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En genial kombinasjon av KNAUS design og MAN TGE chassis av 
høy kvalitet og med gode sikkerhetsfunksjoner. Denne bobilen 
tar deg hvor du vil uansett årstid. Velg mellom forhjul, bakhjul 
eller 4WD. Dette gjør denne til en fantastisk bobil som ikke setter 
noen begrensninger for reiselysten! 

EN "RÅTASS" MED 
MANGE MULIGHETER!

Hvis du vil ha enda 
mer komfort, 

kan du få sentrallås
 på garasjedør og 

serviceluker som ekstrautstyr

VAN TI PLUS TEKNIKK OG SIKKERHET

NEW

NEW

1. INDIVIDUELL DRIFT 2 & EURO 6D-TEMP-MOTORISERING 1 
 

Bestem selv hvordan bilen din skal være. Den vektbesparende forhjulsdriften 1 er standard, 
men kan byttes ut med en dynamisk bakhjulsdrift eller en kraftige firehjulsdrift. Med Euro 
6d-Temp-med AdBlue som standard reduseres utslippene av nitrogenoksid enormt, slik at 
de aktuelle forskriftene oppfylles. 

2. LUFTFJÆRING MED TO KANALER 1 
 

Den nye 2-kanals luftfjæringen på bakakslingen gjør det lettere å holde bilen i kjørefeltet, 
reduserer vingling og gir bedre kjøreegenskaper i svinger. Dette gir enda mer komfort og 
sikkerhet under kjøring.  

3. VELORGANISERT ELEKTRISK UTSTYR OG SERVICEBOKS 1 
 

Vi har plassert de tekniske komponentene slik at alt er lett tilgjengelig. I hekkgarasjen 
har vi lagd et oversiktlig område hvor du finner elektrisk utstyr og plass til 2 effektive 
batterier. Med de nye ladeforsterkerne lades bodelsbatteriene nå ekstra raskt og effektivt 
mens motoren går. I vår gjennomprøvde serviceboks samles alle viktige funksjoner og 
tilkoblinger sentralt på ett sted. Helt fra påfylling av ferskvann til avløpskran for gråvann. 
Her må du ikke lete lenge etter noe, uansett om vognen må på service, trenger vedlikehold 
eller er i daglig bruk. Du finner fort det du trenger, og kan gå tilbake til mer givende 
aktiviteter.

4. VELOCATE GPS TRACKER 2 
 

Hvis noe skulle skje, er du godt beskyttet med dette GPS-sporingssystemet fra Velocate. 
Sporingssystemet trenger lite strøm og kan sende i inntil tre måneder uten ekstern 
strømtilførsel. Systemet styres via en app og er enkelt å betjene. AGPS sørger for en ekstra 
rask posisjonsbestemmelse, og en følsom GPS-antenne gjør at du kan spore bilen selv 
under vanskelige betingelser.

5. MOTSTANDSDYKTIG GFK-KAROSSERI 1 
 

Både undersiden av gulvet og garasjegulvet er belagt med spesielt motstandsdyktig GFK. 
Kombinert med XPS-isolasjonen gir dette vognen optimerte isolasjonsverdier og gjør den 
optimalt beskyttet mot vær og vind, steinsprut etc. Det vil si at du holder deg varm på 
føttene og at kvaliteten på vognen holder ekstra lenge. High-Strength GFK-taket har en 
spesielt høy glassandel og beskytter deg mot haglskurer. Her sover du godt også når det 
stormer rundt deg.

6. SIDEVEGGER SOM HOLDER LENGE 1 
 

Forseggjorte sandwich-konstruksjoner av aluminium gjør hele kjøretøyets konstruksjon 
mer stabil, motstandsdyktig mot råte og ekstra lang levetid.

7. TETTHETSGARANTI 1

Når en bobil leveres, gjelder våre garantibetingelser. I denne forbindelsen tilbyr vi også 10 
års tetthetsgaranti på karosseriet som vi har produsert, samt 24 måneders garanti på deler 
som er produsert av KNAUS-partnere.

1 Standard 2 Ekstrautstyr
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Tåkelys inkl. svingelys. For at du skal se 
veien godt også når du skal svinge av, har 
tåkelyset et ekstra lys som stråler akkurat i 
den retningen du styrer bilen.

