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Sommeren 2021 vil FIAT-chassis oppgraderes fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Enkelte billedlige detaljer var ikke tilgjengelig på tidspunktet 
når denne katalogen ble trykket. Vær derfor oppmerksom på at noen illustrasjoner av DUCATO ikke samsvarer med den nye modellen.

Nyhet av året er en 
egen 

Nyhet av året er en 
egen 

konfigurator hvor d
u kan skreddersy 

konfigurator hvor d
u kan skreddersy 

din egen bobil eller
 campingvogn: 

din egen bobil eller
 campingvogn: 

configurator.knaus.co
m/no

configurator.knaus.co
m/no  
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100 %
KNAUS

LEGENDARISKE BOBILER

Video er tilgjengelig på
youtube.knaus.com

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

360°-bilde tilgjengelig på
www.knaus.com

*  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. 
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Konfigurator på  
configurator.knaus.com/no

 Sovemuligheter *

 

 Under 3,5 tonn

FORKLARINGER **

Sittegruppe 
D Dinette 
L L-formet sittegruppe 
M Setebenk

Seng
E Enkeltseng 
F Fransk seng 
X Queen size seng 

Varianter 
G Garasje

 Enkeltseng

 Fransk seng

 Queen size seng

 Senkeseng

 Gjesteseng

Stoler med  
sikkerhetsbelter

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. 

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. 
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KNAUS VÅR ERFARING - DIN SIKKERHET
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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
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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.

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.

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.
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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.

KNAUS UTVIKLING
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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.

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, alt etter modell. For deg betyr 
dette uansett maksimal plass og den friheten som et smidig kjøretøy 
gir.

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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L!VE IVAN I
DEN MARKANTEDEN KOMPAKTE

Finn ut mer på Finn ut mer på 
www.knaus.com/vaniwww.knaus.com/vani  

TEKNISKE DATA

Planløsninger 2

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

Lengde cm (min/maks) 599 / 696

Bredde cm (ytre/indre) 220 / 205

Høyde cm (ytre/indre) 276 / 196

Bodelsdør (standard) KOMFORT

Bodelsdør (ekstrautstyr)    PREMIUM / EXKLUSIV

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen:

550 MF, 650 MEG

 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?

Finn ut mer på  Finn ut mer på  
www.knaus.com/liveiwww.knaus.com/livei 

TEKNISKE DATA

Planløsninger 3

Maksimal tillatt vekt kg 3.500 - 5.500

Lengde cm (min/maks) 697 - 859

Bredde cm (ytre/indre) 232 / 218

Høyde cm (ytre/indre) 279 / 200

Bodelsdør (standard) KOMFORT

Bodelsdør (ekstrautstyr)    PREMIUM / EXKLUSIV

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen:

650 MEG, 700 MEG, 900 LEG

fra side 42

fra side 56

 floorplanfinder.knaus.com S = Standard O = Ekstrautstyr
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En romslig bodel kombinert med 
så kompakte utvendige mål som 
mulig, slik at du kan takle smale 
veier uten problemer: Med VAN I er 
dette innen rekkevidde. Den mest 
kompakte blant våre helintegrerte 
gir en god romfølelse med en total 
lengde på 5,99 m til 6,96 m.

For alle som synes at komfort er 
minst like viktig som elegant design: 
L!VE I setter en ny standard med 
den tøffe frontdesignen og den 
markante designen på interiør og 
eksteriør. Men denne bilen er ikke 
bare stilig og fremtidsrettet. Den 
overbeviser også med et enestående 
forhold mellom pris og kvalitet.

NEW

550 MF X 4 4 S S S

650 MEG X X X 4 4-5 S S S S

650 MEG X X X 4 4-5 S S S O

700 MEG X X X 4 4-5 S S S O

900 LEG X X X 4 4-6 S S S
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SUN I

fra side 70

DEN EKSKLUSIVE

Finn ut mer på Finn ut mer på 
www.knaus.com/suniwww.knaus.com/suni  

TEKNISKE DATA

Planløsninger 3

Maksimal tillatt vekt kg 4.000 - 5.000

Lengde cm (min/maks) 765- 882

Bredde cm (ytre/indre) 234 / 218

Høyde cm (ytre/indre) 294 / 200

Bodelsdør (standard) EXKLUSIV

Bodelsdør (ekstrautstyr) --

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 900 LEG, 900 LX

 2 personer    Familie med barn    Familie med barn eller gruppe med 4 voksne  floorplanfinder.knaus.com S = Standard O = Ekstrautstyr
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Elegant, luksuriøs og med dobbelt 
gulv som gjør den ypperlig egnet for 
vinterbruk: SUN I fascinerer med en 
perfekt kombinasjon av funksjon og 
design, med utstyr av høy kvalitet, 
eksklusiv design og topp komfort. 
Uansett om du skal på sommerferie 
eller tar en tur om vinteren – med 
SUN I kommer du trygt frem.

Vi er alltid på Vi er alltid på 
plass! Som SUN plass! Som SUN 
I-kunde tjener du I-kunde tjener du 
på vår VIP-supportpå vår VIP-support

Hvem er du? Hva er dine ønsker?

700 LEG X X X 4 4 S S

900 LEG X X X 4-5 4 S S

900 LX X X X 4-5 4 S S

NEW
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SUPER TEKNOLOGI  
FOR ALLE ÅRSTIDER
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Optimalt designet for de mest reiselystne. Vår bobil 
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. 1. HOLDBAR TVT KONSTRUKSJON 3

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

2. ROBUST HØY-STYRKE GRP-ROOF 1

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

3.  INNOVATIV FOLDXPAND-
hekkonstruksjon 2

På grunn av den enestående tredimensjonale 
konstruksjonen danner FoldXpand-hekkonstruk-
sjonen og den integrerte baklyktholderen en helt 
jevn flate. Dette ser stilig ut og gir maksimal plass 
i bodelen, selv om de utvendige målene er så 
kompakte.

4. UTMERKET GRP-BASE 2

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

5. ALKO TANDEM CHASSIS 2

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

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt
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1. LANGLIVS TVT+ KONSTRUKSJON 2

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

2. FREMRAGENDE ISOLASJONSEFFEKT 2

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

3. VEGGKLEDNING I TEKSTIL 2

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

4. OPTIMAL HOLDBARHET 1

Malt aluminium og hydrofobe XPS isolasjon 2 danner 
sammen en råtebestandig sidevegg, noe som 
takket være aldringsbestandige materialer og høy 
torsjonsstivhet sikrer en lang levetid for kjøretøyet. 

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt

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

A. Aluminiumsplate

B. PU strips

C. XPS

D. Aluminiumsplate

E. Tekstil

K
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XPS-materialet sørger XPS-materialet sørger 
for god isolasjon og for god isolasjon og 

topp inneklimatopp inneklima
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Et helhetlig konsept for din optimale ferie.  
En utmerket bobil er en opplevelse av utallige 
praktiske og høykvalitetsdetaljer. For å kunne se hva 
som er i vår integrerte bobil har vi satt sammen noen 
punkter her.
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OppbevaringsromOppbevaringsrom

1. PRAKTISK LANGSGÅENDE GASSKASSE 1

For enkel tilgang og raskere bytte av gassflasker bruker vi en 
langsgående gasskasse. Den er egnet for to gassflasker på 11 kg 
som kan stå ved siden av hverandre.

2. 100 % LED-LYKTER 2, 3

Optimalisert lysstyrke og sikt, lavt energiforbruk og kjempelang 
levetid: Frontlyktene med nær-, fjern- og kjørelys i 100 % LED-
teknologi overbeviser over hele linjen, også når det gjelder design.

3. OPPVARMING AV FØRERHUS 1

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

4. EFFEKTIV KJØRETØYSINSPEKSJON 1

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

5. PRAKTISK DOBBELTGULV 2

Takket være dobbelisolering, sikrer vår dobbelbunn den beste 
varme selv med de laveste utetemperaturer. Her er vann- 
og varmerør installert på en måte som gjør at de er trygge 
mot frost og skader. I tillegg til fordelene med isolasjon har 
dobbeltgulvet også en praktisk anvendelse. For eksempel gir 
det en lastemulighet for store gjenstander som for eksempel ski 
eller campingmøbler, i tillegg til en rekke oppbevaringsbokser av 
kjøkkenutstyr. Spesielt Høydepunkt: Oppbevaringsplassen under 
setet er lett tilgjengelig både fra innsiden og utsiden.

6. KAMERA VED AVLØPSVENTIL 2, 3 & ELEKTRISK 
VENTILBETJENING 2

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

7. FLOTTE LINJER & MODERNE DESIGN 1

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

1 Universalserie 2 Modellavhengig  3 Valgfritt
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Bekymringsfri reise, trygg ankomst, ren 
ferielykke. Når det gjelder interiøret i våre 
bobiler legger vi stor vekt på høy sikkerhet 
og maksimal komfort. Fra de spesialutviklede 
vindusviskerne til luker og garasjedør med 
praktisk en-hånds betjening.
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For at du skal kunn
e sove godt om natten, bruker vi 

For at du skal kunn
e sove godt om natten, bruker vi 

massive låser av høyf
ast stål i bodelsdør

ene. Også lukene har 

massive låser av høyf
ast stål i bodelsdør

ene. Også lukene har 

flere låser med vannfaste doble 
tetninger og er der

med ekstra 

flere låser med vannfaste doble 
tetninger og er der

med ekstra 

trygge og lette å åp
ne, også med én hånd

trygge og lette å åp
ne, også med én hånd

1. REISEAPOTEKET MEDIKIT 1

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. BLINDSONEVARSLER 2, 3 
 

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

3. OPTIMAL SIKKERHET

Moderne nøkler 1 som glir lett i lås og som heller ikke hekter 
seg fast i bukselommen takket være den «glatte» overflaten. 
Som tilvalg kan du få installert et sentrallås-system 2, 3, så du 
kan slippe å åpne og lukke hver enkelt luke for seg. Slik blir alt 
sikret med et enkelt knappetrykk. Det valgbare alarmanlegget 
sørger for ytterligere sikkerhet.

