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Marie og Anton er ekte Travel Mobil 

kunnskapsrike personer o
g store KNAUS-

fans. De to vil ut på veien med hvert 

av våre TI-kjøretøyer og oppleve h
va det 

betyr å reise med # 1 på ferie. 
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VÅR LETTVEKTER

VAN I

VAN I PLANLØSNINGER

Fotografert planløsning i denne katalogen: 
550 MD, 600 MG, 650 MEG

DIN FRIHET
ER VÅR  
FILOSOFI

Selv fiskestengene passer inn i 

skapet. Dette er optimalt for Marie 

og Antons reise til Skottland.

På side 109 kan du 

finne ut hvor u
tmerket 

vår bobil er.

Med utrettelig lidenskap har vi tilrettelagt uforglemmelige ferieøyeblikk hos 
KNAUS siden 1960. Med all vår erfaring og motet til å gå nye veier, forener vi 
det velkjente og nyheter. Vi setter opp produksjon Nedre Bavaria håndverk, 
i utviklingen av nye kjøretøy toppmoderne design og produskjonsteknikker. 
Denne kombinasjonen av velprøvde prinsipper og innovative ideer gjør oss til en 
av de mest suksessrike merkevarer i bransjen. 

LEGENDE BOBILER

 Sovemuligheter

 Stoler med sikkerhetsbelter

 Under 3,5 tonn

 Enkeltsenger

 Tverrgående senger

 Halvannen seng

 Queen size seng

 Barneseng

 Senkeseng

 Gjesteseng

 Alkoveseng

Alle detaljene inkluderer I deler -Spesielt utstyr er tilgjengelig som en ekstra kostnad. 

SERIE SNARVEI * BOBILER

SITTEGRUPPE
L L-formet sittegruppe 
D Dinette 
M Enkeltsetebenk

SENG 
Q Tverrgående seng sløyfe/stern 
F Halvannen seng 
X Queen size seng 
E Enkeltseng

VARIANTER 
K Barnerom 
G Garasje 
B Bad 
 
*  2-dels/opp til 3 bokstaver  

(Foran-bakre ...)

fra side 48
Bodelsdør (standard) STYLE
Bodelsdør (ekstrautstyr) STYLE PLUS

Maksimalvekt 3.500 kg

Bredde (ytre/indre) 220 / 205 cm

Høyde (ytre/indre) 276 / 196 cm

Lengde (min/maks) 596 / 700 cm

Bagasjerom (maks) 80 x 110 cm
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SUN I 700 LGSUN I 700 LEG SUN I 700 LX

SUN I 900 LXSUN I 900 LEG

SKY I 650 LEG SKY I 700 LGSKY I 700 LEG

SKY I 700 LX
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VÅR LUKSUSLINER

SUN I
VÅR ROOM GLIDER

SKY I

SKY I PLANLØSNINGER SUN I PLANLØSNINGER

Fotografert planløsning i denne katalogen: 
LEG, 700 900 LG, 700 LEG

Fotografert planløsning i denne katalogen: 
650 LEG, 700 LG, 700 LEG

Hva som skjer når en flokk med 

sauer går i veien for d
en optimale 

ferieturen? Mer informasjon finner 

du på side 62.

Om det er franske vingård
er eller St. Moritz for å gå 

på ski, med SUN erobrer jeg hver topp.

Vår 3-Akser gir deg 

optimal plass og luks
usfølelse.

fra side 76

Fra
 sid

e 6
2

Bodelsdør (standard) EXCLUSIV
Bodelsdør (ekstrautstyr) --

Bodelsdør (standard) PREMIUM
Bodelsdør (ekstrautstyr) EXCLUSIV

Maksimalvekt 3.500 kg

Bredde (ytre/indre) 234 / 218 cm

Høyde (ytre/indre) 294 / 200 cm

Lengde (min/maks) 694 / 748 cm

Bagasjerom (maks) 100 x 120 cm

Maksimalvekt 4.000 - 5.000 kg

Bredde (ytre/indre) 234 / 218 cm

Høyde (ytre/indre) 294 / 200 cm

Lengde (min/maks) 744 / 882 cm

Bagasjerom (maks) 100 x 120 cm

NEW
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EN SPENNENDE 
UTVIKLING!
Fra sørfransk bobilfabrikk til et av de viktigste merker i industrien: 
Selskapets grunnlegger Helmut Knaus satte nye standarder i 1961 
med sin første bobil, den legendariske Svaleredet (Schwalbennest). 
Svaleparet som logo er uløselig forbundet med den herligste form 
for ferie noensinne.

KNAUS BEDRIFTENS HISTORIE   8 | 9

1960 Helmut Knaus grunnlegger KNAUS på det 
franske markedet.

1961 KNAUS Svaleredet lanseres  
på markedet – kompakt, komfortabel og lett.

1962 Et ikon er født. KNAUS SÜDWIND feirer sin 
premiere.

1970 En ny æra begynner: Vår hovedfabrikk i 
Jandelsbrunn bygges.

1973 Helmut Knaus mottar Forbundsrepublikken 
Tysklands fortjenstorden, for sitt mot og sin 
banebrytende ånd.

1985 Det er oppoverbakke. Det kan man se  
tydelig også på den nye logoen.

1988 TRAVELLER blir den første KNAUS mobile 
hjem og Promobil "mobile hjem I det året".

1996 Med Travel-Liner har vi nå integrerte bobiler 
på programmet.

2004 SUN TI erobret feriefolkets hjerter med et 
stort panoramatak.

2005 En ekte suksesshistorie begynner. Endelig 
finnes det en skapbil i KNAUS-kvalitet.

2015 Med SUN I rapporterer vi  

ettertrykkelig tilbake i linjesegmentet.

2016 Den nye generasjon av Tysklands 
mestselgende del-integrerte kommer på  
markedet: SKY TI.

2016 Vi revolusjonerer en hel industri. THE 
OPPDRAGET er veien til fremtiden.

2017 KNAUS fullfører med L!VE-seriene, den største 
og mest attraktive modellen noensinne.

2018 Bobilene våre feirer 30 år med suksess. Og 
VAN TI PLUS er en genial kombinasjon av karosseri 
og chassis: KNAUS bygger her den første bobilen 
på MAN TGE.



FRA IDÈ  
TIL KNAUS
For å kunne lage et virkelig godt kjøretøy, er noen steg viktige 
Vi går alltid med hver og en av dem med det målet for øyet, å 
konstruere kjøretøy, som du kan bruke I mesteparten av den 
dyrebare tiden din I livet.

KNAUS FABRIKKEN   10  | 11

1. IDÉER OG TEGNINGER

Hvor går reisen? En kompakt 
bobil eller noe stort og 
luksuriøst?

2. VIKTIGE FUNKSJONER

En TV som kan felles ned i setet 
og gulv som kan trekkes ut? 
Dette handler om definisjonen 
av høydepunktene.

5. PROTOTYPE

Idéen tar konkret form 
for første gang. En første 
prototype skapes.

6. PRODUKSJONSSERIER

Alle tester bestås. Da setter vi i gang.  
Snart vil den nye bobilen være på ferietur.

7. KUNDEOVERTAKELSE

Bobilen er klar for levering og 
godt forberedt for mange år 
med drømmeferie.

Ønsker du å oppleve,
 hvordan 

vår bobil bygges? Lær mer på  

www.knaus.com/factory-tour

4. FORBEREDELSER I ARBEIDET

For en ny modell, må de passende 
forhold alltid skapes. Derfor investerer 
vi i våre fabrikker. Fremfor alt i våre 
ansatte. I Jandelsbrunn, nedre Bavaria, 
ligger vårt hoved og utviklings senter. 
I Hessian Mottgers og I Nagyoroszi I 
Ungarn, har vi skapt to høyt moder-
ne produskjonssteder. Med mer enn 
2,000 ansatte, mange av dem har vært 
med oss for mer enn 30 år. Fordi de vil 
finne optimale forhold hos oss og fordi 
de kan utvikle seg selv og fordi vi er en 
unik KNAUS familie.

3. EKSTERIØR OG INTERIØR

Vi forklarer hvilke varianter som tilbys 
og er ekstra entusiastiske: Om hvordan 
bobilen vil være til slutt. Siden designet er 
en av nøklene til suksess. 

Ytterligere informasjon om fabrikksamlingen 

på www.knaus.com/werksabholung
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på vei mot nye mål!

Bak hver stor mulighet ligger det 

store personlighet
er som har har 

hatt en klar visjon
 i tankene

VÅR VISJON: EN 
REVOLUSJON VISJONEN

Hva er bobilen for fremtiden?  
En ting er sikkert: Vi går nye veier.

RETNINGEN

Gjennomført lett konstruksjon for en 
firepersoners bobil med totalvekt på 750 kg.

STUDIEN

Vi presenterteTRAVELINO på Caravan 
Salon 2014 til et entusiastisk publikum.

TRAVELINO 1.0

Serieproduksjon er besluttet, markedsintroduksjonen  
er like før - så omstart. Vi er ikke tilfredse med bare vår 
nyskapning, vi ønsker revolusjonen

GJENNOMFØRINGEN

Fra TRAVELINO og DESEO overfører vi 
THE MISSION også til våre bobiler. Med 
dette starter vi enda et nytt kapittel.

OPPDRAGET er mer enn bare veien mot nye modeller. OPPDRAGET er 
oppgaven, hindrene, motet og målet om å få revolusjonere fremtiden for 
fritidskjøretøysindustrien. TRAVELINO var første steg. Den viste oss hva 
som var mulig i forhold til brukervennlighet, fleksibilitet og bærekraft. 
Dens banebrytende innovasjoner strømmer nå gradvis inn i andre 
modeller, til vi har revolusjonert hver enkelt av våre serier og med stolthet 
sier at: OPPDRAGET er fullført.

REVOLUSJONEN

TRAVELINO 2.0 er født. 
Med revolusjonerende 
konstruksjonsteknologi og 
banebrytende materiale, går 
den i serieproduksjon .
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KNAUS kan se tilbake på et halvt århundres suksesshistorie. 
Hvor kan reisen gå nå?? Er det fortsatt måter å utvikle noe 
nytt, noe bedre? Interessante svar på disse spørsmålene er 
tilgjengelige direkte fra produktsjef Jürgen Thaler.

HVOR GÅR 
VEIEN FOR 
KNAUS?