Cruisekontroll med hastighetsbegrenser. 
Med cruisekontrollen kan du enkelt og greit 
stille inn den hastigheten du vil ha, og så la 
bilen holde denne farten konstant. Denne 
funksjonen er perfekt på langturer på 
motorvei og landevei. Hastighetsbegrense-

ren er praktisk ved kjøring i tettbygde strøk. Du stiller den f.eks. inn på 50 km/t, 
og kan være trygg på at bilen ikke kjører fortere enn det før du slår begrenseren 
av igjen.

Adaptiv cruisekontroll (ACC) med 
hastighetsbegrenser. I tillegg til 
cruisekontroll og hastighetsbegrenser kan 
du også få en avstandsregulering som du 
kjenner fra personbiler (ekstrautstyr). Den 
tar hensyn til avstanden til bilen foran når 

den regulerer farten, korrigerer farten automatisk og holder trygg avstand.

Aktiv Lane Departure Warning. Den aktive 
Lane Departure Warning bruker den 
elektromekaniske servostyringen til å holde 
bilen i kjørefeltet. Lane Departure Warning på 
MAN TGE regulerer ikke avvik ved hjelp av 
bremseinngrep, men ved hjelp av en korrektur 

i styresnekken og servostyringspumpen, slik du kjenner det fra personbiler. Det er 
enestående i bobilbransjen. Den slår seg automatisk på fra en hastighet på 65 
km/t og sørger for at du holder stø kurs.

Oppmerksomhetsassistent. Lange 
strekninger uten pauser gir økt risiko for at 
du blir trøtt og det kan skje ulykker. For å 
beskytte deg mot dette, varsler oppmerks-
omhetsassistenten deg når det er på tide å 
ta en pause eller la noen andre kjøre hvis 

det er mulig. Assistenten gjenkjenner slike situasjoner på visse styringsmøn-
stre som tyder på at sjåføren er trøtt.

Fjernlysassistent "Light Assist". Nå 
kommer du aldri mer til å blende møtende 
trafikk fordi du glemmer å blende ned. Light 
Assist skifter automatisk fra fjern- til nærlys 
når det kommer en bil i mot i mørket.

Trafikkskiltgjenkjenning. Sto det 100 eller 
120 på skiltet? Når man er usikker, er det 
godt å ha trafikkskiltgjenkjenningen med om 
bord. Den er en pålitelig støtte i slike 
situasjoner. En sensor overvåker skiltene 
langs veien og sender deg informasjonen rett 

til cockpit-displayet. Slik ser du alltid hvilken fartsgrense som gjelder der du er.

Bakkestartassistent med utforbakke-
assistent (bare for firehjulsdrift). 
Bakkestartassistenten sørget for at bilen 
ikke rullet bakover da den startet i bakken. 
Nå har du endelig nådd toppen. Men 
spenningen er ikke over. Nå gjelder det å 

tøyle bilen i utforbakken. Her kontrollerer assistansesystemet farten konstant, 
slik at bilen er stabil uansett helning og underlag. Og du kan konsentrerer deg 
helt om styringen.

Bakhjulsdrift. Når bilen drives via bakakslingen, gjør det at den kjører bedre på 
mange underlag, eventuelt også at den har bedre trekkraft.

Firehjulsdrift med 6 gir eller 8 automatgir. Optimal trekkraft på alle underlag 
og i alle situasjoner. Med perfekt fordeling av trekkraft på begge akslingene gjør 
firehjulsdriften at bilen ligger bra på veien og er dynamisk, uavhengig av om du har 
manuelt gir eller automatgir. Og uansett om du bestemmer deg for firehjulsdrift, 
bakhjulsdrift eller forhjulsdrift, har du alltid sikkerhetsassistenter om bord i VAN TI 
PLUS på MAN TGE, enten som standard eller som ekstrautstyr. Det er enestående 
for bransjen.

Forhjulsdrift er også mulig med 8 automatgir (ekstrautstyr). Jo flere girtrinn 
du har, desto mindre blir avstanden mellom de forskjellige kjøretrinnene. Det betyr 
maksimal reduksjon av turtallssprang mellom girtrinnene og passende utveksling 
for alle kjøresituasjoner. Med automatgir kan du i tillegg slappe av og nyte turen, 
uten å tenke på om du har bilen i riktig gir.