4. DE BESTE UTSIKTER 1 
 

Våre store panoramafrontruter kombinert med perfekt 
justerbare Aguti-seter og store sidevinduer gir maksimalt 
synsfelt både opp, ned og til siden. Vår oppvarmede frontrute 2, 3 

 forhindrer effektivt duggete vinduer. Kort fortalt: Din og ditt 
reisefølges sikkerhet er det viktigste for oss!

5. 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.

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt

* 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 

** Systemet er innrettet slik at førerhusdøren og bodelsdøren ikke kan styres adskilt fra hverandre.
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I oversikten over byggeseriene fra side 10 kan du lese mer om standarddører og varianter som fås som ekstrautstyr.

Velkomstlysene på KNAUS 
Velkomstlysene på KNAUS 

EXKLUSIV-døren er et EXKLUSIV-døren er et 

høydepunkthøydepunkt

Ekstra bredde på 70
0 mm gjør 

Ekstra bredde på 70
0 mm gjør 

det enda lettere å 
gå inn

det enda lettere å 
gå inn

KNAUS BODELSDØRER & SITTEKOMFORT

UTSTYR 1. KOMFORT 2. PREMIUM 3. EXKLUSIV

Tetning mot slagregn (dobbelt tetning)

Vindu inkl. avblending --

Automotivt lukkesystem

Flere låser --

Skjulte hengsler --

2 knagger, klappbar

Multifunksjonell veske --

Inkl. søppelbøtte -- -- --

Paraplyrom --

Dørholder med stopp-funksjon --

Sentrallås -- --

Velkomstlys -- --

 Standardfunksjoner  Med forbehold om teksniske endringer

Den multifunksjonelle Den multifunksjonelle 

vesken fra KNAUS er 
vesken fra KNAUS er 

perfekt når du skal
 

perfekt når du skal
 

handle i nærbutikke
n

handle i nærbutikke
n

Takket være god vent
ilasjon og 

Takket være god vent
ilasjon og 

mange instillingsmuligheter for mange instillingsmuligheter for 

optimal ergonomisk sittestilling, optimal ergonomisk sittestilling, 

kan du her sitte ri
ktig og 

kan du her sitte ri
ktig og 

behagelig i time etter time ...
behagelig i time etter time ...
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NEW
Stig inn! Opplev en fantastisk ferie  
med bobiler 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. De er dessuten utstyrt med et 
ekstra stillegående låsesystem. Alt etter planløsning kan de også fås ekstra brede.

Ta plass i våre komfortable AGUTI-stoler.  
En god reise inkluderer en avslappet ankomst. For at du skal komme 
fram uthvilt og i godt humør også etter mange hundre kilometer, kan 
vi installere de eksklusive AGUTI PREMIUM setene – som standard 
modellavhengig, eller etter ønske i våre helintegrerte. For 
enda mer komfort kan du velge AGUTI EXKLUSIV varianten 
(ekstrautstyr).

AGUTI setene kan by på m
ange sikkerhets- 

AGUTI setene kan by på m
ange sikkerhets- 

og komfortfunksjoner. Den brede passasjen 
og komfortfunksjoner. Den brede passasjen 

mellom setene i førerhuset 
gir mer plass, og 

mellom setene i førerhuset 
gir mer plass, og 

gjør at det er ekstra
 lett å snu setene m

ot 
gjør at det er ekstra

 lett å snu setene m
ot 

bodelenbodelen

SETEFUNKSJONER PREMIUM EXKLUSIV

Beltestrammer med beltevarsler

Armlene med trinnløs justering

Justering av rygglene

Lengdejustering (200 mm)

Seteventilasjon (aktiv seteklimatisering)

Justering av høydevinkel --

Setevinkel --

Setevarme (2-stegs) --

Luftfjæring med kompressor --

Justerbar korsryggstøtte (2 kamre) --
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Hvis en bobil skal tilby samme komfort som hjemme, er 
det nødvendig med forsyningsteknologi. I vår illustrerte SUN I, 
er dette hovedsakelig plassert i dobbeltgulvet. Dette har den 
fordel at hele installasjonen er spesielt frostsikret og enkelt kan 
vedlikeholdes via åpninger i gulvet.

KNAUS FORSYNINGSTEKNOLOGI
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1. ServiceBoks

2. Ferskvannstank

3. Gråvannstank

4. Batterier

5. Gassbeholdere

NEW

I dobbeltgulvet har
 du lett 

I dobbeltgulvet har
 du lett 

tilgang til batteriertilgang til batterier

Mer informasjon om den praktiske 
Mer informasjon om den praktiske 

ServiceBox finner du på ne
ste side

ServiceBox finner du på ne
ste side

Ladebooster gjør at
 

Ladebooster gjør at
 

bobilbatteriene lade
s 

bobilbatteriene lade
s 

opp raskt og effekti
vt 

opp raskt og effekti
vt 

når motoren er i gangnår motoren er i gang

DITT VALG: AGM-KAROSSERIBATTERI ELLER LITIUMIONBATTERI?

AGM-karosseribatteriene er en videreutvikling av gel-batteriene.  

De takler litt mer strøm og har en kortere absorpsjonstid. 

•  Gjennomprøvd AGM-batteriteknikk med økonomisk forhold mellom 

kostnader og nytte helt fra første amperetime (Ah)

•  Tåler mange sykluser, er vedlikeholdsfrie og motstandsdyktige  

mot kulde

•  Enkel og ukomplisert bytte 

•  Perfekt for helge- og sommerferiecampere og for globetrottere som 

bare av og til trenger apparater som føner og TV

De nye litiumionbatteriene overbeviser med høy kapasitet og rask, 

ukomplisert lading.

•  Inntil 50 % mindre vekt sammenlignet med AGM-batterier

•  Raskere strømopptak og utnyttelse av hele den nominelle kapasiteten uten 

at ytelsen blir dårligere, uavhengig av strømstyrken

•  Lengre levetid, signifikant forbedret hurtiglading

•  Perfekt for dem som ofte vil stå lenge rolig og/eller har et stort  

behov for strøm

Mer power: De nye litiumionbatteriene 
Mer power: De nye litiumionbatteriene 

(ekstrautstyr) er v
år anbefaling for all

e 
(ekstrautstyr) er v

år anbefaling for all
e 

som bruker bobilen mye, som liker å ha 
som bruker bobilen mye, som liker å ha 

det behagelig og væ
re uavhengige. Da har 

det behagelig og væ
re uavhengige. Da har 

du mer i reserve når du
 står stille lenge.

du mer i reserve når du
 står stille lenge.
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Koble til, fyll, tøm vår ServiceBoks har alt 
du trenger av funksjonalitet. I serviceboksen 
har du tilgang til alle de nødvendige og mest 
brukte funksjoner på et sted.

NEW

Uansett om du har bluuwater 
Uansett om du har bluuwater 

eller BWT: Montering og eller BWT: Montering og 

bytte av vannfilter 
gjøres 

bytte av vannfilter 
gjøres 

enkelt og uten verk
tøy 

enkelt og uten verk
tøy 

1.  Fylling av ferskvannstank

2. Fersk- og gråvanntank Rengjøringsåpning

3. Tappekraner for ferskvann og gråvann

4.  Kabelgjennomføring 
For at kabelen skal legges pent, er gjennomgangen 
isolert med tanke på skadedyr og kulde.

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

6. Strøminntak  (avhengig av modell og planløsning)

7.  Sikkerhetsventil for kulde 
Ved særlig lave temperaturer vil sikkerhetsventilen 
tømme rør og tank for vann for å unngå frostskader.

8.  Vannfilter bluuwater eller BWT (modellavhengig) 
I VAN I og L!VE I sørger det nye bluuwater-vannfilteret 
for hygienisk ferskvann, i SUN I et BWT-vannfilter.

PRAKTISK ServiceBox

Effektiv ultrafiltrerin
gsmembran  

Effektiv ultrafiltrerin
gsmembran  

som fjerner 99,999 % av små partikler 
som fjerner 99,999 % av små partikler 

og bakterier fra led
ningssystemet

og bakterier fra led
ningssystemet

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 kjøretøyet

ser 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
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Hjemmeknappen vil ta deg
 

Hjemmeknappen vil ta deg
 

tilbake til hovedmenyentilbake til hovedmenyen

Her finner du system
ets 

Her finner du system
ets 

utvidede funksjonerutvidede funksjoner

Praktisk hovedbryte
r

Praktisk hovedbryte
r

1. STARTSKJERM OVERSIKT 

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

2. LYSKONTROLL I HELE KJØRETØYET 

Ønsker du å styre hovedlyset i sofaområdet, lyset 
på badet eller ambiente-belysningen i soverommet 
samtidig? Det er ikke noe problem. På kontrollpanelet 
kan du sørge for passende belysning i hver krok av 
interiøret. Dette er bare ett eksempel på hvor mye 
komfort du opplever i våre bobiler.

