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100 %
KNAUS

LEGENDARISKE CAMPINGVOGNER

Følgende symboler henviser til originale KNAUS-deler og informasjon på Internett:

 Sovemuligheter *

  Seter

 Enkeltseng

 Tverrgående seng

 3/4-seng

 Queen size seng

SENGEALTERNATIVER

 Barneseng

 Sofaseng

 Senkeseng

 Klappseng

 Gjesteseng

SERIE SNARVEI **

Sittegruppe 
D Dinette 
L  L-formet sittegruppe
S Salong sittegruppe
U  U-formet 

sittegruppe

Seng
E Enkeltseng 
F 3/4-seng
Q Tverrgående seng 
X Queen size seng 

Varianter 
B Baderom
K Barnerom
P Panoramakjøkken
TR Transport
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*  Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker 
med KNAUS -forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.

** 2-deling (Bue-Hekk)/3-deling (Bue-Hekk-Garasje)

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

Video er tilgjengelig på
youtube.knaus.com

360°-bilde  
tilgjengelig

Konfigurator på  
configurator.knaus.com/no

E.POWER-teknologi 
100% elektrisk

NEW

Din frihet er vår filosofi. Med utrettelig lidenskap har vi tilrettelagt 
uforglemmelige ferieøyeblikk hos KNAUS siden 1960. Med all 
vår erfaring og fokus på å gå nye veier, forener vi det velkjente 
med våre nyheter. Våre håndverkere fra Nedre Bavaria sørger 
for topp moderne måter å utvikle våre nye modeller. Denne 
kombinasjonen av velprøvde prinsipper og innovative ideer gjør oss 
til en av de mest suksessrike merkevarer i bransjen. 

DET VI HAR FELLES, HJELPER 
OSS MED Å NÅ MÅLET
Vi er glade for at vi får lov til å være med deg på reisen. For at vi kan gi feriemålene 
og drømmene dine et hjem. Og for at du med KNAUS har en følgesvenn som gir deg 
en god følelse av å komme hjem, nesten uansett hvor du ferierer og hvor i verden du 
måtte befinne deg. Med våre produkter kan du nyte uavhengighet, fleksibilitet og 
individualitet når du reiser. Og det på den måten som etter vår mening er tryggest 
og finest. Alle kjøretøyer fra KNAUS er resultatet av et sterkt fellesskap. Med alle 
våre produkter skaper vi frihet som beveger. Det gjør vi sammen med deg, med våre 
toppmotiverte medarbeidere, våre profesjonelle partnere og leverandører samt med 
et godt utbygd forhandler- og servicenett.

Bli med oss på reise! Og finn din helt personlige frihet! Her kan du finne din 
perfekte ledsager på reisen, og se hva som gjør kjøretøyer fra KNAUS så spesielle. 

KLARE MÅL

MOTIVERT TEAM

GO
D S

ERVIC
E

BE
G

EI
ST

RE
DE

 K
UNDER

KNAUS VÅR ERFARING - DIN SIKKERHET
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Toppmoderne produksjon. Vår hovedfabrikk og 
utviklingsavdeling ligger i Jandelsbrunn i Bayern. Her 
utvikler våre team nye kjøretøyer, tester innovativ 
teknologi og skaper revolusjonære nyheter. Igjen 
og igjen. Vi mener absolutt at disse nyhetene gir 
nye impulser til hele bransjen. Når en prototype 
lever opp til våre høye krav og alle tester er bestått, 
begynner serieproduksjonen. Den skjer også i to andre 
toppmoderne produksjonsfabrikker som befinner 
seg i Mottgers i Hessen (Tyskaland) og i Nagyoroszi 
(Ungarn). Oppdaterte produksjonslinjer muliggjør et 
ekstra effektivt prosessforløp, slik at vi kan reagere 
fleksibelt på ny teknologi og måten denne produseres 
på. Denne effektiviteten har mange fordeler, blant 
annet at vi kan tilby et enestående forhold mellom pris 
og kvalitet. Hos oss kan alle realisere drømmen om 
reiselykke og selvstendighet!

Med lidenskap. Vi investerer kontinuerlig i fabrikkene 
og ikke minst i medarbeiderne våre. I hele konsernet 
har vi over 3000 medarbeidere, og mange av dem har 
vært hos oss i over 30 år. Produksjonslinjene våre er 
utformet slik at vi de kan tilpasses til medarbeidernes 
individuelle behov. Hos oss står mennesket i sentrum. 
Teamene våre er preget av tillit, respekt og et sterkt 
samhold. Som arbeidsgiver gleder vi oss alltid over nye 
«feriemakere». Vi har også lærlingplasser.

Bak en KNAUS står det alltid et sterkt team. Mange av våre medarbeidere 
er selv lidenskapelige KNAUS-eiere og ferierer med våre produkter. De mange 
personlige erfaringene til medarbeidere og kunder er alltid viktige når vi 
utvikler og forbedrer produktene våre. I alle våre kjøretøyer ser du dessuten 
presisjonen som våre engasjerte medarbeidere oppviser når de arbeider i 
våre toppmoderne produksjonsfabrikker. Du finner også elementer fra våre 
pålitelige partnere og fra over 60 års erfaring med campingvogner.

Erfaring. Vi vet hvor vi kommer fra og 
har aldri glemt visjonen som Helmut 
Knaus hadde da han grunnla Knaus 
KG i 1960: Med KNAUS skal drømmen 
om fri og selvstendig ferielykke gå i 
oppfyllelse for alle. Dette prinsippet er 
like aktuelt i dag som for 60 år siden, 
og det ligger bak alle våre avgjørelser og produktutviklinger. 
100-årsjubileum for Helmut Knaus og samtidig 60- 
årsjubileum for merket Knaus! En god anledning til å se seg 
tilbake med stolthet, og til å si tusen takk til dem som har 
fulgt oss helt fra starten, nemlig våre trofaste kunder. Takk 
for tilliten! Mer om historien vår på 
  www.knaus.com/history

KLARE MÅL

M
OTIVERT TEAM

GO
D S

ERVIC
E

BE
G

EI
ST

RE
DE

 K
UNDER

KNAUS BEDRIFTEN OG HISTORIEN

En fantastisk sukses
shistorie: De 

En fantastisk sukses
shistorie: De 

attraktive jubileum
smodellene 60 

attraktive jubileum
smodellene 60 

YEARS kan by på godt ut
styrte 

YEARS kan by på godt ut
styrte 

modeller som standard.
modeller som standard.
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FoldXpand hekkonstruksjon. Maksimal plass innvendig og kompakte 
utvendige mål: Disse to prinsippene er alltid viktige for oss når vi 
konstruerer kjøretøyene våre. Ved første øyekast ser de ikke ut til å 
fungerer sammen. Men vi har funnet en løsning: I den revolusjonerende 
hekkonstruksjonen FoldXpand er baklysholderen fullstendig integrert 
i hekken. På denne måten får vi en hekk som representer noe helt nytt 
på campingområdet. Slik er det mulig å maksimere bodelen uten å 
endre de utvendige målene, eller gjøre kjøretøyet mer kompakt uten 
å miste en eneste centimeter innvendig. For deg betyr dette uansett 
maksimal plass og den friheten som et praktisk kjøretøy gir.

FibreFrame. Den selvbærende rammen gir helt nye muligheter når det 

gjelder fleksibel design av plan- og romløsninger.

Forbindelsesteknologi. I utviklingen av RevolutionCube-teknologien 

brukte vi EPP, et innovativt materiale som er ekstremt lett, stabilt og 

motstandsdyktig. Ved hjelp av ultralydteknikk forbindes såkalte KALTSCH-

MELZ®-plugger med bærematerialet som er brukt i lettkonstruksjonen.

Mer informasjon finner du på:  mission.knaus.com

KNAUS MissionTec og utviklingspartnere 

I løpet av de siste årene har vi utviklet mange innovasjoner som 

igjen og igjen har bekreftet vår rolle som impulsgiver for bransjen:

PowerAxle. Fjærlett chassisteknologi og et viktig skritt i retning 

hybrid og e-mobilitet for bobiler og campingvogner. VARIO X 

chassiset er en konsekvent videreutvikling som med sin bioniske 

form kombinerer kompromissløs lettkonstruksjon med topp 

stabilitet og belastbarhet. Og det med ypperlige kjøreegenskaper. 

Innovasjon på alle nivåer. Hos KNAUS står hjulene aldri 
stille. Det beste eksempelet på vår pionerånd er kanskje 
den revolusjonerende teknologien og de veivisende 
materialene vi har utviklet i forbindelse med MissionTec. 
Under utviklingen av TRAVELINO har den patenterte 
FibreFrame og UltraLight-materialene vist oss hva som 
er mulig når det gjelder letthet, fleksibilitet og bærekraft, 
og banet veien for nyutviklingen av DESEO. Her har vi lært 
mye, og denne lærdommen drar vi nå nytte av i alle våre 
konstruksjoner. På denne måten har vi et enestående 
forbedringspotensial for produktene våre. Uansett om det 
dreier seg om konsekvent lettkonstruksjon, topp stabilitet 
eller teknologi som aldri før har blitt brukt: I alle våre studier 
og innovasjoner er det alltid den samme visjonen som leder 
oss: Å tilby det beste av det beste.
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Fremtiden begynner nå. THE MISSION er å ha mot til å 
revolusjonere fremtidens bobiler og campingvogner. Våre 
innovative teknologier skal videreutvikles konsekvent, helt 
til vi har revolusjonert alle våre modellserier. Da kan vi med 
stolthet si: MISSION completed. For vi vil ikke bare møte dine 
krav, vi vil overgå dem. Vi vil stadig vekke begeistringen, og alltid 
være ett skritt foran standardteknologien.

NEW

og ytterligere innov
asjon finner du på 

og ytterligere innov
asjon finner du på 

knaustabbert.de/innovation knaustabbert.de/innovation 
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SPORT&FUNDESEO

400 TR X 2-4 5 S O 1-2 480 QL X X 4 4 S S 1

fra side 52fra side 36
DEN FLEKSIBLE

Finn ut mer på Finn ut mer på 
www.knaus.com/deseo
www.knaus.com/deseo  

TEKNISKE DATA

Planløsninger 1

Maksimal tillatt vekt kg 1.500 - 2.000

Lengde cm (min/maks) 599

Effektiv lengde cm (min/maks) 402

Bredde cm (ytre/indre) 230 / 216

Høyde cm (ytre/indre) 258 / 196

Bodelsdør (standard) STYLE

Bodelsdør (ekstrautstyr) STYLE PLUS

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 400 TR

 2 personer    Familie med barn    Familie med barn eller gruppe med 4 voksne

Hvem er du? Hvem er du?Hva er dine ønsker? Hva er dine ønsker? LastLast

Finn ut mer på  Finn ut mer på  
www.knaus.com/sportandfunwww.knaus.com/sportandfun 

TEKNISKE DATA

Planløsninger 1

Maksimal tillatt vekt kg 1.300 - 1.700

Lengde cm (min/maks) 625

Effektiv lengde cm (min/maks) 480

Bredde cm (ytre/indre) 232 / 216

Høyde cm (ytre/indre) 257 / 196

Bodelsdør (standard) STYLE

Bodelsdør (ekstrautstyr) --

Garasje cm 160 x 216

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 480 QL

DEN PRAKTISKE

Du kan velge mellom forskjellige 
Du kan velge mellom forskjellige 

holdere til syklene 
(ekstrautstyr), men 

holdere til syklene 
(ekstrautstyr), men 

den praktiske sitteb
enken er standard.

den praktiske sitteb
enken er standard.

S = Standard O = Ekstrautstyr

Med DESEO kan du bytte fra 
transport til bokomfort med et par 
enkle håndgrep. Den enestående 
konstruksjonen gjør at plassen kan 
utnyttes utrolig variabelt. Her er 
det til og med plass til å frakte to 
motorsykler! Og når du har kommet 
fram, gir DESEO topp bokomfort og 
en enestående romfølelse.

For den som aldri kan få nok 
oppbevaringsplass, er SPORT&FUN 
førstevalget. I den store garasjen har 
man plass til masse bagasje, uten 
at man mister oversikten. Spesielt 
de som liker å være aktive i ferien, 
gleder seg over den store bakdøra, 
takstativet og stigen. Her er det lett 
å få plass til uhåndterlig sports- og 
fritidsutstyr, og alt ligger trygt.

  floorplanfinder.knaus.com

Fås også som spesialmodell.
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12 13|

400 LK* X 4-5 4 O O S S

400 QD* X 3 4 S S

420 QD* X 3 4 S S

450 FU* X 4 4 S S

460 EU* X 3 4 S S

500 EU* X 4 4 S S

500 FU* X 4 4 S S

500 KD* X 4-6 5 S S O

500 QDK* X 4-6 6 S S O

500 UF* X 4 4 S S

540 FDK X 4-6 6 S S O

540 UE X 4 4 S S

580 QS X 4-6 6 S S O

650 FDK X 4-6 6 S S O

650 UFK X 5-6 6 S S O

SPORT
fra side 68

DEN VELUTSTYRTE

Finn ut mer på Finn ut mer på 
www.knaus.com/sport
www.knaus.com/sport  

TEKNISKE DATA

Planløsninger 15

Maksimal tillatt vekt kg 1.100 - 2.500

Lengde cm (min/maks) 599 / 861

Effektiv lengde cm (min/maks) 400 / 660

Bredde cm (ytre/indre) 232 - 250 / 216 - 234

Høyde cm (ytre/indre) 257 / 196

Bodelsdør (standard) STYLE

Bodelsdør (ekstrautstyr) STYLE PLUS

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 400 LK, 450 FU, 

460 EU, 460 FU, 500 FU, 500 KD, 540 FDK

 2 personer    Familie med barn    Familie med barn eller gruppe med 4 voksne

Hvem er du? Hva er dine ønsker?

S = Standard O = Ekstrautstyr

Last
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Naturelskere som reiser alene, 
oppdagelsesreisende par eller 
storfamilier: SPORT har mange 
forskjellige planløsninger og 
et enestående forhold mellom 
pris og kvalitet. Her kan alle 
realisere feriedrømmen. Topp 
bokomfort og praktiske detaljer 
får du selvfølgelig med på kjøpet.

  floorplanfinder.knaus.com

NEW

NEW

NEW

E.POWER SELECTION tilbyr 
E.POWER SELECTION tilbyr 

10 planløsninger med 100% 
10 planløsninger med 100% 

elektrisk drift. Dette resulterer elektrisk drift. Dette resulterer 

i lavere vekt som igjen betyr i lavere vekt som igjen betyr 

mer tilgjengelig baga
sjeplass.

mer tilgjengelig baga
sjeplass.

NEW

Mer informasjon om E.POWER-
Mer informasjon om E.POWER-

SELECTION finner du på side
 

SELECTION finner du på side
 

16-1716-17

* Fås også som spesialmodell.
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420 QD X 3 3 S S

450 FU X 4 4 S S

460 EU* X 3 4 S S

500 EU X 4 4 S S

500 FU* X 4 4 S S

500 UF X 4 4 S S

500 PF X 3 4 S S

500 QDK* X X 5-6 6 S S O

540 UE X 3 4 S S

540 FDK X X 5-6 6 S S O

550 FSK X X 5-6 6 S S O

580 QS X X 5-6 5 S S O

650 PXB X 3 4 S O

650 PEB X 3 4 S O

650 FSK X X 5-6 6 S S O

650 UX X X 4 4 S S

SÜDWIND
fra side 82CAMPINGVOGN-IKONET

16 perfekt utstyrte 
planløsninger, dera

v 
16 perfekt utstyrte 

planløsninger, dera
v 

3 med panoramakjøkken foran.3 med panoramakjøkken foran.

Finn ut mer på Finn ut mer på 
www.knaus.com/suedwind
www.knaus.com/suedwind  

TEKNISKE DATA

Planløsninger 16

Maksimal tillatt vekt kg 1.300 - 2.500

Lengde cm (min/maks) 643 / 947

Effektiv lengde cm (min/maks) 444 / 746

Bredde cm (ytre/indre) 232 - 250 / 216 - 234

Høyde cm (ytre/indre) 257 / 196

Bodelsdør (standard) KOMFORT

Bodelsdør (ekstrautstyr) PREMIUM

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 460 EU, 500 FU, 

540 UE, 580 QS, 650 PXB

 2 personer    Familie med barn    Familie med barn eller gruppe med 4 voksne

Hvem er du? Hva er dine ønsker? Last
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NEW

NEW

NEW

En av de første 
campingvognmodellene og 
suksessfull helt frem til i dag: 
SÜDWIND har nå i snart 
60 år begeistret ferierende 
med stadig nytt utstyr, 
innovativ teknologi og mange 
designhøydepunkter. Som et 
ekte ikon og med omfattende 
utstyr overgår jubileumsmodellen 
60 YEARS så og si seg selv.