KJØREASSISTANSESYSTEMER OG FORSKJELLIGE TYPER DRIFT SOM EKSTRAUTSTYR

Med dette smarte ekstrautstyret kan du tilpasse din VAN TI PLUS til dine individuelle preferanser og krav. Bestem selv hvordan du vil bli kjent med verden. Den 
vektbesparende forhjulsdriften er standard, men kan byttes ut med en dynamisk bakhjulsdrift eller en kraftig firehjulsdrift

*Assistansesystemer beskytter innenfor systemets grenser.

Innovative assistentsystemer sørger for 
at du alltid kommer trygt frem!*

Bedre sikkerhet. Mer kjøreglede. Mer effektivitet. Det sørger 
innovative assistentsystemer for. Og de fleste er standard i 
VAN TI PLUS. Som ekstrautstyr kan du velge akkurat det du 
trenger til drømmeferien din.

Start-stopp-system med 
gjenvinning av bremse-
energi. Her sørger to 
forskjellige tekniske 
løsninger for at energien 

utnyttes intelligent. Når bilen står stille, slås motoren 
automatisk av. Når du trykker inn clutchen, starter 
motoren igjen.

Nødbremseassistent EBA. 
Nå blir forutseende kjøring 
enda tryggere. Nødbrem-
seassistenten overvåker 
trafikksituasjonen foran din 

VAN TI PLUS og advarer deg mot for liten avstand ved å 
bremse automatisk. Slik kan kollisjoner unngås eller bli 
mindre alvorlige.

Multikollisjonsbrems. For 
å unngå at én ulykke blir til 
flere, sørger multikolli-
sjonsbremsen for at bilen 
stopper med én gang etter 

første sammenstøt. Når det skjer en ulykke, kan sjåføren 
ofte ikke reagere fort nok på situasjonen og stoppe bilen. 
Det kan føre til at det skjer flere påfølgende ulykker. Her 
griper multikollisjonsbremsen inn og forhindrer at det 
oppstår enda mer skade.

ABS, ESP og bakkestar-
tassistent. Tre musketerer 
for sikkerhet på veien. ABS 
(anti block system) sørger 
for at hjulene ikke blokke-

res hvis du må bremse kraftig. Slik kan bilen alltid styres 
kontrollert. ESP (elektronisk stabilitetsprogram) er spesielt 
nyttig på svingete veier. Det reduserer effekten på enkelte 
hjul slik at bilen ikke skrenser i svingen. Bakkestar-
tassistenten garanterer at du kan starte også i bratte 
bakker. Det er en sikkerhetsfordel som også sjåføren bak 
deg vil sette pris på.

Elektromekanisk servos-
tyring. Servostyringen er 
nå standardutstyr i alle 
kjøretøyklasser. Versjonen 
med elektromekanisk 

servostyring er en luksusvariant som reduserer drivstof-
forbruket og samtidig øker sikkerheten. I motsetning til 
den hydrauliske styreassistansen trenger den elektrome-
kaniske servostyringen bare energi når du styrer. Dessu-
ten kan kraften som sjåføren overfører via rattet, gi viktig 
informasjon til andre assistansesystemer og dermed ha 
en positiv innvirkning både på parkering og forebygging 
av ulykker.

STANDARDUTSTYR

VAN TI PLUS TEKNIKK OG SIKKERHET
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Høyeste bokomfort er standardutstyr i bobiler fra KNAUS. Med 
VAN TI PLUS har vi hevet nivået når det gjelder interiørdesign 
og detaljløsninger til nye høyder. For at du ikke skal måtte gi 
avkall på noe, uansett hvor veien går.

VAN TI PLUS KOMFORT OG HØYDEPUNKTER

Du bestemmer!
1. UTMERKET SOVEKOMFORT 1 

 
30 % lettere og 40 % lavere tap av fasthet i forhold til 
sammenlignbare kaldskummadrasser. Her dannes ingen groper, 
selv ikke hvis du alltid ligger på samme side. 5-sonemadrassene 
EvoPore skjemmer deg ikke bare bort med deilig sovekomfort, de 
overbeviser også med sin holdbarhet. For High Resilience Climate-
teknologien sørger for at madrassen holder seg elastisk, selv ved 
tøffe klimatiske betingelser. For enda mer eksklusiv sovekomfort 
sørger WaterGel-overmadrassene på inntil 50 mm (ekstrautstyr). 
Skumstoffet smyger seg inntil kroppen, men slipper også gjennom 
luft. Sammen med stoffet på sideveggene og det koselige 
atmosfærelyset har du her et perfekt grunnlag for god nattesøvn. 