3. AUTOMATISK KLIMAANLEGG  
MED FLERE SONER

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

4. NIVÅINDIKATOR PÅ VANNTANKER 

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

5. DETALJERT BATTERIOVERVÅKNING 

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

6. PRAKTISK FRONT BLENDING

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

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

KNAUS SMART CI
Utallige funskjoner Utallige funskjoner 
Intuitiv operasjon Intuitiv operasjon 

Modellavhengig

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

A.  Kontrollpanel

B.  Digitale nettverks  
elektrisk- distribusjonsboks

C.  Lyskontroll-modul med 8  
digitale utganger

Alle funksjoner i et kontrollpanel! Med KNAUS smart CI er 
det sentralkontroll av de tekniske enhetene spesielt lys og 
brukervennlighet. Vår 4.3 tommer berøringsskjerm er  
den mest komfortable og lette å bruke til å kontrollere  
alle sentrale funksjonene i kjøretøyet. Som en Smarttelefon,  
kan den bli kontrollert enkelt med å berøre skjermen.
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Komfort og valg av tidsriktig interiør. Det 
er en utfordring å få til et «hjem» med bad, 
soverom, stue og kjøkken kompakt nok til å 
passe på veien. Intelligente detaljløsninger, 
som for eksempel dimbart lys, som vil gjøre 
stuen din til ditt favorittsted.
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Mer enn et atmosfærelys: Det gjennomtenkte 
Mer enn et atmosfærelys: Det gjennomtenkte 

lyskonseptet med det enestående 
KNAUS Signet 

lyskonseptet med det enestående 
KNAUS Signet 

gir et eksklusivt he
lhetsbilde

gir et eksklusivt he
lhetsbilde

NEW

Nå kan du strømme yndlingsseriene og
 

Nå kan du strømme yndlingsseriene og
 

yndlingsfilmene dine også i feri
en. Med 

yndlingsfilmene dine også i feri
en. Med 

de nye SMART TV-ene inkl. HD-tuner 
de nye SMART TV-ene inkl. HD-tuner 

(ekstrautstyr) i bo-
 og soveområdet har du 

(ekstrautstyr) i bo-
 og soveområdet har du 

mange mulighetermange muligheter

Bodyguard for servis
e og glass: 

Bodyguard for servis
e og glass: 

Med silwyREADY står magnetiske 
Med silwyREADY står magnetiske 

kopper og kar trygt
 når du kjører. 

kopper og kar trygt
 når du kjører. 

Hvordan dette system
et fungerer, 

Hvordan dette system
et fungerer, 

får du vite på side
 95

får du vite på side
 95

1. HØY MATERIALKVALITET OG 
GJENNOMTENKT LYSKONSEPT 1 

Materialer av høy kvalitet danner grunnlag for lang 
levetid. Derfor installerer vi f. eks. massive støpejernsrister, 
oppvaskkum i edelstål, håndtak i kvalitetsmetall, stilige 
acryldetaljer og mye mer… For at at du virkelig skal følge deg 
vel, sørger vi også for et stilig lyskonsept når vi konstruerer 
bobilene våre. Dette konseptet omfatter både det naturlige 
lyset som kommer inn gjennom de store kuplene i taket, og 
alle de andre lyskildene.

2. HEADUP DISPLAY 3 & NAVIGASJONSSYSTEM 
MED CAMPINGSOFTWARE 3

Via en transparent skjerm projiserer Head Up-displayet 
alle viktige data som navigasjon og hastighet til førerens 
synsfelt. På denne måten må du ikke ta blikket vekk 
fra veien, men kan konsentrere deg om det som skjer 
i trafikken. For at turen skal bli enda mer stressfri og 
underholdende, tilbyr vi navigasjonssystemet Pioneer. 
Dette systemet har et 9" berøringsdisplay med topp 
kontraster, bedre synsvinkel og 24 bit fargedybde. 
Her har du virkelig alt du trenger på korte og lange 
turer. Kompatibel med Wireless Apple Carplay og 
Wireless Android Auto, inklusive promobil radar for 
oppstillingsplasser og forbindelse til Head Up-displayet for 
visning av navigasjon.

3. KOMFORTABEL OG ELEGANT 
FØRERHUSDESIGN

Som passasjer har man også det meste tilgjengelig som man 
trenger underveis. Ved passasjersetet finnes det et romslig 
lagringsskap 2 med smarte hyller for f. eks. telefon, briller, 
kulepenner mm. Og når man er kommet vel fram og ønsker 
seg litt privat-sfære eller solbeskyttelse, kan hele førerhuset 
avskjermes ved hjelp av praktiske persienner 1. Som tilvalg 
kan man få disse med elektrisk betjening 3 for mer komfort. 

4. KLIMAANLEGG 3

Ved ekstra høye temperaturer sørger våre valgbare 
klima-anlegg for behagelig avkjøling i bobilen. 
I førerhuset hardu valget mellom manuell eller 
automatisk styring, ogalltid med pollenfilter inkludert. 
For klimatisering av bodelen tilbyr vi forskjellige typer 
takklimaanlegg, avhengig av byggeserie. Med disse kan 
du styre luftstrømmen individuelt, slik at luften fordeles 
effektivt i forskjellige retninger. Anleggene kan styres med 
fjernkontroll. Dessuten har de en varmefunksjon som kan 
avfukte luften. 

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt



32 33|

5

KNAUS MØBELKONSTRUKSJON

1. MASSIVE ALUMINIUMSPROFILER 1

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

2. HØY KVALITETS SOFT-CLOSE  
DØRER OG SKUFFER 1

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

3. SOLID FESTETEKNOLOGI 1

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

4. RIPEBESTANDIG HPL OVERFLATER 1

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

5. STABIL SOFT-CLOSE UTTREKKSYSTEM 1

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

1 Universalserie 2 Modellavhengig

PERFEKT KONSTRUERTE MØBLER GIR OPTIMALE 
FORHOLD 2

Luftsirkulasjon er en av de viktigste forutsetningene 
for et hyggelig og sunt inneklima.

Takskap: 
De er utformet spesielt stabilt og montert på avstand 
fra veggene. Resultatet: Luften kan sirkulere uhindret 
bak kabinettene. Kondensering er forhindret i skapet, 
og klær og varer forblir alltid behagelige, tørre og 
friske.

Kjøkken: 
All møblementet er ventilert bak, slik at oppvarmingen 
kan bli optimal. De åpne bakventilasjonsåpningene 
sikrer en perfekt sirkulasjon av varmluften og dermed 
en hyggelig varme i kjøretøyet.
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Vi bygger møbler som skaper et godt inneklima. 
Kravene til møblene i vårt bobilene er enormt høye. 
Med appellerende design og rikelig med lagringsplass. 
Levetid, Intelligente konstruksjoner og teknologi som 
holder i livstid – dette er vår målsetting.
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Med våre skreddersy
dde 

Med våre skreddersy
dde 

stretchlakener stretchlakener 

(ekstrautstyr) ligge
r du 

(ekstrautstyr) ligge
r du 

enda bedreenda bedre

KNAUS SOVEKOMFORT

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. MADRASSER SOM KAN VARMES OPP 2, 3

For den som vil ha det ekstra varmt og godt, eller om man 
er på vinterferie, er de valgbare madrassene med elektrisk 
oppvarming et behagelig alternativ. Tilbakekoblings-systemet 
forhindrer at madrassene blir overopphetet.

3. OPTIMALE SENGEBUNNER 1 

En god og behagelig søvn er viktig når du er på tur. Nettopp 
derfor har vi konstruert sengebunner av meget høy kvalitet. 
Disse er standard i våre bobiler. Avstanden mellom spilene 
sikrer topp komfort og samtidig god gjennomlufting. 

4. UTVIDELSE AV SENGER 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. 

5. 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.

6. ROMDELERE 2  
& VEGGKLEDNING AV MØBELSTOFF 1

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. Med Soft Touch-
veggkledningen blir sovedelen ekstra koselig.

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt
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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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198 x 85 cm198 x 85 cm

ENKELTSENGER

QUEEN SIZE SENG

GJESTESENG

SENKESENG

KNAUS SENGEALTERNATIVER

Rammene under sengen k
an brukes som ekstra 

Rammene under sengen k
an brukes som ekstra 

lagrings-plass, og p
raktiske skuffer pas

ser fint for 

lagrings-plass, og p
raktiske skuffer pas

ser fint for 

organisert opp-beva
ring av alle dine sa

ker og ting ...

organisert opp-beva
ring av alle dine sa

ker og ting ...

ENKELTSENGER SUN I 900 LEG

Variabel og komfortabel. Sofakroken lar 
seg med noen enkle håndgrep forvandle til 
en ekstra soveplass. Det solide søylebordet 
kan senkes helt ned og ved hjelp av nøyaktig 
tilpassede sofadeler oppstår det en stabil og 
behagelig ekstraseng.

Planløsninger: L!VE I 650 MEG, 700 MEG, 
900 LEG
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MANGE GODE ALTERNATIVER: SE VÅRE 
ALTERNATIVE SENGELØSNINGER
Noe av det viktigste for en behagelig ferietur vil være: Hvordan er 
sengene? Ønsker du store enkeltsenger eller ligger du like gjerne på 
tvers ... Uansett hva du velger så vil du alltid kunne glede deg over 
KNAUS-kvalitet og behagelig komfort i sengen.