S = Standard O = Ekstrautstyr

Fås også som 
jubileumsmodell.

  floorplanfinder.knaus.com

NEW

Mer informasjon om E.POWER-
Mer informasjon om E.POWER-

SELECTION finner du på side
 16-17

SELECTION finner du på side
 16-17

*Standard med E.POWER-pakke uten gass.
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KNAUS E.POWER

Raskere, tryggere og mer behagelige enn med E.POWER-modellene 
kan forberedelsene til en campingferie ikke bli. Velg den passende 
campingvognen blant 10 SPORT E.POWER SELECTION-planløsninger 
og 3 SÜDWIND-planløsninger med E.POWER-pakke. Du kan da bytte 
ut det overflødige vinterutstyret i standardkjøretøyene med mer 
oppbevaringsplass, mulighet for ekstra last, topp moderne elektriske 
apparater, enklere betjening, økt sikkerhet og mindre vedlikehold!

  Drift uten gass. Aldri mer dra på gassflasker. Aldri mer sjekke 
fyllingsnivået. Våre E.POWER-kjøretøyer har helelektrisk utstyr og er 
dermed ikke bare tryggere, men også lettere.

  Smart energistyring. Energistyringen passer på at de elektriske 
apparatene reguleres automatisk, alt etter behov og tilgjengelig strøm. 
Helt intuitivt og uten at det går noen sikringer! Alt du må gjøre er å stille 
inn riktig ampere iht. det campingplassen har.

  Godt inneklima. Et energieffektivt klimaanlegg med 
varmepumpeteknologi sørger som standard for kjølig eller varm luft, 
bare med et tastetrykk. I tillegg får du ekstra oppbevaringsplass fordi 
gassoppvarmingen mangler.

  Fullt utstyrt kjøkken. Kompressorkjøleskap og induksjonstopp står til 
disposisjon når du ikke har lyst til å grille ute.

Enklere ferie med KNAUS E.POWER-teknologi: 
1. Komme frem 
2. Trykke på knappen
3. Slappe av

SELVFORSYNT MED E.POWER OG EINHELL 

Med ONE NIGHT STAND-systemet fra Einhell 

(ekstrautstyr) nyter du maksimal frihet. Systemet 

består av dokkingstasjonen «Caravan Charger» og 

det effektive ekstrabatteriet «Power X-Change». 

Batteripakken 6Ah Power X-Change med ekstra 

effektive Li-ion-celler leverer strøm til de elektriske 

apparatene (12V) uavhengig av landstrøm.

•  2 i 1: Den effektive «Caravan Charger» er både 

strømleverandør og batterilader

•  Active Battery Management System for topp 

sikkerhet, ytelse, utholdenhet og lang levetid *

•  Selvforsynt om natten: Med dette systemet drives 

lys, vannpumpe og kompressorkjøleskap **

  

ONE NIGHT STAND: Slik 
ONE NIGHT STAND: Slik 

blir din E.POWER-campingvogn 
blir din E.POWER-campingvogn 

selvforsynt for en n
att!

selvforsynt for en n
att!

Som nybegynnere innen 
camping 

Som nybegynnere innen 
camping 

er det spesielt vikt
ig for oss at 

er det spesielt vikt
ig for oss at 

vi kan nyte den ve
rdifulle tiden 

vi kan nyte den ve
rdifulle tiden 

vi har sammen med familien, 
vi har sammen med familien, 

ukomplisert og trygtukomplisert og trygt

Vekk fra hverdagen. 
Ut på eventyr! Vi elsker 

Vekk fra hverdagen. 
Ut på eventyr! Vi elsker 

å være spontane. O
NE NIGHT STAND-

å være spontane. O
NE NIGHT STAND-

alternativet gjør cam
ping enda enklere f

or oss
alternativet gjør cam

ping enda enklere f
or oss

Vi er besteforeldre n
å, og vil 

Vi er besteforeldre n
å, og vil 

heller bære barnebar
n enn tunge 

heller bære barnebar
n enn tunge 

gassflasker. Med E.POWER får 
gassflasker. Med E.POWER får 

vi en lettere start 
på ferien, 

vi en lettere start 
på ferien, 

helt fri for gassutst
yr 

helt fri for gassutst
yr 

Du er ingen helårscamper, men liker å tilbringe årets fineste uker på yndlingsplassen 
din? Hvis du da kan svare ja på følgende spørsmål, er vår E.POWER-teknologi et godt 
alternativ for deg.
1. Liker du å reise i sommerhalvåret, fra påske til oktober?
2. Ønsker du deg en enkel, intuitiv betjening? 
3. Syns du et klimaanlegg hører med i en campingvogn?
4. Vintercamping er ikke noe for deg?

ENKLERE FERIE FÅR DU IKKE! 
SATS PÅ EL-CAMPING!

* Vær oppmerksom på at mulig brukstid for et batteri per ladesyklus avhenger av forskjellige faktorer som f.eks. antall forbrukere og hvor mye 
strøm disse krever, batteriets alder etc. Alle disse faktorene kan begrense brukstiden. En min. brukstid per ladesyklus kan derfor ikke garanteres. 
** For enda mer uavhengighet og lengre ståtider finner du passende alternativer i den aktuelle prislisten og på  configurator.knaus.com/no

All informasjon på  All informasjon på  

knaus.com/e-power knaus.com/e-power 

Ta farvel med gassflaskene! Her får 
Ta farvel med gassflaskene! Her får 

du mye ekstra oppbevari
ngsplass

du mye ekstra oppbevari
ngsplass

Vår #nummer 1
Vår #nummer 1

Vår #nummer 1 
Vår #nummer 1 

Vår #nummer 1Vår #nummer 1
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SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION

18 19|

fra side 96

SUKSESSMODELLEN TILPASSET SKANDINAVISKE FORHOLD

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION UTRUSTNING

Finn ut mer på Finn ut mer på 
www.knaus.com/scandinavian
www.knaus.com/scandinavian  

TEKNISKE DATA

Planløsninger 5

Maksimal tillatt vekt kg 1.700 - 2.500

Lengde cm (min/maks) 785 / 947

Effektiv lengde cm (min/maks) 568 / 746

Bredde cm (ytre/indre) 250 / 234

Høyde cm (ytre/indre) 257 / 196

Bodelsdør (standard) KOMFORT

Bodelsdør (ekstrautstyr) PREMIUM

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 580 UF, 590 UK, 650 UDF

 2 personer    Familie med barn    Familie med barn eller gruppe med 4 voksne

Hvem er du? Hva er dine ønsker?

S = Standard O = Ekstrautstyr * Maksimal lasteevne (kg)

Last

  floorplanfinder.knaus.com
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R KNAUS MODELLER OG PLANLØSNINGER

UNDERSTELL OG OPPBYGNING

  Bodelsdør: KNAUS PREMIUM: flerpunkts låser,  

skjulte hengsler, inkl. vindu med plisse, integrert paraplyrom, 

oppbevaringslomme KNAUS Design

  Deksel for drag

  17" Aluminiumsfelger (enkeltaksel) Sortglans polert  

i exclusiv KNAUS design

 Slette sideplater i karosseri istedenfor hamrede plater. 

  Panorama vinduet, front (inkl. 4 lamper)

 Deksel for vinterbruk til kjøleskap (2 stk.)

ELEKTRONIKK

  TV holder & TV forberedelse med stikkontakt og  

kabelføring (avhengig av planløsning)

  Mobilanlegg 12V - lader, hovedbryter

 USB kontakt i front (1 stk.)

 Ambiente belysning SCANDINAVIAN SELECTION

GASS / VANN

  Vannfilter "BWT - Best Camp mini" 

  ALDE sentralvarme

  ALDE vannbåren gulvvarme

  Varme kontrollpanel for ALDE (LCD)

 Ferskvannstank 45 liter, fastmontert

 Sentral spillavannsavløp under vogn

 Vannforsyning med nedsenket pumpe

INTERIØR

 Teppe for karosserilengde til 470 - 590 / 600

 Ergonomiske puter for bedre sittekomfort

 Kjøleskap 177 ltr. med automatisk energivalg (AES funksjon)

  Dusjutvidelse - langsgående og vinkel baderom,  

bestående av: dusjhode, holder til denne og forheng

 Mikrobølgeovn (over kjøleskap)

 Avtrekksvifte

SIKKERHET

 Gassalarm 

 Røykvarsler

SCANDINAVIAN SELECTION er en variant av den kompromissløse SÜDWIND 
og overbeviser med masse ekstra standardutstyr. Her er du godt rustet til 
krevende værforhold som lave temperaturer. SCANDINAVIAN SELECTION 
tilbyr en komfort og tidsriktig design som gjør valget enkelt. Her har du 
drømmevognen du ønsker å våkne opp i!

SÜDWIND 
SCANDINAVIAN
SELECTION

Vårt førstevalg når  Vårt førstevalg når  
været er som tøffest!været er som tøffest!

Under tø ffe værforho
ld er  

Under tø ffe værforho
ld er  

SÜDWIND SCANDINAVIAN 
SÜDWIND SCANDINAVIAN 

SELECTION den perfekte SELECTION den perfekte 

campingvognen. ALDE gulvvarme og 
campingvognen. ALDE gulvvarme og 

ALDE sentralvarme  
ALDE sentralvarme  

gjør denne modellen til en meget 
gjør denne modellen til en meget 

behagelig opplevelse
.

behagelig opplevelse
.

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION 
er spesielt tilpasset det nordeuropeiske 
klimaet når det gjelder oppbygning og 
utstyr. Her er det masse høydepunkter 
som standardutstyr, edel design og fem 
gjennomtenkte planløsninger. Det betyr 
førsteklasses komfort – uansett hvor den 
neste reisen fører deg.

580 UF X 4 5 S S

590 UK X X 6-8 7 S S S O

590 UE X 4-5 4 S S O

650 UDF X X 6 6 S S S S

750 UFK X X 7-8 7 S S S
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BYGGET SPESIELT FOR  
ALLE ÅRSTIDER
Optimalt designet for de mest reiselystne. Vår 
campingvogner oppfyller alle dine ønsker for en 
perfekt ferie. Intelligent konstruksjon, tallrike 
nyskapninger og praktiske detaljer sørger for det. 
Summen av alt dette vil gjøre ferieturen din til en 
enestående opplevelse.

* Bobiler, CUV og campingvogner av merket KNAUS har 10 års tetthetsgaranti på bodelen 
over hele Europa og for øvrig henvises det til KNAUS produktgaranti bestemmelsene.

 Mer informasjon  Mer informasjon 

om de eksklusive om de eksklusive 17 " 17 " 

KNAUS aluminiumsfelgene 
KNAUS aluminiumsfelgene 

finner du på side 1
10

finner du på side 1
10 

NEW

1. VELOCATE GPS-TRACKER 3

Det innovative GPS-sporingssystemet fra Velocate arbeider med 
intuitiv appstyring og stille alarm-modus. Hvis bobilen skulle bli 
stjålet, kan Velocate hjelpe til med å finne den igjen. Systemet 
fungerer i opptil 3 måneder uten strømtilkobling og oppfyller 
alle dine ønsker. GPS-sporingen kan utvides med Bluetooth-
sensorer. Med gassflaske-, temperatur- og bevegelsessensor kan 
du gjøre bilen smart. Hvis du ønsker det, kan du få beskjed når 
sensorene merker at noe endrer seg.

2. ROBUST HØYSTYRKE GRP-TAK 1

Det finnes flere typer GRP. Avhengig av hvor høyt glassinnholdet 
er, varierer. For maksimal haglbeskyttelse har vi derfor 
valgt High-Strength variant med nesten tre ganger så høyt 
glassfiberinnhold, som med standard GFK. 

3. STABIL PRO.TEC RAMME 2

Pro.Tec-rammen er en spesielt solid aluminiumsprofil, som 
forbinder sidevegg, front, bakvegg og tak med hverandre. Det 
forbedrer kroppens stabilitet og dermed også levetiden til 
hele kjøretøyet. Dessuten gir den mulighet til å sette på fortelt 
på begge sider. Spesielt Høydepunkt: Pro.Tec rammen sin 
konstruksjon forebygger lekkasjer samt styrker konstruksjonen. 
Vi forsegler dette med en flott design.

4.  KNAUS CATEYE evolution-BAKLYSENE 2

De CATEYE evolution-baklysene har tredimensjonal lysgeometri 
og dynamiske LED-blinklys. De videreutvikler designen til den 
enestående KNAUS-nattsignaturen. Samtidig økes sikkerheten.

5. KNAUS TETTHETSGARANTI *

Vi vet at våre produkter holder det vi lover. Når et 
fritidskjøretøy 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.

6. TAKKLIMAANLEGG 3

Når temperaturene er tropiske, sørger klimaanleggene våre 
(valgfritt) for en behagelig avkjøling innvendig. Dessuten 
har de en varmefunksjon som kan avfukte luften. Med 
takklimaanlegget Dometic Freshjet 2200 (OEM) kan du styre 
luftstrømmen individuelt, slik at luften fordeles effektivt i 
forskjellige retninger. Anlegget kan styres med fjernkontroll.

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt

NEW  Den tredimensjonale FoldXpand-
Den tredimensjonale FoldXpand-

hekkonstruksjonen 
er et pluss for 

hekkonstruksjonen 
er et pluss for 

modellene SPORT og SÜDWIND. Her 
modellene SPORT og SÜDWIND. Her 

utnytter vi all pla
ss maksimalt!

utnytter vi all pla
ss maksimalt!

Markant, stilig og 10
0 % 

Markant, stilig og 10
0 % 

KNAUS: De enestående KNAUS: De enestående 

vinduene passer perfekt inn i
 den 

vinduene passer perfekt inn i
 den 

karakteristiske ekst
eriørdesignen

karakteristiske ekst
eriørdesignen



22 23|KNAUS KVALITET

Mer informasjon om sovekomforten i våre 
Mer informasjon om sovekomforten i våre 

campingvogner finner d
u fra side 28. Informasjon 

campingvogner finner d
u fra side 28. Informasjon 

om de forskjellige seng
eløsningene fra side

 30
om de forskjellige seng

eløsningene fra side
 30
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* Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder 
apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop

Godt utstyrt og klar for en avslappende 
ferie! Vi garanterer gode ferieopplevelser. 
Våre campingvogner har elementer som øker 
både kjøringen og komforten. Derfor legger 
vi like mye vekt på en AKS-sporstabilisator 
som på et tiltalende lyskonsept.

Du vet at: Den våte dusjgardine
n i en 

Du vet at: Den våte dusjgardine
n i en 

campingvogn ser stadig
 etter kroppskontak

t. 
campingvogn ser stadig

 etter kroppskontak
t. 

Dette forhindrer et i
ntegrert luftkammer, 

Dette forhindrer et i
ntegrert luftkammer, 

som gir dusjgardinform
en (valgfrit) og 

som gir dusjgardinform
en (valgfrit) og 

holder den vekk fra
 kroppen. 

holder den vekk fra
 kroppen. 

1. REISEAPOTEKET MEDIKIT 1, 3

Halsbrann, hodepine, allergi: Dette er ting man aldri vil ha, 
men spesielt ikke når man er på tur. For at du skal være godt 
forberedt hvis noe skulle skje, legger vi en MediKit-voucher * i 
alle nye kjøretøyer fra KNAUS. Du kan innløse den i et praktisk 
reiseapotek hos vår partner * på Internett. 

2. STØTTEHJUL  
MED BELASTNINGSINDIKATOR 2, 3 

 
Med det nye støttehjulet med belastningsindikator er det 
ingen sak å unngå feil belastning. For her ser du hvor høy 
belastningen er, slik at du kan reagere med én gang.

3. ROMSLIG OPPBEVARINGSROM  
I FRONT 1 

 
Den parallelle åpningsmekanismen gir god plass når du 
trenger tilgang til rommet. Gasstrykkfjæren sørger dessuten 
for at luken heves mykt. Med det stabile aluminiumsgulvet 2 
blir gasskassen for 2 gassflasker på 11 kg enda mer robust og 
gir en lav lastekant. Med de nye E.POWER-modellene 2 kan du 
greie deg helt uten gass og får mer oppbevaringsplass foran. 
Mer om andre fordeler fra side 16.