2. OPTIMERTE PLANLØSNINGER 1 
 

Den harmoniske integrasjonen av førerhuset har ikke bare fordeler 
sett utenfra. Inne i vognen sørger det homogene romkonseptet 
for en bedre bevegelsesfrihet. Interiøret virker ekstra lyst og 
oversiktlig.

3. DIMBARE ATMOSFÆRELYS 2 
 

Takskap, oppbevaringsrom, arbeidsplate, overskap, baldakin – 
overalt hvor stemningsfullt lys gjør ferien bedre, satser vi på våre 
forseggjorte, integrerte, dimbare atmosfærelys.

4. MULTIFUNKSJONELL SALONG 2 
 

Den koselige L-sittegruppen i VAN TI PLUS 700 LF kan med et par 
enkle håndgrep gjøres om til 2 sitteplasser med sikkerhetsbelter 
i kjøreretningen, eller til en komfortabel gjesteseng. Slik har du 
alltid den plassen du trenger.

5. SAMORDNET ELEKTRISK UTSTYR 2 
 

Lys, klimaanlegg, oppvarming, vannforsyning og batterikontroll. 
Alt dette kan du styre sentralt via KNAUS smart CI, fordi alt 
elektrisk utstyr er samordnet. Det vil si at du ikke trenger å lete 
lenge, men kan foreta innstillinger raskt og enkelt, akkurat slik du 
vil ha det.

6. PRAKTISK GASSFLASKEUTTREKK 2 
 

For ekstra enkel tilgang og enda raskere bytte av gassflasker, har 
vi bygget inn et spesielt uttrekk. Dette passer til to gassflasker à 11 
kg, er lett å trekke ut og kan låses innenfra.

1 Standard 2 Ekstrautstyr

Genialt! Med et par håndgrep
 

gjør du den komfortable salongen 

om til 2 sitteplasser med 

sikkerhetsbelte i kjø
reretningen

NEW
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Du har valget: Hvilken 

drift passer best t
il dine 

feriedrømmer? Med kraftig 

firehjulsdrift er du
 godt rustet 

også til kjøring på 
dårlige veier

VAN TI PLUS TEKNISKE DATA

Som standard er 
førerhuset lakkert 
i uni-hvit

VAN TI PLUS OVERSIKT

2-4   2-4  
 

       

Planløsning 2

Vekt i kjøreklar stand kg 2.955 - 3.015

Tillatt totalvekt kg 3.500

Maksimal ekstra last kg 485 - 545

Totallengde cm 699 - 747

Bredde cm (utvendig/innvendig) 220/205

Høyde cm (utvendig/innvendig) 290/196

Dekk-/felgstørrelse 235/65R16C / 6,5Jx16"

Mer på 

www.knaus.com/vanti-plus  
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VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS 700 LF

220 cm

290 cm

Avslapping PLUS. Etter den lange 
kjøreturen gleder Cora og Tino seg til 
å hoppe i havet. Etterpå skal de bare 
slappe av i sin VAN TI PLUS 650 MEG.

"Det eneste som kan gjøre VAN TI PLUS enda bedre, er 

firehjulsdriften. Jeg har prøvekjørt den selv, og er begeistret. 

Man kommer raskt gjennom svingene, har optimal trekkraft selv 

på snø og glatte veier. En enestående kjøreopplevelse. Dette får 

du til en uslåelig pris."

Jürgen Thaler, produktmanager
KNAUS bobil

Mitt tips 220 cm

fra 699 til 747 cm

290 cm

VAN TI PLUS TEKNISKE DATA

Ekstrautstyr er også
 de 

eksklusive KNAUS 17 '' 

aluminiumsfelgene med 

markant design og ek
te 

KNAUS-DNA
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VAN TI PLUS 650 MEG

Samordnet elektrisk uts
tyr. Hvis du 

bestemmer deg for EnergyPlus-pakken 

som ekstrautstyr, får d
u også det 

brukervennlige touc
h-betjeningspanelet.

 

Med det kan du styr
e og kontrollere alle

 

enheter sentralt: Ly
s, alle fyllinger av 

drivstoff og batteri
enes kapasitet.