Raus på alle måter. På inntil 201 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: VAN I 650 MEG, L!VE I  
650 MEG, 700 MEG, 900 LEG, SUN I  
700 LEG, 900 LEG

Nedsenket og avslappet. Du kan skape et 
eget separat sove-område med senkesengen. 
Den kan også senkes ekstra langt ned og blir da 
enklere å komme oppi. Du behøver ingen stige. 
Når sengen er kjørt opp, har du en komfortabel 
ståhøyde på inntil 205 cm under.

Standard i alle helintegrerte bobiler

Plassbesparende. Sengen er langsgående og 
gir inntil 201 x 140 cm liggeflate. Bad og seng er 
plassert ved siden av hverandre og frigjør ekstra 
plass til oppholdsrommet.

Planløsninger: VAN I 550 MF

Hvile i sentrum. Queen-sengen med en 
liggende overflate på 200 x 153 cm er spesielt 
komfortabel, og kan kommes til fra begge 
sider. I tillegg er det et stort garderobeskap på 
begge sider. 

Planløsninger: SUN I 900 LX

FRANSK SENG



38 39|

VINKELKJØKKEN

LANGSGÅENDE KJØKKEN

KOMPAKT KJØKKEN

KNAUS KJØKKENALTERNATIVER

LANGSGÅENDE KJØKKEN L!VE I 650 MEG

VINKELKJØKKEN SUN I 900 LEG
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Syns du at kjøkkenet er det viktigste rommet i huset? 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

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. 

Planløsninger: L!VE I 700 MEG, 900 LEG,  
SUN I 700 LEG, 900 LEG, 900 LX

Vidunderlig romslig. Kjøleskapet står her 
separat ved siden av kjøkkenelementet. 
Dermed har du hele kjøkkeninnredningen 
tilgjengelig som oppbevaringsplass, og du har 
plass til et ekstra stort kjøleskap på 142 liter. 

Planløsninger: VAN I 650 MEG, L!VE I 650 MEG

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: VAN I 550 MF
KOMPAKT KJØKKEN VAN I 550 MF
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ROMSLIG BADEROM

QUICK BADEROM

LUKSUS 
BADEROM (LEG)

KOMFORT 
BADEROM

ROMSLIG BADEROM SUN I 900 LEGROMSLIG BADEROM SUN I 900 LEG

Elegant og romslig. Det ekstra romslige badet 
imponerer med sitt smarte konsept. Det separate 
dusjkabinettet er spesielt bekvemt. Døren til 
toalettet og vaskerommet er samtidig delevegg mot 
boligområdet. Slik oppstår ved behov et spesielt 
romslig baderom. Det dreibare toalettet gir også 
ekstra stor benplass.

Planløsninger:1. L!VE I 900 LEG, 2. SUN I 700 LEG

Rondell for mer komfort. Den dreibare veggen 
sørger på den ene siden for et ekstra romslig 
dusjkabinett og på den andre siden er vaskeservanten 
plassert. Slik får du alltid den plassen som du trenger.

Planløsninger: VAN I 650 MEG, L!VE I 650 MEG

Luksusbad og enkeltsenger. Takket være 
gjennomtenkt dør-konstruksjon med magnetlås kan 
du her skille ut toalettet fra baderommet. Slik oppstår 
en ekstra romslighet gjennom elegante detaljer 
som dusjvegg av glass, takvindu og det delikate 
speilskapet.

Planløsning: SUN I 900 LEG

Perfekt utnyttelse av plassen. I det faste 
baderommet har alt sin plass, og så gjennomtenkt 
at hver lille krok er optimalt utnyttet. Det store 
dusjkabinettet er utstyrt med eksklusiv armatur, og 
i skapene er det plass for alt av kosmetikk og andre 
småting.

Planløsning: L!VE I 700 MEG

Luksusbad og Queen-seng. I kombinasjon med 
Queen-sengen er vask og speilskap plassert på en 
ekstra vegg i fotenden av sengen. Derigjennom 
oppstår et ekstra elegant totalinntrykk. Også her får 
du den beste komfort med dusjkabinett av glass og 
praktisk hylleplass for smått og stort. 

Planløsning: SUN I 900 LX
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BADEROMSLØSNINGER: 
FRA KOMPAKT TIL ROMSLIG
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.

LANGSGÅENDE 
BADEROM

Effektiv utnyttelse av plassen. Ved planløsninger 
med fransk seng gir det variable badet med lettstelt 
benktoalett og dusjkabinett høy komfort, uten å 
ta mye plass. Den separate servanten er perfekt 
integrert i oppholdsrommet.

Planløsninger: VAN I 550 MF

LUKSUS 
BADEROM (LX)
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 IDen KompakteDen Kompakte

NEW

Det dynamiske eksteriøret med nye 
Det dynamiske eksteriøret med nye 

KNAUS-motiver gir et imponerende 
KNAUS-motiver gir et imponerende 

inntrykkinntrykk

100 % LED-lys i den spesielle 100 % LED-lys i den spesielle 

U-formen gjør at du har g
od sikt og blir 

U-formen gjør at du har g
od sikt og blir 

lagt merke tillagt merke til

#Number1, fordi ...

 den er det letteste kjøretøyet i sin klasse.

  det er den som har senkeseng som  
standardog som har nok plass til en stor familie.

 den er praktisk med bare 2,20 m bredde på smale veier i Europa.

Sommeren 2021 vil FIAT-
chassis oppgraderes fra 
DUCATO 7 til DUCATO 8. 
Enkelte billedlige detaljer 
var ikke tilgjengelig på 
tidspunktet når denne 
katalogen ble trykket. Vær 
derfor oppmerksom på 
at noen illustrasjoner av 
DUCATO ikke samsvarer 
med den nye modellen.
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VAN I 550 MF

VAN I 650 MEG

276 cm

220 cm

599 - 696 cm

Romslig komfortbad  Romslig komfortbad  

med dreibar veggmed dreibar vegg

Ultrakompakt Ultrakompakt 
planløsning med planløsning med 
fire sengerfire senger

VAN I OVERSIKT

4-5   4  
 

       

Planløsninger 2

Maksimal tillatt vekt kg 3.500 
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ER VAN I PLANLØSNINGER & HØYDEPUNKTER

Konfigurer nå på  Konfigurer nå på  

configurator.knaus.c
om/no 

configurator.knaus.c
om/no 

Jürgen Thaler, Produkt Manager
KNAUS Bobiler og Campingvogner

Mitt råd

 floorplanfinder.knaus.com 

  Planløsninger for natten finner 
du på knaus.com

«For ekstra power anbefaler jeg Energy Plus-pak-
ken. Takket være det ekstra bodelsbatteriet kan du 
stå stille lenger, og den intelligente laderen med en 
effekt på 25A gjør ladingen raskere. Med det intuitive 
touch-kontrollpanelet kan du se og styre alle informa-
sjoner om kjøretøyet.»

I den romslige hekkgarasjen fi
nner 

I den romslige hekkgarasjen fi
nner 

du plass til alt som
 gjør ferien enda 

du plass til alt som
 gjør ferien enda 

bedre. Her kan du laste inn
til 150 

bedre. Her kan du laste inn
til 150 
kg ekstrakg ekstra

 Automotiv hekkdesign, ba
klysholder som går i 

 Automotiv hekkdesign, ba
klysholder som går i 

ett med bilen og maksimal plass i bodelen: L
es om det 

ett med bilen og maksimal plass i bodelen: L
es om det 

som gjør FoldXpand-hekkonstruksj
onen så enestående 

på 

som gjør FoldXpand-hekkonstruksj
onen så enestående 

på 

s. 9 og 15s. 9 og 15

Under 7 meter. Perfekt på veien! 
VAN I 650 MEG har utrolig kompakte 
utvendige mål. Marie og Anton 
nyter topp komfort og mestrer 
svingene gjennom vinmarkene uten 
problemer.
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VAN I 650 MEG

VAN I BO& LEVE

Utsøkt smak. Sjenerøs romfølelse, 
moderne og koselig atmosfære, 
gjennomtenkte møbelkonstruksjoner: 
Her legges det vekt på stil. 
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VAN I 650 MEG

2

1 VAN I 550 MF

VAN I 550 MF

VAN I BO & LEVE

SALONGLØSNINGER

550 MF Sittebenk

650 MEG Sittebenk med sidesete

Sidesetet i 650 Sidesetet i 650 

MEG (standard) gir MEG (standard) gir 

mulighet for ekstra mulighet for ekstra 
plass til gjesterplass til gjester

For topp sittekomfort og 
For topp sittekomfort og 

god holdning har po
lstrene 

god holdning har po
lstrene 

i ryggen perfekt vo
lum og 

i ryggen perfekt vo
lum og 

en ergonomisk pute som 
en ergonomisk pute som 

støtter korsryggen støtter korsryggen 

Gjennomtenkte detaljer Gjennomtenkte detaljer 

på alle kanter }på alle kanter }

1.  Gjennomtenkt planløsning. 550 
MF overbeviser med åpne synsakser. 
Hengebordet i enkeltsittegruppen har 
en forlengelse som kan svinges ut. Den 
som vil ha det enda mer komfortabelt, 
velger den L-formede sittegruppen 
(ekstrautstyr).

2.  Garderobe. I 550 MF har du 
garderobeknagger og et klesskap 
som går helt ned til gulvet. I tillegg 
er det montert en klesstang mellom 
bodelsdøra og sengeområdet.
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1 2

3

Praktisk oppvaskkum. I 
den dype oppvaskkummen 
har Anton plass til å vaske 
opp alt fra kvelden før, til og 
med store kjeler og panner. 
Rustfritt stål av høy kvalitet 
sørger for at kummen skinner 
selv etter flittig bruk.

LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN I 650 MEG

VAN I MATLAGING & KOS

KJØKKENLØSNINGER

550 MF Kompakt kjøkken

650 MEG Langsgående kjøkken

Du kan finne mer informasjon om 
våre kjøkken på sidene 38 - 39.

Hvis du velger atmosfærebelysning 
Hvis du velger atmosfærebelysning 

(valgfritt), får du o
gså den lettstelte 

(valgfritt), får du o
gså den lettstelte 

veggkledningen på k
jøkkenveggen i 

veggkledningen på k
jøkkenveggen i 

samme utseende som benken
samme utseende som benken

142 liter volum, automatisk 
142 liter volum, automatisk 

valg av energikilde,
 stor 

valg av energikilde,
 stor 

grønnsaksskuff og fr
yseboks: Dette 

grønnsaksskuff og fr
yseboks: Dette 

kjøleskapet oppfyller
 alle ønsker

kjøleskapet oppfyller
 alle ønsker

LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN I 650 MEG

LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN I 650 MEG

KOMPAKT KJØKKEN VAN I 550 MF

1.  Koketopp med 2 bluss. Lettstelt rustfritt stål, 
praktisk elektrisk tenning og god avstand 
mellom de enkelte blussene gjør matlagingen 
til en fornøyelse.

2.  Kompakt kjøkken. Med kjøleskap på 98 liter 
(AES), skuffer med fullt uttrekk og klaff som 
forlengelse av kjøkkenbenken har kjøkkenet 
alt du trenger, selv om bilen har kompakte mål.

3.  Skuffer med forlengelser i full lengde. Noe 
som gjør det svært enkelt å fylle dem. Helt 
til det innerste hjørnet. Soft Close for stille 
lukking



52 53|

1 2

3

VAN I 550 MF

200 x 140 cm

ENKELTSENGER VAN I 650 MEG

Elegante overflater a
v høyverdige 

Elegante overflater a
v høyverdige 

materialer gir en hjem
lig atmosfære 

materialer gir en hjem
lig atmosfære 

VAN I SOVE & DRØMME

 Enkeltsenger  Senkeseng  Gjesteseng Fransk seng

SENGELØSNINGER

550 MF   4     
650 MEG   4-5     

Finn ut mer informasjon om våre 
senger på sidene 36 - 37.

Genial Genial 
kombinasjon: kombinasjon: 

230V-SCHUKO 230V-SCHUKO 
og USB-kontaktog USB-kontakt

FRANSK SENG VAN I 550 MF

For utmerket søvn er selvfø
lgelig de gode 

For utmerket søvn er selvfø
lgelig de gode 

EvoPore madrassene klare i V
AN I. Hva 

EvoPore madrassene klare i V
AN I. Hva 

som gjør disse så spesi
elle kan du lese 

som gjør disse så spesi
elle kan du lese 
om på side 35 om på side 35 

Neste stopp: Drømmeland. De store 
enkeltsengene gir topp sovekomfort 
takket være de gode EvoPore HRC-
madrassene. For at det også skal være 
lett å komme seg opp, er det to trinn ved 
sengene. Marie og Anton må ikke klatre 
når de vil slappe av litt.

1.  Lade opp batteriene om natten. I 
soveområdet har du også et perfekt 
sted å lade mobilen: Den praktiske 
USB-kontakten (ekstrautstyr).

2.  Optimal bruk av klesskap. Skapet 
har praktiske hyller og stang, alt lett 
tilgjengelig på grunn av den store 
skapdøren.

3.  Oppbevaringsplass. Den franske 
senga kan slås opp slik at du får lett 
tilgang til oppbevaringsplassen som 
befinner seg under.

FRANSK SENG VAN I 550 MF
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1.  Langsgående baderom. Servantrommet 
er utstyrt med benktoalett og hylle, og er 
forberedt for en praktisk dusj. Den sepa-
rate servanten gir ekstra oppbevarings-
plass og er perfekt integrert i rommet. 

2.  Komfort baderom. Når du vil dusje, 
svinger du den svingbare veggen og ser-
vanten til side, drar dusjhodet oppover 
og setter det i holderen. Skyvedøren tåler 
å brukes som dusjvegg, og holder vannet 
ute når den er lukket. 

VAN I VELVÆRE & REKREASJON

Langsgående baderom

Komfort baderom

BADEROMSLØSNINGER

550 MF Langsgående baderom

650 MEG Komfort baderom

Du kan finne mer informasjon om 
våre bad på sidene 40 - 41.

KOMFORT BADEROM VAN I 650 MEGLANGSGÅENDE BADEROM VAN I 550 MF

Alle toalettsaker om bord. 
Komfort-baderommet 
utnytter plassen perfekt og 
gir rom til et ekstra stort 
veggskap. For Anton er 
dette et høydepunkt, for 
her har han plass til alle 
toalettsakene, oversiktlig 
sortert.

KOMFORT BADEROM VAN I 650 MEG
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Styling-tilbudet be
stående 

Styling-tilbudet be
stående 

av kromdetaljer, artig folie
-

av kromdetaljer, artig folie
-

design og elegante 
detaljer 

design og elegante 
detaljer 

blir lagt merke tilblir lagt merke til

Hurtigladere er stan
dard i 

Hurtigladere er stan
dard i 

L!VE I. Bobilbatteriene lade
s 

L!VE I. Bobilbatteriene lade
s 

ekstra raskt og effe
ktivt

ekstra raskt og effe
ktivt

LED-lyskastere gir opt
imal 

LED-lyskastere gir opt
imal 

sikt og større sikk
erhet ved 

sikt og større sikk
erhet ved 

kjøring i mørkekjøring i mørke

Den kjempestore panorama-
Den kjempestore panorama-

frontruten gir optim
al 

frontruten gir optim
al 

oversikt og gir også
 ekstra 

oversikt og gir også
 ekstra 

stor romfølelse i bo-området
stor romfølelse i bo-området

Den markanteDen markante

#Number1, fordi ...

  den forener funksjon og design  
på en helt ny måte.

  den imponerer med optimalt pris -og ytelsesforhold.

  med sin markerte buedesign er tegnet på en ny æra.

Sommeren 2021 vil FIAT-chassis oppgraderes 
fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Enkelte billedlige 
detaljer var ikke tilgjengelig på tidspunktet 
når denne katalogen ble trykket. Vær derfor 
oppmerksom på at noen illustrasjoner 
av DUCATO ikke samsvarer med den nye 
modellen.
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L!VE I 650 MEG

L!VE I 700 MEG

L!VE I 900 LEG

279 cm

232 cm

697 - 859 cm

L!VE I OVERSIKT

4-6   4-5  
 

       

Plansløsninger 3

Maksimal tillatt vekt kg 3.500 - 5.000

Jürgen Thaler, Produkt Manager
KNAUS Bobiler og Campingvogner

Mitt råd

Ekstra stort kjøleska
p 

Ekstra stort kjøleska
p 

på 177 liter er opsj
on

på 177 liter er opsj
on

Hva kan vel være 
behageligere enn å 
komme tilbake til sitt 
eget komfortable 
«hjem» etter f. eks 
en avslappet tur 
eller en byvandring?
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ER L!VE I PLANLØSNINGER & HØYDEPUNKTER

Konfigurer nå på  Konfigurer nå på  

configurator.knaus.c
om/no 

configurator.knaus.c
om/no 

 floorplanfinder.knaus.com 

  Planløsninger for natten finner 
du på knaus.com

Med standard senkese
ng og 

Med standard senkese
ng og 

gjesteseng (valgfritt
) får du her 

gjesteseng (valgfritt
) får du her 

opptil 5 behagelige sengepla
sser

opptil 5 behagelige sengepla
sser

Alle typiske L!VE-funksjoner på  Alle typiske L!VE-funksjoner på  

3 aksler, med enestående plass
 

3 aksler, med enestående plass
 

* Bare hos visse forhandlere. Snakk med din KNAUS-forhandler om ombyggingen av kjøretøyet.

«Et must for hundeeiere. Med det innebygde 
systemet fra Lucky Dog Camper *, 
inklusive en stabil og romslig hundeboks, blir ferien 
også avslappende for din firbente venn.» Finn ut 
mer på  ldc-systems.de

NEW Den automotive FoldXpand-
Den automotive FoldXpand-

hekkonstruksjonen m
ed baklysholder som

 
hekkonstruksjonen m

ed baklysholder som
 

går i ett med kjøretøyet, sørge
r for større 

går i ett med kjøretøyet, sørge
r for større 

plass inne selv om kjøretøyets lengde 
er det 

plass inne selv om kjøretøyets lengde 
er det 

sammesamme
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L!VE I 900 LEG

L!VE I BO & LEVE

Mer rom for nye ideer. I den store salongen kan 
Kari og Ola føle seg riktig som hjemme. Takket 
være de mange vinduene og den stemningsfulle 
ambiente-belysningen, er Interiøret en sann glede.
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3

2L!VE I 900 LEG

L!VE I 900 LEG

L!VE I 900 LEG

L!VE I 900 LEG

27 "

L!VE I BO & LEVE

SALONGLØSNINGER

650 MEG Sittebenk med sidesete

700 MEG Sittebenk med sidesete 

900 LEG L-sittebenk med sidesete

Den enestående L!V
E I 

Den enestående L!V
E I 

førerhusdøren byr, med de 
førerhusdøren byr, med de 

mange nyttige detalj
ene som 

mange nyttige detalj
ene som 

kortholder, myntholder etc. kortholder, myntholder etc. 

på ekstra mye komfort
på ekstra mye komfort

Her er det orden Her er det orden 
i sysakene i sysakene 

Gulvvarme fra ALDE 
Gulvvarme fra ALDE 

(valgfritt) er et sto
rt pluss 

(valgfritt) er et sto
rt pluss 

når det gjelder kom
fort

når det gjelder kom
fort

Romsligere blir det ikke: 
Sittegruppen 

Romsligere blir det ikke: 
Sittegruppen 

i L!VE I 900 LEG er ekstra stor og 
i L!VE I 900 LEG er ekstra stor og 

gir deg maksimal plassgir deg maksimal plass

1.  Uttrekkbar TV. Den 27" SMART TV-en 
(ekstrautstyr) har HD-tuner og kan senkes 
ned bak sittebenken under kjøring og når 
det ikke er i bruk.

