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KNAUS MODELLÖVERSIKT

DIN FRIHET
ÄR VÅR
FILOSOFI

VAN I
DEN KOMPAKTA
Tillåten totalvikt kg

Vi på KNAUS strävar sedan 1960 efter att skapa oförglömliga
semsterögonblick. Med vår erfarenhet och modet att gå nya vägar förenar vi
gammalt och nytt. Under produktionen satsar vi på tysk hantverkstradition,
under utvecklingen av nya fordon väljer vi toppmoderna tekniker för
konstruktion och tillverkning. Den här kombinationen av beprövad teknik
och innovativa idéer gör oss till ett av de mest framgångsrika företagen i
branschen. Och vi sätter alltid kunden först.

ÖVERSIKT HUSBIL

3.500

Längd cm (min/max)

596 / 700

Bredd cm (yttre/inre)

220 / 205

Höjd cm (yttre/inre)

276 / 196

Maxlast kg

630 - 800

Instegsdörr (standard)STYLE
Instegsdörr (tillval)

4-5

från sidan 40

STYLE PLUS

tsid an men
Kompakt på u på insid an.
r ymli g
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VAN I PLANLÖSNINGAR
Video tillgänglig
youtube.knaus.com

100 % KNAUS

SÄNGVARIANTER

360° bild
www.knaus.se

MODELLBETECKNING*

Sovplatser

Enkelsängar

Bältesplatser

Tvärställd säng

Under 3,5 t
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Queen size-säng

SITTGRUPP

SÄNG

VARIANTER

L

L-sittgrupp

Q	
Tvärställd säng

G

D

Dinett

M Enkel sittbänk

Garage

VAN I 550 MD

VAN I 600 MG

VAN I 650 MEG

fram/bak
X

Queen size-säng

E

Enkelsängar

Uppfällbar säng
Gästsäng

Alla uppgifter som delvis innehåller extrautrustning kan fås mot ett pristillägg.

Fotograferad planlösning i denna katalog: 550 MD, 600 MG, 650 MEG

KNAUS MODELLÖVERSIKT

L!VE I

NEW
från sidan 54

DEN MARKANTA

SUN I
DEN EXKLUSIVA

Tillåten totalvikt kg3.500

Tillåten totalvikt kg

Längd cm (min/max)

699 / 753

Längd cm (min/max)

744 / 882

Bredd cm (yttre/inre)

232 / 218

Bredd cm (yttre/inre)

234 / 218

Höjd cm (yttre/inre)

279 / 200

Höjd cm (yttre/inre)

294 / 200

Maxlast kg

415 - 570

Maxlast kg

650 - 950

Instegsdörr (standard)KOMFORT

Instegsdörr (standard)

EXKLUSIV

Instegsdörr (tillval)PREMIUM / EXKLUSIV

Instegsdörr (tillval)

4-5

oc h gjord
t
e
t
li
a
v
k
a
t
s
g
hö
L! VE I är a v l upptäcka värld en.
för d e som v ilgrerad e h usb il är även
Denn a h elinte en bekväm fällsän g.
ut r u st a d m e d

4

L!VE I PLANLÖSNINGAR

L!VE I 650 MEG
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4.000 - 5.000
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SUN I PLANLÖSNINGAR

L!VE I 700 MEG

SUN I 700 LEG

SUN I 900 LEG

Fotograferad planlösning i denna katalog: 650 MEG, 700 MEG

ford on
Våra 3-axlad e ket lyx.
för extra myc

SUN I 700 LX

SUN I 900 LX

Fotograferad planlösning i denna katalog: 700 LEG, 700 LX, 900 LEG

KNAUS FÖRETAGETS HISTORIA & IDÉVERKSTAD

FRÅN IDÉ
TILL KNAUS
Det är många steg att ta mellan en bra ide och att skapa ett
riktigt bra fordon. Vi har i alla steg som mål att konstruera
husbilar som du kan tillbringa den bästa tiden i ditt liv i.

3. Produktion
Har prototypen klarat alla tester? Då sätter vi igång! I
Jandelsbrunn, Bayern ligger huvudkontoret. Nu dröjer
det inte länge förrän de nya husbilarna är på väg på
semester. I Mottgers, Tyskland och Nagyoroszi, Ungern
har vi två toppmoderna produktionsanläggningar.
För optimala förutsättningar investerar vi i våra
anläggningar och framförallt i koncernens över 2 900
anställda, varav många har varit med oss i mer än 30 år.

1. Utveckling
Vem ska den nya husbilen passa? Vi
definierar hur fordonet ska utformas
och vara utrustad för just ditt ändamål.
Vi utvecklar olika planlösningar och
utformar den framtida designen.

4. Nöjda kunder
Vi vill att du ska känna dig bekväm
från det första ögonblicket i ditt nya
fordon. Därför finns en omfattande
sammanställning av våra experter
på plats vid fabriksupphämtningen.

2. Prototyp och testfas
HUR VI BLEV DEN VI ÄR
Från husvagnsfabrik i Unterfranken till ett av de mest betydelsefulla märkena i branschen: Grundaren Helmut Knaus satte 1961 med sin första husvagn, det
legendariska Schwalbennest (svalboet), nya standarder. Sedan dess har svalparet som logotyp varit starkt förknippat med den skönaste semesterformen som finns.
1988 TRAVELLER blir KNAUS första husbil

1960 Helmut Knaus grundar KNAUS i staden
Marktbreit i Franken.

och utses av Promobil till ”Årets husbil”.

2016 Vi revolutionerade en hel bransch.
THE MISSION visar vägen till framtiden.

1961 KNAUS Schwalbennest börjar säljas –
kompakt, komfortabel och lätt.

1996 Med Travel-Liner har vi nu integrerade
husbilar i vårt program.

2017 Generationen campingbilar startar med
BOXDRIVE på VW Crafter.

1962 En ikon föds - det är premiär för
KNAUS SÜDWIND.

2004 SUN TI erövrar med sitt stora panoramatak
alla semesterfirares hjärtan.

2018 I VAN TI PLUS förenas allt som hör ihop:
KNAUS bygger sin första husbil på MAN TGE.

1970 En ny tidsålder börjar: Vår huvudfabrik i
Jandelsbrunn etableras.

2005 En riktigt framgångshistoria börjar. Äntligen
finns det en campingbil i KNAUS-kvalitet.

2019 L!VE I, en helt ny klass! Från halvintegrerade
med fällsäng till helintegrerade.

1973 Helmut Knaus får förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorder för sitt mod och sin pionjäranda.

2015 Med SUN I tar vi oss tillbaka till Liner-
segmentet med stil.

Idéerna tar för första gången konkreta
former och blir till verklighet. En prototyp
skapas. För att möta våra kvalitetskrav
genomgår prototypen flera tester.

5. mein.KNAUS familjen

får exklusiva
r
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ill KNA US
inbjudningar t spännand e
möten oc h vår g INSIDE.
kundtidnin

Nyttja fördelen med mein.KNAUS kundklubb! Med gratis
medlemskap får du exklusiva mein.KNAUS kort som ger dig
rabatter på mer än 7000 partners och tillgång kundområden.
För mer information, se sida 100 eller bli medlem direkt:
mein.knaus.com
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KNAUS MISSIONTEC

FRAMTIDEN
BÖRJAR NU

FIBREFRAME

Patenterad ramteknik. Vi har
utvecklat en självbärande ram som gör
att möblerna faktiskt bara är möbler
och inte längre stabiliseringselement.
Det öppnar nya möjligheter och ger
oanad flexibilitet vid utformningen av
planlösningen och utrymmet.

THE MISSION är mer än en väg till en ny modellserie. THE MISSION är
uppdraget, hindren, modet och målet att revolutionera branschen för
husvagnar. Med TRAVELINO har vi tagit ett stort steg mot framtiden. Den
visade oss vad man kan göra med lättvikt, fexibilitet, hållbarhet samt banade
väg för ombyggnaden av DESEO. Dess banbrytande innovationer sprider sig nu
steg för steg till andra modeller, tills vi har revolutionerat alla våra modeller och
med stolthet kan säga: MISSION completed.
LÄTTA MATERIAL

THE MISSION
Vårt uppdrag: en revolution. För framtidens
husvagn tar vi en helt ny riktning. Riktningen är
klar: Konsekvent lätt konstruktion för en husvagn
med en tjänstevikt på 750 kg och plats för 4
personer. Det har aldrig funnits något liknande. Vi
analyserar, undersöker, utvecklar och forskar. Fram
tills vi når den första milstolpen genom symbios
av revolutionerande byggteknik och banbrytande
material: KNAUS TRAVELINOs serieproduktion.

Unik lätthet. Helheten är mer
än bara de olika delarna. Detta
gäller speciellt våra husvagnar i
lättbyggnadskonstruktion. Det är
endast genom skicklig kombination
av alla våra revolutionerande
tekniker och nya metoder för mod
som vi kunde förverkliga vår vision
om en effektiv husvagn i framtiden:
Det här är Ultra Light!

ANSLUTNINGSTEKNIK

POWERAXLE
Fjäderlätt chassiteknik. Med 35 % lägre vikt
än ett jämförbart konventionellt chassi är vår
PowerAxle ett betydande steg i riktning mot
hybridteknik och eldrift i husvagnsbranschen.
Som en konsekvent utveckling markerar det
nya VARIO X-chassit i SPORT & FUN BLACK
SELECTION nästa steg i chassiutveckling.
Tack vare sin bioniska form kombinerar den
kompromisslös lättviktskonstruktion med
enastående stabilitet och lastkapacitet med
optimal hantering.

Ultraljudshastighet - även
i interiören. När det gäller
RevolutionCube-tekniken* använder vi
oss av ett helt nytt material, EPP. Extremt
lätt, stabilt och motståndskraftigt. Med
hjälp av ultraljudsteknik sammanfogas
så kallade KALTSCHMELZ®pluggar fast med bärarmaterialet i
lättbyggnadskonstruktionen.