VAN TI PLUS BO & LEVE

Bokomfort PLUS. I den koselige sittegruppen 
snakker Cora og Tino om alle de nye 
inntrykkene de har fått på reisen. Og så 
planlegger de det neste reisemålet.
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VAN TI PLUS BO & LEVE

Bordet med én fot som kan 

reguleres i høyden, 
gir ekstra 

mye plass til beina. D
et kan 

lett senkes helt ned
 for å gi 

plass til gjestesenge
n

Overgangen fra oppho
ldsrom til 

førerhus er nesten 
umerkelig 

og sørger for et har
monisk 

totalinntrykk.

1.  Sittebenk 650 MEG. Med de ergo-
nomisk skumputene og de dreibare 
førerhussetene kan to eller fire personer 
tilbringe mange koselige timer her.

2.  TV som kan senkes. TV-en kan heves 
og senkes, slik at den er trygt plassert 
når du kjører.

3.  Multifunksjonell salong 700 LF. Den 
koselige L-sittegruppen gir ekstra mye 
plass til sosialt samvær. Høydepunkt: 
Den kan bygges om til to ekstra sitte-
plasser med sikkerhetsbelte i kjøreret-
ningen. Og hvis gjestene skal overnatte, 
kan du gjøre den om til en komfortabel 
gjesteseng for to personer.

OVERSIKT SALONG

650 MEG Sittebenk

700 LF L-sittebenk med sidesete

L-SITTEBENK MED SIDESETE VAN TI PLUS 700 LF

SITTEBENK VAN TI PLUS 650 MEG L-SITTEBENK MED SIDESETE VAN TI PLUS 700 LF

L-SITTEBENK MED SIDESETE VAN TI PLUS 700 LF

Skumstoffet optimaliserer 

formen på sete- og ryggp
olstre 

og sørger for at du s
itter 

støtt under kjøring
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Nytelse PLUS. På dette 
gjennomtenkte kjøkkenet vil 
man helst smake seg gjennom 
alle verdens krydder. Heldigvis 
har Cora og Tino vært på 
markedet og handlet.

142 l AES-
kjøleskap

med integrert 
fryseboks 

Stabil kvalitet: Skuffene fra GRASS 

har fullt uttrekk og
 gir masse 

oppbevaringsplass t
il tørrmat

Soft close-overskap m
ed

automatisk lukking som

er lette å betjene

Ekstremt robuste HPL-

overflater som ser ut som nye 

selv etter mange års bruk

VAN TI PLUS MATLAGING & KOS

1.  Super planløsning. Det gjennomtenkte 
romkonseptet gir en moderne stil. Kjøleskapet 
er plassert rett ovenfor, slik at du raskt får tak i 
det du trenger.

2.   Vinkelkjøkken. Her utnyttes alle kroker. For 
eksempel til ekstra oppbevaringsplass, en 
ekstra dyp oppvaskkum og en koketopp med 3 
bluss og jernrist.

3.  Kvalitetsveggkledning på kjøkkenveggen. 
Veggen har samme utseende som arbeidspla-
ten, gir et harmonisk helhetsinntrykk og er lett 
å tørke av. I de integrerte hyllene er det plass til 
krydder og andre småting.

VINKELKJØKKEN VAN TI PLUS 700 LF

VINKELKJØKKEN VAN TI PLUS 700 LF

VINKELKJØKKEN VAN TI PLUS 700 LF

LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN TI PLUS 650 MEG

OVERSIKT KJØKKENET

650 MEG Langsgående kjøkken

700 LF Vinkelkjøkken

Med forlengelsen av 

kjøkkenbenken kan d
u 

her fort få mer plass 

til å forberede maten
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VAN TI PLUS 700 LF

201 X 80 cm

201 X 80 cm

Drømmer PLUS. I de over 2 
meter lange enkeltsengene med 
kjempebehagelige EvoPore HRC-
madrasser kan Cora og Tino sove godt 
og drømme om nye reisemål.