Hva er spesielt med KNAUS?
Jürgen Thaler: KNAUS har alltid fulgt med i tiden. 
Og nå er vi ved et punkt der vi ligger forut for vår 
tid. Med nye idéer og teknologi revolusjonerer vi 
vår industri.

Hvordan kan vi tenke oss dette?
Jürgen Thaler: Den grunnleggende strukturen i 
en bobil har eksistert siden begynnelsen Nå går 
vi helt nye veier.

Hvilke konkrete tiltak?
Jürgen Thaler: I tillegg til innovative lette bygge-
materialer i møbelkonstruksjon og unik feste-
teknologi som bruker ultralyd, er det fremfor alt 
Fiber Frame som vil skrive historie.

Hva er spesielt med dette rammeverket?
Jürgen Thaler: Det er et rammeverk som gjør 
at møblene ikke lenger behøver stabiliserende 
elementer. Så vi er mye mer fleksible i utfor-
mingen av bilen både innvendig og utvendig På 
samme måte, oppnår vi banebrytende fremskritt 
i forhold til vekt og stabilitet. For ikke å glemme 
funksjonaliteten. Med Fiber Frame er det mulig 
å integrere en stor bakluke for å være enda nær-
mere naturen eller for motorsykler eller lignende, 
til transport.

Kan du allerede se det live?
Jürgen Thaler: Ja, både TRAVELINO og den nye 
DESEO har en stor fremtid. Og vær sikker: Vi job-
ber med høyt trykk for å revolusjonere bobilver-
denen. Du kan glede deg.
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1. HOLDBAR TVT KONSTRUKSJON 3

Funksjonelle sandwich-konstruksjoner laget av aluminium 
og isolasjonsmateriale (XPS eller EPS) med forsterkninger 
av polyuretanplast, og helt limt konstruksjon gjør hele 
kjøretøyskonstruksjonen mer stabil, mer rustfri, mer 
holdbar. Slik er verdensledende teknologi – kort sagt: TVT.

2. ROBUST HØY-STYRKE GRP-ROOF 1

GRP er ikke det samme som GRP. Avhengig av hvor 
høyt glassinnholdet er, varierer motstandskraften. For 
maksimal haglbeskyttelse, har vi derfor gått for for 
Høystyrke-varianten med nesten tre ganger så høyt 
glassfiberinnhold som standard GRP. 

3. UTMERKET GRP-BASE 2

For å beskytte undergulvet optimalt mot påvirkning 
av vær, steinsprut eller lignende, legger vi et tykt, 
motstandsdyktig GRP-lag.

4. ISOLERING AV DOBBELT GULV 2

Takket være dobbelisolering, sikrer vår dobbelbunn 
koselig varme selv med de laveste utetemperaturer. Her 
er vann- og varmerør installert på en måte som gjør at de 
er trygge mot frost og skader. 

5. ALKO TANDEM KLARING CHASSIS 2

Det lave tyngdepunktet og det torsjonsstive chassiset 
sikrer god kjørekomfort og egenskaper så vel som 
maksimal kjøresikkerhet. Flere fordeler: Den lave 
chassishøyden gir mye høyde og lastevolum, med 
kompakte dimensjoner.

1 Universalserie
2 Modellavhengig
3 Valgfritt

SUPER  
TEKNOLOGI FOR  
ALLE ÅRSTIDER

Oppbevaringsrom
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1 LANGLIVS TVT+ KONSTRUKSJON 2

Dette er byggeteknologi i absolutte luksusklasse: 
Et ytre lag av slitesterke aluminiumsplater, XPS 
høykvalitetsisolasjon mellom og på innsiden ny 
aluminiumsfoliebekledning med en veggkledning 
av tekstil. Denne dobbeltveggskonstruksjonen øker 
torsjonsstivhet i overbygget og sørger dermed for 
maksimal levetid. Aluminiumsplaten i interiøret lagrer 
og fordeler varmen optimalt i din SUN I og skaper et 
unikt behagelig klima. Og også i forhold til sikkerhet 
gir TVT+-konstruksjonen fordeler. Takket være 
aluminiumsinnerveggen, er en elektrostatisk skjerm 
laget til tross for GRP taket, noe som gir deg den beste 
beskyttelse selv i kraftig tordenvær.

2. FREMRAGENDE ISOLASJONSEFFEKT 2

Kombinasjonen av aluminium og XPS er det beste 
man kan bruke for yttervegg på en bobil. Det er ikke 
overraskende at på grunn av sideveggene, i Puncto, kan 
isolasjonseffekten være på høyde emd en vanlig husvegg. 
Fordelene for deg: Redusert gassforbruk om vinteren og 
optimal beskyttelse mot varme om sommeren.

3. TEKSTILVEGGKLEDNING 2

Med sin behagelige, myke overflate skaper 
tekstilveggkledningen en hjemmekoselig atmosfære, 
samtidig som den forbedrer akustikk og varmelagring.

4. OPTIMAL HOLDBARHET  2

Malt aluminium og hydrofobe XPS isolasjon danner 
sammen en råtebestandig sidevegg, noe som takket være 
aldringsbestandige materialer og høy torsjonsstivhet 
sikrer en lang levetid for kjøretøyet. 

1 Universalserie
2 Modellavhengig 
3 Valgfritt

Hva er ett av de viktigste punktene når du designer en 
bobil? At du har det moro i all slags vær sammen med ditt 
reisefølge i mange, mange år fremover For dette formålet 
har vi utviklet Alu-XPS-Alu konstruksjon som vi har døpt 
til Top Value Technology+. 

Eksklusivt i SUN I: Vår høykvalitets og 
holdbare TVT+ konstruksjon

KNAUS KAROSSERI   18  | 19

tekstil

XPS

aluminiumsplate aluminiumsplate

PU strips
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Et helhetlig konsept  
for din optimale ferie

En utmerket bobil er en symbiose av utallige praktiske 
og høykvalitetsdetaljer. For å kunne se hva som er i vår 
integrerte bobil har vi satt sammen noen punkter her.

1. KAMERA VED AVLØPSVENTIL 3 & ELEKTRISK 
VENTILBETJENING 1

SUN I 3 akslene kan eventuelt utstyres med et 
avløpsventilkamera for å forenkle plasseringen av kjøretøyet 
over dreneringen. Standard elektrisk avløpsventil kan enkelt 
betjenes fra førerhuset.

2. PRAKTISK SOLAVSKJERMING I FRONT 3

Enten det er elektrisk eller manuelt. Takket være praktisk 
solavskjerming i front holder nysgjerrige blikk, ubehagelig 
kulde og solstråler seg på utsiden.

3. OPPVARMING AV FØRERHUS 1

Den fremre delen av dashbordet er oppvarmet spesielt 
for alle KNAUS-integrerte systemer. Dette forhindrer ikke 
bare tåkete vinduer, den isolerte stammen virker også som 
overflateoppvarming . Dette er hvordan man føler seg i 
førerhuset, samme atmosfære av godfølelse i hele bilen.

4. EFFEKTIV KJØRETØYSINSPEKSJON 1

Optimal støykomfort når man kjører, best isolasjon når man 
står stille. Vi bruker et spesielt høyteknologisk materiale, 
særlig i utsatte områder, slik som hjulbuene og motorrom: 
Ekspandert polypropylen. Dette materialet har gode lyd- og 
varmeisolerende egenskaper, samt ekstrem motstand mot 
mekaniske påvirkninger.

5. PRAKTISK DOBBELTGULV 2

I tillegg til fordelene med isolasjon har dobbeltgulvet også en 
praktisk anvendelse. For eksempel gir det en lastemulighet for 
store gjenstander som for eksempel ski eller campingmøbler, 
i tillegg til en rekke oppbevaringsbokser av kjøkkenutstyr. 
Spesielt Høydepunkt: Oppbevaringsplassen under setet er lett 
tilgjengelig både fra innsiden og utsiden.

6. EKSKLUSIVE 17‘‘ KNAUS 
ALUMINIUMSFELGER 3

Markant design og ekte KNAUS-DNA Det er hva du får med 
de nye lettmetallfelgene som fås i variantene helpolert svart 
glans eller lakkert titan metallic. 

7. FLOTTE LINJER & MODERNE DESIGN 1

Tidløs design er ikke nyttig hvis bilen ser gammel ut etter bare 
noen få år. Det er derfor vi kun bruker høykvalitetsfilmer fra 
anerkjente leverandører som 3M®, Avery og Oracal.

1 Universalserie 2 Modellavhengig  3 Valgfritt

Felger i sort 

blank utførelse
Felger i titan 

utførelse
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Bekymringsfri reise, trygg ankomst, 
ren ferielykke

Når det gjelder møblering i vår bobil legger vi stor vekt på høy 
sikkerhet og maksimal betjeningskomfort Fra de spesialutviklede 
vindusviskerne til spesielt sikre oppbygningsdører til praktisk   
en-hånds betjening. 

1. BLINDSONEVARSLER 3 
 

Vår Blind Spot Warner hjelper deg med å holde 
oversikt over trafikken på siden og baksiden. 
Systemet gir deg den nødvendige rundvisningen, 
ikke bare under kjøring, men også når manøvrerer. 
Ren sikkerhet!

2. PRAKTISK SENTRALLÅS 2,3 
 

For å sikre at du ikke trenger å stenge hver dør 
individuelt, tilbyr vi en komfortabel sentrallås for 
garasjeporter og serviceluker . Dette sikrer at alt er 
gjort med bare én knapp. Det blir ikke enklere

3. MAKSIMAL SIKKERHET 1 
 

Våre store panoramafrontruter kombinert med 
perfekt justerbare GRAMMER-seter og de store 
sidevinduene gir maksimalt synsfelt både opp, 
ned og til siden. Våre vindusviskere er tilpasset 
frontrutens kurver for optimal tørkeytelse. Og 
sist men ikke minst; vårt frontrutevarmesystem 
forhindrer effektivt duggete vinduer. For å si 
det kort: mer sikkerhet for deg gjennom optimal 
oversikt og best sikt.

4. LÅSBAR DØR 1 
 

For å gi deg en fredelig søvn om natten har vi 
lagt opp massive kroker laget av høyfast stål for 
å bygge opp dørene, slik at du og dine kjære kan 
nyte en avslappet ferie.

5. PRAKTISK ENHÅNDSOPERASJON 1 

 
Låst flere ganger og kan fortsatt betjenes med 
bare én hånd. Hos oss er det ingen uhåndterlige 
vridbare låser, vi satser på maksimal komfort. I 
tillegg sikrer doble lag at bråket fra voldsomt regn 
og vind ikke forstyrrer din ferieopplevelse .

