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VAN TI PLUS TEKNIKK OG SIKKERHET   2 | 3

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 e
nda mer komfort, 

kan du få sentr
allås på garasjed

ør og 

serviceluker som
 ekstrautstyr

Ekstrautstyr er 
også de eksklusi

ve 

KNAUS 17 '' aluminiumsfelgene med 

markant design o
g ekte KNAUS-DNA

1. INDIVIDUELL DRIFT 2 
 

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.

2. INNOVATIVE ASSISTANSESYSTEMER 1, 2 
 

Nødbremsassistenten 1 er standardutstyr i VAN TI PLUS og beskytter deg mot 
å kjøre inn i andre kjøretøyer i farlige situasjoner. Bra å ha, enda bedre å ikke ha 
bruk for den. ESP 1 og ABS 1, multikollisjonsbrems 1 sørger også for høyere sikkerhet 
på veien. Og takket være bakkestartassistenten 1 er det ikke noe problem at det 
er bratt. Hvis du vil ha enda mer sikkerhet, kan du dessuten utstyre din VAN 
TI PLUS med adaptiv cruisekontroll (ACC), aktiv Lane Departure Warning 2 og 
fjernlysassistent "Light Assist" 2 samt oppmerksomhetsassistent 2 og Lane Departure 
Warning 2.

3. DYNAMISK DESIGN 1 
 

Under utviklingen av VAN TI PLUS har vi lagt vekt på en spesielt dynamisk design. 
Flytende overganger ved sidelistene og på førerhuset med fortløpende motiver gjør 
at overgangene mellom førerhus og karosseri ser homogene ut. Den dynamiske 
silhuetten med de karakteristiske lyslistene og de sportslige proporsjonene er et 
ekte blikkfang. Det samme gjelder for de nye KNAUS CATEYE evolution – baklys 
med 3-dimensjonal lysgeometri og dynamiske LED-blinklys.

4. 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.

5. SIDEVEGGER SOM HOLDER LENGE 1 
 

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

6. 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. 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.

1 Standard 2 Ekstrautstyr
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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.

Du bestemmer!

VAN TI PLUS KOMFORT OG HØYDEPUNKTER   4 | 5

1. UTMERKET SOVEKOMFORT 1 
 

5-sonemadrassene EvoPore HRC er av høy kvalitet 
og kan utvides med ergonomiske WaterGel-
overmadrasser hvis det er ønskelig. Da kan du sove 
enda bedre og våkne enda mer uthvilt. 

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. NYTT KOMFORTBAD 1 
 

Veggen med vaskeservanten er svingbar slik at 
det kompakte badet med et par enkle håndgrep 
kan forvandles til et romslig dusjkabinett. 
Mange hyller, delvis perfekt integrert i 
sideveggen, gir mer nok plass.

4. DIMBARE ATMOSFÆRELYS 2 
 

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

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.

1 Standard 2 Ekstrautstyr
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Du har valget: H
vilken 

drift passer bes
t til dine 

feriedrømmer? Med kraftig 

firehjulsdrift er
 du godt rustet

 

også til kjøring 
på dårlige veier

VAN TI PLUS OVERSIKT

2-4 4

   

Planløsning 2

Vekt i kjøreklar stand 2.980 kg

Tillatt totalvekt 3.500 kg

Maksimal ekstra last 675 kg

Totallengde 699 - 747 cm

Bredde (utvendig/innvendig) 220/205 cm

Høyde (utvendig/innvendig) 290/196 cm

Dekk-/felgstørrelse 205/75R16C / 6,5Jx16"

Mer på www.knaus.com/vanti-plus 



VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS 700 LF

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

VAN TI PLUS TEKNISKE DATA   8 | 9

220 cm

fra 699 til 747 cm

290 cm
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1 VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS 650 MEG

1.  Samordnet elektrisk utstyr. Hvis du bestemmer deg for EnergyPlus-
pakken som ekstrautstyr, får du også det brukervennlige touch-
betjeningspanelet. Med det kan du styre og kontrollere alle enheter 
sentralt: Lys, alle fyllinger av drivstoff og batterienes kapasitet.

2.  Åpne synsakser. Med det nye innovative romkonseptet får du her 
et ekstra åpent oppholdsrom. Gulvet har ingen trinn, og du har enkel 
tilgang til sittegruppen. Rett og slett masse bevegelsesfrihet! Dette til 
tross for kompakte utvendige mål som vanlig for en VAN.

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.

VAN TI PLUS BO OG LEVE   10 | 11

Atmosfærelyset s
kaper 

et behagelig
 lys og kan 

dimmes individu
elt

Veggkledning med stoff 

og liftgardiner i s
til med 

møbelstoffet gir et 
helhetlig 

inntrykk og bidra
r til et 

perfekt inneklima.Overgangen fra oppho
ldsrom 

til førerhus merkes ikke 

og sørger for et har
monisk 

totalinntrykk

OVERSIKT SALONG

VAN TI PLUS 650 MEG Sittebenk

VAN TI PLUS 700 LF L-sittebenk med sidesete



1 2VAN TI PLUS 650 MEG VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS LAGE OG NYTE MAT   12 | 13

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.