Under de over 2 meter lange enkeltsen
gene finner 

du en romslig oppbevaringspla
ss med klesstang som 

er spesielt lett tilg
jengelig på grunn av

 den praktiske 

klaffmekanismen og den ekstra st
ore åpningen

I tillegg til de kom
fortable 5-sone 

madrassene EvoPore HRC kan du som 

ekstrautstyr få WaterGel-overmadrasser 

som gjør sengen enda m
er behagelig

Som ekstrautstyr kan d
u få et 

panoramatak bak som gir en 

fantastisk utsikt til
 stjernehimmelen

VAN TI PLUS SOVE & DRØMME

HALVANNEN SENG VAN TI PLUS 700 LF

ENKELTSENGER VAN TI PLUS 650 MEG

GJESTESENG VAN TI PLUS 700 LF1.  Klesskap. Den smarte utnyttelsen av 
grunnrisset gjør at det er plass til et 
klesskap som går helt opp til taket. Det 
inneholder flere hyller og en stang, slik at du 
kan henge opp det som ikke må bli krøllete.

2.  Fransk seng. Sengen er perfekt integrert i 
hekken og veggene har en behagelig soft 
touch-veggkledning. Her kan du virkelig 
nyte en god natts søvn.

3.  Gjesteseng. Salongen kan enkelt bygges 
om til en behagelig gjesteseng. Senk det 
justerbare bordet, legg i de skreddersydde 
putene og kom til ro.

SENGELØSNINGER

650 MEG   2  
700 LF   2-4  
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VAN TI PLUS VELVÆRE & REKREASJON

LANGSGÅENDE BADEROM VAN TI PLUS 700 LF

KOMFORT BADEROM VAN TI PLUS 650 MEG

Komfort baderom

Langsgående baderom

BADEROMSLØSNINGER

650 MEG Komfortbad

700 LF  Langsgående 

baderom

LANGSGÅENDE BADEROM VAN TI PLUS 700 LF

1.  Bad på langs i hekken. Fordi 
servanten er perfekt integrert i 
oppholdsrommet, kan toalett og 
dusjkabinett brukes parallelt. Et 
fullverdig speilskap gir plass til alle 
kosmetikkproduktene dine.

2.  Gjør 1 til 2. På komfortbadet sørger 
en smart svingbar vegg for at du med 
et par enkle håndgrep får et stort 
dusjkabinett. Døren til dusjkabinettet 
lukkes med bare ett håndgrep, har 
magnetisk lås og er helt vanntett.

Komfort PLUS på badet. 
Uansett om du har bad 
på langs i hekken eller 
komfortbad, så er en perfekt 
plassutnyttelse standard. 
Det er også armaturer av 
høy kvalitet og ekstra mye 
oppbevaringsplass.

KOMFORT BADEROM VAN TI PLUS 650 MEG
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COOL GREY ENERGY LAS VEGAS 2

ACTIVE ROCK 1 ACTIVE ROYAL 1

VAN TI PLUS MØBELSTOFFER

Innvendig kan du utforme din VAN TI PLUS helt etter din 
egen smak. Velg fra vårt store utvalg av møbelstoffer. Våre 
ACTIVE LINE møbelstoffer er beskyttet mot flekker og er 
vann- og oljeavvisende. Vil du sitte ute og drikke rødvin? 
Det er greit. Men ikke fordi du er redd for flekker! 

KNAUS MØBELSTOFFER & COZY HOME-PAKKER

 Standardalternativer 
 1 ACTIVE LINE (pristillegg)

 2 Ekte lær (pristillegg)

COZY HOME-PAKKER

Gjør bobilen din finere med en Cozy Home-pakke.Her har 
vi noe for enhver smak, fra fresh til klassisk. Alle pakker 
inneholder også to store (60 x  40 cm) og to små (40 x  40 
cm) puter med fjær, samt en matchende bordløper og to 
myke kosetepper.

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

ERGONOMISK SITTEKOMFORT

VÅRE MØBELSTOFFER 
ER FUNKSJONELLE OG 
STILIGE! VELG SELV!

Seteputene støtter 
ryggsøylens 

naturlige S-form, og du får 

en avslappet start
 på ferien, 

helt uten ryggvond
t!

Uansett form og farge, kan du alltid stole på én ting: Optimal 
sittekomfort er en del av opplevelsen i en KNAUS VAN TI 
PLUS. Vi har fokus på at våre kunder skal ha en optimal 
opplevelse når du ferdes i din bobil. Derfor bruker vi 
ergonomiske seteputer som støtter ryggen din optimalt, 
selv på lange turer og gode måltider med familie i salongen.

Alle standardstoffene overbeviser med slitesterk 

kvalitet og stilig design som passer til møblene.