2.  Oppbevaringsplass. I overskapene finner 
du rom for alt du måtte ønske. Soft close-
funksjonen gjør at skapene lukker seg 
behagelig.

3.  Gjennomtenkt garderobeskap. I biler 
med 3 aksler har du et romslig skap ved 
siden av bodelsdøra. Her kan du oppbevare 
jakker, sko og alt du trenger når du skal ut, 
men ikke vil se når du er inne. 

AGUTIAGUTI-setene -setene 

(ekstrautstyr) byr 
på 

(ekstrautstyr) byr 
på 

ekstra sittekomfortekstra sittekomfort
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L!VE I 900 LEG

L!VE I MATLAGING & KOS

VINKELKJØKKEN L!VE I 900 LEG

LANGSGÅENDE KJØKKEN L!VE I 650 MEG

VINKELKJØKKEN L!VE I 700 MEG

KJØKKENLØSNINGER

650 MEG Langsgående kjøkken 

700 MEG Vinkelkjøkken 

900 LEG Vinkelkjøkken

Du kan finne mer informasjon om
 våre kjøkken på sidene 38 - 39.

Takket være Takket være 
støpejerns-gitteret støpejerns-gitteret 

holdes kjeler og holdes kjeler og 
former stabilt og former stabilt og 
sikkert på plasssikkert på plass

Smakfull design. 
Gjennomtenkt konstruksjon 
som den ekstra dype 
oppvaskkummen i edelstål, 
elegante kjøkken-vegger 
som er lette å rengjøre 
og det store kjøleskapet 
med AES-funksjon gjør 
tilberedelse og matlaging til 
en ren fornøyelse.

1.  Kjøleskap med mye plass. Med volum 
på 142-177 liter byr kjøleskapet på mye 
plass, og AES-funksjonen gjør at du ikke 
behøver å stille inn energikilden manuelt.

2.  Gjennomtenkte lagringsrom. 
I vinkelkjøkkenet er enhver cm utnyttet til 
maksimal lagringsplass. 

3.  Langsgående kjøkken 650 MEG. Takket 
være benkeplate-forlengelsen får du 
ekstra stor arbeidsplass. De romslige 
skuffene har fullt uttrekk slik at du får tak 
i det du trenger.

I biler med 3 aksler er I biler med 3 aksler er 

det store kjøleskape
t på 

det store kjøleskape
t på 

177 liter som kan åpnes 177 liter som kan åpnes 

begge veier, standar
d

begge veier, standar
d

Stilig oppgradering:
 Unn 

Stilig oppgradering:
 Unn 

deg gasstekeovn (va
lgfritt) 

deg gasstekeovn (va
lgfritt) 

med grillfunksjonmed grillfunksjon



66 67|

1 2

3

L!VE I 700 MEG L!VE I 900 LEG

199 x 78 cm

199 x 78 cm

L!VE I SOVE & DRØMME

Tidsskriftholder, lese
lampe og 

Tidsskriftholder, lese
lampe og 

dagslys: Senkesengen byr på a
ll 

dagslys: Senkesengen byr på a
ll 

den komfort du kan ønske d
eg

den komfort du kan ønske d
eg

SENKESENG L!VE I 650 MEG

ENKELTSENGER L!VE I 900 LEG

 Enkeltsenger  Senkeseng  Gjesteseng

SENGELØSNINGER

650 MEG   4-5     
700 MEG   4-5    
900 LEG   4-6    

Finn ut mer informasjon om våre 
senger på sidene 36 - 37.

En gassdemper En gassdemper 
holder lokket åpent

, 
holder lokket åpent

, 

for enkel tilgangfor enkel tilgang

1.  Romdeler av stoff. For mer 
privatsfære er det en gardin mellom 
seng og oppholdsrom. Skinnen i 
taket gjør at den er enkel å trekke for.

2.  Romslige klesskap. Under 
enkeltsengene befinner det seg to 
romslige skap med stang. Og i 900 
LEG får du et høyt klesskap i tillegg.

3.  Senkeseng av høy kvalitet. Med 
solid rammeverk og den behagelige 
EvoPore HRC madrassen vil 
senkesengen på 193 x 150 cm by på 
optimal og avslappende søvn. 

High Resilience Climate-teknologien 
High Resilience Climate-teknologien 

holder EvoPore-madrassene elastiske 
og 

holder EvoPore-madrassene elastiske 
og 

hindrer at det opp
står groper

hindrer at det opp
står groper

Fleksibel storseng. Når Simone og Tom 
vil kose seg skikkelig, bruker de utvidelsen 
av enkeltsengene (valgfritt). Med den nøye 
tilpassede puten og bunnen som kan rulles 
sammen, går det med et par enkle håndgrep. 
Stigen kan pakkes bort når den ikke er i bruk 
og gjør det lett å komme seg opp. 
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Komfort baderom

Quick baderom

Romslig baderom

L!VE I VELVÆRE & REKREASJON

BADEROMSLØSNINGER

650 MEG Komfort baderom

700 MEG Quick baderom

900 LEG Romslig baderom

Du kan finne mer informasjon om 
våre baderom på sidene 40 - 41.

QUICK BADEROM L!VE I 700 MEG

KOMFORT BADEROM L!VE I 650 MEG

ROMSLIG BADEROM L!VE I 900 LEG

ROMSLIG BADEROM L!VE I 900 LEG

1.  Varianten Romslig baderom. Døra 
til servant- og toalettrommet er også 
romdeler mot oppholdsrommet. Et separat, 
romslig dusjkabinett gir topp komfort.

2.  Fast bad som alternativ. Det elegante 
acrylglass-kabinettet byr på ekstra mye 
bevegelsesfrihet. Takket være de mange 
hyllene har du god plass for all kosmetikk 
og andre småting.

3.  Alternativt komfort-bad. Her sørger den 
innovative dreieveggen for at du alltid har 
den plassen tilgjengelig som du ønsker. 
Plassen som blir til overs gjør også bo-
området større.

Forfriskende. Det å ha sitt 
eget baderom på reisen, 
er ekte komfort. Å kunne 
ta det seg med overalt er 
en sann luksus, i hvert fall 
når det er så delikat og 
velutstyrt som her, med 
ekstra stort veggskap.
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 IValgfri omformer til Valgfri omformer til 

230V for maksimal 
230V for maksimal 

uavhengighetuavhengighet
Den eksklusiveDen eksklusive

24/7
SUN I
VIP Support

#Number1, fordi ...

  den imponerer takket være dobbelt gulv  
som gjør at den er spesielt beregnet for vinterbruk.

  den er eneste i sin klasse som tilbyr Alu-XPS-Alu konstruksjon.

  den er design høydepunktet blant Linerne innvendig som utvendig.

Vi er alltid på plass
! 

Vi er alltid på plass
! 

Som SUN I-kunde Som SUN I-kunde 
tjener du på vår tjener du på vår 

VIP-supportVIP-support

 Praktisk utendørs underholdnings
pakke 

 Praktisk utendørs underholdnings
pakke 

med 32 tommers SMART-TV og 
med 32 tommers SMART-TV og 

Bluetooth-hodetelefo
ner

Bluetooth-hodetelefo
ner

Sommeren 2021 vil FIAT-
chassis oppgraderes fra 
DUCATO 7 til DUCATO 8. 
Enkelte billedlige detaljer 
var ikke tilgjengelig på 
tidspunktet når denne 
katalogen ble trykket. Vær 
derfor oppmerksom på at 
noen illustrasjoner av DUCATO 
ikke samsvarer med den nye 
modellen.

Da brosjyren gikk i trykken, var 
ingen SUN I 700 LEG-kjøretøyer 
tilgjengelige for fotografering. 
Snart finner du all informasjon 
om kjøretøy med 2 aksler på 
www.knaus.com/suni
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SUN I 700 LEG

SUN I 900 LEG

SUN I 900 LX

294 cm

234 cm

765 - 882 cm

Luksusmodellen vår er alltid 
startklar. Men etter en lang tur 
i snøen er det ingenting som 
er bedre enn å komme hjem til 
SUN I. Med perfekt isolasjon, 
lunt dobbelt gulv og effektiv 
oppvarming er det ikke noe 

Jürgen Thaler, Produkt Manager
KNAUS Reisemobiler og 
Campingvogner

Mitt råd

Unikt baderomskonseptUnikt baderomskonsept

Mitt råd
SUN I OVERSIKT

4   4-5  
 

       

Planløsninger 3

Maksimal tillatt vekt kg 4.500 - 5.500

 

Valgfri med 2. Klimaanlegg i den bakre 
Valgfri med 2. Klimaanlegg i den bakre 

delen for den optim
ale komfort

delen for den optim
ale komfort

Enhåndsoperasjon Enhåndsoperasjon 
og valgfri sentrallå

s 
og valgfri sentrallå

s 

for enkel betjeningfor enkel betjening

På sidene har bilen e
legante dekor 

På sidene har bilen e
legante dekor 

detaljer i krom og logo-design til detaljer i krom og logo-design til 

modellserien SUN Imodellserien SUN I

SU
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N
KT

ER SUN I PLANLØSNINGER & HØYDEPUNKTER

Konfigurer nå på  Konfigurer nå på  

configurator.knaus.c
om/no 

configurator.knaus.c
om/no 

 floorplanfinder.knaus.com 

  Planløsninger for natten finner 
du på knaus.com

NEW

Den eksklusive linere
n nå også i sin 

Den eksklusive linere
n nå også i sin 

mest kompakte form!
mest kompakte form!