4. SYKKELSTATIV THULE CARAVAN SUPERB 3

Med en mulig ekstra last på inntil 60 kg er sykkelstativet perfekt 
for to sykler eller elsykler. Stativet er montert på draget. Fordi 
plattformen er så lav, er det lett å laste på syklene. Selv med 
sykler på stativet har du full tilgang til gasskassen.

5. TRYGT ALKO-CHASSIS 1

Chassiset på campingvognene våre er alltid varmeforsinket 
og dermed ekstra godt beskyttet mot korrosjon. Takket være 
diagonalstyreaksler og oljestøtdempere er det alltid trygt og 
behagelig å kjøre.

6. AKS STABILISATOR 1  
& AL-KO AAA PREMIUM BREMS 3

AKS-stabilisatoren er standardutstyr og bidrar til økt sikkerhet. 
Den hindrer at vognen begynner å slingre og får sleng. Den 
selvjusterende premium-bremsen AL-KO AAA sørger for at 
campingvognen alltid bremser når trekkbilen bremser.

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt

Bodyguard for servis
e og 

Bodyguard for servis
e og 

glass: Med silwyREADY står 
glass: Med silwyREADY står 

magnetiske kopper og
 kar trygt 

magnetiske kopper og
 kar trygt 

når du kjører. Hvordan dette når du kjører. Hvordan dette 

systemet fungerer, får du 
vite 

systemet fungerer, får du 
vite 

på side 119 på side 119 
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* I oversikten over byggeseriene fra side 10 kan du lese mer om standarddører og varianter som fås som ekstrautstyr.

KNAUS BODELSDØRER OG FORSYNINGSTEKNOLOGI

Stig på! Ferietid med campingvogn fra KNAUS. Med våre 
forskjellige 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 og PREMIUM er dessuten utstyrt med 
et automotivt lukkesystem. Alt etter planløsning kan de også 
fås ekstra brede.
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Hvis en campingvogn skal tilby samme komfort som hjemme, er det nødvendig 
med forsyningsteknologi. I campingvogner fra KNAUS plasseres denne sammen 
med varmesystemet, slik at alt er beskyttet mot frost. Og selvfølgelig passer vi på at 
tilkoblingene til de enkelte funksjonene er ekstra lette å komme til.

UTSTYR 1. TREND 2. STYLE 3. STYLE PLUS 4. KOMFORT 5. PREMIUM

Slagregn-tetning (dobbelt tetning)

Vindu inkl. avblending -- -- --

Automotivt lukkesystem -- -- --

Flere låser -- -- -- --

Skjulte hengsler -- -- -- --

Smal variant (600 mm)

Bred variant (700 mm) -- -- --

2 Knagger -- fast fast klappbare klappbare

Multifunksjonell veske -- -- -- --

Inkl. søppelbøtte -- -- --

Paraplyrom -- -- -- --

Nett -- -- -- --

NEW

NEW

A. Tank-tappeventil

B.  Tømmeventiler

C. Strømforbindelse

D.  Vanntank med rengjøringsåpning 
Med den uttrekkbare 
påfyllingstuten og den integrerte 
dryppskålen er det ikke noe problem 
hvis det skulle renne litt over når du 
fyller på vann.

E.  Praktisk oppbevaringsplass 
(avhengig av planløsningen)

PRAKTISK ServiceBox

Beskyttelse mot vær og vind, Beskyttelse mot vær og vind, 

mygg og tyver: Bodelsdørene er mygg og tyver: Bodelsdørene er 

rustet mot altrustet mot alt

Inntil 50 % mindre vekt og betyd
elig 

Inntil 50 % mindre vekt og betyd
elig 

mer kapasitet: Litium
ionbatteriene 

mer kapasitet: Litium
ionbatteriene 

(ekstrautstyr) er p
erfekte for alle som

 ofte 
(ekstrautstyr) er p

erfekte for alle som
 ofte 

står lenge på samme sted
står lenge på samme sted

DET NYE bluuwater-VANNFILTERET

Rent vann uansett hvor du måtte befinne 

deg. Det nye bluuwater-vannfilteret fjerner 

bakterier og små partikler nesten fullstendig 

fra ledningssystemet (99,999 %). Standard i alle 

kjøretøyer fra Knaus Tabbert. Filterpatronen 

kan byttes ut og inneholder en effektiv 

ultrafiltreringsmembran. Den monteres 

vertikalt eller horisontalt mellom vanntank og 

ledningssystem. Patronen har en filterkapasitet 

på opptil 8 000 liter. Ved hjelp av en timestrip-

indikator i kjøretøyetser du alltid hvor lenge den kan brukes før 

den må byttes ut. bluuwater-patronen må byttes senest etter 

seks måneder, alt etter hvor mye systemet brukes. Takket være 

click and ready-systemet er det lett å skifte ut patronen, og det 

drypper ikke. 

•  Effektiv ultrafiltreringsmembran som fjerner 99,999 % av små 

partikler og bakterier fra ledningssystemet

• Filterkapasitet: 8 000 l

•  Med click and ready-system som gjør det lett å bytte filter

Den komplette forsyningstek
nologien sentralt på

 ett 

Den komplette forsyningstek
nologien sentralt på

 ett 

sted. Klaffen integrert i si
deveggen gir deg ra

sk og 

sted. Klaffen integrert i si
deveggen gir deg ra

sk og 

enkel tilgang til alle
 viktige elementer

enkel tilgang til alle
 viktige elementer

NEW
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1. STABIL SOFT-CLOSE MEKANISME 2

Takket være uttrekkssystemet, kan skuffene forlenges 
så mye at de med enkelhet kan settes inn og rengjøres på 
baksiden. De styres presist og lukkes forsiktig – for hele 
kjøretøyets levetid, og sannsynligvis lenger.

2. MOTSTANDSDYKTIG HPL / CPL 
OVERFLATER 1

Høytrykkslaminater og kontinuerlig trykk laminater er 
plastikklaminater som benyttes særlig for tung belastning, 
f.eks. I kjøkken. Multilagskonstruksjonen produseres 
under veldig høyt trykk og forsegles med et særlig 
motstandsdyktig topplag. Dette gjør våre arbeids- og 
bordplater (alltid HPL) og møbelfronter (modellavhengig 
CPL) særlig motstandsdyktige overfor riper. 

3. DEKORATIV BAKGRUNNSBELYSNING 3

Alle steder hvor indirekte belysning kan øke vår velvære 
monterer vi stemningsfylte belysningskonsepter. Men det 
er også praktiske fordeler. Lysstripen under kjøkkenbenken, 
for eksempel, gir også lys til skuffene når de er åpne. 
Så du også om kvelden raskt kan finne korketrekkeren. 
Kvalitetsveggkledningen på kjøkkenveggen har samme 
utseende som arbeidsplaten. Den beskytter mot flekker og 
sprut, og får kjøkkenområdet til å se helhetlig ut.

4. 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 selvætter mange år.

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt
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Vi bygger møbler som skaper et bra 
innendørsklima. Kravene til møblene i våre 
campingvogner er enormt høye. Med tidsriktig design 
og rikelig med lagringsplass. Holdbarhet, intelligente 
konstruksjoner og teknologi som holder lenge – dette 
er vår målsetting.

UTSMYKKET INTEGRERT MØBELBYGGING
Luftsirkulasjon er noe av det viktigste for behagelig og 
sunn innendørs omgivelser.

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.

Kjøkkenblokk: 
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.

Utvalgte elementer i SPORT og SÜDWIND 
Utvalgte elementer i SPORT og SÜDWIND 

overbeviser med utførelse i lettko
nstruksjon. 

overbeviser med utførelse i lettko
nstruksjon. 

Møbelkomponentene blir enda
 mer stabile og 

Møbelkomponentene blir enda
 mer stabile og 

moderne, uten at det
 belastes med ekstra vekt.

moderne, uten at det
 belastes med ekstra vekt.
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Sove som en prinsesse og våkne frisk og uthvilt. For at du alltid 
skal være uthvilt og opplagt til en ny feriedag, er utformingen av 
senger og madrasser spesielt viktig for oss. Konseptet vårt omfatter 
materialer av høy kvalitet, gjennomtenkte detaljer og løsninger som 
kan tilpasses individuelt.
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1. UTMERKEDE EVOPORE HRC-MADRASSER 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 (1a) 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 (1b) på inntil 50 mm (ekstrautstyr). 
Skumstoffet smyger seg inntil kroppen, men slipper også 
gjennom luft.

2. SENGEBUNN 1 & SENGEBUNN  
MED POLSTRING 3 

 
Selv den beste madrassen er ikke bedre enn underlaget. 
Derfor bruker vi sengebunner av høy kvalitet (2a) som 
standard. Avstanden mellom de enkelte ribbene gir 
perfekt stabilitet og god ventilasjon. Som ekstrautstyr 
kan du også få en sengebunn med polstring (2b). Denne 
muliggjør en elastisk tilpasning til kroppen og gir enda 
bedre støtte. Kombinert med en WaterGel-overmadrass 
får du på denne måten topp sovekomfort.

3. UTVIDELSE AV SENGER 2, 3

Selvfølgelig vil vi at du skal ha så mange soveplasser 
som mulig. Derfor har vi sørget for spesielle detaljer som 
for eksempel madrassinnleggene og de skreddersydde 
sengebunnene på hjul for enkeltsengene. 

4. OPPBEVARINGSPLASS,  
STIKKONTAKTER & BELYSNING 2 

 
Lese litt i sengen, lade opp mobilen om natten og ha brillene 
innen rekkevidde. For alt dette og enda mer finner du 
behagelig, dimbar belysning, gjennomtenkt oppbevaring 
og stikkontakter i sovedelen. Leselampene skaper en helt 
spesiell stemning med blått nattlys. Etter ønske fås de også 
med USB-kontakt.

5. ROMDELERE 2  

OG VEGGKLEDNING AV STOFF 2 
 

Spesielt når mange reiser sammen og når familien er stor, 
er privatlivet en viktig faktor for at natten skal bli god. Da 
kan du bruke romdelere av stoff, som kan trekkes for og 
som gir behagelig beskyttelse mot innsyn. Romdelerne er 
av kvalitetsmaterialer med aluminiumsprofiler og plisse-
stoff. De er lette å trekke for og festes med magneter. Med 
Soft Touch-veggkledningen blir sovedelen ekstra koselig.

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt

I planløsningene i 
SPORT og 

I planløsningene i 
SPORT og 

SÜDWIND sørger en stabil SÜDWIND sørger en stabil 

aluminiumsskinne og magnetlukking 
aluminiumsskinne og magnetlukking 

for at det er ekstr
a lett å åpne og 

for at det er ekstr
a lett å åpne og 

lukke romdelerenlukke romdeleren

Med våre skreddersy
dde 

Med våre skreddersy
dde 

stretchlakener (eks
trautstyr) 

stretchlakener (eks
trautstyr) 

ligger du enda bedreligger du enda bedre
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ENKELTSENGER

HALVANNEN SENG

QUEEN-SIZE SENG

TVERRGÅENDE 
SENGER

GJESTESENG

Gjesteseng Gjesteseng Gjesteseng 2Gjesteseng 2

KNAUS SENGEALTERNATIVER

EKSTRAUTSTYR: MULTIFUNKSJONELL 3. KØYESENG

MANGE GODE ALTERNATIVER: SE 
VÅRE ALTERNATIVE SENGELØSNINGER

SE
N

GE
AL

TE
RN

AT
IV

ER
 

1.  Køyeseng med 2 etasjer. En fastinstallert stige 
gjør det lett å komme opp, og en beskyttelse 
mot å falle ut sørger for trygg nattero. Under 
senga er det ekstra oppbevaringsplass.

2.  Køyeseng med 3 etasjer (ekstrautstyr). Hvis 
du velger 3 etasjer, får du et ekstra skap eller 
tilgang via garasjedøra inklusive insektnetting 
(valgfritt), alt etter hvilken planløsning du har.

1.  Med et par enkle håndgrep blir to køyesenger til ekstra 

oppbevaringsplass som er lett tilgjengelig fra garasjedøra (valgfritt) . . .

2.  . . . eller til en koselig sofa hvor du kan slappe av hvis du slår køyen i den 

andre retningen.

SOFASENG
& SENKESENG

eksklusivt i DESEO
eksklusivt i DESEO

Klappseng (valgfritt). Hvis du trenger en ekstra, 
fleksibel soveplass, kan vi bygge inn en klappseng 
over dinetten. Denne kan med et par enkle 
håndgrep slås ned fra veggen.

Oppbevaringsplassen
 under køyesenga 

Oppbevaringsplassen
 under køyesenga 

har en alternativ t
ilgang og kan enkel

t 
har en alternativ t

ilgang og kan enkel
t 

og greit nås utenfr
a

og greit nås utenfr
a

BARNESENGER

KLAPPSENG

Raus på alle måter. På inntil 207 cm lengde har 
her alle den plassen de trenger. Med sengebunn 
som kan rulles sammen og spesialtilpasset 
polster (valgfritt) har du en komfortabel 
dobbeltseng på en-to-tre.

Planløsninger: SPORT 460 EU, 500 EU, 540 UE,  
SÜDWIND 460 EU, 500 EU, 540 UE, 650 PEB, 
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE

Tilgjengelig fra begge sider. Planløsningen 
er slik at queen size-sengen med 205 x 150 cm 
liggeflate er tilgjengelig fra begge sider, samtidig 
som du har komfortabel tilgang til badet bak.

Planløsninger: SÜDWIND 650 PXB, 650 UX

Fleksibel og bekvem. Sittegruppen kan bygges 
om til en ekstra soveplass for en til to personer, 
alt etter planløsning (delvis ekstrautstyr). 

Koselig integrert. Ved å bruke hele kjøretøyets 
bredde, utnyttes plassen ekstra effektivt og du 
får inntil 209 cm lange senger.

Planløsninger: SPORT&FUN 480 QL, SPORT 400 QD, 420 
QD, 500 KD, 500 QDK, 580 QS, SÜDWIND 420 QD, 500 QDK,  
580 QS

Plassbesparende. Sengen er langsgående og 
gir inntil 200 x 157 cm liggeflate. Bad og seng er 
plassert ved siden av hverandre og frigjør ekstra 
plass til oppholdsrommet.

Planløsninger: SPORT 450 FU, 500 FU, 500 UF, 540 FDK, 
650 FDK, 650 UFK, SÜDWIND 450 FU, 500 FU, 500 UF, 500 
PF, 540 FDK, 550 FSK , 650 FSK SCANDINAVIAN SELECTION 
580 UF, 590 UK, 650 UDF, 750 UFK

Enestående variabel. I DESEO sørger en sam-
menleggbar sofaseng (200 x 140 cm) for effektiv 
utnyttelse av plassen (standard). Sofasengen 
kan enten brukes som sittebenk eller som en be-
hagelig dobbeltseng. Du kan også få en praktisk 
senkeseng (200 x 140 cm) (valgfritt). 

Planløsninger: DESEO 400 TR

Mer informasjon om standard- og ekstrautstyr samt nøyaktige mål for sengene finner du i prislisten og på  configurator.knaus.com
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LANGSGÅENDE
KJØKKEN

KOMPAKT
KJØKKEN

KNAUS KJØKKENALTERNATIVER

PANORAMA KJØKKEN

KOMPAKT KJØKKEN SÜDWIND 460 EU

LANGSGÅENDE KJØKKEN SPORT 540 FDK

PANORAMA KJØKKEN SÜDWIND 650 PEB VINKELKJØKKEN SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF

K
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VINKELKJØKKEN

Syns du at kjøkkenet er det viktigste rommet i huset? Kan du ikke nyte 
ferien uten et stort kjøleskap? Eller er du blant dem som ikke trenger 
noe annet enn en god og nærende frokost? Uansett hvilken type du 
er, i vårt utvalg av kjøkken er det noe for enhver smak. Fordi et kjøkken 
må tåle store belastninger og oppfylle høye krav, legger vi spesielt 
stor vekt på robuste benker og utstyr av høy kvalitet. Et gjennomtenkt 
konsept med korte avstander og masse oppbevaringsplass er 
standard for alle kjøkken fra KNAUS.