+  Anti-allergisk, pust- og hudvennlig

+ Testet for høy fargefasthet

+ Holdbar og enkel å vedlikeholde

STOFFUTVALG

ACTIVE LINE-stoff er svært lettstelte. Væske trenger ikke ned 

i materialet med én gang, og de fleste flekkene kan fjernes med 

en fuktig klut.

+ Antibakteriell

+ Flekkbeskyttelse

+ Pustende

+  Vann- og  

oljeavstøtende

+ Miljøvennlig

5

1

2
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KNAUS FORHANDLERE & PARTNERE

Kina

Island

Og også i

Irland

Sverige

Norge

Danmark

Nederland

Tyskland

Polen

Ungarn
Romania

Østerrike
Frankrike

Spania
Portugal Italia

Hellas Tyrkia

Bulgaria

Tsjekkia Republikk

Belgia

Finland

Taiwan

Japan

Australia

Storbritannia

Sør-Korea

Slovakia

Sveits

Slovenia

KNAUS ER 
INTERNASJONAL...

Du finner mer informasjon på 

dealer.knaus.com  

Mer enn 300 partnere i over 25 land. Dette store 
forhandlernettverket bidrar til at våre kunder er fornøyde. 
Med vår grunnriss-finder på knaus.com kan du finne din 
yndlingsmodell i nærheten.

For at du virkelig skal nyte ferien din, er det 
et par ting du bør ha på campingplassen. 
Her er kvalitetsproduktene fra vår 
partner Frankana Freiko til å stole på.

Sett med
4 stk.

Justerbar i 7
 trinn

Gjør stolen om
 til en 

behagelig ligg
estol

FRANKANA FREIKO

BWT BESTCAMP VANNFILTER

Høyytelsesfiltersystemet fra BWT er spesielt utviklet for 
kravene som stilles i fritidskjøretøyene våre. Det praktiske 
vannfilteret (ekstrautstyr) har ultrafiltreringsmembran 
og oppfyller alle ønsker når det gjelder hygiene. 
Mikroorganismer fjernes effektivt fra vannet. Resultatet er 
hygienisk vann uten kjemi.

Hvis du ikke har et
 reservefilter, garan

terer 

mellomstykket at du likev
el får vann

Hygienisk vann i inn
til 

6 måneder

sTydelige markeringer 

og stikkforbindelser
 gjør 

installering og bytt
e av 

filter ekstra lett 

FRANKANA FREIKO

Se det store tilbudet i vår fanshop  
shop.knaus.com

1.  Kjelesett Skipper 8+1 
Artikkelnr. 51 013 | € 69,90

2.  Servise Cosmic, 8 deler 
Artikkelnr. 51 014 | € 37,90

3.  Krus med hank sett med 4, blå 
Artikkelnr. 651/020 | € 19,90

4.  Campingbord Linear 115 WPF  
Artikkelnr. 51 012 | € 109,90

5.  Campingstol Kerry Phantom, antrasitt 
Artikkelnr. 651/019 | € 89,90

6.  Fotstøtte Kerry Phantom, antrasitt 
Artikkelnr. 601/143 | € 36,90

Listepriser Tyskland i euro inkl. 19 % mva.

Mer praktisk campingutstyr finner du på 
www.frankana.de 
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mein.KNAUS KUNDEKLUBB

FOR VÅRE FANS

Se det store mangfoldet hos 

KNAUS i sosiale medier!

Alltid oppdatert på 
 

www.knaus.com  Er du ikke medlem enda? 

Meld deg inn nå på 

mein.knaus.com  

mein.KNAUS kundeklubb gir deg mange fordeler, for 
eksempel eksklusive kampanjer og rabatter hos våre 
samarbeidspartnere. Som klubbmedlem får du muligheten 
til å være med på vårt årlige kundetreff. Du får dessuten 
et klubbkort som gir deg eksklusiv adgang til VIP-
kundeområdet på messene våre. To ganger i året får du 
dessuten vårt informative kundemagasin INSIDE. 
Medlemskap er 100 % gratis for alle KNAUS-
kunder.