1 Universalserie 
2 Modellavhengig  
3 Valgfritt
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UTSTYR 1. STYLE 2. STYLE PLUS 3. KOMFORT 4. PREMIUM 5. EXKLUSIV

Med vindu inkl. avblending -- --

Flere låser -- --

Tetning mot slagregn (dobbelt tetning)

Automotivt lukkesystem -- --

2 knagger, fast -- -- --

2 knagger, klappbar -- --

Dørholder med stopp-funksjon -- -- --

Paraplyrom -- -- --

Skjulte hengsler -- -- --

Multifunksjonell veske -- -- --

Sentrallås -- -- -- --

Velkomstlys -- -- -- --

I oversikten over byggeseriene fra side 5 kan du lese mer om standarddører og varianter som fås som ekstrautstyr.

Ekstra bredde på 
700 mm gjør det 
enda lettere å gå in

n

Velkomstlysene på KNAUS 

EXKLUSIV-døren er et 
høydepunkt

Den multifunksjonelle vesk
en fra 

KNAUS er perfekt når du 
vil 

handle inn lokale pr
odukter

Optimal sikkerhet  
med flere låser

På de praktiske knag
gene har du 

klærne dine lett til
gjengelig akkurat 

der du trenger dem
De doble tetningene 

holder 
vær og vind ute

KNAUS BOBIL-BODELSDØRER   24 | 25

Stig inn! Opplev en fantastisk ferie  
med bobil fra KNAUS.

Med våre fem forskjellige bobil-Bodelsdører er alle 
dører åpne. For at slagregn og annen påvirkning 
fra vær og vind skal holdes ute, er alle KNAUS 
Bodelsdører utstyrt med en vannfast dobbelt tetning. 
Variantene KOMFORT, PREMIUM og EXKLUSIV 
er dessuten utstyrt med et automotivt, spesielt 
stillegående lukkesystem. Alt etter planløsninger kan 
dørene også leveres ekstra brede.

NEW
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200 mm setelengde justering ved hjelp av ekstra lange skinner

Optimal seteergonomi takket være høy-kvalitets polstring og flere justeringsmuligheter.

Standard setepute 

dybdejustering og komfortable 

armlener for maksimal komfort.

Den aktive 
ventilasjonen sørger for behagelige timer i stolen

Smal konsollutforming gir 

større plass til bene
ne

God varme etter kort 

tid, takket være jus
terbar 

oppvarming av sete.

Korsryggstøtten avlaster korsryggen og sørger for utmerket sittekomfort.

SETEFUNKSJONER LUKSUS SUPER-LUKSUS

Langsgående seter200 mm

Rygglenejustering

Seteregulering -6° to +10°

Seteputeregulering

Aktiv air-condition med ventilasjon ettrinns

Integrert 3 punkt setebeltesystem 

Strammere

Stoff Wohnwelt

Justerbar ryggleneopplåsning

Juster og foldbare armlener  
polstret 60 mm vide

Hendel for å snu stolene mot bodel

Mekanisk høyderegulering 100 mm --

Pneumatisk høyderegulering 100 mm  
i 10 mm trinn med automatisk  
vekttilpasning og fjæring. 

--

Pneumatisk dampregulering 9-stegs --

Pneumatisk korsryggstøtte --

Setevarme 2-stegs --

Kompressor --

 Standardfunksjoner Med forbehold om teksniske endringer

Sett deg ned i våre komfortable, 
luksuriøse GRAMMER stoler

En god reise inkluderer en avslappet ankomst. For å holde deg 
i godt humør og avslappet etter noen få hundre kilometer, 
installerer vi gode Grammer Luxury stoler som standard i våre 
integrerte bobiler. For ekstra komfort kan du velge den valgfrie 
Super-Luxury varianten.

For mer informasjon, besøk www.knaus.com/grammer

LGA
Nürnberg

ERGONOMIE

Valid for GRAMMER driver seats of the MSG 90.6 series

GEPRÜFT

ERGONOMICS 
APPROVED



1

3

4
6

5

7

UNIK SERVICEBOKS
 

1.  Fylling av ferskvannstank

2.  Åpning for rengjøring av ferskvanns- og 
gråvannstank 

3. Tappekraner for ferskvann og gråvann

4.  Kabelgjennomføring 
For at kabelen skal legges på riktig måte, er det en forseglet 
kabelinnføring nedenfra og inn i Serviceboksen.

5.  Oppvarming av vanntanker 
Her kan du med ett enkelt håndgrep dra i snora for å få 
varmlufttilførsel til vanntankene.

6. Strømforbindelse

7.  Kuldemonitor 
Ved særlig lave temperaturer vil kuldemonitoren tømme rør og 
tank for vann for å unngå frostskader .

SMART TEKNOLOGI

Hvis en bobil skal tilby samme komfort 
som hjemme, er det nødvendig med 
forsyningsteknologi. I vår Sun I prøvebil, er 
dette hovedsakelig plassert i dobbeltgulvet. 
Dette har den fordel at hele installasjonen 
er spesielt frostsikret og enkelt kan 
vedlikeholdes via åpninger i gulvet.

A. ServiceBoks

B. Ferskvannstank

C. Gråvannstank

D. Batterier

E. Gassylindere

Den doble gulvs
ervicekassen 

omfatter også 

strømforsyningstekno
logi

Koble til, fyll, tøm  
Vår ServiceBoks har alt lett tilgjengelig

I serviceboksen har du tilgang til alle de nødvendige 
og mest brukte funksjoner på et sted. 

KNAUS SERVICEBOKS   28 | 29

2

A

B

C

D

E
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KNAUS INTERIØRKVALITET   30  | 31

1. UTMERKEDE EVOPORE MADRASSER 1

30 % lettere og en 40 % lavere hardhet sammenlignet 
med skumgummimadrasser. Også ved ensidig bruk 
uten avkjøling 5-zoners EvoPore-madrassene skjemmer 
deg ikke bare bort med utmerket sovekomfort, de 
overbeviser også med lang levetid.

2. DIMMBAR OMGIVELSESBELYSNING 3

Takhyller, oppbevaringsrom, benkeplater, overskap, 
kalesjer - uansett hvor lyset gjør ferien vakrere, 
stoler vi på vår omhyggelig integrerte, dimbare 
omgivelsesbelysning.  

3. MAGNETISK LÅS 2

Høykvalitets magnetisk fellelås gjør den variable bruk 
av døren på badet mulig, på den annen side, lukker den 
forsiktig og nesten lydløst.

4. HØY MATERIALKVALITET 1

Materialer av høy kvalitet danner grunnlag for 
lang levetid. På grunn av dette bruker vi massive 
støpejernsrister, ripebestandig rustfri stålkummer, 
høykvalitets metallhåndtak og mye mer.

5. NAVI MED CAMPING SOFTWARE 3

En avslappende ferie inkluderer en underholdende 
og stressfri tur Dette er sikret med vårt Pioneer 
navigasjonssystem. Med intuitiv berørings-operasjon, 
kart for 44 europeiske land, DAB + mottaker, Apple 
CarPlay, Android Car, Parrot Bluetooth håndfri system og 
perfekt lyd, takket være 13-bånds equalizer, dette gir deg 
alt du forventer av et multimedia navigasjonssystem. Og 
3 års kort-oppdatering er inkludert. 

1 Universalserie
2 Modellavhengig
3 Valgfritt

Det er en utfordring å få en leilighet med bad, soverom, 
stue og kjøkken kompakt nok til å passe på veien. Den 
andre er intelligente detaljløsninger, som for eksempel 
dimbartys, som vil gjøre stuen din til ditt favorittsted .

ET INTERIØR SOM 
IMPONERER
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KNAUS MØBELKONSTRUKSJON    32 | 33

Vi bygger møbler som skaper et  
bra innendørsklima

Kravene til møblene i våre bobiler er høye. Med 
appellerende design og rikelig med lagringsplass. 
Levetid, Intelligente konstruksjoner og teknologi som 
holder i livstid – dette er vår målsetting.

1. MASSIVE ALUMINIUMSPROFILER 1

Møblementet er et viktig bidrag til stabiliteten av hele 
strukturen. Dette er grunnen til hvorfor vi bruker høyfaste 
aluminiumsprofiler til vårt møblement. Disse profilene er 
mer stabile enn solide tre profiler og merkbart lettere.

2. HØY KVALITETS SOFT-CLOSE DØRER OG 
SKUFFER 1

Ingen slåing, ingen rangling, ingen dytting. Takket være 
høy-kvalitets hengsler, lukker de Soft-Close klaffene seg 
skånsomt og helt uten at du trenger å gjøre noe.

3. SOLID FESTETEKNOLOGI 1

Vårt møblement er er bundet sammen som standard 
med en utdypet ankerteknologi. På denne måten, 
oppnår vi et høyt nøyaktighetsnivå og en mye mer stabil 
møbelkonstruksjon som gir deg glede selv etter mange år.

4. RIPEBESTANDIG HPL OVERFLATER 1

Høytrykkslaminat er en laminert plastikk som er 
brukt spesielt for tungt bruk for eksempel i kjøkken. 
Flerlagskonstruksjonen er produsert under veldig høyt 
trykk og forseglet med et spesielt motstandsdyktig 
dekklag. Det gjør at våre benkplater og bordplater er 
spesielt motstandsdyktige for riper. 

5. STABIL SOFT-CLOSE UTTREKKSYSTEM 1

For skuffeforlengningene våre, jobber vi sammen med 
kvalitetsleverandør GRASS, som ellers i hovedsak 
leverer merkevaremøbler. Og du føler det. Takket være 
uttrekkssystemet, kan skuffene komfortabelt forlenges. 
De er presise og lukker seg forsiktig – i lang tid fremover.

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt

PERFEKT KONSTRUERTE 
MØBLER GIR OPTIMALE 
FORHOLD 2

Luftsirkulasjon er en av de viktigste 
forutsetningene for et hyggelig og sunt 
inneklima. 
 
Takskap: 
De er utformet spesielt stabilt og 
montert på avstand fra veggene. 
Resultatet: Luften kan sirkulere 
uhindret bak kabinettene. 
Kondensering er forhindret i skapet, og 
klær og varer forblir alltid behagelige, 
tørre og friske. 
 