KJØKKENVARIANTER HELT 
ETTER DIN SMAK

Matlaging med utsikt. I panoramakjøkkenet 
brukes hele kjøretøyets bredde, slik at 
oppbevarings-og benkeplassen blir maksimal. 
Det store vinduet ved kjøkkenelementet 
gir en enestående romfølelse. Alt etter 
planløsning har kjøleskapet et volum på inntil 
177 liter og kan åpnes både fra kjøkkenet og 
oppholdsrommet.

Planløsninger: SÜDWIND 500 PF, 650 PEB, 650 PXB

Vidunderlig romslig. Kjøleskapet står her separat ved siden 
av kjøkkenelementet. Dermed har du hele kjøkkeninnrednin-
gen tilgjengelig som oppbevaringsplass, og du har plass til et 
ekstra stort kjøleskap på inntil 177 liter. 

Planløsninger: SPORT&FUN 480 QL, SPORT 500 KD, 500 QDK, 540 FDK, 
580 QS, 650 FDK, 650 UFK, SÜDWIND 500 FU, 500 UF, 500 QDK, 540 UE, 540 
FDK, 550 FSK, 580 QS, 650 FSK, 650 UX, SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE, 
590 UK, 750 UFK

Effektiv romløsning. Takket være den kompakte plasseringen 
med kjøleskap integrert i kjøkkeninnredningen, er det 
kompakte kjøkkenet ekstra plassbesparende. På denne måten 
åpnes synsaksene og gir en maksimal romfølelse. 

Planløsninger: DESEO 400 TR, SPORT 400 LK, 400 QD, 420 QD, 450 FU, 
460 EU, 500 UF, 500 EU, 500 FU, 540 UE, SÜDWIND 420 QD,  
450 FU, 460 EU, 500 EU

Romslig L-form. Med utvidelsen av kjøkkenelementet i en L ut 
mot rommet, kan oppvaskkum og komfyr plasseres i vinkel. L-
formen gir ekstra arbeidsplass og sparer plass. I tillegg skaper 
den også en moderne, ledig stil. Kjøleskapet tar 177 liter og er 
ekstra romslig.

Planløsninger: SCANDINAVIAN SELECTION 580 UF, 650 UDF

NEW

Informasjon om E.POWER 
Informasjon om E.POWER 

kjøkkenet finner du
 fra side 16 

kjøkkenet finner du
 fra side 16 
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BAD VARIANT 5

BAD VARIANT 6

BAD VARIANT 7

Perfekt plassutnytt
else og flere forskje

llige 
Perfekt plassutnytt

else og flere forskje
llige 

baderomsløsninger. Fra kompaktbadet foran til 

baderomsløsninger. Fra kompaktbadet foran til 

det store badet m
ed separat dusjkabinett b

ak
det store badet m

ed separat dusjkabinett b
ak

BAD VARIANT 4

BAD VARIANT 2

BAD VARIANT 3

BAD VARIANT 1

BAD VARIANT 8

KNAUS BADEROMSLØSNINGER

Komfortabel og intelligent. I denne versjon 
utnyttes den gjennomgående kanal med to rom-
separatorer, og er således spesielt variabel og 
romslig.

Planløsninger: SCANDINAVIAN SELECTION 750 UFK

Kompakt og komfortabelt. Du finner også et 
fullstendig vaskerom i den kompakte bobilen 
takket være det roterende toalettet og den 
plassbesparende, tilpassede vaskeservanten.

Planløsninger: SPORT 400 QD, SCANDINAVIAN SELECTION  
580 UF

BA
D

ER
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SN
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BADEROMSLØSNINGER: 
FRA KOMPAKT TIL ROMSLIG

Innovativ og praktiskl. Plassbesparende 
hjørneservant, romslig speilskap, dreibart toalett: 
Dette badet er vidunderlig romslig. Dusjen 
(valgfritt) inneholder det patenterte dusjforhenget, 
et dusjhode og et dusjkar som kan trekkes inn i 
oppholdsrommet.

Planløsninger: SPORT&FUN 480 QL

Pole position. Det kompakte badet foran 
overbeviser med lettstelt benktoalett, servant i en 
del og et stort skap med rom til håndklær. Dusjen 
(valgfritt) inneholder et uttrekkbart dusjhode og et 
patentert dusjforheng med luftkamre.

Planløsninger: DESEO 400 TR

Når man ikke vil bestemme i dag hvor reisen skal gå i morgen, er det 
en stor fordel å ha med seg sin egen wellness-oase. Når vi designer 
badene våre, legger vi stor vekt på at alt er brukervennlig, at det er nok 
oppbevaringsplass og at atmosfæren stemmer. Konseptet er at badet 
skal være så romslig som mulig, uten å ta for stor plass.

Eksklusiv romfølelse. Her brukes hele hekkens 
bredde, slik at det blir plass til en stor servant med 
mange hyller ved siden av speilet og underskapet, 
og til en separat dusj. I tillegg gir to skap som går 
fra gulv til tak maksimalt med oppbevaringsplass.

Planløsninger: SÜDWIND 650 PXB, 650 PEB

Universell og gjennomtenkt. Veldig praktisk takket 
være en stor vaskeservant. SPORT kommer med 
roterende toalett, i SÜDWIND er det benketoalett.

Planløsninger: SPORT 400 LK, 420 QD, 460 EU, 500 EU, 500 
QDK, 540 UE, 650 UFK, SÜDWIND 420 QD, 460 EU, 500 EU, 540 
UE, 650 UX, SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE, 590 UK

Smart og romslig. Med planløsning for 
halvannen sengevariant. SPORT kommer med 
roterende toalett, i SÜDWIND er det benketoalett.

Planløsninger: SPORT 450 FU, 500 FU, 500 UF, 540 FDK, 
650 FDK, SÜDWIND 450 FU, 500 FU, 500 UF, 500 PF,  
540 FDK, 650 FSK

Raffinert og stort. Den som velger tverrgående 
senger og barnesenger får det største badet, med 
en separat dusj samt en masse bevegelsesfrihet.
I SPORT-modellene sørger det patenterte KNAUS 
dusjforhenget for at forhenget ikke klistrer seg 
til kroppen. I SÜDWIND-modellene (i SPORT 
som ekstrautstyr) sørger en foldbar dusjvegg av 
akrylglass med magnetlukking for topp komfort.

Planløsninger: SPORT 500 KD, 580 QS, SÜDWIND 500 QDK,  
580 QS, SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF  
(Illustrasjon lignende)

Dusjvegg som  Dusjvegg som  
ekstrautstyr ekstrautstyr 

i SPORTi SPORT

Standard dusjvegg Standard dusjvegg 
i SÜDWINDi SÜDWIND
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Den fleksibleDen fleksible

#Number1, fordi… 

  er det andre kapitlet i OPPDRAGET  
og en del av revolusjonen.

 forener Bodel og transport som ingen andre.

 med sin revolusjonerende FibreFrame viser den vei inn i fremtiden.

Den selvbærende FibreFrame sørger 
Den selvbærende FibreFrame sørger 

ikke bare for mer fleksibilitet når ikke bare for mer fleksibilitet når 

det gjelder design a
v plan- og 

det gjelder design a
v plan- og 

romløsning. Den understreker ogs
å 

romløsning. Den understreker ogs
å 

det progressive form
språket

det progressive form
språket

Den optimaliserte baklukekonst
ruksjonen 

Den optimaliserte baklukekonst
ruksjonen 

er både stabil og let
t. De markante 

er både stabil og let
t. De markante 

baklysene består ute
lukkende av LED 

baklysene består ute
lukkende av LED 

og sørger for bedre 
synlighet og en 

og sørger for bedre 
synlighet og en 

moderne fremtoningmoderne fremtoning
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

258 cm

230 cm599 cm

2-4

Jürgen Thaler, Produkt Manager
KNAUS Bobiler og Campingvogner

Mitt råd

DESEO PLANLØSNINGER & HØYDEPUNKTER

DESEO OVERSIKT

2-4   5
 

       
Planløsninger 1

Maksimal tillatt vekt kg 1.500 - 2.000 

Alt du trenger i en planløsning: 
Så bra som DESEO er designet kan 
Julia og Felix enkelt invitere alle, og 
det gjør ferien perfekt.

"DESEO har en kjempestor bakdør og er 

som skapt for å utvide oppholdsrommet. 

Vår partner "WIGO Zelte" tilbyr et bakre 

telt som er spesielt utviklet for DESEO, og 

som kan kombineres med et fortelt." Fin 

ut mer på: www.wigo-zelte.de 

D
ES

EO
 P

LA
N

LØ
SN

IN
GE

R 
& 

H
Ø

YD
EP

U
N

KT
ER

Den automatiserte bakluken gjø
r ikke 

Den automatiserte bakluken gjø
r ikke 

bare lasting enkelt, d
et forbinder også 

bare lasting enkelt, d
et forbinder også 

boarealet med naturenboarealet med naturen
Inntil 4 soveplasser Inntil 4 soveplasser 

takket være sofasen
g 

takket være sofasen
g 

som standard og som standard og 
senkeseng (valgfritt

)
senkeseng (valgfritt

)

2 motorsykkelholdere 2 motorsykkelholdere 

(valgfritt)(valgfritt)

Vår premium gasskasse med sentral servicem
odul foran 

Vår premium gasskasse med sentral servicem
odul foran 

har plass til to gass
flasker på 11 kg. Den er også praktisk 

har plass til to gass
flasker på 11 kg. Den er også praktisk 

når du trenger tilga
ng til viktige tilkobl

inger og når du 

når du trenger tilga
ng til viktige tilkobl

inger og når du 

skal tømme kassettoalettetskal tømme kassettoalettet

Konfigurer nå på Konfigurer nå på 

configurator.knaus.c
om/no

configurator.knaus.c
om/no  
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO VARIASJON

LASTEROMSOVERSIKT

400 TR  

D
ES

EO
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AR
IA
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Gasstrykkfjærer forenk
ler 

Gasstrykkfjærer forenk
ler 

åpning og lukking og
 de sørger 

åpning og lukking og
 de sørger 

for at bakluken hold
er seg 

for at bakluken hold
er seg 

oppe når den har bl
itt åpnet

oppe når den har bl
itt åpnet

1.  Transport pluss-pakke. Hvis du 
velger transport pluss-pakken 
(valgfritt), får du en påkjøringsrampe, 
to stabile motorsykkelholdere og 10 
surringsringer. For at du skal kunne 
transportere alt trygt, er økning av 
tillatt vekt til 2 000 kg understell en 
del av pakken. For oppholdsrommet 
inneholder transportutførelsen en spesielt 
plassbesparende sammenleggbar sittebenk 
og en senkeseng som ellers er valgfri.

2.  Koselig og fleksibel. Den som bare vil 
ha med én motorsykkel og ikke vil gi 
avkall på den behagelige sofasengen, kan 
også få standardutførelsen utvidet med 
én motorsykkelholder. Kjempepraktisk: 
Det variable bordet har lette og 
motstandsdyktige bein i aluminium og kan 
også brukes utendørs.

3.  Trygt plassert. Uansett om du velger 
standard- eller transportutførelsen: Alle 
de variable møblene kan festes trygt til 
sideveggen når du kjører. Slik har alt sin 
faste plass, og du har plass til sykler etc.

Bakluken er 160 x 180 cm bred og den stabile
 

Bakluken er 160 x 180 cm bred og den stabile
 

påkjøringsrampen er sikret med stang og dreielås
 når 

påkjøringsrampen er sikret med stang og dreielås
 når 

du kjører. Her er det enkelt å la
ste bilen! Du kan 

du kjører. Her er det enkelt å la
ste bilen! Du kan 

også få en ekstra las
terampe (valgfritt)

også få en ekstra las
terampe (valgfritt)
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DESEO 400 TR

DESEO BO & LEVE

Stor bakluke. Hele dagen på veien og 
fortsatt ikke nok. Takket være den store 
bakluken kan Julia og Felix nyte en behagelig 
middag innendørs og føle at de sitter ute.

Myggnettingen (valgfri
tt) kan lukkes helt 

fra begge 

Myggnettingen (valgfri
tt) kan lukkes helt 

fra begge 

sider. Alternativt kan du lu
kke en av delene inn

 
sider. Alternativt kan du lu

kke en av delene inn
 

til midten av bilen, eller 
i en annen posisjon. 

Slik 

til midten av bilen, eller 
i en annen posisjon. 

Slik 

har du maksimale variasjonsmuligheter!
har du maksimale variasjonsmuligheter!
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO BO & LEVE

De spesielle rygglenen
e (valgfritt) 

De spesielle rygglenen
e (valgfritt) 

finnes i 6 forskjellige stoff var
ianter. 

finnes i 6 forskjellige stoff var
ianter. 

Her er det noe for en
hver smak!

Her er det noe for en
hver smak!

SALONGLØSNINGER

400 TR standard

Sofaseng

400 TR valgfritt

Ekstra plassbesparende 

sammenleggbar 

sittegruppe for maksimal 

lasteflate

Her er alt perfekt Her er alt perfekt 
på plasspå plass

Også i transportutfør
elsen har du god 

Også i transportutfør
elsen har du god 

bokomfort og kan bruke d
en sammenleggbare 

bokomfort og kan bruke d
en sammenleggbare 

sittebenken som en ekstra soveplasssittebenken som en ekstra soveplass

1.    Uttrekkbar SMART-TV. For å unngå 
skader under transport og for å ta 
opp så lite plass som mulig, skjules 
den 24-tommers SMART TV-en 
elegant i sideveggen. 

2.  Romslig klesskap. Med god plass 
for flere uker på tur.

3.  Ekstra lagringsplass. Plassen 
under setegruppen er selvsagt 
utnyttet optimalt.
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR 1.  Praktisk oppbevaringskasse. På 
kjøkkenet finnes det mange små 
praktiske løsninger, for eksempel den 
innovative oppbevaringskassen. Den 
gjør det lett å holde orden og sørger for 
at alt holder seg på plass når du kjører.

2.  Moderne utstyr. Interiøret er konstruert 
slik at det er plass til en kaffemaskin. 
Persienner av høy kvalitet (valgfritt) 
passer godt inn og skjermer mot sollys.

Ekstra skapplass gir Ekstra skapplass gir 

enda mer lagringsplass enda mer lagringsplass 

DESEO MATLAGING & KOS

Matlaging for to. Tobrenner-
komfyren er optimal, fordi den 
er arrangert slik at den bruker 
stedet ideelt og gir nok plass 
for tilberedelse av favorittmat. 
For Julia og Felix er det enkelt å 
lage god pasta.

KJØKKENLØSNINGER

400 TR Kompakt kjøkken

Du kan finne mer informasjon 
om våre kjøkken på side 32 – 33.

Kjøleskapet er lett in
tegrert 

Kjøleskapet er lett in
tegrert 

i kjøkkeninnredninge
n og 

i kjøkkeninnredninge
n og 

har et volum på 108 liter
har et volum på 108 liter

Puffene er standard
 og gir 

Puffene er standard
 og gir 

2 ekstra sitteplasser2 ekstra sitteplasser

Her er ripefaste CPL-
Her er ripefaste CPL-

møbelfronter og over
skap 

møbelfronter og over
skap 

med soft close som ikke 
med soft close som ikke 

bråker når de lukk
es, 

bråker når de lukk
es, 

standardutstyrstandardutstyr
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140 cm x 200 cm

200 cm x 140 cm

DESEO SOVE & DRØMME
Revolusjonær konstruk

sjon: Skinnen for sen
geheisen er 

Revolusjonær konstruk
sjon: Skinnen for sen

geheisen er 

direkte integrert i e
n B-søyle av fiberrammer

direkte integrert i e
n B-søyle av fiberrammer

Sofaseng  Senkeseng

SENGELØSNINGER

400 TR Standard    2-4   
400 TR Ekstrautstyr   4   

Finn ut mer informasjon om våre  
senger på sidene 30 - 31.

SENKESENG DESEO 400 TR

Takket være den store
 bakluken er du 

Takket være den store
 bakluken er du 

mitt i naturen med din DESEO og 
mitt i naturen med din DESEO og 

takket være nettings
døra (valgfritt) blir 

takket være nettings
døra (valgfritt) blir 

du ikke forstyrret a
v uvedkommende

du ikke forstyrret a
v uvedkommende

1.  Behagelig sofaseng. Med et par håndgrep 
kan sittebenken gjøres om til en koselig 
dobbeltseng. På denne måten utnyttes 
oppholdsrommet ekstra effektivt og gir 
masse bevegelsesfrihet og transportplass 
om dagen.