* Sammanfogningstekniken baseras på den skyddade WoodWelding®-tekniken från WoodWelding SA och
underlicensieras av Adolf Würth GmbH & Co. KG.
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KNAUS FORDONSPÅBYGGNAD

BÄSTA TEKNIK
FÖR DEN SKÖNASTE
TIDEN PÅ ÅRET
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1. HÅLLBAR TVT-PÅBYGGNAD 3
Funktionell sandwich-konstruktion av aluminium och isolering
(XPS eller EPS) med förstärkningar av polyuretan och helt
limmad påbyggnadsstruktur gör hela fordonskonstruktionen
stabilare, hållbarare och mer långlivad. Det är det som Top
Value Technologie står för – kort och gott: TVT.

2. ROBUST OCH HÅLLFAST TAK AV
GLASFIBERARMERAD PLAST 1
6

2
1

All glasfiberarmerad plast är inte likadan. Hållfastheten
varierar beroende på hur hög glashalten är. För maximalt
hagelskydd har vi valt en höghållfast variant med nästan
tre gånger så hög glasfiberandel som den i standard
glasfiberarmerad plast.

3. SUVERÄN UNDERRAM AV
GLASFIBERARMERAD PLAST 2
För att skydda underramen från väder och vind, stenslag
och liknande, lägger vi på ett tjockt, motståndskraftigt
lager av glasfiberarmerad plast.

4. ISOLERANDE DUBBELGOLV 2
Dubbelgolvet ger dubbel isolering och värmer skönt även
vid låga yttertemperaturer. Här läggs vatten- och
värmeledningar så att de är skyddade mot frost och skador.
5

4

5. ALKO TANDEM LÅGRAMS CHASSIS 2

3

Den låga tyngdpunkten och det extra vridstyva chassit
ger utmärkta kör- och komfortegenskaper samt maximal
körsäkerhet. En annan fördel: den låga chassihöjden möjliggör
generös ståhöjd och stort lastutrymme trots kompakta mått.

6. TÄTHETSGARANTI 1
Husbilar byggda av KNAUS Tabbert GMBH har en
Europatäckande 10-årig täthetsgaranti och 2 års
fabriksgaranti via din KNAUS-återförsäljare.
1

smöjlighet
G enomlastning
för skid or.

Standard

2

Modellberoende

3

Tillval

KNAUS FORDONSPÅBYGGNAD

t
A luminiumplå
PU-lister

Exklusivt för SUN I: vår extra högkvalitativa
och långlivade TVT+ påbyggnad
Vad är det viktigaste att tänka på när man konstruerar en
husbil? Att du har glädje av din semesterföljeslagare i alla
väder. Och det i många år. Därför utvecklade vi alu-XPS-alupåbyggnaden och döpte den till Top Value Technology+.

Textil

t
A luminiumplå

1. LÅNGLIVAD TVT+ PÅBYGGNAD 2

XPS

1
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Det här är påbyggnadsteknik i absoluta
lyxklass: Ett utvändigt hölje av slitstark
aluminiumplåt, högkvalitativ XPSisolering emellan och åter aluminiumplåt
invändigt med väggbeklädnad av textil.
Denna dubbelväggiga påbyggnad ökar
vridstyvheten och ger maximal livslängd.
Aluminiumplåten invändigt lagrar och
fördelar värmen optimalt i din SUN I, så
att ett mycket behagligt klimat uppstår.
Och även när det gäller säkerhet har TVT+
påbyggnaden fördelar. Tack vare innerväggen
av aluminium skapas trots glasfibertaket
en så kallad faradays bur, som ger dig bästa
möjliga skydd även vid mycket kraftig åska.

2. UTOMORDENTLIG
ISOLERINGSVERKAN 2
4

Kombinationen av aluminium och XPS
är bland det bästa man kan använda för
ytterhöljet på en husbil. Därför är det
knappast förvånande att sidoväggen kan
jämföras med en vanlig husvägg när det
gäller isoleringsverkan. Fördelen för dig: låg
gasförbrukning på vintern och optimalt skydd
mot värme på sommaren.

3

2

3. TEXTIL VÄGGBEKLÄDNAD 2
Den textila väggbeklädnaden har en behaglig
mjuk yta och skapar inte bara en hemtrevlig
atmosfär utan förbättrar också akustiken och
värmelagringen.

4. OPTIMAL FUKTSÄKERHET 2
Lackerad aluminium och hydrofob XPS-isolering
ger tillsammans en rötsäker sidovägg som
tack vare åldersbeständiga material och hög
vridstyvhet bidrar till fordonets långa livslängd.
1

Standard

2

Modellberoende

3

Tillval

KNAUS EXTERIÖR KVALITET
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Ett väl genomtänkt koncept
för din semesterglädje
1. AVLOPP VENTIL KAMERA 3
& EL. TÖMNINGSVENTIL 1

En utmärkt husbil är en symbios av ett stort antal
praktiska och högkvalitativa detaljer. För att ge dig en
uppfattning om allt som finns i våra integrerade husbilar
har vi här sammanställt några punkter.

SUN I 3-axlarna kan valfritt utrustas med en spillvattenventilkamera
för att förenkla fordonets placering över dräneringen. Standard
elektrisk avloppsventil kan bekvämt drivas från hytten.

2. PRAKTISK AVSKÄRMNING FRAM 3

1

Vikbar plissé eller utdragbart isoleringsskydd. Elektriskt eller
manuellt. Tack vare praktisk avskärmning fram kan nyfikna blickar,
obehaglig kyla och bländande solstrålar stängas ute.

3. LUFTKANALER FÖRARHYTTSVÄRME 1
I alla KNAUS integrerade husbilar har den främre delen av
instrumentpanelen riktad uppvärmning. Det förhindrar inte bara
imma och is på rutorna, utan den isolerade fronten fungerar
därmed även som ytvärme. Det innebär att samma behagliga
atmosfär råder i förarhytten som i hela fordonet.
2

4. EFFEKTIV FORDONSISOLERING 1

7

3

Optimal ljudkomfort under körning, bästa möjliga isolering vid
stillastående. På särskilt utsatta ställen, exempelvis i hjulhus och
motorrum, använder vi ett speciellt Highbury-material: expanderad
polypropylen. Detta material har enastående ljud- och värmeisoleringsegenskaper och är extremt tåligt mot mekanisk påverkan.

5. PRAKTISK DUBBELGOLV 2

6

Förutom fördelarna när det gäller isolering finns det även en praktisk
nytta med dubbelgolvet. Till exempel genomlastningsmöjlighet
för skrymmande föremål, exempelvis skidor eller campingmöbler,
samt många stuvfack för mindre artiklar. Särskilda höjdpunkter:
stuvutrymmet under soffan kan nås bekvämt både inifrån och utifrån.

5

6. BEKVÄMT GASOLUTRYMME 2,3

4

Enkel åtkomst och snabbare byte av gasolflaskorna. Lämplig för två
11-kg gasflaskor och kan enkelt dras ut och säkras på insidan.

7. HÖGKVALITATIV FORDONSGRAFIK 1
Tidlös design blir meningslös om fordonet ser gammalt ut redan efter
några år. Därför använder vi uteslutande högkvalitativ folie från
kända leverantörer, som till exempel 3M, Avery och Oracal.
1
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KNAUS SÄKERHET
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NEW

Bekymmersfritt resande, säker ankomst,
avkopplande njutning
När det gäller våra husbilars utrustning lägger vi största värde på
hög säkerhet och maximal handhavandekomfort. Från speciellt
utvecklade vindrutetorkare och extra säkra dörrar i påbyggnaden
till praktisk manövrering med en hand.

1. DÖDA-VINKELN-VARNARE 3
Vår Blind Spot Warner hjälper dig att hålla koll både bakåt och åt
sidorna. Systemet ger dig den nödvändiga rundbilden, inte bara
vid körning utan också vid manövrering. Ren säkerhet!

2. HÖGSTA SÄKERHET 1, 2, 3
Ny och modern låsmekanism. Tack vare det centrala
låssystemet 2, 3 kan du låsa och låsa upp varje lucka med en enda
2

knapptryckning. Larmsystemet (tillval) ger ännu mer säkerhet.

3. BÄSTA SIKT 1
Våra stora panoramavindrutor ger i kombination med de
perfekt inställbara GRAMMER-sätena och de stora sidorutorna
maximal siktvinkel uppåt, nedåt och åt sidorna. När det gäller
våra vindrutetorkare monterar vi inga universella lösningar utan
förlitar oss endast på system som är särskilt anpassade efter
vindrutans välvning för att ge optimal torkeffekt. Och sist men
inte minst så förhindrar vår uppvärmda vindruta effektivt is- och
imbildning. Alltså kort sagt: mer aktiv säkerhet för dig tack vare
optimal överblick och bästa möjliga siktförhållanden.

1

5
6

3
4

4. METALLÅS I PÅBYGGNADENS DÖRRAR 1
För att du och dina käraste ska kunna sova lugnt om nätterna
monterar vi massiva stängningselement av höghållfast stål i
dörrarna på våra påbyggnader.

5. LUCKOR MED ENHANDSMANÖVRERING 1
Låsta men kan ändå manövreras med bara en hand. Hos oss finns
det inga omständliga vridlås, utan vi satsar på maximal komfort.
Dessutom gör dubbeltätningen att din semesterupplevelse inte
påverkas av häftiga slagregn och vindbrus.