Kjøkken: 
All møblementet er ventilert bak, slik 
at oppvarmingen kan bli optimal. De 
åpne bakventilasjonsåpningene sikrer 
en perfekt sirkulasjon av varmluften og 
dermed en hyggelig varme i kjøretøyet.
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ALL KONTROLL  
PÅ EN PLASS
Med smart CI er det sentralkontroll av de tekniske enheteene 
spesielt lys og brukervennlighet. Vår 4.3 tommer berøringsskjerm 
panel er den mest komfortable og lette å bruke Til å kontrollere 
alle sentrale funksjonene i kjøretøyet. Som en Smarttelefon, kan 
den bli kontrollert intuitivt med å berøre skjermen.

KNAUS SMART CI   34 | 35

1. STARTSKJERM OVERSIKT 

Her kan du se all viktig kjøretøyinformasjon på en gang. 
Når du trykker på de individuelle områdene, får du en 
detaljert oversikt.

2. AUTOMATISK KLIMAANLEGG MED FLERE 
SONER

Avhengig av utstyret, kan man kontrollere flere 
forskjellige klimasoner. Du velger ønsket temperatur  
og de automatiske kontrollene beveger seg avhengig  
av omgivelsene.

3. NIVÅINDIKATOR PÅ VANNTANKER 

Her kan du med en gang se hvordan fyllingsnivåene på 
tankene i kjøretøyet er. I tillegg kan enheten brukes som 
akustisk hjelpemiddel når du fyller ferskvannstanken. 

4. LYSKONTROLL I HELE KJØRETØYET 

Dimme hovedlyset i stuen, stenge av lyset i baderommet 
og på samme tid sette på omgivelseslys i soverommet? 
Ikke noe problem. Ved å bruke kontrollpanelet kan du 
sørge for et behagelig humør og en hjemmekoselig 
atmosfære i hvert hjørne av din KNAUS.

5. DETALJERT BATTERIOVERVÅKNING 

Overvåk ladestatusen for batteriene om bord. I samsvar 
med en batterisensor (som er standard bygget i 
batteriet) kan du få mer detaljert informasjon.

6. PRAKTISK FRONT BLENDING

Via innstillingsmenyen av den valgfrie front 
skyggeleggingen, kan du velge fra forhåndsdefinerte 
stillinger og flytte til den ønskede posisjon med  
ett tastetrykk.

Og dette er på ingen måte alle funksjonene.
Selvfølgelig kan du også kontrollere varmen og 
klimaanlegget manuelt, aktiver eALDE boosteren 
i definerte kjøretøyområder, eller se på inne- og 
utetemperaturer i tillegg til tid og dato.

Hjemmeknappen vil ta
 deg tilbake 

til hovedmenyen

Her finner du sy
stemets 

utvidede funksj
oner

Praktisk hovedb
ryter

MODEN TEKNOLOGI 

KNAUS smart-CI-systemet har vært 
brukt av oss siden dets debut i SUN 
TI 2014 og har blitt videreutviklet og 
forbedret. Fra begynnelsen var to 
punkter spesielt viktige for oss: På 
den ene siden så må lysbryteren eller 
varmekontrollpanelet fortsette å virke 
selv om smart -CI-systemet svikter. 

A.  Kontrollpanel

B.  Digitale nettverks  
elektrisk- distribusjonsboks

C.  Lyskontroll-modul med 8  
digitale utganger

D.  Valgfri KNAUS kobleboks
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KNAUS KJØKKENALTERNATIVER   36 | 37

VINKELKJØKKEN

LANGSGÅENDEKJØKKEN

1.  Utvidbart arbeidsområde. Den 
sammenleggbare stabile tilleggsplaten 
tilbyr ekstra plass når man lager mat.

2.  Mykt-lukkende skuffer. Takket være 
den fullt uttrekksbare skuffen, er 
forsyninger og servise lett tilgjengelig.

1.  Romslig L-form. I vinkelkjøkkenet er 
kjøkkenlinjen bak spiseplassen. Så vask 
og komfyr kan bli plassert i et hjørne. 
Dette sikrer en god arbeidsplass.

2.  Stort kjøleskap. For alle forsyninger, 
plass til 190 liter.

Et kjøkken må være i stand til å tåle det meste. Robuste 
arbeidsflater, høy kvalitets utstyr og forseggjort 
utforming med korte avstander og masse lagringsplass 
noe som er standard i ethvert KNAUS kjøkken.

KOMPAKTKJØKKEN

1.  Integrert kjøleskap. Umiddelbart 
integrert i kjøkkenlinjen, tilbyr det 
romslige 108 liter volum.

2.  Ekstra dyp vask. Takket være  
den dype innsettingen, kan 
kan til og med store kjeler bli 
vasket komfortabelt.

VAN I 550 MD (Ligner på illustrasjonen)

VÅRE 
KJØKKEN 
ALTERNATIVER
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SUN I 900 LEG
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KNAUS SENGEALTERNATIVER   38 | 39

ENKELTSENGER

1.  Romslige sengestørrelser. Avhengig av 
planløsningen, så er enkeltsengene opp til 201 cm 
lange og knappe 90 cm brede.

2.  Lagringsplass og dobbeltseng. Under sengene er 
det ekstra lagringsplass. Og takket være nøyaktige 
monteringstrekk kan du på kort tid gjøre om 
enkeltsengene til en komfortabel dobbeltseng 
med mer enn 200 cm i bredden.

Å reise betyr å oppleve og slappe av. Så for å 
begynne på en opplevelsesrik ferie, kan du velge 
mellom et utvalg ulike senger: Fra Utvidbare 
enkeltsenger til Romslige senger. 

Opp til 201 cm lang

Opp til 86 cm bred

VÅRE  
SENGE- 
LØSNINGER

Lagringsplassen 
er her 

optimalt plassert un
der 

enkeltsengeneSkreddersydde pu
ter gir stor 

liggeplass i enkelt
sengene

Ultrakomfortable 5-sone EvoPore-madrasser 

tilpasser seg til 
liggende stilling o

g er også 

tilgjengelig med WaterGel-overflater på 

opptil 50 mm tykk



SUN I 700 LX SUN I 700 LG
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Opp til 212 cm lang
Opp til 200 cm lang

Opp til 150 cm bred

Opp til 153 cm bred

KNAUS SENGEALTERNATIVER   40 | 41

Queen size eller  
tverrgående senger

Ønsker du en dobbelseng med tilgang fra begge 
sider? Eller foretrekker du maksimal liggeplass? Både 
i Queen size-seng og i tverrgående seng vil du sove 
utmerket takket være 5-soners EvoPore madrasser.

1.  Ideell for syvsovere. De 
tverrgående sengene er opptil  
212 cm lange og 150 cm brede.

2.  Perfekt integrert. Den 
tverrgående sengen er 
plassøkonomisk og skaper 
dermed mer boareal.

TVERRGÅENDE SENG1.  Romslig utstigning. Her er et skap 
plassert på hver side av sengen.

2.  Midtområdet. Som følge av 
arrangementet i midten er tilgang til 
dobbeltseng mulig fra begge sider.

QUEEN SIZE SENG



SUN I 900 LEG

SUN I 900 LEG
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Opp til 212 cm lang

Opp til 123 cm bred

Opp til 200 cm lang

Opp til 150 cm bred

KNAUS SENGEALTERNATIVER   42 | 43

I løpet av dagen he
ises sengen 

enkelt opp og gir p
lass for 

maksimal komfort

1.  Variabel og komfortabel. Ved å 
senke bordet og plassere puten vil 
du enkelt ha en ekstraseng klar.

2.  Stabilt heve-/senkebord. Danner 
grunnlaget for gjestesengen og 
følgelig stabilt utformet.

1.  Slapp av under kjøreturen. 
Senkesengen kan senkes ekstra 
dypt for enklere tilgang uten stige. 

2.  Plassbesparende. I ubrukt tilstand 
får stuen en behagelig ståhøyde.

GJESTESENG

En ferieleilighet med  
komfortable gjesterom

Reiser du med barn eller barnebarn? Eller vil du gjerne 
ha ekstra soveplass på lur for spontanbesøk? Ikke noe 
problem: Med våre nedtrekkbare senger for to eller 
gjesteseng for én er opp til fem soveplasser mulig.

SENKESENG



2

1

3

SUN I 700 LG

SUN I 700 LG

KNAUS BADEROMSLØSNINGER   44 | 45

ROMSLIG BADEROM

KNAUS baderomsløsninger er stilige, omtenksomme og romslige. 
Vi legger stor vekt på design, utforming og romslighet når mulig 
og ønsker å gi en følelse av god atmosfære. Konseptet er at 
baderommet har så god plass som mulig, uten å bruke for mye plass.

Et pluss for privatli
vet: 

Toalettet er i et sep
arat rom

1.  Dreibart toalett. For å bruke hver centimeter 
optimalt og få maksimal bevegelsesfrihet på 
badet.

2.  Større dusjrom. Det romslige badet har 
plass til en spesielt stor dusj med mange 
hyller for toalettsaker.

3.  Elegant design. Den elegante steindekoren 
passer perfekt inn i totalkonseptet.

Døren til vaskerommet

Fungerer også som en romdeler og 

gir dermed et romsligere bad.

OPPLEV VÅRE 
BADEROMSLØSNINGER
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KNAUS BADEROMSLØSNINGER   46 | 47

1.  Plassfornemmelse. Komfortbadets 
svingvegg på den ene siden sørger 
for høy komfort og en romslig dusj.

2.  Mer plass. Vasken er montert på 
baksiden av svingveggen. Så du har 
den plassen du trenger.

KOMFORT BADEROM

1.  Høykvalitets dusjkabinett. Dusjen i vårt 
luksusbad karakteriseres av det romslige 
interiøret, en rekke oppbevaringsrom og 
integrerte takvinduer.

2.  Planløsning etter behov. Takket være 
den intelligente dørkonstruksjonen med 
en høykvalitets magnetisk lås, kan du 
separere toalettet eller hele badet.

3.  Helfigurspeil. Du kommer enkelt til all 
din kosmetikk. Belysningene er elegant 
integrert i speilet.

LUKSUS BADEROM
Det perfekte  
baderom

Hele bakveggen svinge
s til 

side og gir plass ti
l et 

romslig dusjkabinett.

Ønsker du en kompakt planløsning og allikevel 
et romslig bad? Eller foretrekker du mer plass til 
å bevege deg? Fordyp deg i våre mangfoldige 
baderomsvarianter. Det er noe for enhver smak.