«Litiumionbatteriene gir topp ytelse og mer 
frihet (ekstrautstyr). Her får du betydelig mer 
kapasitet, samtidig som du sparer inntil 50 % 
mer vekt. I kombinasjon med omformeren kan 
du til og med bruke 230V-apparater, helt uten 
landstrøm.» 
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SUN I 900 LEG

SUN I BO & LEVE

En ekte luksusdrøm. Amanda og Georg var 
tilfreds helt fra første sekund i SUN I. De elsket 
det elegante helhetsbildet med varm tredekor, 
de forseggjorte detaljene og det gjennomtenkte 
lyskonseptet. De nye, ergonomiske seteputene 
gir dessuten en luksus som man ikke bare kan 
se, men bokstavelig talt også føle på kroppen.
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3 SUN I 900 LEG

21 SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

SUN I 900 LX

39 "

Isolerte sidevindue
r sørger for 

Isolerte sidevindue
r sørger for 

optimal klimakomfortoptimal klimakomfort

Bordplaten kan enkel
t 

Bordplaten kan enkel
t 

forskyves slik at du
 

forskyves slik at du
 

har akkurat den har akkurat den 
plassen du trengerplassen du trenger

SUN I BO & LEVE

SALONGLØSNINGER

700 LEG L-sittebenk med sidesete

900 LEG L-sittebenk med sidesete

900 LX L-sittebenk med sidesete

1.  Uttrekkbar 39 tommers LED-TV. Den store TV-en (valgfritt) 
er skjult bak sittebenken og kan kjøres ut elektrisk når du 
trykker på en knapp. 

2.  Ergonomisk og stilsikker. For ekstra høy komfort har 
sittebenken og sidesetet perfekt volum, og polstrene i ryggen 
er utstyrt med en ergonomisk pute som støtter korsryggen.

3.   Utsøkt signatur. SUN I beviser her igjen at den har sans 
for stil. Det ser du ikke bare på kvalitetsmaterialene og 
den ekstravagante plassen, men også på den enestående 
designen og de eksklusive KNAUS Signature-elementene. 
Den dimbare konturbelysningen er godt integrert i 
møbelkonstruksjonen og hører med til standardutstyret.

Varmt og godt Varmt og godt 
bare med et klikk }bare med et klikk }

Håndtak av høy kvali
tet og 

Håndtak av høy kvali
tet og 

stilig belysning på s
enkesengen

stilig belysning på s
enkesengen

Ekstra komfort for passasjeren
: 

Ekstra komfort for passasjeren
: 

I sideskapet med koppeholder er I sideskapet med koppeholder er 

det plass til alt du
 trenger på 

det plass til alt du
 trenger på 

kjøreturenkjøreturen

Med ekstrautstyret O
yster 60 Premium hhv. 

Med ekstrautstyret O
yster 60 Premium hhv. 

Oyster V satellittanlegg fra t
en Haaft blir det enda 

Oyster V satellittanlegg fra t
en Haaft blir det enda 

lettere å betjene T
V-en.  

lettere å betjene T
V-en.  

Mer på side 94Mer på side 94
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SUN I 900 LEG

1 2

3

SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

SUN I 900 LEG

Det stilige og lette Det stilige og lette 
å rengjøre bakre å rengjøre bakre 

panelet på kjøkkene
t 

panelet på kjøkkene
t 

er standarder standard

Alt i perfekt Alt i perfekt 
orden takket orden takket 
være den valgfrie være den valgfrie 
skuffenhetenskuffenheten

Soft-Close skap med automatisk 
Soft-Close skap med automatisk 

lukking i hele kjøret
øyet

lukking i hele kjøret
øyet

SUN I MATLAGING & KOS

KJØKKENLØSNINGER

700 LEG Vinkelkjøkken

900 LEG Vinkelkjøkken

900 LX Vinkelkjøkken 

Du kan finne mer informasjon 
om våre kjøkken på 
side 38 - 39.

1.  Glassvitrine. Vinglassene ser stilige ut 
i den eksklusive glassvitrinen med LED-
belysning, og takket være holderne med 
magnetfeste er de også sikret når du kjører.

2.  Romslig apotekerskap. Døra kan åpnes i 
begge retninger, slik at det blir lett å få tak i 
ting. En fryseboks på 30 liter er praktisk for 
frosne produkter.

3.  Soft-Close skuffer. Den høye kvaliteten 
fra GRASS kan trekkes ut ekstra bredt for 
optimal bruk av lagringsplass.

Utsøkt smak. 
Kombinasjonen 
av kvalitetsutstyr, 
gjennomtenkt 
oppbevaringsplass 
og stilig møbeldesign 
er en nytelse. Med 
gasstekeovnen kan 
Georg steke baguetten 
akkurat som hjemme.

Stabil benkeplate i Stabil benkeplate i 
skifer-lookskifer-look

Multifunksjonshyllen 
av 

Multifunksjonshyllen 
av 

pleksiglass gir ekstr
a 

pleksiglass gir ekstr
a 

oppbevaringsplass oppbevaringsplass 
og passer inn i det

 
og passer inn i det

 
moderne helhetsbildetmoderne helhetsbildet

Oppbevaringsrommet som er 
Oppbevaringsrommet som er 

innebygd i arbeidsfl
aten, gir 

innebygd i arbeidsfl
aten, gir 

ekstra lagringsplassekstra lagringsplass
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2

1

200 x 153 cm

 Enkeltsenger  Queen size seng  Senkeseng

QUEEN SIZE SENG SUN I 900 LX

ENKELTSENGER SUN I 900 LEG

SENKESENG SUN I 900 LEG

Den senkbare sengen 
kan bli senket 

Den senkbare sengen 
kan bli senket 

spesielt lavt for let
t tilgang uten stige

spesielt lavt for let
t tilgang uten stige

Tilgangen til bagasjer
ommet er 

Tilgangen til bagasjer
ommet er 

gjemt bak denne dørengjemt bak denne døren

Praktiske skuffer fo
r små 

Praktiske skuffer fo
r små 

ting som du vil ha innen ting som du vil ha innen 

rekkevidde nær sen
gen

rekkevidde nær sen
gen

SUN I SOVE & DRØMME

Når snøen laver ned. EvoPore-
madrassene er av høy kvalitet. Her ligger 
man så godt at man kunne bli liggende 
hele dagen. I de romslige overskapene 
er det plass til et lite reisebibliotek.

1.  Romslig klesskap. For at du skal få med deg alle yndlingsplaggene 
dine, har du ikke bare plass til klær i det store skapet, men også i de 
romslige skuffene under senga.

2.  Komfortabel senkeseng. Også i senkesenga (standard) sørger 
EvoPore HRC-madrass og god sengebunn for topp sovekomfort. Hvis 
du ikke trenger senkeseng: Vi kan levere bilen med ekstra romslige 
skap i stedet (valgfritt).

Det raffinerte lyskon
septet er gjennomført 

Det raffinerte lyskon
septet er gjennomført 

i hele bodelen og sø
rger for en koselig 

i hele bodelen og sø
rger for en koselig 

atmosfære også i sovede
len

atmosfære også i sovede
len

SENGELØSNINGER

700 LEG   4   
900 LEG   4   
900 LX   4  

Finn ut mer informasjon om 
våre senger på sidene 36 - 37.
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1

2 2 2

LUKSUS BADEROM LX

LUKSUS BADEROM LEG

LUKSUS BADEROM LX LUKSUS BADEROM LEG LUKSUS BADEROM LEG

SUN I VELVÆRE & REKREASJON

Luksus baderom LEG

Luksus baderom LX

BADEROMSLØSNINGER

700 LEG Romslig baderom

900 LEG Luksus baderom LEG

900 LX Luksus baderom LX

Du kan finne mer informasjon om 
våre bad på side 40 - 41.

1.  Variabelt luksusbad LEG. Døren 
skiller ikke bare toalettet fra 
gangen, men også det komplette 
badet fra oppholdsrommet. 
Det komfortable benktoalettet 
kan utstyres med en SOG-
toalettventilering (valgfritt).

2.  Masse oppbevaringsplass. 
Det gjelder ikke bare å få plass 
til alt, det må også være godt 
organisert. Og det er det mange 
muligheter for på dette badet. 
Veggskap over toalettet og under 
radiatoren, et stort speilskap og 
hyller i underskapet til servanten 
gir deg maksimalt med plass.

Tørt og varmt. Etter 
at Amanda har tatt en 
behagelig dusj i det 
luksuriøse dusjkabinettet, 
har håndkleet hennes 
sin faste plass på den 
praktiske radiatoren. 
Den kan både brukes til 
å tørke håndklær og til å 
varme dem opp før bruk.