NEW

6. VELOCATE GPS TRACKER 3
Du är optimalt skyddad med GPS-positioneringssystemet (tillval).
Spårningssystemet kräver lite ström och kan sända signaler upp till
tre månader. Tack vare appen är det mycket lätt att använda. AGPS
säkerställer en särskilt snabb positionsbestämning och en känslig
GPS-antenn erbjuder den bästa mottagningen även i svåra miljöer.
1

Standard

2

Modellberoende

3

Tillval
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En bra start på semestern
med KNAUS husbilar

Till en bra resa hör att man kommer fram avspänd. En bra resa bör inkludera
en avslappnad ankomst. Efter att ha kört hundratals kilometer så kommer
du att må bra tack vare de bekväma GRAMMER-sätena (modellberoende)
SUPER LUXURY-varianten (tillval) ger ännu mer komfort. För ännu mer
komfort finns som tillval SUPER-LUXURY-varianten.

ntilation oc h
e
v
a
r
b
e
r
a
v
k
Tac
möjligheter för
s
g
in
r
e
st
ju
a
g
n
må
fort kan d u r.
m
o
k
t
it
s
l
a
im
op t
många timma
i
t
m
ä
v
k
e
b
a
t
sit

da
Den extra bre på
instegsd örren
7 0 0 m m g ör
insteget ännu
bekvämare.
2

3

4

5

20 | 21

NEW

Sjunk ner på våra bekväma och lyxiga
GRAMMER-säten

Med våra fem olika instegsdörrar står hela världen öppen. För att hålla
oönskat slagregn och andra vädertyper ute är alla instegsdörrar från
KNAUS försedda med väderbeständig dubbeltätning. Varianterna
KOMFORT, PREMIUM och EXKLUSIV är dessutom utrustade med ett
mycket tystgående, automatiskt stängningssystem och kan, beroende
på planlösning, levereras i ett extra brett utförande.

1

KNAUS INSTEGSDÖRRAR & SITTKOMFORT

SUPERLUXURY LUXURY

SÄTESUTRUSTNING
Inställning i längdled (200 mm)
Inställning av ryggstödslutning
Inställning av säteslutning (-6° till +10°)
Inställning av sätesdynan i djupled
Aktiv sätesklimatisering med ventilation (enstegs)
Integrerat 3-punktssäkerhetsbälte

UTRUSTNING

1. STYLE

2. STYLE PLUS 3. KOMFORT 4. PREMIUM 5. EXKLUSIV

Tätning mot slagregn (dubbeltätning)

Bältesspännare
Boendemiljö med tygklädsel
Frigöring av ryggstödet på kardantunnelsidan

Med fönster och mörkläggning

--

Automatiskt stängningssystem

--

Flerfunktionellt lås

--

Verdeckte Scharniere

--

--

--

fasta

fasta

fällbara

--

--

--

i steg om 10 mm med automatisk

--

viktinställning och fjädring)

2 klädkrokar
Flerfunktionell kasse

--

Armstöd med inställbar lutning och fällbara,

--

vadderade (60 mm breda)
--

Inkl. papperskorg

Vridinställning (med utlösning på sätet)
Mekanisk höjdinställning (100 mm)
fällbara

--

fällbara

--

--

Pneumatisk höjdinställning (100 mm
--

Paraplyställ

--

--

--

Pneumatisk dämparinställning (9-stegs)

--

Dörrspärr/öppningsbegränsare

--

--

--

Pneumatiskt svankstöd

--

Centrallås

--

--

--

--

Sätesvärme (2-stegs)

--

Coming-Home-belysning

--

--

--

--

Kompressor

--

Vilka dörrvarianter som finns som standard och som tillval anges i översikten över modellserierna på sidan 5 och framåt.

Standardutrustning

Med förbehåll för tekniska ändringar.

KNAUS FÖRSÖRJNINGSTEKNIK

Anslutning, påfyllning, tömning:
Vår servicebox klarar allt
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5

1

På många husbilar är strömanslutningar, tappkranar och
färskvattentank placerade på olika ställen, men vi har valt
att placera all försörjningsteknik tillsammans. I alla KNAUS
husbilar är den praktiska serviceboxen inbyggd och alla
viktiga funktioner och anslutningar samlade centralt, på
ett ställe. För maximal användarkomfort.

6

8
4

2

3
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UNIK SERVICEBOX
1. Påfyllning för färskvattentank
FÖRSÖRJNINGSTEKNIK
För att en husbil ska kunna erbjuda
samma komfort som hemma, krävs
en del av försörjningstekniken. På
vårt exempelfordon SUN I placeras
denna företrädesvis i dubbelgolvet.
Det ger hela installationen ett extra
frostskydd och öppningarna i golvet
är lätta att komma åt.

2. Rengöringsöppning för färsk- och gråvattentank
3. Tappkranar för färsk- och gråvatten
4. Ledningsgenomföring
För att ledningarna ska kunna dras ordentligt finns det en
skadedjursskyddad ledningsgenomföring från undersidan in i
serviceboxen.

E
7

Här sköter du strängspärren för vattentankarnas
varmluftsförsörjning med ett enkelt handgrepp.

D

A. Servicebox

D. Batterier
E. Gasflaskor

6. Strömanslutningar

B
C

B. Färskvattentank
C. Gråvattentank

5. Tankuppvärmning

A

7. Frostskydd
Vid kalla temperaturer aktiveras frostskyddet och för att undvika
frostskador tappas vattnet ut ur vattenledningar och beredaren.

8. Tack vare de nya bodelsbatteriet laddas
batterierna upp snabbt och effektivt.

KNAUS FÖRSÖRJNINGSTEKNIK

Vårt filter gör din
semester ännu bättre
Tyvärr är rent vatten inte något som är en självklarhet överallt,
därför är det desto viktigare att du kan förse dig med rent vatten.
Med det högpresterande filtersystemet från vår partner BWT har
du de bästa förutsättningarna för rent och gott vatten.
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NEW
BWT BESTCAMP VATTENFILTER
Det högpresterande vattenfiltret ftån BWT är speciellt utvecklat för kraven på våra fritidsfordon. Det praktiska vattenfiltret lämnar inget att önska när det gäller hygien tack vare ultrafiltreringsmembranet. Mikroorganismer avlägsnas
effektivt från färskvattnet. Detta gör det möjligt att producera hygieniskt perfekt vatten helt fritt från kemikalier.
Teknik i toppklass: Genom sitt mycket effektiva hålfibermembran uppnår vattenfiltret en enastående retentionshastighet för mikroorganismer> 99,9999 % (log6). Den stora membranområdet säkerställer hög genomströmning
och tack vare produktionen av helt livsmedelssäkra material kommer inga oönskade tillsatser i vattnet.

en
Förorenat vatt in
kan förstöra d n
me
semesterglädje, h älsa.
också skad a d in

Praktisk tillämpning: En 8 mm ”John Guest” -kontakt garanterar en särskilt enkel, verktygslös installation. Detta
säkerställer också att vattentillförseln ges även om inget ersättningsfilter är tillgängligt för närvarande.
Hälsosam njutning: Vattensystemet minimerar risken för bakterier från vattnet. Speciellt i riskfyllda områden visar
filtret att det är ett användbart verktyg för förebyggande och aktivt bidrar till att skydda din hälsa.
Lätt att använda och byta filter
1

2

1. För att kunna använda vattenfiltret i upp till 6 månader

2. Installationen är särskilt lätt tack vare anslutningen

används den endast när fordonet överlämnas.

och tydliga markeringar.
3

n
Vattenfilter frå t
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3. Från installationstillfället kan filtret lagras i upp till

4. Om inget ersättningsfilter är tillgängligt, garanterar

6 månader. En speciell knapp visar aktuell status.

adaptern ytterligare vattenförsörjning.

(liknande bild)

ktioner
Stort antal funh avand e.
Intu itivt h and

KNAUS SMART CI
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Upptäck KNAUS smart CI*
Teknik i dina händer
Med smart CI är centralstyrningen av de tekniska enheterna särskilt
enkel och användarvänlig. Vår manöverpanel med 4,3-tums kapacitiv
pekskärm är det bekvämaste och lättaste sättet att styra samtliga
funktioner i fordonet centralt. Precis som en smartphone kan den
styras intuitivt genom beröring av bildskärmen.

Här h ittar d u
ad e
systemets utök ner.
funktio

1

Praktisk h uv

1. STARTSKÄRM ÖVERSIKT
Här ser du all viktig fordonsinformation med en snabb
blick. Genom att trycka lätt på de enskilda områderna
får du detaljerade inställningsmöjligheter.

e.
udströmbrytar

2. FLERZONS AUTOMATISK
LUFTKONDITIONERING
Beroende på utrustningsomfattning kan flera
klimatzoner styras här. Du väljer önskad temperatur
och automatiken reglerar uppvärmningen eller
luftkonditioneringen efter omgivningsförhållandena.
6

A

3. NIVÅINDIKERING VATTENTANKAR

B
2

Här ser du med en snabb blick hur mycket som finns
i fordonets tankar. Dessutom hjälper dig aggregatet
akustiskt vid påfyllning av färskvattentanken.

4. BELYSNINGSSTYRNING I HELA
FORDONET
Via kontrollpanelen kan du styra belysningen i hela
husbilen så att du får det exakt som du vill ha det.

MOGEN TEKNIK

5. DETALJERAD BATTERIÖVERVAKNING

C

Systemet KNAUS smartCI har använts hos oss
sedan det introducerades i SUN TI 2014 och har
hela tiden vidareutvecklats och förfinats. För oss
var två saker särskilt viktiga redan från början:
systemet ska å ena sidan vara underhållsoch reparationsvänligt, å andra sidan måste
t.ex. ljusomkopplare eller uppvärmningens
manöverpanel fortsätta att fungera även om
smart CI-systemet är ur funktion.

Här kan du övervaka laddningsnivån i fordonets
batterier. I kombination med en batterisensor
(standard vid batteri i påbyggnaden) kan du hämta
utförligare information.

6. PRAKTISK AVSKÄRMNING FRAM
Via inställningsmenyn för avskärmningen fram (tillval)
kan du välja bland fördefinierade lägen och med en
knapptryckning köra ut skyddet till önskad position.

A. M
 anöverpanel

3

B. Digital fördelardosa som kan
kopplas
C. L jusstyrningsmodul med 8
digitala utgångar

5

4

Och det är inte på långa vägar alla funktioner.
Självklart kan du även styra uppvärmning och
luftkonditionering manuellt, aktivera ALDE Booster i
fördefinierade delar av fordonet eller visa inom- och
utomhustemperatur samt klockslag och datum.

* Beroende av modell

KNAUS INTERIÖR KVALITET

Alltid högsta komfort och
inredning som imponerar
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NEW

Att skapa en bostad med badrum, sovrum, bodel och
kök i kompakta mått som passar för vägarna är en sak.
Men för att förvandla bodelen till ditt älsklingsställe
gäller att ta fram intelligenta detaljlösningar, som
dimbar trivselbelysning.