#NUMMER 1, FORDI….

det letteste 

kjøretøyet i  

sin klasse.

ser spesielt 

dynamisk ut med sitt 

gjennomførte design.

Med bare 2,20 m 

bredde på smale veier  

i Europa.

Dynamiske linjer og p
rogressiv 

design for et kr
aftig utseende

Optimal sikt og behagelig
 

lys takket være val
gfrie 

LED-kjørelys

KNAUS STYLE 

bodelsdøren har
 en praktisk 

søppelbøtte og 
2 knagger 
på innsiden

For maksimal brukervennli
ghet er 

alle viktige till
egg, tilkoblinger

 og 

avløp sentrale i serv
iceboksen (flere

 

detaljer på sid
ene 28-29)

Unikt aluminiumsunderstell for 

maksimal holdbarhet



VAN I 550 MD

VAN I 600 MG

VAN I 650 MEG

276 cm

220 cm

En meget god planløsning. 
På sin tur til Skottland har 
Marie og Anton fått tak i 
en 600 MG med 680 kilo 
lastekapasitet for sitt utstyr.

VAN I HØYDEPUNKTER & VARIANTER   50 | 51

Komfortabel, kan utv
ides til 

dobbeltseng

Romslig komfortbad  
med dreibar vegg

Ultrakompakt planløsning med fire senger.

VAN I OVERSIKT

     

Planløsninger: 3

Maksimal tillatt vekt: 3.500 kg

Bagasjerom (maksimalt): 80 x 110 cm

Mer på www.knaus.com/vani 

4-5 4 3,5

Hva som gjør det sterke 

glassfibertaket så sp
esielt kan 

du lese mer om på side 17
Støpte deler fre

mstilt av 

ABS- PMMA plast sikrer 

det dynamiske utseendet t
il 

VAN-serien

Standard rammevindu reduserer vi
ndstøy, 

er spesielt sikkert o
g ser bra ut

Fra 596 til 700 cm



VAN I 600 MG

VAN I BO& LEVE   52 | 53

God smak er naturligvis inkludert. Både 
det stilige interiøret og den nygrillede maten 
får Anton til å smile. Marie er kjempefornøyd 
med stemningen.



21 VAN I 650 MEG VAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG

Imponerende ut
sikt } VAN I BO & LEVE   54 | 55

SALONGLØSNINGER

550 MD Sittebenk

600 MG Sittebenk med sidesete

650 MEG Sittebenk

1.  Utmerkede GRAMMER seter. 
Mange justeringsmuligheter og 
aktiv seteventilasjon gjør også 
lange strekninger avslappende. 
Ogsom standard.

2.  Klappbord. Bordet kan tilpasses 
ditt plassbehov. 

For flere detaljer om 

GRAMMER Luxury og Super 

Luxury seter, se side
: 26-27

Praktiske LED berørings-spotter 
for optimal brukervennlighet

Bordkanten av
 ekte 

tre gir en hj
emlig 

atmosfære.

USB-uttak 
som standard
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VAN I MATLAGING & KOS   56 | 57

Saftig mat fra grill og 
kjøkken. Det beste: 
Takket være godt med 
plass og brukervennlige 
løsninger er det 
plass nok til mange 
delikatesser.

LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN I 650 MEG

1.  Romslig kjøleskap. 145 liters kjøleskap 
med frys gir god plass for forsyninger.

2.  Kjøkkenvariant 550 MD. Det 
kompakte kjøkkenet i VAN I er 
selvfølgelig tilfredsstillende utstyrt.

3.  Robuste HPL overflater. Slik at din 
VAN I fortsatt ser utmerket ut selv etter 
mange turer.

Soft-Close skuffe
r med spesielt

 

høykvalitet
s kulelager

 fra GRASS er 

praktiske o
g svært ho

ldbare.

Soft-Close overskap 
med automatisk 

låsing for maksimal 
brukervennlighet

TRUMA i-Net System : kontroller 

oppvarmingen av kjøretøyet 
og 

mange flere funksjoner
 lett fra 

smarttelefon og nettbr
ett 

Hva som er spesielt med HPL-benkeplate kan du 
lese om på side 33 

LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN I 650 MEG

LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN I 600 ME

KOMPAKTKJØKKEN VAN I 550 MD

Praktisk 
arbeidsflateforlengels

e med 

enhåndsbetjening

KJØKKENLØSNINGER

550 MD Kompaktkjøkken

600 MEG Langsgående kjøkken  

650 MEG Langsgående kjøkken

Du kan finne mer informasjon om 
våre kjøkken på side 36 – 37.
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201 X 81 cm

189 X 81 cm

Optimal sovekomfort! I den 
komfortable bakre sengen 
kunne Marie uten problemer 
tilbrakt hele dagen og kost seg 
med en kopp te og sine bøker.

VAN I SOVE & DRØMME   58 | 59

ENKELTSENGER VAN I 650 MEG ENKELTSENGER VAN I 650 MEG

NEDSENKBAR SENG VAN I 650 MEG1.  Optimal bruk av klesskap. Takket 
være en stor skapdør, er det spesielt 
lett å få tilgang, og det er utstyrt med 
beleilig lagringsplass samt klesstativ.

2.  Utvidbare enkeltsenger. Trekk ut 
og legg i puter Så enkelt lager du en 
dobbeltseng av en enkeltseng.

3.  Høykvalitets nedsenkbar seng. 
Her sover du like godt som i de faste 
sengene, takket være EvoPore-
madrassene og rammene. 

Gassfjæren holder 
klaffen, så du ikke 
trenger å gjøre det 

Spesielt enkelt til
gang  

av ekstra dype st
øttepunkter

For utmerket søvn 

er selvfølgelig 
de gode 

EvoPore madrassene klare
 

i VAN I. Hva som gjør 

disse så spesie
lle kan du 

lese om på side 30 

Omhyggelig formede overflater og høyverdige 
materialer gir en hjemlig atmosfære. 

 Du finner våre gjestesengsvarianter på side 42.

SENGELØSNINGER

550 MD     4   
600 MG     4    
650 MEG     5  

Finn mer info om våre senger  
på sidene 38 – 43.  Enkeltsenger  Tverrgående senger  Senkeseng

ENKELTSENGER VAN I 650 MEG



1 2 VAN I 650 MEGVAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG

VAN I VELVÆRE & REKREASJON    60 | 61

1.  Romslig og komfortabelt baderom. 
I utgangspunktet tilbyr VAN godt med 
albuerom og god lagringskapasitet.

2.  Stort dusjkabinett. Med den 
svingbare veggen sidelengs skapes 
et dusjrom som inneholder alt du 
trenger. Slik forblir speilet, vasken og 
toalettet tørt.

Til venstre dusj, til 
høyre baderom: Den 

svingbare veggen lag
er to rom utav ett.

En ren nytelse. Den 
som ønsker å ta vare 
på seg selv trenger et 
komfortabelt baderom. 
Det er Anton ganske 
sikker på. De romslige 
hyllene rommer alt 
han trenger for en 
behagelig barbering.

BADEROMSLØSNINGER

550 MD Komfort baderom

600 MG Komfort baderom

650 MEG Komfort baderom

Du kan finne mer informasjon 
om våre bad på sidene 44 - 47.

Komfort baderom



#NUMMER 1, FORDI….

Rikelig med lagringsplass
 takket 

være ekstra rom
 i dobbeltgulvet

Takket være und
erstellet 

av fiberglass er
 det godt 

beskyttet i all s
lags vær.

takket være det doble 

gulvet er den også 

egnet som vinterbruk.

får mye igjen for 

pengene.

Soveplasser for opptil 

fem mennesker.

Spesielt enkel ti
lgang 

til gassflasker fo
r  

maksimal komfort 

Den nye KNAUS PREMIUM 

bodelsdøren har mye å by på : 

For eksempel glassvindu 
og et 

automotivt lukkesyste
m. Mer på 
side 24-25

Med den omfattende styling
-pakken blir SK

Y enda 

mer attraktiv. I p
akken finner du

 blant annet de
 

eksklusive 17 ‘‘ K
NAUS aluminiumsfelgene



SKY I 650 LEG

SKY I 700 LEG

SKY I 700 LX

SKY I 700 LG

294 cm

234 cm

Stort utvalg av planløsninger. Marie 
og Anton er overbegeistret. Gjennom 
den store panoramafronten på SKY I 
700LEG, er irskekysten et fascinerende 
syn med alle sine detaljer.

Patentert 3D romslig bad

Luksuriøs Queen 
size seng, valgfritt 
elektrisk justerbar

Spesielt sjenerøs følelse 
av plass på grunn av 
tverrsengen

SKY I OVERSIKT

       

Planløsninger: 4

Maksimal tillatt vekt: 3.500 kg

Bagasjerom (maksimalt): 100 x 120 cm

Mer på www.knaus.com/skyi 

4-6 4 3,5

Fra 694 til 748 cm

Ytterdører med enhåndsbetjening og valgfri
 

sentrallås for utmerket brukervennlighet

Mindre vindstøy, bedre 
sikkerhet og et elegant 
utseende takket være standard

 

Setiz rammevindu
Beskytter best mot varme  

og kulde: XPS-isolasjon  
av høy kvalitet 

Serviceboksen sikrer maksimal komfort: 

Finn ut hvordan på sidene 28-29

SKY I HØYDEPUNKTER & VARIANTER   64 | 65

Det eksklusive K
NAUS 

CATEYE evolution-bakly
set 

er et blikkfang 
og øker 

sikkerheten på 
veien

Med praktisk 
sidebenk

NEW



SKY I 700 LEG

SKY I BO & LEVE   66 | 67

God stemning gir gode minner. Om 
det er vanlig kortspill eller når de leser 
kartet for neste tur - i SKY I har Marie 
og Anton lykken alltid på sin side.



1

3

2SKY I 700 LEG SKY I 700 LEG

SKY I 700 LEG

SKY I 700 LEG

32 "

Her trives jeg godt
! }

1.  Uttrekkbar 32 tommers LED 
TV. TVen leveres med mange 
tilkoblingsmuligheter, og kan skjules bak 
benken når det ikke er i bruk.

2.  Plisségardin foran vinduet. Beskytter 
ditt privatliv, elektrisk drift kan legges til 
for enda større brukervennlighet.