2.  Senkeseng (valgfritt). Om dagen, når 
du ikke trenger den, kan den heves opp 
under taket. Om natten gir den en topp 
sovekomfort takket være de gode EvoPore 
HRC-madrassene.

Stroppen som er festet til Stroppen som er festet til 

ryggstøet gjør at é
n person kan 

ryggstøet gjør at é
n person kan 

gjøre klar senga ale
ne

gjøre klar senga ale
ne

Enestående romslig. For litt 
siden var det en behagelig 
sofa, nå er det en koselig 
seng: Konstruksjonen er så 
gjennomtenkt at Felix kan 
gjøre klar senga med et par 
enkle håndgrep. 

SOFASENG DESEO 400 TR SOFASENG DESEO 400 TR

SOFASENG & SENKESENG DESEO 400 TR
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DESEO 400 TRDESEO 400 TR

DESEO 400 TR

Komfortabelt og lett  Komfortabelt og lett  

tilgjengelig benketoal
ett

tilgjengelig benketoal
ett

Masse oppbevaringspla
ss takket være 

Masse oppbevaringspla
ss takket være 

den uttrekkbare vas
keservanten 

den uttrekkbare vas
keservanten 

DESEO VELVÆRE & REKREASJON

Bad variant 1

BADEROMSLØSNINGER

Du kan finne mer informasjon 
om våre bad på sidene 34 - 35.

1.  Innovativt dusjforheng. Med dusj 
(valgfritt) får de også et uttrekkbart 
dusjhode med holder og det 
patenterte KNAUS dusjforhenget. 
Skinnen i taket sørger for at det er 
lett å trekke det for. En integrert 
luftkammer gjør forhenget nesten 
til et dusjkabinett og holder det 
borte fra kroppen.

 2.  Romslig skap. Enda en praktisk 
detalj som gjør at det er lett å holde 
orden i en DESEO. I skapet ved 
siden av toalettet kan du oppbevare 
skttentøy eller rene håndklær. Da 
har du mer plass i klesskapet.

Ett bad, mange 
alternativer. For Julia og 
Felix er det kompakte badet 
en wellness-oase med 
mange hyller og ekstra 
stor oppbevaringsplass. På 
den praktiske klappbare 
stangen kan de tørke 
håndklærne sine.
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Deler laget av solid A
BS-plast PMMA 

Deler laget av solid A
BS-plast PMMA 

sikrer et slående ut
seende og ser 

sikrer et slående ut
seende og ser 

fortsatt ny ut ette
r mange år 

fortsatt ny ut ette
r mange år 

Perfekt materialblanding og Perfekt materialblanding og 

maksimal stabilitet takket maksimal stabilitet takket 

være Pro.Tec ramme
være Pro.Tec ramme

(Flere detaljer på sid
e 21)

(Flere detaljer på sid
e 21)

Den praktiskeDen praktiske

#Number1, fordi… 

  enkelt og greit er en ekte 
legende blant bobiler. 

  kan enkelt transportere alle typer sportsutstyr. 

  bo- og nytteverdi perfekt kombinert.

Du finner all informasjon om edtion-modellen 
Du finner all informasjon om edtion-modellen 

BLACK SELECTION i den separate 
BLACK SELECTION i den separate 

brosjyren og på Int
ernett på

brosjyren og på Int
ernett på

www.knaus.com/sportfun-black-select
ion

www.knaus.com/sportfun-black-select
ion   

Foran kan du få en l
uke inn 

Foran kan du få en l
uke inn 

til oppbevaringsplas
sen på hele 

til oppbevaringsplas
sen på hele 

100 x 120 cm (valgfritt). Da 
100 x 120 cm (valgfritt). Da 

er det lett å laste 
inn bagasjen!

er det lett å laste 
inn bagasjen!



54 55|

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

257 cm

232 cm 625 cm

Jürgen Thaler, Produkt Manager
KNAUS Bobiler og Campingvogner

Mitt råd

SPORT&FUN PLANLØSNINGER & HØYDEPUNKTER

SPORT&FUN OVERSIKT

4   4
 

       
Planløsninger 1

Maksimal tillatt vekt kg 1.300 - 1.700 

Oppbevaringsplass  
foran Buggarage cm ca. 160 x 216

"Vil du ha mer plass på ferie? Da er 

SPORT&FUN skreddersydde persienne 

WIGO perfekt for deg. Brukervennlig 

oppsett via kabeloppheng og avtakbare 

sidepaneler er noen av fordelene." Lær 

mer på: www.wigo-zelte.de 

Inntil 4 Inntil 4 
sengeplassersengeplasser

Med holdere for Med holdere for 
motorsykler er motorsykler er 
dette en perfekt dette en perfekt 
kombinasjon av kombinasjon av 
transport og transport og 
oppholdsromoppholdsrom

Holder hva den lover: SPORT&FUN. 
Akkurat den riktige campingvognen 
for en surfeferie. Den kjempestore 
garasjen foran har plass til alt utstyret.
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Konfigurer nå påKonfigurer nå på 

configurator.knaus.c
om/no

configurator.knaus.c
om/no 

Med stigen kommer du 
Med stigen kommer du 

deg trygt opp på taket deg trygt opp på taket 

for å feste uhåndterlig for å feste uhåndterlig 

bagasje som surfebrett og bagasje som surfebrett og 

kajakker til stative
t

kajakker til stative
t

Gasskassen er Gasskassen er 
adskilt fra bodelen,

 
adskilt fra bodelen,

 

lett tilgjengelig lett tilgjengelig 
utenfra og har utenfra og har 
plass til to plass til to 
gassflasker på 11 kggassflasker på 11 kg
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

2 SPORT&FUN 480 QL

172 cm

92 cm

SPORT&FUN VARIASJONER

LASTEROMSOVERSIKT

480 QL  
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Her venter den inte
grerte 

Her venter den inte
grerte 

påkjøringsrampen (valgfritt) når
 

påkjøringsrampen (valgfritt) når
 

du vil ha med motorsykkelendu vil ha med motorsykkelen

Den store bakdøra har en Den store bakdøra har en 

bredde på hele 92 cm og er 
bredde på hele 92 cm og er 

den beste forutsetn
ingen for 

den beste forutsetn
ingen for 

enkel lasting og los
sing

enkel lasting og los
sing

1.  Motorsykkelholder (valgfritt). Sammen med de gjennomtenkte 

plasseringene av surreanretningene, gjør holderne at 

motorsykkelen din er best mulig sikret når du kjører. For enkel 

lasting kan du også få en integrert påkjøringsrampe (valgfritt). 

2.  Komfortabel lasting. Serviceluken på høyre side (65 x 80 cm) er 

standardutstyr. Hvis du kombinerer den med en luke på venstre 

side (valgfritt) (100 x 120 cm), får du en praktisk mulighet til å 

laste ting inn på den ene siden og ut på den andre. Slik kan du 

utnytte oppbevaringsplassen foran mer effektivt.

3.  Stor lasteplass i front. Maksimal oppbevaringsplass, perfekt 

fordeling av last og vekt over hele kjøretøyets bredde samt 

praktisk tilgang på grunn av seng som kan slås sammen og 

justeres i høyden. Hvis lasten er fordelt riktig, får du alt dette 

uten at det går ut over kjøreegenskapene. Det sørger den 

gjennomtenkte planløsningen for.

4.  Innfelte festeringer. Dette gjør at du kan sikre din last 

optimalt samtidig som du unngår fare for å snuble hvis du ikke 

har noen last å sikre.

5.  Slitesterke materialer. Gulvbelegget i vinyl er av høy kvalitet, 

tåler en støyt og ser fint ut selv etter mange års bruk.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN BO & LEVE

Surfe på bølgene og reise verden 
rundt. Når Julia tester temperaturen i 
Atlanterhavet, kan Felix fordype seg i sin 
reiseguide for å finne det neste reisemålet.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Hvem trenger Hvem trenger 
vinglass?vinglass?

SALONGLØSNINGER

480 QL L-sittebenk

SPORT&FUN BO & LEVE

1.  Ekstra dobbeltseng. Salongsofaen leveres med 

skreddersydd polster og kan bygges om til en 

komfortabel dobbeltseng med et par håndgrep.

2.  Oppbevaringsplass og sitteplass i ett. Den 

praktiske kvadratiske puffen har sin faste plass 

under kjøleskapet. Ved behov kan den brukes 

som sitteplass, dessuten gir den ekstra oppbeva-

ringsplass under lokket.

3.  Enkel lading. Akkurat der man trenger det: 230 

V stikkontakt og USB-kontakt.

4.  Praktisk og gjennomtenkt. På den integrerte 

hylla er det plass til fjernkontroll og briller.

Den koselige og Den koselige og 

romslige sittegruppa 
romslige sittegruppa 

kan også fås med kan også fås med 

vann- og oljeavstøtende vann- og oljeavstøtende 
ActiveLine-trekk ActiveLine-trekk 

(valgfritt)(valgfritt)
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Høykvalitets interiør
 

Høykvalitets interiør
 

Samtlige møbelhåndtak Samtlige møbelhåndtak 

er laget av stål er laget av stål 
Den robuste HPL Den robuste HPL 
overflaten er lette overflaten er lette 
å holde ren samt å holde ren samt 
ripesikker. Les hvo

rfor 
ripesikker. Les hvo

rfor 

på side 27på side 27

SPORT&FUN MATLAGING & KOS

Den som velger Den som velger 
apotekerbenk får apotekerbenk får 

ekstra lagringsplassekstra lagringsplass

De holder det de lo
ver: 

De holder det de lo
ver: 

Skapdørene kan vippes o
pp 

Skapdørene kan vippes o
pp 

enkelt og er spesie
lt stabile

enkelt og er spesie
lt stabile

KJØKKENLØSNINGER

480 QL Langsgående kjøkken

Du kan finne mer informasjon 
om våre kjøkken på side 32 – 33.

1.  3-brenner komfyr av høy kvalitet. Å lage espresso, koke pasta og 
lage saus samtidig er ingen sak - takket være solid støpejernsrist er det 
ikke vinglete.

2.  Romhøyt 142 liters kjøleskap. Fryseboks som standardutstyr og 
automatisk valg av energikilde (AES-funksjon) for matvarene dine.

3.  Uttrekkbart skap (valgfritt). Den høye, smale konstruksjonen 
utnytter rommet best mulig og gir maksimal og godt organisert 
oppbevaringsplass.

4.  Multifunksjonell oppbevaringsplass. Kassen under kjøleskapet kan 
trekkes helt ut og gir ekstra plass f.eks. til tørrmat. Dessuten kan den 
brukes som en ekstra sitteplass.

Trygt plassert: Her Trygt plassert: Her 

er den uttrekkbare
 

er den uttrekkbare
 

19 " TV-en med 19 " TV-en med 

HD-tuner (valgfritt)HD-tuner (valgfritt)
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

199 cm
143 cm

124,5 cm

Lagringsplass i Lagringsplass i 

overflod gjør at du
 

overflod gjør at du
 

får alt under takfår alt under tak

Lær hvorfor EvoPoreLær hvorfor EvoPore

skumgummimadrassskumgummimadrass

er så spesiell på er så spesiell på 
side 29side 29

SPORT&FUN SOVE & DRØMME

Slå ned og sov godt. Julia kan 
ikke få en slik seng stor nok. Felix 
er fornøyd med den praktiske 
klappfunksjonen, som gjør at de ikke 
mister en eneste centimeter plass.

 Tverrgående senger  Gjeste seng

SENGELØSNINGER

480 QL   4  

Finn ut mer informasjon om  
våre senger på sidene 30 - 31.

1.  Foldeseng. Gasstrykkfjærene gjør at det går lekende lett å slå opp 
de tverrgående sengene (standardutstyr). Og oppbevaringsplassen 
under dem er alltid lett tilgjengelig.

2.  Høydejusterbar seng. Som et alternativ til klappvarianten kan du 
i SPORT&FUN også velge en høydejusterbar seng med forseggjort 
reguleringsmekanisme. Når sengen er i høyeste posisjon, kan den 
brukes som soveplass selv om garasjen har full transportkapasitet. 
Dessuten kan den slås skrått oppover hvis du f.eks. må transportere 
bagasje som tar ekstra stor plass.

Vinduet foran er sta
ndard og sørger for 

Vinduet foran er sta
ndard og sørger for 

perfekt lufting og ekstra mye lys i bodelen. 
perfekt lufting og ekstra mye lys i bodelen. 

Med myggnetting og avble
nding kan du nyte 

Med myggnetting og avble
nding kan du nyte 

uforstyrret nattero 
og en bodel uten i

nsekter
uforstyrret nattero 

og en bodel uten i
nsekter
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QLSPORT&FUN 480 QL

Stor dusj i en Stor dusj i en 

kompakt campingvogn : kompakt campingvogn : 
Det valgfrie Det valgfrie 

uttrekkbare dusjka
ret 

uttrekkbare dusjka
ret 

gjør det muliggjør det mulig

SPORT&FUN VELVÆRE & REKREASJON

Bad variant 2

BADEROMSLØSNINGER

Du kan finne mer informasjon 
om våre bad på sidene 34 - 35.

Velvære. Etter en dag i den 
spanske varmen finner Julia 
en velkommen forfriskning 
på badet. Og de praktiske 
skapene er en sann glede.

1.  Uttrekkbar dusj. Badet kan enkelt utvides 
med et dusjkar (valgfritt). Når badet er 
utvidet med dusj, får du også et dusjhode 
av høy kvalitet inklusive holder ved siden av 
døra – klar til bruk i dusjkaret.

2.  Ypperlig plassutnyttelse. God plass for en 
avslappende ferieopplevelse. Her er hver 
vinkel og hvert hjørne brukt.
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Den velutstyrteDen velutstyrte

Slette sidevegger i a
luminium

Slette sidevegger i a
luminium

NEW

#Number1, fordi… 

  den kan by på inntil 
6 behagelige soveplasser.

  du får mye igjen for pengene.

 den leveres i 15 optimalt utstyrte planløsninger.