1. HÖG MATERIALKVALITET 1
Material med hög kvalitet är en förutsättning för
maximal livslängd. Material i högsta kvalitet är
grunden för maximal hållbarhet. Det är därför vi
monterar fasta gjutjärnsgaller, reptålig diskho i
rostfritt stål, högkvalitativa handtag, eleganta
glaspartier och mycket mer.

2. HEAD-UP DISPLAY MED
NAVIGATIONSSYSTEM 3

3

1
4

2

Den nya head-up displayen projiceras på en
genomskinlig skärm där all viktig data såsom
navigering, hastighet och trafikskyltsigenkänning
syns. För att göra resan ännu mer avslappnad och
underhållande har Pioneer navigationssystemet
allt du behöver för korta och långa avstånd.
Med intuitiv Multi-Touch-manövrering, kartor
för 44 länder i Europa, DAB+-mottagare,
Apple CarPlay, Android Auto, Parrot Bluetooth
handsfree-utrustning och optimalt ljud tack vare
en 13-bands equalizer har du allt man kan önska
från ett modernt multimedia navigeringssystem.
Inklusive 3 års kostnadsfria kartuppdateringar.

3. BEKVÄM
HYTTKONSTRUKTION 1, 2, 3
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Rymligt och välgenomtänkt förvaringsfack 2.
Smartphone, näsduktar, solglasögon - alltid nära
till hands. När du äntligen kommer fram till din
destination och vill ha lite integritet eller skydd
från solen finns mörkläggningsgardinen 1.
Som tillval finns en elektrisk drivenhet 2, 3 som
garanterar massor av komfort.

4. MAGNETFALLÅS 2
Det högkvalitativa magnetfallåset gör att dörren
till badrummet kan användas på flera sätt, och
att den stängs mjukt och nästan ljudlöst.
1

Standard

2

Modellberoende

3

Tillval

KNAUS MÖBELMANG
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Vi bygger inga luftslott, utan möbler
som skapar ett gott inomhusklimat
Kraven på möblemanget i våra husbilar är enormt höga.
Det räcker inte bara med påkostad design och generösa
förvaringsutrymmen. Lång livslängd, intelligenta
konstruktioner och teknik som imponerar ett helt liv det är våra måttstockar.

2

1

1. MASSIV ALUMINIUMPROFIL 1
Möblerna är en viktig del av stabiliteten för
hela påbyggnaden. Därför använder vi tåliga
aluminiumprofiler för våra möbler. De är stabilare än
profiler av massivt trä och betydligt lättare.

2. HÖGVÄRDIGA SOFT-CLOSE-LUCKOR 1
Inga slag, inget dunkande och inget efterstängande.
Tack vare de högkvalitativa gångjärnen stängs SoftClose-luckorna mjukt, utan att du behöver ta i.
4

3. SOLID PLUGGTEKNIK 1
Våra möbler monteras som standard med en avancerad
pluggteknik. Det ger en hög passnoggrannhet och ett
märkbart stabilare möblemang som du kommer ha
glädje av under många år.

EXKLUSIV INTEGRERAD
INREDNING 2
Luftcirkulation är en viktig
förutsättning för ett angenämt
och gott inomhusklimat.
Takskåp:
De är särskilt stabilt konstruerade
och monteras en bit från
väggen. Resultatet: luften kan
cirkulera obehindrat bakom
dem, kondensvatten bildas inte
i skåpen och dina kläder förblir
torra och fräscha.
Köksenhet:
Alla möbler har ventilation
baktill så att uppvärmningen
kan fungera optimalt. Den
öppna konstruktionen för bakre
ventilation ger perfekt cirkulation
för varmluften och en behaglig
värme i fordonet.

4. REPTÅLIGA YTOR AV
HÖGTRYCKSLAMINAT 1
Högtryckslaminat är ett material som passar perfekt för
ytor som utsätts för hög belastning, till exempel i kök.
Flerskiktskonstruktionen tillverkas under mycket högt
tryck och förseglas med ett synnerligen slitstarkt täcklager.
Det gör våra arbetsytor och bord extra reptåliga.

5

3

5. FULLT UTDRAGBARA, STABILA LÅDOR
MED SOFT-CLOSE 1
När det gäller våra utdragbara lådor samarbetar vi
med GRASS, som tillverkar möbler av högsta kvalitet.
Det kommer du att märka. Eftersom lådorna är helt
utdragbara kan du enkelt plocka i och ur dem. De löper
rakt och stängs mjukt – under hela fordonets livslängd
och förmodligen längre än så.
1

Standard

2

Modellberoende

3

Tillval
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VÅRA
FUNKTIONER FÖR
DINSOVKOMFORT

4

5

6

Somna himmelsk och vakna avslappnad. För att du alltid ska få en bra start
på en händelserik dag lägger vi högsta prioritet på designen av sovrummet.
Vårt koncept innehåller högkvalitativa material, sofistikerade detaljer och
anpassningsbara lösningar.

1. UTMÄRKTA EVOPORE HRC MADRASSER 1
30 % lättare och 40 % mindre minskning i hårdhet än jämförbara
kallskumsmadrasser. Inga fördjupningar uppstår ens om madrassen
används endast på ena sidan. Våra 5-zons EvoPore-madrasser (1a)
ger dig inte bara högsta kvslitet på din sömn, utan har dessutom lång
hållbarhet. Som tillval fnns en upp till 50 mm tjock WaterGelbäddmadrass
och en förstklassig ribbotten ännu lyxigare sovkomfort.
2. UPPVÄRMDA MADRASSER 2, 3
För de som fryser lätt, föredrar vinterhelgen eller helt enkelt gillar en
varm säng, finns madrasser med elektriskt värmesystem som tillval. Den
automatiska återställningsfunktionen ser till att sängen inte blir för varm.
3. KOMFORTFJÄDRING (TILLVAL) 1
De flesta husbilar levereras idag med ribbbotten för en riktigt skön sömn.
Avståndet mellan spjärna ger optimal stabilitet och utmärkt ventilation.
För extra komfort kan komfortfjädring väljas till som tillval.
4. BÄDDBREDDNING 2, 3
Naturligtvis vill vi få maximal mängd sovplats för dig. Särskilda detaljer
som till exempel den variabla fotförlängningen för franska bäddarna
eller de exakt anpassade rullbäddarna och madrassinsatserna för
enkelsängar bidrar till extra mycket sovplats.

7

5. SÄNGHÖJD 1
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Våra designers ser till att sängarna är så lättillgängliga som möjligt
i alla planlösningar. Med förlängningen av enkelsängarna 3, ger en
stege säker tillgång. Vissa sängar kan också monteras i en låg version 2
(inklusive garderob).
6. FÖRVARINGSUTRYMMEN, EL-UTTAG OCH BELYSNING 2
Läs lite mer, ladda din telefon över natten och ha dina glasögonen nära till
hands. Detta och mycket mer gör sovdelen till en mycket behaglig plats
med dimbar belysning.
7. RUMSDELARE I TEXTIL 1 & SAMT VÄGGBEKLÄDNAD 1

1b

2

3

i SUN
Q ueensb äd d enn flytta s
I 700 L X ka optima lt
elektr iskt för v utr ymmet.
utnyttjand e a

Med flera medresenärer eller större familjer är integritet en viktig
faktor för en god natts sömn. Detta säkerställs av rumsdelare i textil.
Tack vare den mjuka väggbeklädnaden är sovplatsen extra mysig.
1

Standard

2

Modellberoende

3

Tillval

KNAUS SÄNGVARIANTER
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Sov gott! Upptäck våra
olika sängvarianter
En av de viktigaste frågorna för en avslappnad resa är hur vill
du att sova? Föredrar du bekväma enkelsängar eller rymlig
dubbelsäng? Oavsett vilken sängvariant du väljer kan du
alltid se fram emot enastående KNAUS sovkomfort.

TVÄRSTÄLLD

Perfekt konstruerad för dem som

SÄNG

fordonsbredden nyttjas får du en
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gillar att ta sovmorgon. När hela
extra stor sovplats samtidigt som du
får extra mycket rymd i husbilen.
Planlösningar: VAN I 550 MD, 600 MG

QUEEN SIZE-

Kunglig sömn. Queensbädden är väldigt

SÄNG

med varsin garderob. SUN I 700 LX: s

bekväm och lättillgänglig från båda sidor
elektriska styrsystem säkerställer effektiv
användning av rymden genom att minska
sängens storlek när den inte används.
Planlösningar: SUN I 700 LX, 900 LX

203 x 85 cm
203 x 85 cm

UPPFÄLLBAR

Enkel att fälla ner. Fällsängen kan

SÄNG

lätt att ta sig i utan stege. När sängen inte

sänkas extra långt ner för att den ska vara
används har du bekväm ståhöjd i bodelen.
Planlösningar: VAN I 500 MD, 600 MG,
650 MEG, L!VE I 650 MEG, 700 MEG, SUN I
700 LEG, 700 LX, 900 LEG, 900 LX

ENKELSÄNGAR SUN I 900 LEG

ENKELSÄNGAR

Generös. Enkelsängarna erbjuder gott
om plats för att slappna av. Tack vare

GÄSTSÄNG

Variabelt och bekvämt. Dinetten kan
lätt omvandlas till ett extra sovutrymme.

sängbreddningen kan de två enkelsängarna

Sänk bara ner bordet, lägg i dynan och

lätt omvandlas till en stor dubbelsäng.

vips så har du en extra sovplats.