3.  KNAUS smart CI. På den 4,3 tommers 
berøringsskjermen kan du intuitivt 
betjene en rekke funksjoner som lys, 
klimakontroll og oppvarming, og for 
eksempel kontrollere batterinivået. 
Smarttelefon og nettbrett kan betjene 
smart CI-systemet, avhengig av utstyret.

Hva KNAUS smart CI systemet  

tilbyr deg kan du se på si
de 34

Kan også kan leveres 
med en 

elektrisk rullegardin
, for enda 

bedre innvendig iso
lasjon

SALONGLØSNINGER

650 LEG L-sittebenk med sidesete

700 LEG L-sittebenk med sidesete

700 LG L-sittebenk med sidesete

650 LX L-sittebenk med sidesete

Enestående ut
sikt 

takket være 

den store pa
n-

oramafrontruten 

Perlemorsinnredning med tverrslag for en raffinert setting

Finn ut mer om standard 

GRAMMER seter 
på sidene 26-27

SKY I BO & LEVE    68 | 69



1 2

3SKY I 700 LEG

SKY I 700 LEG SKY I 700 LEG

VINKELKJØKKEN SKY I 700 LEG

KJØKKENLØSNINGER

650 LEG Langsgående kjøkken

700 LEG Vinkelkjøkken  

700 LG Vinkelkjøkken

700 LX Vinkelkjøkken

Du finner mer informasjon  
om våre kjøkken på  
sidene 36 - 37.

Kjøkkenets bakvegg 
er lett å rengjøre 
og passer perfekt 
inn i det elegante 

møbeldesignet

Les om hvorfor HPL-overflaten 
er meget motstandsdyktige mot 
riper på side 32

Valgfritt finner du e
n 

ovn for pizza, lasa
gne 

og så videre her

Soft-close ov
erskap med 

automatisk låsing 
sikrer maksimal 

brukervennl
ighet

SKY I MATLAGING & KOS   70 | 71

Nyheter fra 
kjøkkenet. I det fullt 
utstyrte kjøkkenet 
er Marie klar til å 
eksperimentere 
med de irske 
nasjonalrettene: Irish 
stew og Colcannon.

1.   Romslig 145 liters kjøleskap. Kan i 
kombinasjon med TRUMA Mono/DuoControl 
CS brukes med gass også under kjøring.

 2.  Praktisk omgivelsesbelysning. Fremkaller 
ikke bare en koselig belysningsatmosfære, 
men lyser også opp skuffene.  
Slik at du raskere finner det du leter etter.

3.  Komfyr med tre kokeplater. Det flerdelte 
støpejernet sikrer sikker bruk ac  
tre gryter eller panner samtidig. 



1 2

3

201 x 78 cm

195 x 78 cm

Å telle sauer er ikke nødvendig. For 
i de store komfortsengene kan Marie 
og Anton slappe godt av og lade 
batteriene.

SKY I SOVE & DRØMME    72 | 73

1.  Romslige klesskap. Takket være en 
stor skapdør, er det spesielt lett å få 
tilgang, og det er utstyrt med beleilig 
lagringsplass samt klesstativ.

2.  Grunnplanversjon av tverrgående 
seng. Den tverrgående sengen gjør 
perfekt bruk av ledig plass og gir deg en 
spesielt generøs følelse av plass.

3.  Senkbar seng i full lengde. Med 
Conveyor og høykvalitets EvoPore 
madrass forsikrer den senkbare sengen 
deg den beste natts søvn.

Garanterer en god
 natts søvn: 

For mer informasjon om EvoPore 

madrassene se side
 30

En gasstrykksfjær holder tilgangen automatisk åpent 

ENKELTSENGER SKY I 700 LEG TVERRGÅENDE SENG SKY I 700 LG

SENKESENG SKY I 700 LEG

 Du finner våre to gjestesengvarianter på side 42

Valgfritt panorama 
takvindu

 Enkeltsenger  Tverrgående senger  Queen size seng  Senkeseng

SENGELØSNINGER

650 LEG     4  
700 LEG     6   
700 LG     6    
700 LX     6   

Finn mer info om våre senger  
på sidene 38 – 43.

Blader, leselys og dagslys: 

Den senkbare sengen tilby
r 

også mye komfort

ENKELTSENGER SKY I 700 LEG



1

2 SKY I 700 LEG

ROMSLIG BADEROM SKY I 700 LEG

SKY I VELVÆRE & REKREASJON   74 | 75

Her er det god plass. 
Mens Anton tar en dusj, 
kan man se Marie i det 
romslige 3-D baderommet 
komfortabelt gjøre seg 
vakker og til og med 
kanskje legge igjen en 
liten lapp til sin kjæreste.

Komfort baderom

Romslig baderom

BADEROMSLØSNINGER

650 LEG Komfort baderom

700 LEG Romslig baderom

700 LG Romslig baderom

700 LX Romslig baderom

Du kan finne mer informasjon 
om våre bad på side 44 – 47.

1.  Patentert 3D baderom. Baderommet 
bruker gangen mot sengen, resultatet er 
et stort bad med stor bevegelsesfrihet

2.  Praktisk håndkledispenser. Ingen flere 
bokser eller emballasje. Kosmetikken har 
en fast plass.

Utvidelsen av serva
nten er  

spesielt lett å ren
gjøre og 

tilbyr masse benkeplassOg her går 
døren i lås

Og her går døren i 
lås

Sideveggene i 3D baderommet er utvidbar og 
skaper derfor mer bevegelsesfrihet

ROMSLIG BADEROM SKY I 700 LEG



#NUMMER 1, FORDI….

det imponerer takket 

være dobbelt gulv 

også spesielt beregnet 

for vinterbruk.

Med spesielt solid  

Alu-XPS-Alu 

konstruksjon.

Et designmessig 

høydepunkt både 

utvendig og innvendig.

Ekstra lagringsplass egner seg 

godt for vintersesongen takket
 

være god plass i bodelsgulvet

Det perfekt integrerte 
ryggekamera

2-akser

Moderne design for et  
tø ft utseende

Med blindsoneassistent i 

sidespeilene som ekstrautstyr har 

du alltid full oversikt over vei
en

NEW



SUN I 700 LEG

SUN I 700 LX

SUN I 700 LG

294 cm

234 cm

744 cm

SUN I (2-AKSER) OVERSIKT

       

Planløsninger: 4

Maksimal tillatt vekt: 4.000

Bagasjerom (maksimalt): 80 – 100 X 120 cm

Mer på www.knaus.com/suni-2axle 

4-6 4

SUN I (2-AKSER) HØYDEPUNKTER & VARIANTER   78 | 79

„Opplev kjøretøyet ditt med KNAUS 
Connect Systemet. Du kan også kontrollere 
alle funksjonene fra kontrollpanelet fra din 
smarttelefon eller nettbrett."

Jürgen Thaler, Produkt Manager
KNAUS Bobiler og 
Campingvogner

Mitt råd To eller flere på tur? 3 
planløsninger å velge mellom. 
En kombinasjon som begeistrer 
Marie og Anton. Til reisen sin 
gjennom de franske vingårdene, 
har de valgt 700 LX.

Eksterne dører med enhåndsbetjening 

og valgfri sentrallås gjør betje
ningen 

enkel
Isolerte sidevinduer er 
standardutstyr Standard kjørelys legger vekt p

å de 

dynamiske linjene på forsiden og valg
fri 

LED-kjørelys gir optimal synlighet

KNAUS EXKLUSIV bodelsdør 

med sentrallås gir deg en e
nkel 

adgang til bodelen



SUN I 700 LX

SUN I (2-AKSER) BO & LEVE   80 | 81

Den optimale nytelse. I salongen 
har Marie og Anton det bra. De er 
godt fornøyd med både vinen og 
interiøret i sin KNAUS



21

3

SUN I 700 LG

SUN I 700 LG

SUN I 700 LG

SUN I 700 LG

32 "

Mer informasjon om KAUS smart CI 

kan man finne på side 34

Neste stoppest
ed? } SUN I (2-AKSER) BO & LEVE   82 | 83

SALONGLØSNINGER

700 LEG L-sittebenk med sidesete

700 LG L-sittebenk med sidesete

700 LX L-sittebenk med sidesete

1.  Uttrekkbar 32 tommers LED TV. Med 
mange tilkoblingsmuligheter og Full HD-
oppløsning, er du godt underholdt.

2.  Tekstilveggbelegg. Unik i denne prisklassen 
og en av de mange grunnene for den 
absolutte feel-good atmosfæren i SUN I.

3.  KNAUS smart CI. Via kontrollenheten med en 
4,3-tommers berøringsskjerm kan du enkelt 
kontrollere lyset i hele kjøretøyet, kontrollere 
batterinivåene og kontrollere klimaet samt 
oppvarming, takket være intuitiv drift. 
Avhengig av utstyret, er det til og med mulig 
å kontrollere driften med smarttelefon og 
nettbrett.

Elektrisk hevbar
 TV

Innredningen m
ed 

gjennomsiktig PET-overflate 

er spesielt rip
eresistant

Sitter utmerket på testvinneren 
fra Promobil 02/17

Fullt justerbar og ut
syrt med 

seteventilasjon. For å vite alt om 

GRAMMER setene, se side 26-27



1 2SUN I 700 LG

SUN I (2-AKSER) MATLAGING & KOS   84 | 85

VINKELKJØKKEN SUN I 700 LG

Delt ansvar for 
kjøkkenet! Under 
vaskingen av 
glassene kan ikke 
Anton si sikkert, 
hvem som skinner 
mest: Vasken, 
glassene eller Maries 
blå øyne. 

KJØKKENLØSNINGER

700 LEG Vinkelkjøkken

700 LG Vinkelkjøkken

700 LX Vinkelkjøkken

Du kan finne mer  
informasjon om våre kjøkken 
på sidene 36 – 37.

1.  Romslige skuffer. Spesielt høy kvalitet 
i full lengde fra GRASS med Soft-
Close og trykklås av metall vitner om 
fremragende kvalitet.

2.  Stort kjøleskap. Slik at alle dine 
forsyninger lett kan få plass, er også et 
145 liter kjøleskap ombord.

Det høyglansete 
kjøkkenet er fint 
å se på og lett å 

rengjøre

De Soft-Close skapene lukk
es forsiktig 

og lukkes av seg 
selv, slik at du i

kke 

trenger å gjøre d
et

VINKELKJØKKEN SUN I 700 LG

Valgfri ovn for pizza, 
lasagna og mer

Praktisk 
omgivelsesbelysning



2

1
22 "

212 X 150 cm

SUN I (2-AKSER) SOVE & DRØMME   86 | 87

TVERRGÅENDE SENG SUN I 700 LG

TVERRGÅENDE SENG SUN I 700 LG

SENKESENG SUN I 700 LG

Det perfekte soverom! 
Anton mumler "Je t'aime" og 
Marie er ikke helt sikker på 
om han mener henne eller 
komfortmadrassen. 