RENT AND TRAVEL

Vil du kjøpe fritidskjøretøy, men har lyst til å teste om det virkelig 
passer til deg? Da kan du benytte deg av tilbudet RENT AND TRAVEL. 
Finn grunnrisset du vil ha på nett eller i et reisebyrå. RENT AND 
TRAVEL samarbeider med et nett av over 150 utleiestasjoner med 
over 1 650 leiebiler og over 360 reisebyråer overalt i Tyskland. De 
kan hjelpe deg med å bestemme deg for riktig bil. Du kan dessuten 
dra fordel av mange andre ytelser som ruteforslag 
og samarbeidsavtaler med camping- og 
parkeringsplasser. Test ferien i praksis!

Kan bestilles på nett på www.rentandtravel.de 

eller hos en av våre 360 reisebyråpartnere

Nå kan du også leie 
i utlandet.  

Se alle våre utleiesta
sjoner 

www.rentandtravel.de 

Spennende produktnyheter, interaktive funksjoner og informasjon om 

selvhenting: På nettstedet til KNAUS er det noe for enhver smak. Her 

et lite utvalg:

 grundrissfinder.knaus.com

 www.knaus.com/messen-termine

 shop.knaus.com

KNAUS ONLINE

KNAUS er også aktiv i sosiale medier. I bloggen vår finner du morsomme 

reisehistorier, på Instagram deler vi fascinerende feriebilder og på Facebook 

finnes det mange grupper med koselig reisefølge.

 schwalbenblog.knaus.com

 facebook.knaus.com

 youtube.knaus.com

 instagram.knaus.com

KNAUS FANSHOP

Har du lyst på en liten handletur? I vår fanshop finner du 
et stort utvalg av artikler som gjør reising enda bedre. Vi har 
attraktive moteklær for damer og menn, spennende spill, 
nøkkelringer og mye mer. Her finner alle noe de liker.

Ha det gøy å surfe!

finner du masse flotte 

fanartikler fra KNAUS på 

shop.knaus.com 



Se det store utvalget hos KNAUS  
på Internett! 
På hjemmesiden vår finner du all informasjon om produktene våre. 
Interessante innlegg om KNAUS og reising finner du også i bloggen vår 
("Schwalbenblog") og på Facebook og Instagram. KNAUS fanshop tilbyr 
mange flotte campingprodukter.

Art. N
o. R08116435-N

O

Din nærmeste KnausTabbert forhandler finner du på:  
www.knaustabbert.no

Opplysningene om leveringsomfang, mål, vekt og utseende er i samsvar med vår viten da katalogen gikk i trykken (07/2019). Vi forbeholder oss retten til 
å foreta endringer av utstyr, tekniske data, serieomfang og priser. Når en kontrakt er inngått, forbeholder vi oss retten til å foreta tekniske endringer av 
konstruksjonen hvis disse utgjør et teknisk fremskritt og ikke gir for store ulemper for kunden. Mindre avvik i farge og konstruksjon kan forekomme, også etter 
at en kontrakt er inngått, såfremt det er nødvendig på grunn av materialet og ikke gir for store ulemper for kunden (f.eks. fargeavvik på inntil ca. 2,0 dE mellom 
lakk på metall og lakk på GFK/kunststoff). Bildene viser til dels ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. De kan også vise utstyr som er prototyper/studier og 
ikke i samsvar med standardutstyret. Dette utstyret vil ikke alltid være tilgjengelig som ekstrautstyr. AVVIK I FARGE KAN FOREKOMME AV TRYKKTEKNISKE 
ÅRSAKER. Du bør derfor snakke med en forhandler av merket om aktuelle detaljer ved produktserien før du kjøper et kjøretøy. Dekorasjon som er avbildet i 
katalogen, er ikke del av leveringsomfanget. Vær også oppmerksom på merknadene i den aktuelle prislisten, særlig om vekt, mulig ekstra last og toleranse. 
Kopiering av katalogen eller deler av den er bare tillatt med skriftlig tillatelse fra Knaus Tabbert GmbH. Med forbehold om trykkfeil og andre feil.

Knaus Tabbert GmbH . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

Se det store mangfoldet hos KNAUS i sosiale medier!
Du finner masse informasjon om KNAUS på www.knaus.comshop.knaus.com

Interessante bidrag 
og 

diskusjoner i sosiale
 medier

Alltid tilgjengelig : Hjemmesiden vår 

www.knaus.com  

Den nye bloggen vår 
venter 

med interessante hist
orier på  

schwalbenblog.knaus.com
 


