (optioneel) of ruimte voor maximaal
vijf personen dankzij de optionele 2+1 zitbank.

De handige wegklapbare opbergbare Easy
Move-tafel zorgt voor meer beenruimte.
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Compact aan de buitenkant - ruimtebesparend aan de binnenkant.
Iedereen die in de, nieuwe Summit klimt, voelt dit bijzondere ruimtelijke
gevoel. Inclusief alle pluspunten die de Summit te bieden heeft, zoals:
doorkijk naar achter, praktische zwenkwand in de natte cel, een hoogwaardig verlichtingsconcept, innovatieve koelkast en nog veel meer. Al
met al een echte topper met meerwaarde.

TOEGE�
VOEGDE
WAARDE

6.36 m
5.99 m
5.41 m

PAGINA
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SUMMIT 540

SUMMIT 600

SUMMIT 640
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SUMMIT 540
Gezellige sfeer

houtdecor Eiche Kupfer Bora (optioneel), Interieur Mindoro
(optioneel), Easy Move tafel

Keuken met innovatieve koelkast
Gemakkelijk te openen van binnen en
van buiten

Zwenkwand

met indirecte verlichting

5.41 m

Slimme room-in-room-oplossing douche/toilet met een zwenkwand
Vrije doorkijk naar achter voor ruimtelijk gevoel
Koelkast met uitneembaar vriesvak die in beide
richtingen kan worden geopend
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OOK
VERKRIJGBAAR
ALS EEN SPECIAAL
PLUS MODEL

SUMMIT 600
Gezellige sfeer

Houtdecor Eiche Kupfer Bora (optioneel), Stoffering Mindoro (optioneel)

Comfortabel slapen

Groot tweepersoonsbed achter

5.99 m

Slimme room-in-room-oplossing douche/toilet met een zwenkwand
Vrije doorkijk naar achter voor ruimtelijk gevoel
Royaal en open ruimteconcept

44

Comfortabele zithoek

Gezellig zitten met vier personen

SUMMIT 640
Culinair en praktisch design

Het extra grote keukenblok met grote
koelkast van 100 liter voor lokaal en
huiselijk genieten op reis

Slaap als een koning bed lengte 1 zijde 2 meter

Twee grote eenpersoonsbedden achterin voor in en uitstap
gemak ook makkelijk te gebruiken als tweepersoonsbed

Gezellige sfeer

Houtdecor Eiche Kupfer Bora (optioneel), Stoffering Mindoro
(optioneel), uitdraaibaar tafelblad (optioneel)

6.36 m

Bedden in de lengte voor in en uitstap gemak en 2 meter aan 1 zijde
Vrije doorkijk naar achter voor ruimtelijk gevoel, koelkast op
kopse kant en van binnen en buiten te openen
Slimme room-in-room-oplossing douche/toilet met een zwenkwand
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De nieuwe Summit Prime onderscheidt zich duidelijk in de markt. Het typische
Summit-gevoel van ruimte plus een bijzondere materiaalkeuze. Daarnaast een
uitgekiend lichtconcept met nog meer licht. En als kleine buscamper revolutie:
een SkyRoof® die kan worden geopend. Uniek in de de markt. Summit Prime onze Summit met de hoogste perfectie.

PLEZIER

6.36 m
5.99 m

5.41 m

PAGINA
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SUMMIT PRIME 540

SUMMIT PRIME 600

SUMMIT PRIME 640
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SUMMIT PRIME 540
Moderne sfeer

houtdecor Palissander, Stoffering Samba (optioneel)

Keuken met innovatieve koelkast

Gemakkelijk te openen vanuit binnen en
vanuit buiten

Comfortabele zitgroep

Easy Move tafel met reisfunctie

5.41 m

Slimme room-in-room-oplossing douche/toilet met een zwenkwand
Easy Move tafel met reisfunctie
Vrije doorkijk naar achter voor ruimtelijk gevoel, koelkast op
kopse kant en van binnen en buiten te openen
Royaal en open ruimteconcept door SkyRoof®
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SUMMIT PRIME 600
Moderne sfeer

houtdecor Palissander, Stoffering Samba (optioneel)

Slaap als thuis in het grootste
tweepersoonsbed in zijn klasse
(1.960 mm x 1.600 / 1.470 mm)

5.99 m
Een gevoel van ruimte
Slimme room-in-room-oplossing douche/toilet met een zwenkwand
Vrije doorkijk naar achter voor ruimtelijk gevoel, koelkast op
kopse kant en van binnen en buiten te openen
Royaal en open ruimteconcept door SkyRoof®
Extra grote zithoek Met
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ergonomisch gevormde kussens,
uitdraaibaar tafelblad (optioneel)

Royale natte cel met zwenkwand

Onze premium doucheoplossing in de luxeklasse.
In een hand omdraai van toilet naar douche.