All informasjon om spesialmodellen E.POWER 

All informasjon om spesialmodellen E.POWER 

SELECTION finner du i den se
parate brosjyren og

 på

SELECTION finner du i den se
parate brosjyren og

 på

www.knaus.com/sport-epower-selection
www.knaus.com/sport-epower-selection   

Funksjon og design: 
Den markante 

Funksjon og design: 
Den markante 

gasskassen kan sett
es opp og er lett å 

gasskassen kan sett
es opp og er lett å 

betjene med én hånd. Kassen har et meget 
betjene med én hånd. Kassen har et meget 

solid aluminiumsgulv og en lav las
tekant 

solid aluminiumsgulv og en lav las
tekant 

som gjør det lett å las
te inn ting

som gjør det lett å las
te inn ting
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SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 400 QD

SPORT 420 QD

SPORT 450 FU

SPORT 460 EU

SPORT 500 EU

SPORT 500 FU

SPORT 500 UF

SPORT 500 KD

SPORT 500 QDK

SPORT 540 UE

SPORT 580 QS

SPORT 650 FDK

SPORT 650 UFK

257 cm

232 - 250 cm
605 - 865 cm

SPORT PLANLØSNINGER & HØYDEPUNKTER

SPORT OVERSIKT

3-6   4-8
 

         
Planløsninger 15

Maksimal tillatt vekt kg 1.100 - 2.500

Omkrets fortelt cm 828 - 1.088

Konfigurer nå påKonfigurer nå på 

configurator.knaus.c
om/no

configurator.knaus.c
om/no 

SPORT PLANLØSNINGER & HØYDEPUNKTER

Allsidig og lovende. Med 
540 FDK har familien 
Bauer funnet den per-
fekte planløsningen for 
sine behov. Køyesengen i 
hekken har nok plass hvis 
familien skulle bil større.
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Kan fås med et kjempestort 
Kan fås med et kjempestort 

kjøleskap på 177 literkjøleskap på 177 liter

Herlig utsikt med Herlig utsikt med 

panorama vinduet (front)panorama vinduet (front)

  floorplanfinder.knaus.com

 Planløsninger for natten finner du på knaus.com

Med multifunksjonell køye
seng (valgfritt) 

Med multifunksjonell køye
seng (valgfritt) 

perfekt egnet for s
tørre familier

perfekt egnet for s
tørre familier

For at natten skal b
li rolig,

For at natten skal b
li rolig,

 kan soveområdene adskilles  kan soveområdene adskilles 

med romdeleremed romdelere

Tverrgående senger 
i stedet for sittegr

uppe foran

Tverrgående senger 
i stedet for sittegr

uppe foran

NEW

NEW

Den automotive FoldXpand-hekkonstruksjone
n med baklysholder 

Den automotive FoldXpand-hekkonstruksjone
n med baklysholder 

som går i ett med kjøretøyet, sørger 
for større plass inne 

selv om 

som går i ett med kjøretøyet, sørger 
for større plass inne 

selv om 

kjøretøyets lengde er 
det samme. Vinduene i hekken med dynamisk 

kjøretøyets lengde er 
det samme. Vinduene i hekken med dynamisk 

trapesform og de videreutvikled
e CATEYE evolution-baklysene 

som 

trapesform og de videreutvikled
e CATEYE evolution-baklysene 

som 

understreker den markante designenunderstreker den markante designen

Den nye TREND-bodelsdøren 
Den nye TREND-bodelsdøren 

med den enkle desig
nen passer 

med den enkle desig
nen passer 

perfekt til det spo
rtslige 

perfekt til det spo
rtslige 

eksteriøret. Innven
dig har 

eksteriøret. Innven
dig har 

den et nett med praktisk den et nett med praktisk 

oppbevaringsplassoppbevaringsplass
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SPORT 540 FDK

SPORT BO & LEVE

God stemning. Det romslige 
interiøret gir plass til koselige kvelder 
med spill og moro. Den moderne 
designen med lyse detaljer skaper 
en koselig atmosfære.
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SPORT 540 FDK SPORT 500 FU

SPORT 400 LK

SPORT 460 EU E.POWER SELECTION

Omfattende ambiente Omfattende ambiente 

belysning for koseli
ge 

belysning for koseli
ge 

aftenstunderaftenstunder

SPORT BO & LEVE

SALONG LØSNINGER

400 LK Spisebord & 

 Halvt spisebord

400 QD Spisebord

420 QD Spisebord

450 FU U-formet sittegruppe 

460 EU Spisebord

500 UF U-formet sittegruppe 

500 EU U-formet sittegruppe 

500 FU U-formet sittegruppe 

500 KD Spisebord

500 QDK Spisebord

540 UE U-formet sittegruppe 

540 FDK Spisebord

580 QS  Salong sittegruppe

650 FDK Spisebord

650 UFK U-formet sittegruppe & 

 Halvt spisebord

Brannvarslere (ekstr
autstyr) øker 

Brannvarslere (ekstr
autstyr) øker 

sikkerheten slik at 
du kan føler 

sikkerheten slik at 
du kan føler 

deg helt trygg i fe
rien

deg helt trygg i fe
rien

1.  Moderne møbeldesign. Mørk tverrved 
kombinert med lyse takskap gir et elegant preg.

2.  Møbler i inngangspartiet. Alt etter planløs-
ning finner du her speil, knagger, hyller og an-
nen oppbevaringsplass. Og hvis du har valgt en 
24" SMART-TV (ekstrautstyr), er den også her.

3.  Bed & Breakfast. En koselig spiseplass med 
alt du trenger. Klappsengen er her slått opp slik 
at man kan sitte under den.

De dimbare LED-De dimbare LED-
spottene med spottene med 

touch-funksjon kan
 

touch-funksjon kan
 

også fås med USB-
også fås med USB-

ladefunksjonladefunksjon
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SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK

Her kan alle ta sin tørn. 
I oppvaskkummen av 
rustfritt stål er det plass 
til å vaske opp alt når 
familien har spist. Og det 
er mye benkeplass til den 
tørre oppvasken. 

Samtlige møbelhåndtak Samtlige møbelhåndtak 
er laget av ståler laget av stål

Optimalt tilgjengelige Optimalt tilgjengelige 

betjeningsbrytere 
for gass

betjeningsbrytere 
for gass

LANGSGÅENDE KJØKKEN SPORT 540 FDK

SPORT MATLAGING & KOS

KJØKKENLØSNINGER

400 LK Kompakt kjøkken

400 QD Kompakt kjøkken

420 QD Langsgående kjøkken

450 FU Kompakt kjøkken

460 EU Kompakt kjøkken

500 UF Kompakt kjøkken

500 EU Kompakt kjøkken

500 FU Kompakt kjøkken

500 KD Langsgående kjøkken

500 QDK Langsgående kjøkken

540 UE Kompakt kjøkken

540 FDK Langsgående kjøkken

580 QS Langsgående kjøkken 

650 FDK Langsgående kjøkken 

650 UFK Langsgående kjøkken

Du kan finne mer informasjon 
om våre kjøkken på side 32 – 33.

1.  E.POWER SELECTION. Her får du en 
lettstelt og barnesikker induksjonstopp 
med to plater og et effektivt kompres-
sorkjøleskap.

2.  Skuffer med fullt uttrekk. De kan trek-
kes så langt ut at man kommer til helt 
bakerst i skuffene.

3.  Reise eller stå stille? Med AES-funk-
sjonen kan absorpsjonskjøleskapet 
også drives på gass i lengre tid, helt 
uten ladestrøm.

Veggkledning på kjøk
kenveggen 

Veggkledning på kjøk
kenveggen 

(ekstrautstyr): Beskytter mot sprut 
(ekstrautstyr): Beskytter mot sprut 

når du forbereder 
og lager mat, og gir 

når du forbereder 
og lager mat, og gir 

et delikat helhetsb
ilde

et delikat helhetsb
ilde

KOMPAKT KJØKKEN SPORT 500 EU E.POWER SELECTION
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200 x 86 cm 200 x 86 cm

Plass til alt: Fra bikini til genser. For 
Familien Bauer er oppbevaringsplass 
første prioritet, for det kan de 
egentlig aldri få nok av. Bortsett fra 
her. I det store klesskapet ved siden 
av køyesengen er det plass til hele 
feriegarderoben til Lotte.

Pga. rullende slat ra
mmer 

Pga. rullende slat ra
mmer 

(valgfritt) kan enk
elstsenger 

(valgfritt) kan enk
elstsenger 

konverteres til en 
stor dobbeltseng 

konverteres til en 
stor dobbeltseng 

i løpet av noen få 
trinn

i løpet av noen få 
trinn

BARNESENGER SPORT 540 FDK HALVANNEN SENG SPORT 540 FDK

SPORT SOVE & DRØMME

 Enkeltsenger

 Halvannen seng  Barnesenger

 Tverrgående senger

SENGELØSNINGER

400 LK   4 – 5     
400 QD   3    
420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   3    

500 EU   4    
500 FU   4    
500 KD   4 – 6    
500 QDK   4 – 6    
500 UF   4   

540 UE   4    

540 FDK   4 – 6    
580 QS   4 – 6    
650 FDK   4 – 6    
650 UFK   5 – 6   

Du finner mer informasjon om sengene 
våre på side 30 - 31.

Mange hyller og rom
slige 

Mange hyller og rom
slige 

skap gir deg god plass 
til alt 

skap gir deg god plass 
til alt 

som må være lett tilgjeng
elig

som må være lett tilgjeng
elig

1.  Køyeseng (3 etasjer). I de øverste etasjene 
føler de minste seg nesten som i ei trehytte. 
Optimal trygghet for alle foreldre med fallbe-
skyttelse og fastmontert stige.

2.  Fransk seng. I planløsning med halvannen 
seng grenser sengen opp mot badet, slik at 
plassen utnyttes helt til siste centimeter.

3.  Vekk med dinetten, inn med gjesten! I 400 
LK kan du med et par håndgrep få 2 ekstra 
soveplasser: Bare slå ned klappsengen og legg 
de spesialtilpassede putene (ekstrautstyr) i 
dinetten under. Ferdig!

KLAPPSENG OG OMBYGD GJESTESENG SPORT 400 LK

ENKELTSENGER SPORT 460 EU
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SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 500 KD

I det romslige underskapet I det romslige underskapet 

har du ekstra mye har du ekstra mye 
oppbevaringsplass oppbevaringsplass 

Hele familien fryder seg ov
er 

Hele familien fryder seg ov
er 

det store speiletdet store speilet

SPORT VELVÆRE & REKREASJON

Bad variant 4

Bad variant 5

Bad variant 6

Bad variant 3

BADEROMS 
LØSNINGER

Du kan finne mer 
informasjon om våre bad på 
sidene 34 - 35.

En god start på dagen. 
Her må man ikke lete lenge: 
For Sven er de romslige 
og intelligent plasserte 
oppbevaringsmulighetene 
som her i skapet på badet et 
absolutt høydepunkt.

1.  Bad variant 5. Planløsninger med fransk 
seng har et eget toalettrom med dreibart 
toalett. Området rundt servanten er åpent, 
men romdeleren av stoff gir beskyttelse mot 
nysgjerrige blikk.

2.  Baderomsvariant 6. For planløsning med 
korseseng og barnesenger er badet svært 
romslig og har separat dusj.

3.  Baderomsløsning 4. Den perfekt integrerte 
servanten gir en forlenget benk. Med dusj 
(valgfritt) forvandles badet til et dusjkabinett 
med et par enkle håndgrep.
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#Number1, fordi… 

  er faktisk en av de første  
campingvogn modellene noensinne.

 kan by på inntil 6 soveplasser og perfekt utnyttelse av plassen.

 briljerer med helt 16 planløsninger.

Campingvogn-ikonetCampingvogn-ikonet

All informasjon om jubileumsmodellen 60 YEARS  

All informasjon om jubileumsmodellen 60 YEARS  

finner du i den sep
arate brosjyren og p

å Internett på

finner du i den sep
arate brosjyren og p

å Internett på

www.knaus.com/60years-special-edition
www.knaus.com/60years-special-edition   

NEW

NEW

3 planløsninger er s
om 

3 planløsninger er s
om 

standard utstyrt med E.POWER-
standard utstyrt med E.POWER-

pakke for 100% elektrisk drift. D
u 

pakke for 100% elektrisk drift. D
u 

finner mer informasjon fra side 16 
finner mer informasjon fra side 16 

Enda mer markant, enda mer robust: 
Enda mer markant, enda mer robust: 

Det videreutviklede
 Pro.Tec chassiet gir 

Det videreutviklede
 Pro.Tec chassiet gir 

suveren stabilitet. 
En annen fordel er 

suveren stabilitet. 
En annen fordel er 

festemulighetene for forte
lt på begge sider

festemulighetene for forte
lt på begge sider

Den automotive FoldXpand-
Den automotive FoldXpand-

hekkonstruksjonen 
har på SÜDWIND 

hekkonstruksjonen 
har på SÜDWIND 

også fått karbonfar
gede applikasjoner. 

også fått karbonfar
gede applikasjoner. 

Slik får den et markant og elegant Slik får den et markant og elegant 

utseende. Det du ikke kan se, 
er at 

utseende. Det du ikke kan se, 
er at 

denne hekkonstruk
sjonen også sørger 

denne hekkonstruk
sjonen også sørger 

for at bodelen blir
 større, uten at de

n 
for at bodelen blir

 større, uten at de
n 

utvendig lengden økerutvendig lengden øker
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SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 650 UX

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 650 FSK

SÜDWIND 500 QDK SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 550 FSK

SÜDWIND 500 PF

SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND 650 PEB

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 500 UF

SÜDWIND 500 FU

257 cm

232 - 250 cm

647 - 865 cm

SÜDWIND PLANLØSNINGER & HØYDEPUNKTER

SÜDWIND OVERSIKT

3-8   4-9

           
Planløsninger 16

Maksimal tillatt vekt kg 1.300 - 2.500

Omkrets fortelt cm 872 - 1.172
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Du kan få barnekøye
sengene med 

Du kan få barnekøye
sengene med 

3 etasjer3 etasjer

Planløsning for en fa
milie 

Planløsning for en fa
milie 

med ekstra stort ba
d

med ekstra stort ba
d

Baderomsløsningen bakBaderomsløsningen bak
for perfekt plassutnyttelsefor perfekt plassutnyttelse

  floorplanfinder.knaus.com

   Planløsninger for natten 
finner du på knaus.com

Konfigurer nå påKonfigurer nå på 

configurator.knaus.c
om/no

configurator.knaus.c
om/no 

NEW

NEW

Ekstra romslig og med 
Ekstra romslig og med 

komfortabel salong-sitt
egruppe

komfortabel salong-sitt
egruppe

Sesam, sesam lukk deg opp! Sesam, sesam lukk deg opp! 

Kassen foran kan set
tes opp når 

Kassen foran kan set
tes opp når 

den er i bruk. Én hånd er nok den er i bruk. Én hånd er nok 
for å åpne den.for å åpne den.

Planløsninger som  
tåler det meste. 
SÜDWIND gjør alle 
fornøyde. I barnevennlige 
580 QS er det takket 
være køyesengen bak 
plass nok. 
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SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND BO & LEVE

Kvalitetstid er viktig på tur. Når hele 
familien vil klippe og lime, er det mer 
enn nok plass i den romslige dinetten. 
Det lyse, varme interiøret og de mange 
vinduene gir en enestående romfølelse.
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SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 500 FUSÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

Benken kan slås opp
 

Benken kan slås opp
 

på én to tre, slik 
at 

på én to tre, slik 
at 

du har enkel tilgan
g til 

du har enkel tilgan
g til 

oppbevaringsplassenoppbevaringsplassen

Med et-beins justerb
art 

Med et-beins justerb
art 

bord blir det nok 
benplass 

bord blir det nok 
benplass 

for alle rundt bord
et

for alle rundt bord
et

SÜDWIND BO & LEVE

Liftgardinene gir en god Liftgardinene gir en god 

beskyttelse mot innsynbeskyttelse mot innsyn

 Du ser det ikke, men du hører det: K
NAUS 

 Du ser det ikke, men du hører det: K
NAUS 

Bluetooth-lydsystem
et (valgfritt) spiller yndlingsmusikken 

Bluetooth-lydsystem
et (valgfritt) spiller yndlingsmusikken 

din i topp kvalitet over 2 høyttalere
din i topp kvalitet over 2 høyttalere

SALONGLØSNINGER

420 QD Spisebord

450 FU U-sittegruppe

460 EU Spisebord

500 EU U-sittegruppe

500 FU U-sitttegruppe

500 UF U-sittegruppe

500 PF  Salong sittegruppe

500 QDK Spisebord

540 UE U-sittegruppe

540 FDK Spisebord

550 FSK  Salong sittegruppe

580 QS  Salong sittegruppe

650 FSK  Salong sittegruppe

650 PXB  L-formet sittegruppe 

med sidesete

650 PEB  L-formet sittegruppe 
med sidesete

650 UX U-sittegruppe

1.  Koselig sittegruppe. På de ergonomiske 
putene kan du sitte behagelig i timesvis. 
Ombyggingen til gjesteseng er ekstra lett.

2.  Velkommen hjem! De attraktive møblene 
i inngangspartiet forsterker følelsen av å 
komme hjem. Markant lyssignatur, praktisk 
oppbevaringsplass og klesknagger ‒ her 
har du alt du trenger. Også SMART TV-en 
(ekstrautstyr) har plassen sin her.

 3.  Kjempestort panorama vinduet (front). 
Panorama-taket gir deg en fantastisk utsikt 
fra sittegruppen. Perfekt ferie i alle vær.

Stor familie, stort behov fo
r 

Stor familie, stort behov fo
r 

oppbevaring. Her har alt sin faste
 plass

oppbevaring. Her har alt sin faste
 plass
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PANORAMA KJØKKEN SÜDWIND 650 PEB

Soft-Close skuffer Soft-Close skuffer 

med full forlengelse med full forlengelse 
øker nytelse og øker nytelse og 
reduserer støyreduserer støy

SÜDWIND MATLAGING & KOS

KJØKKENLØSNINGER

420 QD Kompakt kjøkken

450 FU Kompakt kjøkken

460 EU Kompakt kjøkken

500 EU Kompakt kjøkken

500 FU Langsgående kjøkken

500 UF Langsgående kjøkken

500 PF Panorama kjøkken

500 QDK Langsgående kjøkken

540 UE Langsgående kjøkken

540 FDK Langsgående kjøkken

550 FSK Langsgående kjøkken

580 OS Langsgående kjøkken

650 FSK Langsgående kjøkken

650 PXB Panorama kjøkken

650 PEB Panorama kjøkken 

650 UX Vinkelkjøkken

Du kan finne mer informasjon 
om våre kjøkken på side 32 - 33.