Også dusjen imponerer med 
Også dusjen imponerer med 

ekte glass og armaturer av ekte glass og armaturer av 

samme kvalitet som hjemme
samme kvalitet som hjemme

Den lettstelte bakveg
gen i mørk 

Den lettstelte bakveg
gen i mørk 

skifer-look er vanna
visende og gir 

skifer-look er vanna
visende og gir 

en følelse av luksusen følelse av luksus

Romslig baderom
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1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

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

Designen på møbeltrekkene avhenger – av konstruksjonstypen

Behagelig sittekomfort er ikke tilleggsvalg men 
hører til standardutrustningen. Uansett hvilket 
møblement du velger, så kan du alltid være sikker 
på at optimal sittekomfort er standard i alle KNAUS-
modellene. For oss er det øverste prioritet at du skal 
komme fram uthvilt. Det er derfor vi har designet 
ergonomiske seter i alle modeller. Perfekt ryggstøtte 
sikrer at du selv etter lang kjøring eller etter lange 
familiemiddager vil kjenne at kroppen er i godt slag. 
Setene sikrer en god ergonomisk kroppsholdning.

 Avhengig av modell  Avhengig av modell 

understøtter våre 
seter 

understøtter våre 
seter 

ryggsøylens S-form
, og 

ryggsøylens S-form
, og 

du får en behagelig
 og 

du får en behagelig
 og 

uthvilt ferietur ut
en 

uthvilt ferietur ut
en 

ryggproblemerryggproblemer

COZY HOME-PAKKER

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

Perfekt for familier og hundeeiere 
på grunn av 

Perfekt for familier og hundeeiere 
på grunn av 

fremragende vedlikehold
s-egenskaper

fremragende vedlikehold
s-egenskaper

  configurator.knaus.com/no

KNAUS INDIVIDUALITET

100 % KNAUS  
100 % SLIK DU VIL HA DEN
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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.

Utform bobilen din individuelt, akkurat slik du vil ha den. Med våre 
mange muligheter for individualisering blir det din helt personlige bobil. 
Og du kan alltid stole på at du får KNAUS-kvalitet og topp komfort.

Maksimal sittekomfort og plass defin
eres 

Maksimal sittekomfort og plass defin
eres 

ikke bare av setepu
tene. Hos KNAUS er 

ikke bare av setepu
tene. Hos KNAUS er 

det den perfekte s
ymbiosen av putenes 

det den perfekte s
ymbiosen av putenes 

konstruksjon og m
øblenes geometri som 

konstruksjon og m
øblenes geometri som 

skaper en helhet h
vor man føler seg vel.

skaper en helhet h
vor man føler seg vel.
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Fra side 86 finner du mer om 
Fra side 86 finner du mer om 

hvor godt møbeldekoren i SUN I 
hvor godt møbeldekoren i SUN I 

er tilpasset setekon
struksjonen

er tilpasset setekon
struksjonen

* pristillegg  Designen på møbeltrekkene avhenger – av konstruksjonstypen

SUN I INTERIØRVALG

L!VE I INTERIØRVALG

VAN I INTERIØRVALG

  configurator.knaus.com/no
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NEW

MØBELUTFØRELSE 
Gentle Voyage

INTERIØRVALG

Standardalternativer
1. INDIAN SUMMER
2. MODERN CREAM

Ekte lær *

3. ECRU
4. DARK COFFEE

5. CREAM NATURE 

MØBELUTFØRELSE 
Matara Teak

INTERIØRVALG

Standardalternativer
1. TURIN
2. COOL GREY
3. BLUE NIGHT

Active Line *

4. ACTIVE ROCK
5. ACTIVE ROYAL

Ekte lær *

6. CREAM NATURE 

MØBELUTFØRELSE 
Matara Teak

INTERIØRVALG 

Standardalternativer
1. BLUE NIGHT 
2. COOL GREY
3. TURIN

Active Line * 

4. ACTIVE ROCK
5. ACTIVE ROYAL

Ekte lær * 

6. CREAM NATURE 
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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.

Vi holder standarden. For spesielle 
elementer i kjøretøyene har vi 
partnere og leverandører som vi 
stoler på. Ofte har vi samarbeidet 
med disse i mange år. Men vi legger 
stor vekt på at disse komponentene 
har topp kvalitet. Vi overholder 
selvfølgelig gjeldende rettsregler 
og bruker elementer med ISO/IEC-
sertifisering. 

Du kan stole på våre produkter og servicepartnere. Når du kjøper et 
KNAUS-kjøretøy, er du sikker på å komme vel frem. Det hører med til 
standardutstyret. Derfor bruker vi bare elementer av høy kvalitet som  
du har glede av i mange år. Og derfor er det ti års tetthetsgaranti * på alle 
våre produkter. Ved inspeksjons- og verkstedsbesøk kan du stole på at 
våre servicepartnere er kompetente.

* 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.

KNAUS MERKER

KLARE MÅL

GOD SERVICE
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Service og servicepartnere. Vi 
er der for deg. Hvis du trenger et 
inspeksjons- eller verkstedbesøk, står 
våre kompetente forhandlere gjerne til 
disposisjon med sine serviceverksteder 
og skreddersydde tjenester. Mer 
informasjon finner du på  

 dealer.knaustabbert.com
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W I N N A A R

Kampeerauto 
van het jaar

Half-integraal
Knaus Van Ti Plus 650 MEG

2016
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

2. PLATZ
Knaus Sky Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €2018

REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

3. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

2019
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

2. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €
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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 

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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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  
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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.

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.

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!
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FRANKANA FREIKO

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.

LEVERANDØRER  
OG PARTNERE
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Mer informasjon om MediKit 
Mer informasjon om MediKit 

reiseapoteket finne
r du på side 31

reiseapoteket finne
r du på side 31

* 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

SOLIDE PARTNERE OG UTSTYR

 bluuwater vannfilter 3. Vår partner for hygienisk ferskvannsforsyning. Høyytelses-filtersystemet fra bluuwater er spesielt utviklet for kravene 

som stilles til fritidskjøretøyene våre. Du finner mer informasjon om dette fra side 29.

 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.

 PIONEER Head Up-display 2, 3. For enda mer komfort og sikkerhet på turen sørger Head Up-displayet. På den transparente skjermen blir alle 
viktige data så som navigasjon og hastighet vist i blikkfeltet til føreren. Mer utførlig informasjon om dette finner du på side 31.

 GA-Actuation e.Hit integrert bakstativ3. Ekstremt praktisk: Bakstativet kan kjøres ut elektrisk, har høy bæreevne og kombineres med 
et avtakbart tilhengerfeste. Med et par håndgrep er e.hit reiseklar: Du trenger bare trykke på en knapp, så kjøres to svingarmer ut. Når du skyver 
fundamentet for tilleggspakken med de foldbare LED-baklysene på, opprettes det forbindelse mellom bakstativet og bobilens elektriske anlegg.

PIONEER navigasjonssystem 2, 3. PIONEEER NavGate EVO har intuitiv betjening og klar visning med flere kontraster.  Den multifunksjonelle enheten 
er kompatibel med Wireless Apple Carplay og Wireless Android Auto, dessuten har den promobil radar for oppstillingsplasser. Hvis man navigerer med 
smarttelefonen, kan ruteveiledningen sågar projiseres på Head Up-displayet. 

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

Oyster 60 og 80 Premium  
Oyster 60 og 80 Premium  

i edel antrasitt!i edel antrasitt!

KNAUS DESTINASJONER

silwyREADY-pakken inneholder en rund pad med 
magnetisk pin. Den fungerer ved hjelp av nano-gel 
og kan brukes igjen og igjen, for eksempel til å hen-
ge opp håndklær, kjøkkenutstyr eller jakker. Pakken 
inneholder også en metallbrikke med nano-gel som 
kan brukes der du vil. I pakken finner du dessuten 
en silwy-metallist i imitert lær som kan plasseres 
både på vertikale og skrå flater, og et silwy-under-
lag som er limt fast i ett av kjøkkenoverskapene.

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



Sommeren 2021 vil FIAT-chassis oppgraderes fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Enkelte billedlige detaljer var ikke tilgjengelig på tidspunktet når denne katalogen ble 
trykket. Vær derfor oppmerksom på at noen illustrasjoner av DUCATO ikke samsvarer med den nye modellen. 

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 
ikke er inkludert i standardutstyret og / eller som kan bestilles mot ekstra kostnad (ekstrautstyr), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner av prototyper / 
studier / landvarianter som ikke samsvarer med standardutstyr og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Mindre fargeviktige avvik mellom illustrasjonene i 
brosjyren og selve kjøretøyet kan ikke utelukkes helt på grunn av utskriftsprosesser. Ved kjøp er det viktig å rådføre seg med en autorisert KNAUS forhandler 
som kan gi deg gode råd og veiledning. For detaljer vedr. vekt, lastekapasitet og begrensninger se nåværende prislister. Endringer og kopiering er kun tillatt etter 
godkjenning fra Knaus Tabbert AG

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

Sjekk ut det store utvalget hos KNAUS i sosiale medier!
Du finner ytterligere informasjon om KNAUS på www.knaus.comshop.knaus.com

Vi KNAUS forhandlere  
ser frem til ditt besøk!

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

Vi har også katalog
er for halvintegre

rte bobiler, 

Vi har også katalog
er for halvintegre

rte bobiler, 

CUV-er og campingvogner. Se også våre spesia
l- og 

CUV-er og campingvogner. Se også våre spesia
l- og 

jubileumsmodeller i de separ
ate brosjyrene!

jubileumsmodeller i de separ
ate brosjyrene!
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