1.  Elegant lysbaldakin. Nyt Nattens hvile i realitet 
Luksuriøs atmosfære med en Unik lyssetting.

2.  Komfortabel senkbar seng. Takket være og den 
samme madrassen er den faste sengen på ingen 
måte dårligere. Mer informasjon om 

EvoPore madrassene kan du 
finne på side 30

Integrert omgivelsesbelysning for 

en luksuriøs atmosfære

Senkesengen er spesie
lt lav for 

lett tilgang  Du finner våre to gjestesengvarianter på side 42

TV nummer 2: Så vil ingen gå glipp av 
sitt favorittprogram

SENGELØSNINGER

700 LEG     6   
700 LG     6    
700 LX     6   

Finn mer info om våre senger  
på sidene 38 – 43.

 Enkeltsenger  Tverrgående senger  Queen size seng  Senkeseng



1

3

SUN I 700 LG

2 SUN I 700 LG

 SUN I 700 LG

 SUN I 700 LG

SUN I (2-AKSER) VELVÆRE & REKREASJON   88 | 89

Hva mer kan de 
ønske seg? Det 
3D-romslige badet 
overbeviser med 
separat keramisk 
toalett og utmerket 
glassdusj. Très chic!

1.  Utvidbar vegg. Hvis du vil bruke badet 
og ønsker privatliv, fordi partneren 
din dusjer eller ligger i sengen, kan 
du utvide den fleksibelt takket være 
uttrekksveggen.

2.  Romslig dusj. Med mange hyller og 
valgfri takluke. Så det er alltid lyst når 
man dusjer og man tørker raskt.

Lukker seg nesten
 

lydløst Vår magnetiske 

låsesystem

Elegant, sømløs og lett å 
rengjøre

Sideveggen i 3D 
baderommet er 
utvidbar og skaper 
derfor mer frihet

BADEROMSLØSNINGER

700 LEG Romslig baderom

700 LG Romslig baderom

700 LX Romslig baderom

Du kan finne mer informasjon 
om våre bad på sidene 44 – 47.

Romslig baderom



Praktisk utendørs 

underholdningsp
akke med 

32 tommers LED-TV og 

Bluetooth-hodete
lefoner

Valgfri omformer til 

230V for maksimal 

uavhengighet

3-akse

#NUMMER 1, FORDI….

Med unike 

innovasjonstilbud. 

Som den eneste i sin 

klasse tilbyr Alu-XPS-

Alu konstruksjon.

Design høydepunktet 

blant Liners innvendig 

som utvendig.

NEW

Karakteristiske k
anter, attraktiv

e proporsjoner 

og radiatorgrill av hø
y kvalitet med i krom 

utførelse. Stilig
ere kan du ikke

 reise!

KNAUS EXKLUSIV 

bodelsdør har elegante 

velkomstlys, sentrallås
 og 

700 mm bredde. 



SUN I 900 LEG

SUN I 900 LX

294 cm

234 cm

882 cm

Vår luksusmodell. For å være 
presis, på 3 akser. På sin skiferie 
i St. Moritz, er Marie og Anton 
spesielt glad for de brede 
enkeltsengene i 900 LEG.

SUN I (3-AKSER) HØYDEPUNKTER & VARIANTER   92 | 93

Jürgen Thaler, Produkt Manager
KNAUS Reisemobiler og 
Campingvogner

Mitt råd

Unikt baderomsoppsett

SUN I (3-AKSER) OVERSIKT

     

Planløsninger: 2

Maksimal tillatt vekt: 5.000

Bagasjerom (maksimalt): 100 x 120 cm

Mer på www.knaus.com/suni-3axle 

4 4

Optimal isolasjon og levetid på grunn
 av råtesikker 

aluminium-XPS aluminium konstruksjon

Valgfri med 2. Klimaanlegg i den 

bakre delen for den optimale komfort

Enhåndsoperasjon og valgfri 
sentrallås for enkel betjening

Utmerket for vinterturer takket 
være det doble gulvet og ALDE 
oppvarming

På sidene har bilen elegante dek
or 

detaljer i krom og logo-design til 

byggeserien SUN I

„Det luksuriøse utstyret når det gjelder 
underholdning.“ I tillegg til den store 32-tommers 
TV-en med HD-tuner i TV-pakken, er Oyster V 
premium satellitt-systemet med GPS- og vippesensor 
for enda bedre mottak og rask orientering og pre-
kabling for 2 andre TVer inkludert.



SUN I 900 LEG

SUN I (3-AKSER) BO & LEVE   94 | 95

Eksklusiv hyttefølelse. Finnes det noe 
mer deiligere enn å kose seg med en kopp 
varm sjokolade? Selvfølgelig, hvis du sitter i 
et SUN I med din kjære!



3 SUN I 900 LEG

21

32"

SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

SUN I 900 LEG

Ta vare på 
minnene }

SUN I (3-AKSER) BO & LEVE   96 | 97

SALONGLØSNINGER

900 LEG L-setebenk med sidesete

900 LX L-setebenk med sideseteMer informasjon om KAUS smart 

CI kan man finne på side 34

Stor panorama frontrute 
for unik utsikt

Isolerte sidevinduer sørger for optimal klimakomfort

Bordplaten kan enkelt fors
kyves 

slik at du har akkurat d
en 

plassen du trenger

1.  Uttrekkbar 32 tommers LED TV. 
Hele HD TVen dyttes elektrisk fra sitt 
gjemmested med et knappe trykk. For 
den beste underholdningen og utmerket 
betjeningskomfort.

2.  Multifunksjonelt armlene. Bred gang eller 
lenger side setebenk? Armlenet justeres til dine 
ønsker.

3.  Innovative KNAUS smart CI system. I tillegg 
til lyskontroll, batteriovervåkning og mange 
andre funksjoner, kan man i SUN I også som et 
spesielt høydepunkt kontrollere klimaanlegget 
i 2 soner med passende utstyr.

Med ekstrautstyret Oyster V 
satellittanlegg fra ten Haaft blir det enda 
lettere å betjene TV-en. Mer på side 111



SUN I 900 LEG

1 2

3

SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

SUN I 900 LEG

SUN I (3-AKSER) MATLAGING & KOS   98 | 99

Et kjøkken du bare 
må ha. Så edelt  
og av høy kvalitet, 
at selv Anton’s 
fondue blir perfekt. 
Her finner de begge 
tiden til å lage 
førsteklasses retter.

KJØKKENLØSNINGER

900 LEG Vinkelkjøkken

900 LX Vinkelkjøkken 

Du kan finne mer informasjon 
om våre kjøkken på side 
36 – 37.

HPL arbeidsbenk er 
riperesistant og slitesterk

Det stilige og 
lette å 

rengjøre bakr
e panelet 

på kjøkkenet 
er 

standard

1.  Ekstra lagringsplass. Den unike 
lagringsboksen i det doble gulvet er 
ikke bare romslig men den er også 
elektrisk for å hjelpe deg til lettere å få 
tak i dine grønnsaker.

2.  Romslig apotekerskap. For optimal 
utnytting av plass og lett tilgang til 
dine forsyninger.

3.  Soft-Close skuffer. Den høye 
kvaliteten fra GRASS full lengde 
forlengelser møter de høyeste krav.

Alt i perfekt orden 
takket være den valgfrie 
skuffenheten

Soft-Close skap med automatisk 
lukking i hele kjøretøyet
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1203 X 85 cm 203 X 85 cm

Når snøen laver ned. Høykvalitets 
EvoPore madrasser de er så 
komfortable, at Marie og Anton kan 
nyte utsikten dagen lang.
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1.  Romslig klesskap. Slik at ingen av dine 
favorittgjenstander må være hjemme.

2.  Komfortabel senkeseng. Du kommer også 
til å finne ut av at en EvoPore madrass er det 
beste for deg i din seng.

Innredningen er belagt med 
høyglans, gjennomsiktig PET-film 
og er derfor spesielt ripebestandig

EvoPore madrassen (detaljer på s
ide 30) 

kan bli varmet etter ønske 

SENGER SUN I 900 LEG

SENGER SUN I 900 LEG

SENKESENG SUN I 900 LEG

Den senkbare sengen kan bli senke
t 

spesielt lavt for lett tilgang ute
n stige

Tilgangen til bagasjerommet er 
gjemt bak denne døren

Praktiske skuffer for små ting 
som du vil ha innen rekkevidde 

nær sengen

 Enkeltsenger  Queen size seng  Senkeseng

SENGELØSNINGER

900 LEG     4  
900 LX     4  

Finn mer info om våre senger  
på sidene 38 – 43.
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LUKSUSBAD LEG

Velkommen til 
skjønnhetssalongen. 
Smør litt solkrem på 
nesen, og Anton er 
ferdig med dagens 
velvære.
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LUKSUSBAD LEG

1.  Variabelt luksusbad. Døren skiller ikke bare 
toalettet fra gangen, men også det komplette 
badet fra oppholdsrommet. Mer privatliv eller 
mer bevegelsesfrihet, akkurat som du ønsker.

2.  Praktisk radiator. Slik at dine håndklær har en 
fast plass og også blir tørket.

3.  Tre ganger vakrere. I luksusbaderommet LX 
vil du finne et helt nytt baderomsdesign med 
tre separate områder for toalett, dusj og vask. 
Dette er seng- og badeområdet Elegant delt 
fra hverandre.

Bakvegg med en edel 

stenutsmykking for en  

luksuriøs atmosfære

En ren nytelse og 
starte dagen i den 
originale glassdusjen

 

LUKSUSBAD LEG

LUKSUSBAD LX

LUKSUS BADEROM LEG

LUKSUS BADEROM LX

BADEROMSLØSNINGER

900 LEG Luksus baderom LEG

900 LX Luksus baderom LX

Du kan finne mer informasjon om 
våre bad på side 44 – 47.