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

Planlösningar: VAN I 550 MD, 600 MG,

MEG, 700 MEG, SUN I 700 LEG, 900 LEG

650 MEG, L!VE I 650 MEG, 700 MEG, SUN
I 700 LEG, 700 LX, 900 LEG, 900 LX

KNAUS KÖKSVARIANTER

SMAKFULLA
KÖKSVARIANTER
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LÄNGSGÅENDE KÖK

Ett kök ska tåla mycket och det ställs höga krav på det. Hållbara
arbetsytor, högkvalitativa apparater och ett genomtänkt koncept
med korta avstånd och rikligt med förvaringsutrymme hör till
standardutrustningen i alla KNAUS kök.
Förlängning för njutning. Extra stort
separat kylskåp. Den fällbara och stabila
extraplattan ger i en handvändning mer
plats när du lagar mat.
Planlösningar: VAN I 600 MG, 650 MEG,
L!VE I 650 MEG
LÄNGSGÅENDE KÖK VAN I 650 MEG

KOMPAKT KÖK

VINKEL KÖK SUN I 900 LEG

VINKEL KÖK

Rymlig L-form. I vinkelköket hittar du

Effektivt integrerat. Det kompakta köket

köksdelen bakom dinetten. På så vis

ligger mellan entrédörren och förarhytten.

kan diskho och spis placeras i hörnen

Tack vare extra djup diskho och kylskåpet

och ge optimalt med utrymme.

som är integrerat i köksdelen används varje
centimeter optimalt. Särskilt praktiskt när du

Planlösningar: L!VE I 700 MEG, SUN I

ska duka eftersom dinetten ligger mittemot.

700 LEG, LX, 900 LEG, LX

Planlösningar: VAN I 550 MD
KOMPAKT KÖK VAN I 550 MD

KNAUS BADRUMSVARIANTER

UPPLEV VÅRA
BADRUMSVARIANTER

KOMFORTBADRUM
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Vridbar för extra komfort. Svängväggen ger
en rymlig dusch på ena sidan och handfatet
på andra. Så att du alltid har tillgång till det
rum du behöver just för tillfället.
Planlösningar: VAN I 550 MD, 600 MG,
650 MEG, L!VE I 650 MEG

Snygg, välutformad och rymlig. Vi lägger lika mycket värde på eleganta former som
förvaringsutrymmen. Allt för att du ska få en trevlig atmosfär.
FASTBADRUM

Perfekt användning av utrymmet. I det
fasta badrummet är allt på en central plats
och genomtänkt så att varje cm nyttjas
optimalt. Den rymliga duschen är utrustad
med premiumbeslag och i skåpen finns
massor med förvaringsutrymmen.
Planlösningar: L!VE I 700 MEG

LYXBADRUM LEG

Lyxbadrum och enkelsängar. Tack vare
den intelligenta dörrkonstruktionen med
högkvalitativt magnetfallås kan du separera
toalettutrymmet eller avdela hela badrummet.
Detta skapar en unik känsla som kompletteras
med lyxiga detaljer såsom glasväggar i
duschen, takfönster och spegelskåp.
Planlösningar: SUN I 900 LEG

BADRUM SUN I 700 LEG

BADRUM

BADRUM SUN I 700 LEG

Elegant och rymlig. Det rymliga badrummet
övertygar med sitt genomtänkta koncept. Den

LYXBADRUM LX

Lyxbadrum och queensbädd. Mittplacerat
handfat med spegelskåp ger ett extra elegant

separata duschkabinen är särskilt rymlig. Dörren

intryck. Duschkabinen har premiumglas och

till toaletten fungerar även som rumsavdelare till

praktiska förvaringsutrymmen. Ett badrum

bodelen och skapar ett särskilt rymligt badrum

med högsta komfort!

vid behov. Den svängbara toaletten garanterar
gott om benrum.
Planlösningar: SUN I 700 LEG, LX

Planlösningar: SUN I 900 LX
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VAN I HÖJDPUNKTER & VARIANTER

Dessa planlösningar är ett riktigt bra
kap. För sin resa till Skottland har Marie
och Anton fångat en 600 MG med 680
kilos lastvikt för deras utrustning.

ighVad som gör Hbertaket
Strength-glasfi d u se
så speciellt kan
på sid an 13.

A BSFormd elar av ger d en
PM MA-plast me-optiken
dynamiska Fra ellserien.
hos VAN-mod

lanlösning
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minskar vin mycket snyg ga.
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276 cm

VAN I 550 MD

r tb a d ru m
Rymligt komfoid bar väg g.
me d v r
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596 - 700 cm

220 cm

VAN I 600 MG

VAN I ÖVERSIKT

4-5

VAN I 650 MEG

ä n g a r so m k a n
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Planlösningar
Tillåten totalvikt kg
Maxlast kg

på
Du hittar mer
e
w w w.kn a u s.s

4

3
3.500
630 - 800

VAN I BO & LEVA

God smak hör naturligtvis till. Både
när det gäller den stilfulla interiören
och Antons fångst som just nu fräser
på grillen. Marie gläds åt båda.
VAN I 600 MEG
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Imponerand e
v ye r }

VAN I BO & LEVA
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-Touc hPraktiska LEDtimal
spottar för op mfort.
h and h avand eko

USB-utta g
(stand ard).
1

VAN I 650 MEG

2

VAN I 650 MEG

äkta
Bordskanten avill d en
trä b id rar t vliga
tre
synnerligen hemmosfären.
at

1. U
 tomordentliga GRAMMERsäten. Tack vare ett stort antal
inställningsmöjligheter och en aktiv
sätesventilation kan du lugnt ge dig
ut även på långa sträckor. (Standard)
2. U
 tvridbart bord. Beroende på hur

g G R A M M E Rena
in
r
k
r
e
lj
a
et
d
Fler
er L uxury-sät
p
u
S
h
c
o
y
r
u
L ux
id an 21.
h ittar d u på s

LOUNGE ÖVERSIKT

mycket plats du behöver kan bordet
anpassas efter dina behov.

VAN I 650 MEG

550 MD

Sittbänk

600 MG

Sittbänk med sidosäte

650 MEG

Sittbänk

VAN I LAGA MAT & NJUTA

yr ford onets bekvämt
st
:
m
e
st
y
s
et
TR U MA i-N oc h många and ra funktioner
uppvärmning e oc h sur fplatta.
via smartphon

Saftiga läckerbitar från
grillen och köket. Och det
bästa är: Tack vare den mycket
stabila och lätthanterliga
förlängningen av arbetsytan
finns det tillräckligt med plats
för extra många godsaker.

Överskåp med
So ft-Close oc hg
in
automatisk låsnimal
för max
rt.
använd arkomfo

gning
Praktisk förlän med
av arbetsytan g.
enh andsfattnin

LÄNGSGÅENDE KÖK VAN I 650 MEG

1

LÄNGSGÅENDE KÖK VAN I 600 MG

3

KOMPAKT KÖK VAN I 550 MD

1. Rymligt kylskåp. Kylskåpet på
145 l med frysfack har gott om
plats för din proviant.

KÖK ÖVERSIKT
550 MD

Kompakt kök

600 MG

Längsgående kök

650 MEG

Längsgående kök

Du hittar mer information om
våra kök på sidorna 36 - 37.
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2. Köksvariant 550 MD. Även

ögkvalitativa ka
h
d
e
m
a
n
r
o
d
So ft-Close-lå or från G R A SS är praktis
fullutd ra gssken t lång livslängd.
oc h h ar extrem
LÄNGSGÅENDE KÖK VAN I 650 MEG

Kompakt köket i VAN I är
naturligtvis fullvärdigt utrustat.
3. Robusta HPL-ytor. Efter

eciellt med
Vad som är spsplattan kan
H PL-arbet id an 31.
d u se på s

många resor ser VAN I
fortfarande fantastisk ut.

2

VAN I SOVA & DRÖMMA

ENKELSÄNGAR VAN I 650 MEG
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Bekväm för sömn? I den mysiga
sängen bak skulle Marie lätt kunna
tillbringa hela dagen och försjunka
i sina böcker med en kopp te.

ENKELSÄNGAR VAN I 650 MEG

1

ENKELSÄNGAR VAN I 650 MEG

2

UPPFÄLLBAR SÄNG VAN I 650 MEG

3

kvalitativa
g
ö
h
h
c
o
r
o
t
y
etning av
osfär.
Påkostad bearb erial ger en hemtrevlig atm
mat

201 x 81 cm

189 x 81 cm

garanteras
n
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k
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m
t
U
av d e
även i VAN I o Poreenaståend e Ev äs mer om
mad rasserna. L em så speciella
vad som gör d
på sid an 33.

n håller
G astrycksfjäd er att d u
upp luckan, så öra d et.
slipper g

1. K
 lädskåp som kan utnyttjas
optimalt. Lättåtkomliga tack vare
stor skåpsdörr och försedda med
praktiska förvaringsmöjligheter
samt klädstång.
2. Utbyggbara enkelsängar. Dra bara

SÄNG ÖVERSIKT

ut ribbotten och lägg i dynor. Vips

550 MD

  4

så har du gjort en dubbelsäng av

600 MG

  5

enkelsängarna.

650 MEG

  4

Du hittar mer information om våra
sängar på sidorna 34 - 35.

3. Uppfällbar säng av högsta
kvalitet. Tack vare en EvoPoreEnkelsängar

Tvärställd säng

Uppfällbar säng

Gästsäng

madrass sover man här lika bra som
i de fasta sängarna.

t ko mm a i
at
t
t
lä
et
k
c
y
M
stödpunkter.
a
g
lå
a
r
t
ex
e
r
tack va

VAN I VÅRDA & VILA
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Ett användbart badrum. Den
som vill se vårdad ut behöver
ett komfortbadrum. Det är
Anton helt övertygad om. I de
rymliga stuvfacken har han
plats för allt som behövs för
en snygg rakning.