Fantastisk utsikt: Fantastisk utsikt: 
Panoramakjøkkenet Panoramakjøkkenet 
er en ren nytelseer en ren nytelseDet store kjøleskape

t 
Det store kjøleskape

t 

på 177 liter kan åp
nes i 

på 177 liter kan åp
nes i 

begge retningerbegge retninger

1.  Kompakt kjøkken. Kjøleskap som er 
integrert i kjøkkeninnredningen, masse 
oppbevaringsplass og gassbluss: Her har du 
alt du trenger, og det ekstra plassbesparende.

2. Høy kvalitet kjøkkenhylle (valgfritt). 
Beskytter mot flekker og sprut under 
kokingen og har en spesielt elegant effekt 
takket være samme innredning som 
benkeplaten og omgivende belysning.

3.  Gass eller strøm? Alt etter planløsning kan 
du her lage mat på en moderne, lettstelt 
E.POWER-induksjonstopp eller på det gode 
gamle gassblusset. 

KOMPAKT KJØKKEN SÜDWIND 460 EU LANGSGÅENDE KJØKKEN SÜDWIND 580 QS

LANGSGÅENDE KJØKKEN SÜDWIND 500 FU / 580 QS

Det er alltid plass til litt 
dessert. Som familiefar vet 
Max at alle blir glade hvis 
han kan varte opp med 
dessert. Heldigvis er det 
alltid plass til noe godt i det 
store kjøleskapet. Og takket 
være AES-funksjonen bruker 
kjøleskapet automatisk den 
energikilden som passer.
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SÜDWIND 580 QSSÜDWIND 580 QS

BARNESENGER SÜDWIND 540 FDK

ENKELTSENGER SÜDWIND 540 UE

Ekte sidepaneler og Ekte sidepaneler og 

vegger dekket i lær
 gir en 

vegger dekket i lær
 gir en 

elegant atmosfæreelegant atmosfære

Den uttrekkbare ram
men 

Den uttrekkbare ram
men 

(valgfritt) gir deg 
en 

(valgfritt) gir deg 
en 

behagelig dobbeltse
ng

behagelig dobbeltse
ng

Opp til 200 cm lang

Opp til 144 cm bred

QUEEN SIZE SENG SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND SOVE & DRØMME

Stretchlakenene Stretchlakenene 
(ekstrautstyr) er p

erfekt 
(ekstrautstyr) er p

erfekt 

tilpasset sengenes form
, 

tilpasset sengenes form
, 

gir maksimal komfort og 
gir maksimal komfort og 

er lette å legge påer lette å legge på

 Enkeltsenger  Halvannen seng

 Barnesenger

SENGELØSNINGER

420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   3    
500 EU   4    
500 FU   4    
500 UF   4    
500 PF   3    
500 QDK   5 - 6    
540 UE   3    
540 FDK   5 - 6    

550 FSK   5 - 6    
580 QS   5 - 6    
650 FSK   5 - 6    
650 PXB   3    
650 PEB   3    
650 UX   4   

Du finner mer informasjon om 
sengene våre på side 30 - 31.

 Queen size seng

  Tverrgående 
senger

1.  Fransk seng. En ekte klassiker 
som føyer seg inn i planløsningen 
og sparer plass. Bad og seng er 
plassert ved siden av hverandre 
og frigjør ekstra plass til 
oppholdsrommet.

2.  Enkeltsenger som kan utvides. 
Med et par enkle håndgrep gjøres 
de 2 separate langsgående 
sengene om til en stor liggeflate.

3.  Oppbevaringsplass. Inntil to 
store klesskap gir nok plass til 
feriegarderoben.

Når man har sovet nok. 
Sengene er plassert slik at man 
kan trekke seg litt tilbake. Mara 
og Maja elsker køyesengen sin. 
Her har hver av dem sitt eget 
område, likevel er de sammen. 
Og de får faktisk lov til å klatre!



94 95|

SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 500 FU SÜDWIND 540 EU

SÜDWIND 650 PXB
Mange hyller gir plas

s 
Mange hyller gir plas

s 

til alt som er viktig til alt som er viktig 

å ha med på turenå ha med på turen

SÜDWIND VELVÆRE & REKREASJON

Bad variant 6

Bad variant 7

Bad variant 5

Bad variant 4

BADEROMSLØSNINGER

Du kan finne mer informasjon  
om våre bad på sidene 34 - 35.

Praktisk detalj: Den Praktisk detalj: Den 

klappbare klesstang
en 

klappbare klesstang
en 

hvor du kan henge
 opp 

hvor du kan henge
 opp 

håndklær og badetø
y

håndklær og badetø
y

1.  Baderomsløsning 6 bak. Her har du ekstra 
mye plass, stor servant og separat dusj. 

2.  Baderomsløsning 7 bak. Badet bak 
utnytter plassen perfekt ved å bruke hele 
bredden innvendig. Slik får du plass til et 
separat, romslig dusjkabinett.

3.  Baderomsløsning 5 bak. Det separate 
toalettrommet med praktisk benketoalett 
er spesielt praktisk for familier.

4.  Baderomsløsning 4. Ekstra praktisk med 
perfekt integrert servant med forlenget 
benk og benktoalett. 

Alt i skjønneste orden. 
Solkrem, dusjsåpe, 
barnesjampo, deodorant … 
En familie trenger ganske 
mange toalettartikler. 
Derfor er Lisa glad for at det 
er plass til alt man trenger.
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De KNAUS CATEYE evolution-
De KNAUS CATEYE evolution-

baklysene med tredimensjonal 
baklysene med tredimensjonal 

lysgeometri og dynamiske LED-
lysgeometri og dynamiske LED-

blinklys er et e
kte blikkfang og

 et 
blinklys er et e

kte blikkfang og
 et 

pluss for sikker
heten

pluss for sikker
heten

Spesielt smart: Spesielt smart: 

Avløpsvannoverfø
ringen 

Avløpsvannoverfø
ringen 

er helt innvend
ig

er helt innvend
ig

#Number 1, fordi…

  spesielt utviklet for det  
nord-europeiske klimaet.

 tilbyr fantastisk utsikt med panorama vinduet (front).

 har fint SCANDINAVIAN design. 

Suksessmodellen tilpassetSuksessmodellen tilpasset
 skandinaviske forho

ld
 skandinaviske forho

ld

 Som standard med 
 Som standard med 

17 “ aluminiumsfelger i sort 17 “ aluminiumsfelger i sort 

blank utførelse, sel
vfølgelig i 

blank utførelse, sel
vfølgelig i 

eksklusiv KNAUS-designeksklusiv KNAUS-design
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SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 580 UF

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UK

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 750 UFK

250 cm

257 cm

785 - 947 cm

Opptil 8 soveplasserOpptil 8 soveplasser

Stort panorama Stort panorama 
vinduet (front) for

 
vinduet (front) for

 

den beste utsikten
 

den beste utsikten
 

på ferie (standard)på ferie (standard)

SCANDINAVIAN SELECTION PLANLØSNINGER & HØYDEPUNKTER

SÜDWIND SCANDINAVIAN 
SELECTION OVERSIKT

4-8   4-7
 

         
Planløsninger 5

Tillatt totalvekt kg 1.700 - 2.500

Omkrets fortelt cm 996 - 1.174
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I køyesengene med 2 
I køyesengene med 2 

etasjer er det et v
indu 

etasjer er det et v
indu 

på hvert nivå. Det gir på hvert nivå. Det gir 

mer lys og bokomfortmer lys og bokomfort

Som standard med Som standard med 

600 mm bred KNAUS 
600 mm bred KNAUS 

PREMIUM bodelsdør 
PREMIUM bodelsdør 

for enda mer komfort
for enda mer komfort

Dinetten med Dinetten med 
klappseng i midten klappseng i midten 

kan erstattes av e
n 

kan erstattes av e
n 

køyeseng med 2 køyeseng med 2 
etasjer (valgfritt)etasjer (valgfritt)

  floorplanfinder.knaus.com

  Planløsninger for natten finner du på knaus.com

Konfigurer nå påKonfigurer nå på 

configurator.knaus.c
om/no

configurator.knaus.c
om/no 

SÜDWIND 
SCANDINAVIAN 
SELECTION vil alltid være 
det riktige valget. Du kan 
velge 650 UDF, som byr på 
stor romslighet med 8,61 m 
total lengde og selvfølgelig 
den komplette komfort 
takket være vintertilpasset 
standardutstyr.
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SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN SELECTION BO & LEVE

Delikate interiørvalg gir god atmosfære! Dette er 
den perfekte kombinasjonen for Familien Olsen. Alt 
her faller i smak, nordisk design, behagelig gulv-varme 
og det kjempestore panorama vinduet (front) som 
fanger opp det fascinerende nordiske lyset.
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SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN 750 UFK

SCANDINAVIAN 590 UK

SCANDINAVIAN 650 UDF

Ingen kalde føtter 
med 

Ingen kalde føtter 
med 

ALDE vannbåren varme
ALDE vannbåren varme

SCANDINAVIAN SELECTION BO & LEVE

SALONG LØSNINGER

580 UF U-sittegruppe

590 UK U-sittegruppe

590 UE U-sittegruppe

650 UDF  U-sittegruppe 

Dinette

750 UFK  U-sittegruppe 
L-sittegruppe

1.  L-formet sittegruppe 750 UFK. Sammen med 

køyeseng og en romdeler danner sittegruppen 

bak et barneområde som kan skilles fra resten 

av bodelen.

2.  Oppvarmet garderobe og TV-skap. Etter en våt 

dag ute kan klær og utstyr tørkes ganske raskt i 

den oppvarmede garderobedelen. Holderen for 

den valgfrie 24-tommers TV med HD-tuner er 

plassert under glassvinduet av høy kvalitet med 

omgivelsesbelysning.

3.  Vegg til vegg-teppe. Behagelige varme føtter 

på kalde kvelder på det nøyaktig tilpassede 

vegg til vegg-teppet som både er slitesterkt og 

enkelt å vedlikeholde.

Panoramavinduet kan blend
es slik at du 

Panoramavinduet kan blend
es slik at du 

får en uforstyrret natterofår en uforstyrret nattero

 Perfekt  Perfekt 

klang med KNAUS klang med KNAUS 

Bluetooth-lydsystem
 

Bluetooth-lydsystem
 

over 2 høyttalereover 2 høyttalere
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SCANDINAVIAN 650 UDF

VINKELKJØKKEN SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN SELECTION MATLAGING & KOS

KJØKKENLØSNINGER

580 UF Vinkelkjøkken

590 UK Langsgående kjøkken

590 UE Langsgående kjøkken

650 UDF Vinkelkjøkken

750 UFK Langsgående kjøkken

Du kan finne mer informasjon 
om våre kjøkken på side 32 - 33.

Matlukt og vanndamp 
Matlukt og vanndamp 

blir effektivt filtre
rt ut 

blir effektivt filtre
rt ut 

gjennom ventilasjonsanlegge
t

gjennom ventilasjonsanlegge
t

VINKELKJØKKEN SCANDINAVIAN 650 UDFLANGSGÅENDE KJØKKEN SCANDINAVIAN 590 UE

1.  Kjøkkenmodell 590 UE. Kjøkkenet i de mer 

kompakte plantegningene tilbyr deg nok 

lagringsplass takket være gjennomtenkte 

detaljer som farmasøytisk uttrekning. Og 

selvfølgelig er den lettstelte veggkledningen 

på kjøkkenet en del av standardutstyret.

2.  Skuffer med forlengelser i full lengde. 

Forlengelser i full lengde og høy kvalitet med 

myk-lukke egenskaper forsikrer utmerket 

brukervennlighet.

3.  Integrert mikrobølgeovn med grill. 

Middagen er en suksess, selv om det hastet, 

takket være den kvalitetsterke og stilige 

integrerte mikrobølgeovnen.

Det store kjøleskape
t 

Det store kjøleskape
t 

på 177 liter kan åp
nes 

på 177 liter kan åp
nes 

i begge retningeri begge retninger

Praktiske kjøkkenhjelpere. 
Her er det mye som hjelper 
deg på kjøkkenet, for 
eksempel de romslige 
veggskapene. De rommer 
krydder, oppvaskhåndklær og 
familiens yndlingsoppskrifter, 
og kan organiseres akkurat 
slik du trenger det. 
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199 x 86 cm 199 x 86 cm

Les om hvorfor EvoPoreLes om hvorfor EvoPore

skumgummimadrassskumgummimadrass
Unike på side 29Unike på side 29

Myke paneler og vegger de
kket i 

Myke paneler og vegger de
kket i 

skinn gir en elegan
t atmosfære

skinn gir en elegan
t atmosfære

GJESTESENG SCANDINAVIAN 650 UDF

BARNESENGER & HALVANNEN SENG SCANDINAVIAN 590 UK

SCANDINAVIAN SELECTION SOVE & DRØMME

Ved hjelp av Ved hjelp av 
fjernkontrollen kan fjernkontrollen kan 
du fort og enkelt du fort og enkelt 
sjekke gassanleggets

 
sjekke gassanleggets

 

driftstilstanddriftstilstand

ENKELTSENGER SCANDINAVIAN 590 UE

1.  Komfortabel Gjesteseng. De rause sittegruppene kan gjøres 
om til behagelige gjestesenger med bare et par håndgrep. Bare 
senk bordet og sett inn utjevningspolsteret, og vips kan du re 
opp to ekstra soveplasser.

2.  Sikre køyesenger. Selvfølgelig kan du også få SCANDINAVIAN 
SELECTION med faste køyesenger som inkluderer beskyttelse 
mot fall, Som for eksempel i 590 UK.

Selv når hele oppbe
varingsplassen 

Selv når hele oppbe
varingsplassen 

brukes, gjør det d
oble gulvet 

brukes, gjør det d
oble gulvet 

at møblene alltid får no
k luft. 

at møblene alltid får no
k luft. 

Det er det som kjennetegner et Det er det som kjennetegner et 

kjøretøy som duger om vinteren!
kjøretøy som duger om vinteren!

 Enkeltsenger  Halvannen seng

 Barnesenger

SENGELØSNINGER

580 UF   4      
590 UK   6 - 8       
590 UE   4 - 5      
650 UDF   6         
750 UFK   7 - 8      

Du finner mer informasjon om sengene  
våre på side 30 - 31.

Her ligger du alltid godt. Uansett om du 
ligger i de store sengene bak, i de praktiske 
køyesengene eller foran under det flotte 
panorama vinduet (front): I SÜDWIND 
SCANDINAVIAN SELECTION kan du alltid 
glede deg til en god natts søvn.
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SCANDINAVIAN 590 UF

SCANDINAVIAN 650 UDF SCANDINAVIAN 750 UFK

SCANDINAVIAN 750 UFK

Forlenget vaskebenk 
gir 

Forlenget vaskebenk 
gir 

ekstra hylleplassekstra hylleplass

SCANDINAVIAN SELECTION
VELVÆRE & REKREASJON

Bad variant 6

Bad variant 8

Bad variant 4

Bad variant 3

BADEROMS 
LØSNINGER

Du kan finne mer 
informasjon om våre 
bad på sidene 34 - 35.

1.  Baderomsløsning 6. Takket være et separat 
dusjkabinett kan du glede deg over mye 
komfort her.

2.  Baderomsløsning 8. Det separate badet utvides 
her ved at servanten plasseres i oppholdsrommet. 
Spesielle komforthøydepunkter: Et 
kosmetikkspeil som kan svinges til siden og et 
bord med praktiske rom og en bordplate som kan 
slås opp. Når bordet er lukket, kan det brukes som 
benk eller hobbybord.

På badet teller hver 
grad. Familien Olsen 
kan stille inn den 
vanntemperaturen de 
vil ha med bare et par 
enkle håndgrep. Det er 
standardutstyret ALDE 
vannbåren varme som 
gjør dette mulig.
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10.0.85090 Hohenstein

* pristillegg  Designen på møbeltrekkene avhenger – av konstruksjonstypen

STOFFUTVALG

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

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

Perfekt for familier og hundeeiere 
på grunn av 

Perfekt for familier og hundeeiere 
på grunn av 

fremragende vedlikehold
s-egenskaper

fremragende vedlikehold
s-egenskaper

100% KNAUS  
100% SLIK DU VIL HA DEN

KNAUS INDIVIDUALITET
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DESEO INTERIØRVALG

SPORT&FUN INTERIØRVALG

MØBELUTFØRELSE 
Nagano Eik

INTERIØRVALG

Standardalternativer
1. OBSIDIAN
2. TALOS

Active Line *

3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

MØBELUTFØRELSE
Salem Ask

INTERIØRVALG

Standardalternativer
1. FRESH MINT
2. PETROL FUN

Active Line *

3. ACTIVE ROCK

For at du skal ha g
lede av din 

For at du skal ha g
lede av din 

KNAUS i mange år, legger vi KNAUS i mange år, legger vi 

vekt på slitesterke
 materialer 

vekt på slitesterke
 materialer 

av høy kvalitet ogs
å når det 

av høy kvalitet ogs
å når det 

gjelder møbelstoffene.gjelder møbelstoffene.