SUMMIT PRIME 640
Keuken met innovatieve

koelkast Gemakkelijk te openen vanuit
binnen en vanuit buiten

Slaap als een koning bed lengte 1 zijde 2 meter
Twee grote eenpersoonsbedden achterin voor rustige
nachten zoals in een hotel

Moderne sfeer

houtdecor Palissander, Stoffering Samba (optioneel)

6,36 m

Vrije doorkijk naar achter voor ruimtelijk gevoel, koelkast op
kopse kant en van binnen en buiten te openen
Zitting gemaakt van ergonomisch gevormde bekleding
Royaal en open ruimteconcept door SkyRoof®
Slimme room-in-room-oplossing douche/toilet met een zwenkwand
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PÖSSL zet nieuwe normen
met de Summit 540 Shine
- in veel opzichten. Het extreem royale ruimtegevoel
door optioneel 4e en zelfs
5e zitplaats, het nieuwe
verlichtingsconcept en het
innovatieve MultiRoof. Voor
iedereen wat wils!

FLEXIBILITEIT

5.41 m

SUMMIT SHINE 540
PAGINA
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Praktische zwenkwand in de natte cel.
Een ruimtelijke oplossing

Slaap beter

Comfortabel tweepersoonsbed achter

SUMMIT SHINE 540
Keuken met compressorinnovatieve koelkast
Meer werkoppervlak dankzij opklapbaar keukenblad

Moderne sfeer

Houtdecor Mokka, Stoffering Grigio Lucente,
Easy Move tafel met reisfunctie

5.41 m

Slimme room-in-room-oplossing douche/toilet met een zwenkwand
Vrije doorkijk naar achter voor ruimtelijk gevoel, koelkast op
kopse kant en van binnen en buiten te openen
Uitnodigende zitgroep met Easy Move tafel inclusief reisfunctie
Enkele stoel i.p.v. bank optioneel met
uitklapbare 4e en zelfs 5e stoel
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Interieur

HOUTDECOR

VRIJ REIZEN ZOALS U DAT WILT
Voel je overal ter wereld thuis - onze individuele woonruimtes maken het mogelijk! Want met in totaal drie
verschillende uitrustingsvarianten is ook jouw favoriet
inbegrepen.
Selecteer eenvoudig jouw interieur en de Summit of
Summit Prime wordt een "eigen huis” op vier wielen.
Wij geven u graag advies - vraag gerust naar de combinatie- en uitrustingsopties.
STANDAARD HOUTDECOR SUMMIT
ROSENHOLZ

OPTIONEEL HOUTDECOR SUMMIT
MET EICHE KUPFER BORA

STANDAARD HOUTDECOR SUMMIT
PRIME PALISANDER

STANDAARD HOUTDECOR SUMMIT
SHINE MOKKA

STOFFERING

STOFFERING MINDORO

STOFFERING SAMBA

STOFFERING ORIGINAL CAPTAIN CHAIR

STOFFERING GRIGIO LUCENTE
(STANDAARD BIJ SUMMIT SHINE)
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Exterieur

LICHTMETALEN
VELGEN

16"

Maxi /Heavy 16"

VOOR ELK WAT WILS

Fiat

Geef je Pössl nog meer stijl. Heel eenvoudig: met ander
lakwerk en chique originele aluminium velgen met een
moderne uitstraling.

Citroën

LAK KLEUREN
Fiat / Citroën

Campovolo Grijs / Expeditions-Grijs

Artense grijs Metallic

Eisen Grau metallic

Lanzerote grijs / Thunder-grijs

Zwart metallic / Graphito Grey metallic

Wit
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facebook.com/buscamper

instagram.com/buscamper

youtube.com/buscamper

pinterest.nl/buscamper

vimeo.com/poesslgroup

linkedin.com/company/poesslgroup

Wij staan in Nederland graag voor u klaar bij Buscamper
Nederland, Pascalweg 24, Culemborg
En natuurlijk via buscamper.nl

developed by papillo.de

E E N M E R K VA N

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Houd er rekening mee dat sommige afbeeldingen in deze brochure decoraties, alternatieve ontwerpen of speciale uitrustingen bevatten die niet bij de levering zijn inbegrepen of waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Prijzen inclusief de momenteel geldende BTW.
Geldig voor levering van voertuigen tot 31 december 2021. Prijzen vanaf 1 januari 2022 kunnen afwijken. Alle afmetingen staan in millimeters, tenzij anders aangegeven. Informatie over techniek, watervoorziening en prijzen vindt u in de aparte prijslijst. Kleurafwijkingen zijn mogelijk door het drukproces. Stand 11/2021 – versie 3
*Volgens EG-richtlijnen 97/27 EG en EN 1645-2 omvat het "rijklaar gewicht" het leeggewicht van het voertuig - inclusief de bestuurder (75 kg) en gevulde brandstoftanks, evenals de volgende basisuitrusting: watertank met gereduceerd volume (20 l) , een gevulde aluminium gasfles (15 kg) en een kabeltrommel (4 kg).
Het technisch toelaatbare totaalgewicht mag niet worden overschreden door persoonlijke uitrusting, passagiers en eventuele speciale uitrusting. Door de installatie van speciale accessoires wordt het laadvermogen verminderd en kan het aantal toegestane personen worden verminderd. De informatie over leveringsomvang,
uiterlijk, prestaties, afmetingen en gewichten van de voertuigen komt overeen met de beschikbare kennis op het moment van drukken en de Europese homologatie-eisen. Deze kunnen veranderen totdat het voertuig is gekocht of afgeleverd. Afwijkingen in het kader van de fabriekstoleranties (max. + / - 5%) zijn mogelijk en toelaatbaar.