1

VAN I 650 MEG

2

VAN I 650 MEG

Komfortbadrum

1. R
 ymligt komfortbadrum.
I utgångstillståndet erbjuder VAN

BADRUM ÖVERSIKT

I stor rörelsefrihet och gott om
förvaringsmöjligheter.
2. S
 tor duschkabin. Om den vridbara
väggen vrids åt sidan skapas ett

550 MD

Komfortbadrum

600 MG

Komfortbadrum

650 MEG

Komfortbadrum

Du hittar mer information på
sidorna 38 - 39.

rejält duschutrymme med allt som
hör därtill. Samtidigt förblir spegel,
tvättfat och toalett torra.
VAN I 650 MEG
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DEN MARKANTA
NUMMER 1, EFTERSOM ...

den kombinerar

ett oslagbart pris-

en ny era med

funktion och design

prestandaförhållande.

sin utmärkande

på ett helt nytt sätt.

frontdesign.
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L!VE I HÖJDPUNKTER & VARIANTER

56 | 57

Vad kan vara bättre? När det
gäller en avslappnad cykeltur
än att njuta av bekvämligheten
av ditt eget hem med den bästa
utsikten över hela världen.

latser tack
p
v
o
s
5
l
il
t
p
Up
a sängen.
r
a
b
ll
fä
n
e
d
e
r
va

279 cm

L!VE I 650 MEG

liter
Kylskåp på 177 al.
finns som tillv

699 - 753 cm

L!VE I 700 MEG

Mitt tips

g gd a
e.h it d et inby iktig
m et ä r e n r
transpor tsyste Mer in formation
värld sny h et. s på sid an 103.
finn

232 cm

L!VE I ÖVERSIKT

Jürgen Thaler, produktchef
KNAUS Husbilar & Husvagnar

”För transport av e-cyklar och ytterligare
bagage rekommenderar jag det nya e.hit
transportsystemet. Systemet erbjuder dig
unik modularitet för maximal flexibilitet. Mer
information hittar du på sidan 103.”

4-5

A US m e d
En r iktig KN CATEYE
mod ern a lusive
b akljus ink er.
ikator
dyn a m iska ind

Planlösningar
Tillåten totalvikt kg
Maxlast kg

på
Du hittar mer
e
w w w.kn a u s.s

4

2
3.500
415 - 570

L!VE I BO & LEVA

Mer utrymme för nya idéer. I det rymliga vardagsrummet kan Simone och Tom verkligen trivas.
Tack vare många fönster och stämningsbelysning
är inredningen en ren glädje.
L!VE I 650 MEG
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g än
Per fekt för um

1

L!VE I 650 MEG

2

ge

L!VE I BO & LEVA

h y t t d ö r re n
Den ny a föra r extra
i L! VE I ger rbjud er
kom for t oc h e ner.
sma r ta funktio

L!VE I 650 MEG
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sikt
Enaståend e ut stora
tack vare d en rutan.
panoramavind

"
24

Elektrisk plissé
3

L!VE I 700 MEG

gard in

1. N
 edsänkbar tv. Bakom sittgruppen
finns en 24" tv (tillval) med HDmottagare som lätt kan sänkas ner
när den inte används.
2. M
 örkläggning av förarhytten.
De främre och sidofönstren
kan mörkläggas för en vilsam

GRAMMER
för
förarh usstolar al).
(tillv
extra komfort

nattsömn och för mer integritet.
3. L -formad sittgrupp. Som tillval
kan vardagsrummet utrustas med
en bekväm L-formad sittgrupp

LOUNGE ÖVERSIKT

inklusive teleskopbord. Bordsskivan

golvet i
Det slitstarka elegans.
PVC utstrålar

kan flyttas i alla riktningar.

L!VE I 650 MEG

650 MEG

Sittbänk med sidosäte

700 MEG

Sittbänk med sidosäte

L!VE I LAGA MAT & NJUTA

Smakfull upplevelse.
Med den extra djupa
rostfria diskhon, kökets
lättskötta väggpaneler och
det stora kylskåpet med
AES-funktion får du en
sofistikerad design samtidigt
som matlagningen blir en
riktig upplevelse.

ä g g är
Kökets bakre v ra oc h
lätt att rengö i d en
in
passar per fekt esignen.
eleganta möbeld

Ky

n
ter oc h u gn fin
li
7
17
å
p
p
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s som tillval.

LÄNGSGÅENDE KÖK L!VE I 650 MEG

1

LÄNGSGÅENDE KÖK L!VE I 650 MEG

3

VINKEL KÖK L!VE I 700 MEG

Kastruller oc h
r
stekpannor ståt.
er
stab ilt oc h säk

1. R
 ymligt kylskåp. Med ett AES
kylskåp på 142 liter har du gott
om utrymme.
2. S
 mart förvaring. Varje cm nyttjas
optimalt i vinkelköket.

KÖK ÖVERSIKT
650 MEG

Längsgående kök

700 MEG

Vinkel kök

3. Allt nära till hands. Förlängningen
av arbetsytan ger extra mycket
utrymme. De fullt utdragbara

Mehr Infos zu unseren Küchen
finden Sie auf den Seiten 36 - 37.

lådorna ger praktisk tillgång.

VINKEL KÖK L!VE I 700 MEG
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2

L!VE I SOVA & DRÖMMA

ENKELSÄNGAR L!VE I 650 MEG
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Högsta sovkomfort. Oavsett om det är
i de två enkelsängarna eller i den rymliga
fällsängen som kan sänkas ner extra lågt
så sover Simone och Tom alltid som barn i
L!VE I. Detta säkerställs av de högkvalitativa
EvoPore kallskummadrasserna och de
mysiga vägg- och takbeläggningarna.

orama fönstret
n
a
p
a
m
r
o
n
e
Det
t h ärligt
(tillval) ger et går att mörka
ljusinsläpp oc h d a gs att sova.
ner när d et är

L!VE I 650 MEG

1

ENKELSÄNGAR L!VE I 700 MEG

2

UPPFÄLLBAR SÄNG L!VE I 650 MEG

3

r till
En gasfjäd er seer sig
att luckan håll atiskt
uppe autom

193 x 81 cm

m våra höga
A lla d etaljer o fort h ittar
krav på sovkom2-33.
d u på sid an 3

198 x 81 cm

1. R
 ymliga garderober. Utrustade
med praktiska förvaringsalternativ
samt en klädstång.
2. Bäddbreddning. Enkelsängarna
kan lätt omvandlas till en bekväm

SÄNG ÖVERSIKT
650 MEG

  4-5  

700 MEG

  4-5  

dubbelsäng.
3. Fällsäng. Med ribbotten och
högkvalitativ HRC EvoPore madrass
samt med ett sängmått på 195 x 150

Du hittar mer information om våra
sängar på sidorna 34 - 35.

cm får du de bästa förutsättningarna
Enkelsängar

Uppfällbar säng

Gästsängen

för en god natts sömn.

mpor oc h
la
s
lä
,
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ä
t
ss
g
in
Tidn
n fällsängen
e
v
Ä
s:
u
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gt
li
natur
komfort.
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L!VE I VÅRDA & VILA
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Uppfriskande. Att ha
ett eget badrum under
semestern är en verklig
komfort. Att kunna ta
det med vart du än går
är en sann lyx.

1

FASTBADRUM L!VE I 700 MEG

1

FASTBADRUM L!VE I 700 MEG

Komfortbadrum

2

KOMFORTBADRUM L!VE I 650 MEG

1. F
 ast badrum. Duschkabinen
i akrylglas erbjuder mycket
utrymme och är av hög kvalitet.

Fastbadrum

Tack vare många hyllor det finns
gott om förvaringsmöjligheter.
2. Komfortbadrum. Den

BADRUM ÖVERSIKT

innovativa svängbara väggen
garanterar att du alltid har det

n g b a r a vä g g e n
ä
v
s
n
e
d
e
r
a
v
Tack
ett komplett b in.
n
e
g
in
t
n
a
u
d
h ar
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toale

utrymme du behöver.

KOMFORTBADRUM L!VE I 650 MEG

650 MEG

Komfortbadrum

700 MEG

Fastbadrum

Du hittar mer information om
våra badrum på sidorna 38 - 39.
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SUN I (2-AXLIG) HÖJDPUNKTER & VARIANTER

Två resenärer, två axlar, två
planlösningar. En kombination
som inspirerar Marie och Anton.
För deras resa genom de franska
vingårdarna valde de 700 LX.
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s oc h
Dimljus, hellju LED
d ernt
varselljus i mo ad säkerhet.
k
utförand e för ö

294 cm

SUN I 700 LEG

SUN I 700 LX

74 4 cm

234 cm

Mitt tips
Jürgen Thaler, produktchef
KNAUS Husbilar & Husvagnar

”Utrusta alltid ditt fordon med KNAUS
Connect-systemet. Då kan du även styra
manöverpanelens samtliga funktioner bekvämt
från en smartphone eller surfplatta.
En riktig komfortvinst.”

SUN I (2-AXLIG) ÖVERSIKT

4

Planlösningar
Tillåten totalvikt kg

på
Du hittar mer
e
w w w.kn a u s.s

4

2
4.000

Maxlast kg650

SUN I (2-AXLIG) BO & LEVA

Bo som gudarna i Frankrike. I loungen mår
Marie och Anton riktigt bra. Interiören är lika
smakfull som druvorna från vingården är
exklusiva. Här stämmer allting.
SUN I 700 LX
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Njutning à la

SUN I (2-AXLIG) BO & LEVA

c a r te }
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1

SUN I 700 LEG

2

SUN I 700 LEG

n
Utmärkta säte i
i testvinnaren 7.
Promob il 02/1
32

"

sänkb a r
Elektriskt ned omfort.
för max imal k
3

1. N
 edsänkbar 32-tums LED-TV. Med

SUN I 700 LEG

heter oc h
ig
jl
ö
m
s
g
in
n
ll
ä
st
Med många in ed sätesventilation. Vad
försedd a m mer h ar att erbjud a
sätena
G R A M M E R- d u läsa om på sid orna 21.
k an

många anslutningsmöjligheter och full-HDupplösning för bästa möjliga underhållning.
2. P
 raktiskt USB-uttag. Ladda din telefon
enkelt via USB-uttagen som sitter ovanför
sittgruppen.
3. KNAUS smart CI. Via manöverenheten
med 4,3-tums pekskärm kan du tack vare
intuitivt handhavande enkelt och smidigt

LOUNGE ÖVERSIKT

sköta belysningen i hela fordonet, kontrollera

n om
Mer informatiot CI h ittar
KNA US smar på sid an 26 .
d u med början

batteriernas laddningsnivå samt styra

700 LEG

L-soffa med sidosäte

luftkonditionering och uppvärmning.