1.  Ekstra plass. Forlengelsen av arbeidsplaten 
kan slås opp og gir mer plass til å kutte opp 
grønnsaker og forberede maten. Den eksklusi-
ve vesken fra KNAUS (ekstrautstyr) henger på 
KOMFORT-døren og er klar til å være med på 
handletur.

2.  Kvalitetsveggkledning på kjøkkenveggen. 
Veggen har samme utseende som arbeidspla-
ten, gir et harmonisk helhetsinntrykk og er lett 
å tørke av. Så hvis det skulle sprute litt når du 
lager mat, er det ikke noe problem.

142 l AES-
kjøleskap

med integrert 
fryseboks 

Stabil kvalit
et: Skuffene 

fra GRASS 

har fullt utt
rekk og gir m

asse 

oppbevarings
plass til tør

rmat

Soft close-oversk
ap med

automatisk lukking so
m

er lette å betjen
e

Ekstremt robuste HPL-
overflater som ser ut som nye 

selv etter mange års bruk

OVERSIKT KJØKKENET

VAN TI PLUS 650 MEG Langsgående kjøkken

VAN TI PLUS 700 LF Vinkelkjøkken
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VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS 650 MEG VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS SØVN OG KROPPSPLEIE   14 | 15

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.

1.  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.

2.  Masse oppbevaringsplass. Hyllene som er 
perfekt integrert i den svingbare veggen, gir 
god plass til alle kosmetikkproduktene dine. 
Spesielt praktisk: En integrert beholder til 
kleenex.

OVERSIKT SENG OG BAD

VAN TI PLUS 650 MEG   2-3   med komfortbad

VAN TI PLUS 700 LF   2-4    med langsgående bad

Under de over 2
 meter lange enkel

tsengene finner 

du en romslig oppbevaring
splass med klesstang som

 

er spesielt lett 
tilgjengelig på g

runn av den pr
aktiske 

klaffmekanismen og den ekstr
a store åpningen

I tillegg til de 
komfortable 5-sone 

madrassene EvoPore HRC kan du som 

ekstrautstyr få 
WaterGel-overmadrasser 

som gjør sengen end
a mer behagelig

Som ekstrautstyr k
an du få et 

panoramatak bak som gir en 

fantastisk utsikt
 til stjernehimmelen



ENERGY LAS VEGAS*

ACTIVE ROCK*

10.0.85090 Hohenstein

ACTIVE ROYALE*

COOL GREY

3

6

1

4

2

5

1. MAGNOLIA

2. EARTH

3. AVOCADO

4. STONE

5. PEACH

6. AQUA

COZY HOME-PAKKER

HIGH-TECH MØBELSTOFFER

ACTIVE LINE møbelstoffer er vann- og 
oljeavvisende og svært lettstelte. Væske 
trenger ikke ned i materialet med én gang, 
og de fleste flekkene kan fjernes med en 
fuktig klut.

 Antibakterielle

 Beskyttelse mot flekker

 Materiale som puster

 Vann- og oljeavvisende

 Lettstelte

Gjør din VAN TI PLUS koselig 

med to store (60 x 40 cm) og 

to små (40 x 40 cm) puter
Med fjær

Passende bordløper

Også i pakken 
: To

kjempemyke kosetepp
er

KNAUS POLSTRE OG COZY HOME-PAKKER   16 | 17

VAN TI PLUS POLSTRE

VÅRE MØBELSTOFFER
OG DEKO-PAKKER 
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! 

 Standardalternativer  *ACTIVE LINE (pristillegg)



KNAUS FORHANDLERE OG PARTNERE   18 | 19

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 altid 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

Styring
med app

Oyster 60 Premium

1
2

4

5

6

3

SATELLITTANLEGG FRA TEN HAAFT

Med de nye satellittanleggene fra ten Haaft som 
ekstrautstyr blir det enda mer behagelig og brukervennlig 
å se på TV i bobiler fra KNAUS. Oyster 60 Premium gir deg 
klare bilder og tekniske høydepunkter som feature-box med 
Wi-Fi-tilkobling, appstyring via smarttelefon og mye mer.

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.

FRANKANA FREIKO

Sett med
4 stk.

Justerbar i 7
 trinn

Gjør stolen om
 til en 

behagelig ligg
estol

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.

Styring av både anlegg og T
V med  

bare én fjernkontroll



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

Den nye bloggen vå
r venter

med interessante h
istorier på :  

schwalbenblog.knaus.co
m

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

Art. N
o. R08116198-N

O

Alltid tilgjenge
lig : Hjemmesiden

vår www.knaus.com
Interessante bid

rag og 

diskusjoner i so
siale medier

NEW

Din nærmeste KnausTabbert 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.
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