FELGER 

17" aluminiumsfelger i eksklusiv KNAUS-design sørger for 

et ekstra harmonisk og dynamisk helhetsbilde.

1. Sort blank utførelse

2. Titan-utførelse

Alle andre felger og hjulkapsler finner du på  

configurator.knaus.com/no

  Saltvannsbestandig og dermed 
Saltvannsbestandig og dermed 

også velegnet om vinterenogså velegnet om vinteren

Du kan skape din nye campingvogner modell etter dine egne 
ønsker. Våre mange delikate dekorpakker og møbeltrekk gjør 
at campingvogner kan bli helt din egen. I tillegg vil du alltid 
være sikret den høyeste KNAUS-kvalitet i alle detaljer. 
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COZY HOME PAKKER

Gjør campingvognen enda 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

5

1

2

6

4

3

KNAUS INDIVIDUALITET

 Putene støtter  Putene støtter 

ryggsøylens naturli
ge S-form og 

ryggsøylens naturli
ge S-form og 

er tilpasset hver enkelt m
odell

er tilpasset hver enkelt m
odell

* pristillegg  Designen på møbeltrekkene avhenger – av konstruksjonstypen
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  configurator.knaus.com/no

NEW

NEW
SÜDWIND INTERIØRVALG

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION INTERIØRVALG

SPORT INTERIØRVALG

MØBELUTFØRELSE 
Matara Teak

INTERIØRVALG

Standardalternativer
1. DRIFTWOOD
2. MOUNTAIN
3. WINTER WHITE 

Active Line *

4. ACTIVE ROCK

MØBELUTFØRELSE 
Modern Oak

INTERIØRVALG

Standardalternativer
1. CASUAL SILVER
2. GREY COMFORT

Active Line * 
3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

MØBELUTFØRELSE 
Matara Teak

INTERIØRVALG 

Standardalternativer
1. BLUE NIGHT NEW

2. COOL GREY

Active Line * 

4. ACTIVE ROCK
5. ACTIVE ROYAL

Å sitte behagelig er ikke ekstrautstyr, det er standard. Uansett 
hvilke møbelstoffer du bestemmer deg for, kan du stole på én ting: 
Sittekomfort som er tilpasset hver enkelt modell, er standard for alle 
campingvogner fra KNAUS. Derfor bruker vi ergonomiske seteputer 
som er tilpasset hver enkelt modell. De støtter ryggen din og 
hjelper deg med å sitte riktig også når kvelden blir lang og 
familien nyter måltidene i ro og fred.
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CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
3. PLATZ
Knaus Eurostar
Ober- und Luxusklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
3. PLATZ
Knaus Südwind Exclusive
Obere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
2. PLATZ
Knaus Südwind/Silver Selection 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
2. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2019
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2020
3. PLATZ
Knaus Sport (Silver Selection) 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2020
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

Gewinner in der Kategorie

Zielgruppen-Fokus

KNAUS TABBERT GMBH

Knaus Sport & Fun

160119_EU_Innovation_Award_Urkunden_englisch.indd   13 19.01.16   15:40

WINNER Any Caravan £18,000 - £21,000

Knaus Sport & Fun

WINNER Any Caravan £21,000 - £24,000

Elddis Avanté 840

WINNER Any Caravan £24,000 - £29,000

Elddis Crusader Storm

WINNER Any Caravan £29,000 - £34,000

Bessacarr By Design 560

WINNER Any Caravan over £34,000

Knaus StarClass 695

WINNER Any Family Caravan

Bessacarr by Design 650

WINNER Any Large Family Caravan

Elddis Avanté 868

2ND PLACE Any Large Family Caravan

Knaus Südwind 580 QS

WINNER Any Two Berth Caravan

Elddis Affinity 520

2ND PLACE Any Two Berth Caravan

Knaus StarClass 480

WINNER Any Caravan over 8ft wide

Knaus StarClass 695

2ND PLACE Any Caravan over 8ft wide

Bailey Alicanto Grande Sintra

WINNER Any Caravan £29,000-£34,000

Knaus StarClass 565

2ND PLACE Any Caravan £29,000-£34,000

Bailey Alicanto Grande Estoril

WINNER Any Caravan over £34,000

Knaus StarClass 695

2ND PLACE Any Caravan over £34,000

Buccaneer Barracuda

WINNER Any Family Caravan

Bailey Pegasus Grande Messina

2ND PLACE Any Family Caravan

Knaus Südwind 580 UE

GESAMTSIEGER
GESAMTSIEGER

KNAUS står for kvalitet. KNAUS står for kvalitet. 

Tallrike utmerkelser Tallrike utmerkelser 

bekrefter utmerkelserbekrefter utmerkelser

KNAUS MERKER

Stolthet og motivasjon. Utmerkelsene vi har 
fått, motiverer oss til å levere topp kvalitet. Igjen 
og igjen. Det vil vi selvfølgelig gjerne dele med 
dere som er våre kunder. En oversikt over alle 
utmerkelsene vi har fått, finner du på 

 knaus.com/auszeichnungen

KLARE MÅL

GOD SERVICE
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Finn brukervennlige planløsninger. På vei mot en perfekt 
følgesvenn på reisen er det en del spørsmål som må avklares: 
Hvor mange soveplasser trenger du? Hvor stor kan eller 
må din KNAUS være? Har du en finansiell ramme? Vår 
planløsningsvelger er intuitivt oppbygd og fører deg gjennom 
de viktigste punktene på et par sekunder, slik at du finner det 
kjøretøyet som passer til deg. 

Konfigurator. Med produktkonfiguratoren kan du sette 
sammen din personlige KNAUS etter egne ønsker. Med hvert 
klikk kommer du nærmere drømmen om en egen KNAUS. Til 
slutt kan du lagre alt som PDF, skrive det ut og dele det med 
familie og venner.

Godt forhandlernettverk. Mer enn 450 merkepartnere i over 
30 land over hele verden: Dette store forhandlernettverket 
bidrar til at våre kunder er så fornøyde. Du kan vente deg 
kompetent rådgivning, vennlig service og spennende 
arrangementer. Oppgi postnummeret ditt i søk etter forhandler 
og finn nærmeste KNAUS-forhandler med et par klikk. 

Alt direkt på  www.knaus.com

KNAUS ONLINE

Spennende produktnyheter, interaktive funksjoner og 
informasjon om selvhenting: På nettstedet til KNAUS er 
det mye å oppdage. Her et lite utvalg:

 floorplanfinder.knaus.com

 knaus.com/messen-termine

 shop.knaus.com

På sosiale medier er KNAUS aktiv. I bloggen vår finner du morsomme 
reisehistorier, på Instagram deler vi fascinerende feriebilder og på Facebook 
finnes det mange spennende innlegg om kjøretøyene våre og merket KNAUS.

 schwalbenblog.knaus.com   youtube.knaus.com

 facebook.knaus.com     instagram.knaus.com

Lenken som fører deg Lenken som fører deg 

direkte fra der du b
or til 

direkte fra der du b
or til 

din KNAUS-forhandler din KNAUS-forhandler 

dealer.knaus.com dealer.knaus.com 

Vi er lette å finne. Uansett om du går til din KNAUS-forhandler der du 
bor eller besøker oss på en av våre mange kanaler på nett: Vi hjelper deg 
gjerne. Resultatet av det sterke samholdet vårt er at kjøretøyene våre 
ofte overbeviser eksperter og juryer. Det er grunnen til at vi i årenes løp 
har vunnet mange priser.
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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 180 utleiestasjoner med 
over 2 200 leiebiler og over 380 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 

Kan bestilles på nett
 på 

www.rentandtravel.de www.rentandtravel.de 
KNAUS MERKER

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.

Er du ikke medlem enda? 
Er du ikke medlem enda? 

Meld deg inn nå på Meld deg inn nå på 

mein.knaus.commein.knaus.com   

finner du masse flotte finner du masse flotte 

fanartikler fra KNAUS på 
fanartikler fra KNAUS på 

shop.knaus.comshop.knaus.com  

BEGEISTREDE KUNDER
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mein.KNAUS kundeklubb. Som 
kunde hos KNAUS nyter du frihet som 
beveger. Som medlem i kundeklubben 
opplever du frihet som knytter 
sammen. Få mange fordeler, f.eks. 
eksklusive kampanjer og gode rabatter 
hos samarbeidspartnerne våre! Som 
klubbmedlem blir du invitert til vårt 
årlige kundetreff, og to ganger i året 
får du vårt informative kundemagasin 
INSIDE i posten. Medlemskapet er 100 
% gratis for alle KNAUS-kunder.

NEW   Enda mer mobil og uavhengig p
å 

Enda mer mobil og uavhengig p
å 

campingferie! Fra behagelig innsjek
king på 

campingferie! Fra behagelig innsjek
king på 

nett til nyttige sje
kklister. Alt i én app!

nett til nyttige sje
kklister. Alt i én app!

Det er frihet som beveger alle. KNAUS står ikke bare for 
fritidskjøretøyer av høy kvalitet, men også for gleden over camping. 
Nyt våre enestående merker og se alle de varierte tilbudene som gjør 
den fineste tiden på året enda mer fargerik. Dra fordel av tilbudene 
våre, for eksempel mein.KNAUS Kundenclub, fanshopen og tjenestene 
som utleieportalen RENT AND TRAVEL kan tilby.
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FRANKANA FREIKO

Du trenger bare én Du trenger bare én 

fjernkontroll for å st
yre 

fjernkontroll for å st
yre 

satellittanlegg og TVsatellittanlegg og TV
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*  Vær oppmerksom på at mulig brukstid for et batteri per ladesyklus avhenger av forskjellige faktorer som f.eks. antall forbrukere og hvor mye strøm disse krever, batteriets alder etc. Alle disse faktorene  
kan begrense brukstiden. En min. brukstid per ladesyklus kan derfor ikke garanteres.

** I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Mer informasjon finner du på www.velocate.com eller www.knaus.com

Mer informasjon om 
Mer informasjon om 

MediKit reiseapoteket MediKit reiseapoteket 

finner du på side 
23

finner du på side 
23

SOLIDE PARTNERE OG UTSTYR

NEW   bluuwater vannfilter 3. Vår partner for hygienisk ferskvannsforsyning. Høyytelses-filtersystemet fra bluewater er spesielt utviklet for 
kravene som stilles til fritidskjøretøyene våre. Du finner mer informasjon om dette fra side 25.

NEW  ONE NIGHT STAND 2, 3. Med den innebygde Einhell batteridrevne dokkingstasjonen «Caravan Charger» inklusive det effektive ekstrabatteriet 
«Power X-Change» har du din egen forsyningsteknologi om bord. Det vil si at du en viss tid kan bruke elektroniske apparater i campingvognen uavhengig 
av tilkobling til landstrøm* – «en natts frihet», så og si.

 VELOCATE GPS-tracker 3 *.* Det innovative GPS-sporingssystemet fra Velocate sørger for perfekt tyveribeskyttelse. Systemet har intuitiv app-
styring, lydløs alarm-modus og fungerer i inntil 3 måneder uten å være koblet til strøm. Du finner mer informasjon om dette på side 21.

WIGO For- og baktelt3. Når det gjelder for- og baktelt som passer, stoler vi på vår partner WIGO. Denne tyske telteksperten produserer praktiske telt 
som til dels er spesialtilpasset til campingvogner fra KNAUS, slik at du kan få et større oppholdsrom. WIGO leverer telt som kan monteres på skinner, 
avtagbare sidedeler og for- og baktelt som kan kombineres med hverandre.

THULE sykkelstativ 3. For en sikker og brukervennlig transport av sykler eller elsykler er Thule Caravan Superb det beste utstyret. Fordi stativet monteres 
på draget og har låsbare skyvebolter, holder syklene seg trygt på plass selv ved krevende veier og vindforhold.

TRUMA manøvreringshjelp 2, 3. For perfekt og behagelig manøvrering kan du utstyre din campingvogn** med et passende TRUMA Mover-
manøvreringssystem (ekstrautstyr). Systemet har en enkel fjernkontroll som gjør det lett å manøvrere presist og koble til bilen. TRUMA Mover 
takler stigninger på inntil 10 % og ujevnt underlag. Heller ikke hindre som er bare på den ene siden, er noe problem. Med automatisk stoppfunksjon 
og rullesperre gir den dessuten topp sikkerhet.

TEN HAAFT satellittanlegg 3. Med satellittanleggene fra ten Haaft som ekstrautstyr blir det enda mer behagelig og brukervennlig å se på TV i 
en KNAUS. Avhengig av modell får du anlegget Oyster 60 Premium eller Oyster 80 Premium som byr på ekstra skarpe TV-bilder, app-styring via 
smarttelefon og mye mer. 

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt

VÅRE LEVERANDØRER 
OG PARTNERE
Med produkter fra våre sterke og pålitelige partnere 
blir en bobil fra KNAUS enda litt bedre. For at du 
skal kunne stole på at kvaliteten er høy også her, 
samarbeider vi bare med utvalgte profesjonelle 
partnere. Sammen med disse utvikler vi skreddersydde 
løsninger for våre kjøretøyer og din fritid.

KNAUS DESTINASJONER

Justerbar i 7 trinnJusterbar i 7 trinn

Gjør stolen om til en Gjør stolen om til en 
behagelig liggestolbehagelig liggestol

4 forskjellige adapter
e

4 forskjellige adapter
e

FRANKANA FREIKO

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

1.  Gassadaptersett som passer til alle europeiske 
gassflasketilkoblinger | Artikkelnr. 651/026

2.   Campingbord Dimensjoner (L x B): 115 x 70 cm | 
Artikkelnr. 51 016

3.  Campingstol antrasitt | Artikkelnr. 651/019

4.  Fotstøtte antrasitt | Artikkelnr. 601/143

5.   Kjelesett 9 deler, ø 20 cm | Artikkelnr. 51 013

6.   Servise Cosmic Blue, 9 deler | Artikkelnr. 51 014

7.  Krus med hank sett med 4, blå | Artikkelnr. 651/020

På  shop.knaus.com kan du se det store tilbudet i vår 
fanshop. All informasjon og priser på Frankana Freiko 
finner du på  www.frankanafreiko.de

silwyREADY 
NEW

Glass som klirrer eller velter mens du camper – Nå er 
ikke dette et problem lenger takket være de smarte 
magnetløsningene fra silwy® MAGNETIC SYSTEM! 
Den perfekt og elegant integrerte magneten i hvert 
glass finner alltid den riktige metalliske motpolen 
hos oss. Se for eksempel i metallnano gelputer. 
Disse fester seg til nesten hvilken som helst forse-
glet overflate. Kan fjernes uten å etterlate rester, 
kan vaskes av og kan gjenbrukes permanent.  
Mer informasjon finner du på  silwy.de



Vi forbeholder oss retten til å endre informasjonen i denne prislisten uten forvarsel. Denne katalogen representerer den siste serien og de nyeste modellene 
ved trykking (08/2021). Inngåtte kjøpskontrakter kan inneholde tekniske endringer, i den grad dette vil medføre forbedringer for sluttproduktet. Farger og 
materialvalg er fastsatt men kan også endres etter kontraktsinngåelse. Vennligst noter at noen av bildene i katalogene inneholder ekstra utstyr som ikke inngår 
i leveringen. Farger og dekorasjoner kan oppfattes annerledes på trykk enn i virkeligheten (f.eks. avvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metall og maling 
på GRP / plast). Utstyr og tilbehør som avbildet i katalogen er ikke nødvendigvis medfølgende utstyr. Før kjøp av produkt, vennligst kontakt din autoriserte 
forhandler som kan gi deg nødvendig informasjon og råd vedrørende de siste modeller. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og prisendringer i denne 
katalogen. Det er kun tillatt å kopiere denne katalog etter skriftlig godkjenning fra Knaus Tabbert AG. Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som 
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