700 LX

L-soffa med sidosäte

Beroende på utrustning kan manövrering till
och med ske via smartphone och surfplatta.
SUN I 700 LEG

SUN I (2-AXLIG) LAGA MAT & NJUTA
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Köksglädje med högglans.
När han diskar glasen kan
Anton inte avgöra riktigt
vad som blänker mest:
diskbänken, glasen eller
Maries blåa ögon.

en stänger
p
å
sk
r
e
v
ö
se
lo
So ft-C
tomatiskt
u
a
s
lå
i
r
å
g
h
mjukt oc
hjälpa till.
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utan att

Praktisk
ing.
stämningsbelysn

SUN I 700 LEG

1

SUN I 700 LEG

i
Köksfond väg gen t
g g at
hög glans är snyc h lätt
se på o
att rengöra.

1. R
 ymliga utdragslådor. De mycket
högkvalitativa fullutdragsskenorna
från GRASS med Soft-Close-

KÖK ÖVERSIKT
700 LEG

Vinkel kök

700 LX

Vinkel kök

Du hittar mer information om
våra kök på sidorna 36 – 37.

funktion och Push-Locks av metall

Att la ga pizz a, cket
lasa gne oc h myt
mer är möjlig lval).
med u gnen (til

vittnar om enastående kvalitet.
2. S
 tort kylskåp. För att din proviant
ska få plats utan problem finns det
naturligtvis även ett 145 liter stort
kylskåp ombord.
SUN I 700 LEG

2

SUN I (2-AXLIG) SOVA & DRÖMMA

gsbelysning
in
n
m
ä
st
d
a
r
e
r
Integ
osfär.
för en lyx ig atm
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Somna drömlikt och vakna utvilad.
Anton mumlar ”Je t'aime” och Marie
är inte säker på om han menar henne
eller kanske komfortmadrassen. Hon
har full förståelse för både och.

1. E
 legant ljusbaldakin. Njut av din nattvila i en
riktigt lyxig atmosfär med en unik ljusstämning.
2. B
 ekväm lyftsäng. Lika bekväm som den fasta
sängen tack vare ribbotten och samma madrass.

me r
Var för d u kom iskt på
att sova fantastasserna får
Evo Pore-mad r an 33.
d u veta på sid

197 x 80 cm

QUEEN SIZE-SÄNG SUN I 700 LX

1

UPPFÄLLBAR SÄNG SUN I 700 LEG

2

203 x 80 cm

SÄNG ÖVERSIKT
700 LEG

  4

700 LX

  4

Du hittar mer information om
våra sängar på sidorna 34 – 35.

Enkelsängar

Queen size-säng

Uppfällbar säng

ENKELSÄNGAR SUN I 700 LEG

ngt ner för
lå
a
r
t
ex
s
a
k
n
ä
g k an s
Uppfällbar sän ra lätt att komma i oc h ur.
att d en ska va

SUN I (2-AXLIG) VÅRDA & VILA
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Mer badrum kan de två inte
önska sig. 3D-badrummet
imponerar med separat
keramiktoalett och generöst
tilltagen duschkabin i glas.
Très chic!

1

SUN I 700 LEG

2

SUN I 700 LEG

S id oväg gen met
i 3D-bad rum c h ger
ä r ut d r a g b a r o
på så vis ännu ihet.
större rörelsefr

1

SUN I 700 LEG

fogar oc h
Elegant, utan a.
lätt att rengör

Badrum

1. U
 tdragbar vägg. När du vill använda
badrummet och ha en privat sfär, kanske för
att din partner duschar eller ligger i sängen,
kan du förstora utrymmet med hjälp av den

BADRUM ÖVERSIKT

utdragbara väggen.
2. R
 ymlig dusch. Med gott om avställningsytor

700 LEG

Badrum

och som tillval en stor taklucka. Det gör

700 LX

Badrum

duschandet behagligt och innebär att

llås
Vårt ma gnetfan ljud löst.
stänger nästa

Du hittar mer information om
våra badrum på sidorna 38 - 39.

utrymmet snabbt torkar efteråt.

SUN I 700 LEG
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DEN EXKLUSIVA
3-AXLIG
NUMMER 1, EFTERSOM DEN ...

är utrustad

är ensam i sin klass om

är designhöjdpunkten

med unika

att erbjuda en alu-

bland landsvägskryssarna.

innovationer.

XPS-alu-påbyggnad.

Både in- och utvändigt.

Spektaku lär t
Ou t d o o r
t-paket
Enter ta inmen LE Ds
med 32-tu m etoothTV oc h Blu rlura r.
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SUN I (2-AXLIG) HÖJDPUNKTER & VARIANTER
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Två resande, två axlar, fyra
planlösningar. En kombination
som Marie och Anton gillar skarpt.
För sin resa genom de franska
vingårdarna har de valt en 700 LX.

SUN I 900 LEG
294 cm

SUN I 900 LX
882 cm
234 cm

Mitt tips
Jürgen Thaler, produktchef
KNAUS Husbilar & Husvagnar

”Utrusta alltid ditt fordon med KNAUS
Connect-systemet. Då kan du även styra
manöverpanelens samtliga funktioner bekvämt
från en smartphone eller surfplatta.
En riktig komfortvinst.”
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SUN I (2-AXLIG) ÖVERSIKT

4

Planlösningar
Tillåten totalvikt kg
Maxlast kg

4

2
5.000
900

SUN I (3-AXLIG) BO & LEVA

Exklusiv stugkänsla. Finns det något skönare
än att värma sig med en kopp varm choklad?
Självklart, om man samtidigt sitter i en SUN I
med utblick över äventyret i skidbackarna.
SUN I 900 LEG
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Föreviga
minnen }

1

SUN I 900 LEG

2

32

SUN I (3-AXLIG) BO & LEVA
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SUN I 900 LEG
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SUN I 900 LEG

an enkelt
Bordsplattan k att d u
göras större så is så mycket
alltid h ar prec be höver.
plats som d u

1. N
 edsänkbar 32-tums LED-TV. Med en
knapptryckning körs TV-apparaten med full
HD ut elektriskt ur sitt förvaringsläge. För bästa
möjliga underhållning och användarvänlighet.
2. M
 ultifunktionellt armstöd. Bred passage
eller längre sidosoffa? Armstödet kan
anpassas efter dina önskemål.
3. Innovativt

KNAUS smart CI system. Förutom

LOUNGE ÖVERSIKT

belysningsstyrning, batteriövervakning och

S sm a r t
U
A
N
K
m
o
n
Mer informatioed början på sid an 26 .
CI h ittar d u m

många andra funktioner kan, som en särskild
finess i SUN I, även 2-zons luftkonditioneringen
(i förekommande fall) regleras.
SUN I 900 LEG

900 LEG

L-soffa med sidosäte

900 LX

L-soffa med sidosäte

SUN I (3-AXLIG) LAGA MAT & NJUTA

Ett kök att stortrivas i.
Så exklusivt och högkvalitativt
att till och med Antons
fondue blir mör. Här hittar
båda två allt som behövs för
att skapa förstklassiga rätter.
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SUN I 900 LEG

1

SUN I 900 LEG

3

SUN I 900 LEG

1. E
 xtra förvaringsutrymme. Det
unika stuvfacket i dubbelgolvet är
inte bara rymligt, utan det öppnas
även elektriskt så att du lättare
kommer åt dina grönsaker.

KÖK ÖVERSIKT
900 LEG

Vinkel kök

2. R
 ymligt utdragbart skåp. För

900 LX

Vinkel kök

optimalt platsutnyttjande och

oc h
A lltid ordning vare
red a tack
låd ind elningen
(tillval).

Du hittar mer information
om våra kök på sidorna
36 – 37.

SUN I 900 LEG

enkel tillgång till din proviant.
3. L ådor med Soft-Close funktion.
De högkvalitativa fullutdragsskenorna från GRASS uppfyller
högsta krav.

2

SUN I (3-AXLIG) SOVA & DRÖMMA
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Ute snötäcke, inne fjädersäng.
På de högkvalitativa EvoPore-madrasserna
ligger man så skönt att Marie och Anton
skulle kunna ligga kvar hela dagen och se
snöflingorna dansa.
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1. R
 umshögt klädskåp. Så att du inte behöver lämna något
av dina favoritplagg hemma.
2. Bekväm lyftsäng. Även i lyftsängen sover du utmärkt
tack vare en EvoPore-madrass och en fullvärdig ribbotten.
203 x 85 cm

203 x 85 cm

ENKELSÄNGAR SUN I 900 LEG

1

UPPFÄLLBAR SÄNG SUN I 900 LEG

2
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SÄNG ÖVERSIKT
900 LEG

  4

900 LX

  4

Du hittar mer information om
våra sängar på sidorna 34 - 35.

Enkelsängar

Queen size-säng
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Uppfällbar säng

ENKELSÄNGAR SUN I 900 LEG
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Uppfällbar sän m att komma i oc h ur uta
e k vä
d en ska vara b

SUN I (3-AXLIG) VÅRDA & VILA

et
Det höga krav rks
på kvalitet mä å
även tyd ligt p h ar
d usc hen, som
riktigt glas.

Välkommen till
skönhetssalongen! Ännu en
klick solkräm på näsan och
sedan är Anton redo att stråla
ikapp med lyxbadrummet.

1

LYXBADRUM LEG

2
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LYXBADRUM LEG

Lyxbadrum LEG

3

LYXBADRUM LX

1. Variabelt lyxbadrum. Dörren avskärmar inte
bara toalettutrymmet mot passagen, utan
även hela badrummet mot boendedelen.
Ökad privat sfär eller större rörelsefrihet,

exklusiv
Fond väg g med or för en
stend ek
lyx ig atmosfär.

Lyxbadrum LX

helt efter smak och tycke.
2. Praktiskt värmeelement. Så att dina

BADRUM ÖVERSIKT

handdukar har en fast plats och
dessutom torkar.
3. V
 arianter Lyxbadrum LX. I lyxbadrummet

Lyxbadrum LEG

900 LX

Lyxbadrum LX

Du hittar mer information om
våra badrum på sidorna 38 - 39.

i LX hittar du en helt ny badrumsutformning
med tre separata områden för WC, dusch
och tvättställ. På så vis avdelas sov- och
badrumsytorna snyggt från varandra.