10.0.85090 Hohenstein

INDIAN SUMMER BLUE MARINE ENERGY

LAS VEGASACTIVE ROYALE*ACTIVE ROCK*
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VAN I STOFFVARIANTER
Du kan se hvor bra 

indian Summer 

i Skotland ser ut fra 
side 54

STILFULLE  
PUTER  
& STOFFER
Design den indre delen i bobilhjemmet ditt individuelt 
med et av våre mange stoff-varianter. Spesielt praktisk 
er våre ACTIVE LINE polstringsstoffer. De har pålitelig 
flekkbeskyttelse og er også vann- og oljeavvisende.

Testet for høy 
fargefasthet

Anti-allergisk, pust-
 

og hudvennlig

Holdbar og enkel å 
vedlikeholde

 Seri valg  *ACTIVE LINE (ekstra kostnad)

Designen på møbeltrekkene avhenger – av konstruksjonstypen
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1. MAGNOLIA

2. EARTH

3. AVOCADO

4. STONE

5. PEACH

6. AQUA

INDIAN SUMMER BLUE MARINE ENERGY

LAS VEGAS

LAS VEGAS

ACTIVE ROYALE*ACTIVE ROCK*

INDIAN SUMMER MODERN CREAM DARK COFFEE
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SKY I STOFFVARIANTER

SUN I STOFFVARIANTER

Se eksempler på s. 80

COZY HOME PAKKER

På oppdagelsestur i Irland 

Fra side 66 og utover

Høykvalitets skinn i 

edel mørk brun farge 

tar seg veldig bra ut 
(fra side 94)

 Seri valg  *ACTIVE LINE (ekstra kostnad)

Designen på møbeltrekkene avhenger – av konstruksjonstypen

HIGH-TECH BESKYTTELSE

ACTIVE LINE møbeltrekk – materialene er 
vann- og oljefrastøtende og utrolig enkle 
å rengjøre. Væsker trenger ikke gjennom 
umiddlebart, - og de fleste flekkene kan bli 
enkelt tatt bort med en fuktig klut. 

 Antibakteriell

 Flekkbeskyttelse

 Pustende

 Vann- og oljeavstøtende

 Miljøvennlig

Pynt din Bobil med to  

store (60 x 40 cm) og 

 små (40 x 40 cm) puter
Med fjærfyll

Matchende bordløper

Sammen med: to 

Supermyke kosete te
pper

NEW



… OG 
UTMERKELSER

2018 L!VE TRAVELLER, lesernes valg  
„Reisemobile des Jahres 2018“: 3. plass

2017 SKY TI, Lesernes valg "Årets camping-
vogn 2017" 2. plass 

2016 SUN I 900 LEG, The Caravan Club „Motor 
Caravan Design Awards 2016“: Vinnere

2016 SKY TRAVELER, Lesernes valg "Årets 
campingvogn 2016" 2. plass

2015 SKY I 700 LEG, Practical Motorhome 
„Motorhome of the Year Awards 2015“:  
Best Luxury Motorhome 2015

2015 KNAUS VAN I, Lesernes valg "Årets 
campingvogn: 3. plass

2015 SKY TRAVELER 650 DG SL AutoBild 
campingvogn "Den gyldne campingvogn" 1. 
plass

2015 SKY TRAVELER, Lesernes valg "Årets 
campingvogn 2015" 1. plass

2014 SKY TRAVELER, Lesernes valg "Årets 
campingvogn 2014" 1. plass

2013 SKY i 700 LEG, Motor Caravan Design  
and Drive 2013: Vinner "A Class"

2012 VAN TI, Caravaning Design  
Award, innovations for new mobility '  
& 'Public choice'

2012 SUN TI 650 LF, NKC årets campingvogn: 
Vinner i kategori semi-integrert

2012 SKY TI 650 MF, Motorhome of  
The Year Awards: Beste luksus motorhjem 
under 3.500 kg

2009 VAN TI 600 MG, nominert for  
Designprisen BRD

2008 VAN TI 600 MG, red dot award

2007 SUN TI 650 MF, nominert for  
Designprisen BRD

2006 SUN TI, iF prisvinnende produktdesign

Utmerkelsene vå
re 

motiverer oss
 til å 

levere topp
 kvalitet
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KNAUS står for kvalitet. 
Tallrike utmerkelser 
bekrefter dette!

PRISER

Du finner mer informasjon 

på dealer.knau
s.com

Over 25 land. Mer enn 300 partnere. KNAUS er representert 
over hele verden. Dette store forhandlernettverket bidrar til at 
våre kunder er så fornøyde.

KNAUS ER 
INTERNASJONAL...

Kina

Island

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
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VÅRE DESTINASJONER

Med Pioneer NavGate EVO er du på den sikre siden. Det sømløst 
integrerte navigasjons- og underholdningssystemet er utstyrt 
med en integrert DAB+ mottaker.

Intergrert D
AB+ og mottaker

Europa-Navigasjon  

spesia llaget f
or bobil

PIONEER NAVGATE EVO

Pioneer NavGate EVO tilbyr mange flere 
nyttige egenskaper:

To USB porter

USBMasselagring og smarttelefon 
kan kobles til parallellt

Audioformater WMA, MP3, AAC, 
WAV, FLAC

Videoformater MP4, WMV, H.264, 
MKV, FLV

A/V Innganger og utganger 

DSP with 13-bånds grafikk- 
Equalizer & kjøretidskorreksjon

Justerbar Subwoofer sounder, 
justerbar høypassfilter

Best lyd MOSFET power amplifier med 
4 x 50 W max og 4 x 27 W DIN sinus

3 par HighVolt forforsterker

PIONEER

Rask tilgang 
til det bakre 

kameraet

Optimal for din tur: 

5600 parkeringsplasser 

lagret i hele Europa

Stemmekontroll med 
smarttelefon 

3 års kartoppdatering inkludert
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FRANKANA FREIKO

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 | € 32,90

Listepriser Tyskland i euro inkl. 19 % mva.

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.

Justerbar i 7
 trinn

Sett med
4 stk.

Gjør stolen om
 til en 

behagelig ligg
estol

SATELLITTANLEGGENE FRA TEN HAAFT

Komfortabel per
Kontroller app

I SUN I 900-modellene 

med GPS og krengningsse
nsor 

sørger Oyster V Premium 

for ekstra rask j
ustering og 
klare bilder

Oyster 60 / 
80 Premium

Med de nye valgfrie satellittsystemene fra ti Haaft blir gleden av å se på TV i KNAUS-
biler enda mer praktisk og brukervennlig. Avhengig av modellen tilbyr Oyster 60/80 
Premium eller Oyster V Premium-systemene klart TV-mottak og tekniske høydepunkter 

som appkontroll via smarttelefon og mye mer.



Er du medlem? Du finner all 

informasjon på : mein.knaus.com

mein.KNAUS KUNDEKLUBB

mein.KNAUS kundeklubb gir deg mange 
fordeler, for eksempel eksklusive kampanjer 
hos våre samarbeidspartnere og mein.KNAUS 
kundemagasinet INSIDE gratis tilsendt. Dessuten 
har du som klubbmedlem sjansen til å delta på 
vårt årlige kundetreff.

Det eksklusive 
mein.KNAUS 
kundemagasinet

FOR VÅRE FANS

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 myer mer. Her finner alle noe de liker.

Unter shop.knaus.com
 gibt es jede 

Menge tolle KNAUS Fanartikel

Ta en titt da v
el!
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FINN OSS BRA

KNAUS er alltid på forsiden på World Wide Web. Oppdag vårt 
merkevarediversitet på www.knaus.com og gå på en virtuell 
shoppingtur i vår fanbutikk. Vår Schwalbenblog venter på deg 
med stadig nye spennende historier, og 
selvfølgelig er vi også aktive på de vanlige 
sosiale mediekanaler. Ha det gøy å surfe 
med KNAUS!

Schwalbenblog med mange 

historier finnes u
nder : 

schwalbenblog.knaus.c
om

Vår hjemmeside 

med en flott 

fanbutikk
På tidenes puls: KNAUS 
sosiale medier kanaler

NEW
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NOTATER



Omfanget av levering, dimensjoner og vekt, så vel som utseende, stemmer med kunnskapen på tidspunktet for trykking (08/2018). Vi reserverer oss 
retten til å gjøre endringer på utstyr, teknisk data, standardutvalg og priser. Etter konklusjonen av kontrakten, er tekniske modifikasjoner kun innenfor 
rammeverket av designet så lenge som de tjener den tekniske fremgangen og er rimelige for kunden. Mindre farge- og karakteravvik er også reserverte 
– selv etter konklusjon av kontrakten – så lenge disse materialene ikke kan unngåes og kunden er fornuftig. 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. Fargeavvik er mulige fra trykketeknologi. Derfor, før du kjøper et kjøretøy, vennligs konsulter den respektive enestående serien hos 
den relevante forhandleren. Dekorasjonene vist i katalogene er ikke en del av leveringsomfanget. Vennligst også legg merke til notatene i den gjeldene 
prislisten, spesielt når det gjelder vekt, lastealternativer og tolerance. Reprodusering, også mulig, men kun etter skriftlig tillatelse fra Knaus Tabbert GmbH 
er gitt. Trykkfeil og feil er reservert.

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

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

Vi KNAUS forhandlere  
ser frem til ditt besøk!

Art. N
o. R08116091-N

O

Våre kataloger finn
es også for halv 

og helintegrerte 

bobiler, campingvogner og CUV.

En oversikt over din nærmeste autoriserte KNAUS forhandler  
finner du på: www.knaustabbert.no

Ferda Mysen
Ramstadveien, 1850 Mysen

Tlf  69 89 22 22

Ferda Fauske
Finneidgata 3, 8210 Fauske

Tlf  48 88 66 55

Ferda Grimstad
Grøm Næringspark 2, 4887 Grimstad

Tlf 970 55 666

Ferda Jessheim
Industriveien 17, 2050 Jessheim

Tlf 970 55 666 

Ferda Ålgård
Skuvemarka 19, 4330 Ålgård

Tlf 970 55 666

Ferda Bjerkvik
Nordmoveien 165, 8530 Bjerkvik

Tlf  48 88 66 55

Ferda Nordkjosbotn
Sentrumsveien 12, 9040 Nordkjosbotn

Tlf  48 88 66 55

Ferda Ålesund
Hjellhaugveien 40, Emblem, 6013 Ålesund

Tlf. 70 15 01 11

Ferda Bergen
Tellnes Næringspark, 5357 Fjell

Tlf  56 31 43 30 fe
rd

a.
no