900 LEG

LYXBADRUM LEG

KNAUS DYNOR & COZY HOME-PAKET

L!VE I TEXTILVARIANTER

SNYGGA DYNOR
OCH MATERIAL
Inred interiören i din husbil individuellt med en av våra
många dyn- och textilvarianter. Med COZY HOME
paketet får du lite extra hemmakänsla.

10.0.85090Hohenstein

VAN I TEXTILVARIANTER

NEW

MATUKO

FINE SQUARE

ENERGY

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROYAL 1

LAS VEGAS 2

DARK COFFEE

SUN I TEXTILVARIANTER

INDIAN SUMMER

BLUE MARINE

ENERGY

INDIAN SUMMER

MODERN CREAM

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROYAL 1

LAS VEGAS 2

ECRU

LAS VEGAS 2

2
1

TEXTILVARIANTER

COZY HOME-PAKET

Skräddarsy din husbil med en av våra många dyn-

Våra ACTIVE LINE dynmaterial är extra praktiska.

och textilvarianter. Alltid slitstarkt tyg och modern

De har tillförlitligt fläckskydd och är dessutom

design som matchar inredningen.

vatten- och oljeavvisande.

+ Antiallergiskt, andningsaktivt och hudvänligt.

+ Antibakteriella

+ Kontrollerade med avseende på

+ Fläckskydd

färgbeständighet.

+ Andningsaktiva

Ge din husbil lite mer hemmakänsla med COZY HOME
paketet. Två stora (60 x 40 cm) och två små (40 x 40 cm)
kuddar med fjäderfyllning, matchande bordsduk samt två
mjuka filtar.

1

ACTIVE LINE (mot tilläggspris)

2

4
5

+ Vatten& oljeavvisande
1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

+ Underhållsmedel

+ Tåliga och lättskötta.

Serietillval

3

Äkta läder (mot tilläggspris)

Hur dynorna är tillverkade beror på modellen.

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

6
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KNAUS ÅTERFÖRSÄLJARE & UTMÄRKELSER

KNAUS ÄR
INTERNATIONELLT...
Fler än 25 länder. Drygt 300 återförsäljare.
KNAUS finns över hela världen. Detta stora
nät av återförsäljare bidrar till vår höga
kundtillfredsställelse.
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China
Kina

Du h ittar d in rsäljare på
närmasteåter fö
kn a u s.se
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NNAAR

Kampeerauto
van het jaar
Half-integraal
Knaus Van Ti Plus 650 MEG

Japan

Island

Australien

Finland
Taiwan

ve
Oc h ä

n

Norge

i

Sverige
Sydkorea

SONDERPREIS

GESAMTSIEGER

Danmark

FAMILIENFREUNDLICHSTE
MARKE

Irland
Storbritannien

Nederländerna
Belgien

Polen

REISEMOBILE

DES JAHRES

Tyskland

2019

Tjeckien

2. PLATZ

Knaus Live Traveller
Alkovenmobile bis 50 000 €

Slovakien

Frankrike

Schweiz

Österrike
Slowenien
Slovenien

REISEMOBILE

DES JAHRES

2018
3. PLATZ

Knaus Live Traveller
Alkovenmobile bis 50 000 €

Ungern
Rumänien

ALLA PRISER OCH
PRISER
Bulgarien

Italien

Portugal
Spanien

Grekland

Turkiet
Kalkon

Stolthet och motivation i
ett: Våra utmärkelser gör att
vi ständigt strävar efter att
leverera nya topprestationer.

KNAUS VÅR VÄRLD

FÖR VÅRA FANS

KNAUS FANSHOP

H a kul på att

sur fa!

Shoppingsugen? I vår fanshop finner du ett brett urval
av campingprodukter som gör din semester roligare. Från
högkvalitativa kläder för både dam och herr, roliga spel för
hela familjen till inredning. Här finns något för alla!

KUNDKLUBB mein.KNAUS
Kundklubben mein.KNAUS erbjuder många fördelar, såsom
exklusiva erbjudanden och stora rabatter hos våra samarbetspartners. Som klubbmedlem får du chansen att delta i vårt
årliga kundmöte och även ett klubbkort som ger dig exklusiv
tillgång våra VIP områden på våra mässor. Två gånger
om året får du även vår kundtidning ”Inside KNAUS”.
Medlemskapet är gratis för alla KNAUS kunder.

od ukter på
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shop.knaus.c o
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h a r att erbjud !
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RENT AND TRAVEL

tällen på
ss
g
in
n
r
y
h
t
u
a
Upptäck all ntandtravel.se
www.re

Du går i tankarna om att köpa ett fritidsfordon men är osäker på
om det verkligen passar dig? Hyr husbil med Rent and Travel!
Allt fler upptäcker friheten och fördelarna som kommer med
en husbilssemester. Såväl barnfamiljer som kompisgäng och
pensionärer väljer detta fria sätt att semestra och försäljningen av
husbilar har ökat flera år i rad.

KNAUS ONLINE
Oavsett om du söker nya produkter, intressanta funktioner eller

På våra sociala medier finns intressanta reseberättelser,

information om KNAUS kan vi garantera att du hittar det du söker.

bidrag om KNAUS och resor i allmänhet.

Här är ett litet urval:

schwalbenblog.knaus.com

grundrissfinder.knaus.com

facebook.knaus.com

www.knaus.com/messen-termine

youtube.knaus.com

shop.knaus.com

instagram.knaus.com

Boka via
ravel.se
www.rentandt
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KNAUS VÅR VÄRLD AV RESOR

Detta får d u
inte m issa!

VÅR VÄRLD AV RESO
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GA-ACTUATION E.HIT INTEGRERAD I BAK
Elektrisk utdragbar och med hög lastkapacitet samt
avtagbar dragkrok blir semesterresan extra praktisk.

VÅRA LEVERANTÖRER & PARTNERS
Med produkterna från våra starka och pålitliga partnerföretag

Kapac itet på
300 liter

blir varje KNAUS-fordon lite bättre. För att kunna förlita sig på
högsta kvalitetsstandard arbetar vi bara med utvalda
specialister och tillsammans utvecklar vi skräddarsydda
lösningar för våra fritidsfordon.
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FRANKANA FREIKO
Det finns en del saker som du absolut behöver
för en riktigt bra campingsemester. Här kan
du lita på kvalitetsprodukterna från KNAUS
samarbetspartner Frankana Freiko.
FRANKANA FREIKO
STARKA PARTNERS OCH FUNKTIONER
BWT vattenfilter

1

2

Upptäck det breda sortimentet i vår
Fanshop på shop.knaus.com

PIONEER navigationssystem

NEW

Vår partner för hygienisk vatten. Det högpresterande filtersystemet från

Det integrerade navigations- och underhållningssystemet Pioneer

BWT utvecklades speciellt för de kraven i våra fritidsfordon. Du hittar

NavGate EVO är lätt att använda. DAB +, 3 års kartuppdatering samt

mer information på sidan 24.

snabb åtkomst till bakre kamera och röststyrning via smartphone.

VELOCATE GPS-Tracker

TEN HAAFT satellitsystem

NEW

Velocates innovativa GPS-spårningssystem ger optimal skydd mot stöld

Med satellitsystemen (tillval) från tio Haaft blir nöjet att titta

tack vare intuitiv appkontroll med tyst alarmläge och en självförsörjande

på TV i KNAUS-bilarna ännu bekvämare. Beroende på modell

sändning upp till 3 månader utan strömanslutning. Mer information

erbjuder Oyster 80 Premium-systemen tydlig TV-mottagning

finns på sidan 19.

och tekniska höjdpunkter som appkontroll via smarttelefon

1. Kastrullset Skipper 8+1
Artikelnr 51 013 | € 69,90

Instä

2. Porslinsset Cosmic, 8 delar
Artikelnr 51 014 | € 37,90

n.
llbar i sju läge

3. Muggset 4 st., blå
Artikelnr 651/020 | € 19,90

4

Sats om fyra
stycken.

5

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

och mycket mer.

5. Campingstol Kerry Phantom , antracit
Artikelnr 651/019 | € 89,90

Den nya head-up displayen med navigering, hastighet och

TRUMAS

6. Fotstöd Kerry Phantom  , antracit
Artikelnr 601/143 | € 36,90

trafikskyltsigenkänning. För att göra resan ännu mer avslappnad och

Högsta kvalitet från vår partner Truma. Med det intelligenta

underhållande har Pioneer navigationssystemet allt du behöver för korta

Truma iNet-systemet kan du även styra klimatanläggningen,

och långa avstånd. Mer information hittar du på sida 29.

värmesystemen samt gasförsörjningen enkelt via appen.

PIONEER Headup Display

NEW

Listpriser Tyskland i euro inkl. 19 % moms

3

n till
Förvand la stolegplats.
en bekväm lig

Erbjuder många campingtillbehör
www.frankana.de
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Upptäck allt KNAUS har att erbjuda på våra kanaler i sociala medier!
På www.knaus.se finns massor av information om KNAUS.

Denna katalog representerar den senaste serien och de senaste versionerna vid tiden för tryckning (07/2019).
Ändringar i konstruktion och utrustning efter tryck, särskilt på grund av förändringar i rättsliga ramvillkor, är
undantagna. Observera att en del av bilderna i denna katalog visar alternativa mönster eller tillvalsutrustning,
som levereras mot en extra kostnad. Färgavvikelser är möjliga på grund av trycktekniken. Vänligen skaffa
detaljerad information om det aktuella läget i serien från en auktoriserad märkesåterförsäljare innan du köper
ett fordon. Inredningen som visas i katalogen är inte en del av leveransen. Observera även informationen i aktuell
prislista, särskilt när det gäller vikter, lastalternativ och toleranser. Kopiering, även utdrag, är förbjudet utan
föregående skriftligt godkännande av Knaus Tabbert GmbH. Tryckfel, översättningsfel och andra fel undantagna.
Knaus Tabbert GmbH . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Tyskland

Generalagent i sverige

BERGHOLM FÖRSÄLJNING AB
Gesällgatan 6 . 681 42 Kristinehamn . Tel: 0550-380 80 . bergholm.com

Art.nr. R08116416-SE

Din KNAUS-återförsäljare
ser fram emot ditt besök!

