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DESEO

2-4 5

DESEO 400 TR DESEO 400 TR DESEO 400 TR

DIN FRIHET  
ÄR VÅR  
FILOSOFI

KNAUS MODELLÖVERSIKT

från sidan 36

DESEO PLANLÖSNINGAR

Fotograferade planlösningar i den här katalogen: DESEO 400 TR

Tillåten totalvikt kg 1.500

Nyttolängd cm 402

Bredd cm (yttre/inre)� 230�/�216

Totallängd cm 599

Höjd cm (yttre/inre)� 258�/�196

Instegsdörr (standard) STYLE
Instegsdörr (tillval) STYLE PLUS

ÖVERSIKT HUSVAGNAR

100% KNAUS Video tillgänglig
youtube.knaus.com

360° bild
www.knaus.se

 Sovplatser

 Sittplatser

 Enkelsängar

 Tvärsäng

 Fransk säng

 Queen size-säng

 Uppfällbar säng

 Höj- och sänkbar säng

 Gästsäng

MODELLBETECKNING*

Säng 
Q Tvärsäng fram/bak
F Fransk säng
X Queensbädd 
E Enkelsäng

Sittgrupp
L L-sittgrupp
U U-sittgrupp
D Dinett 
S Salong-sittgrupp

Varianter 
K Barnrum 
B Badrum
P Panoramakök
TR Transport

SÄNGVARIANTER

* Tudelning (fram-bak) / Tredelat (fram-mitten-bak)
Alla uppgifter som delvis innehåller extrautrustning kan fås mot ett pristillägg.

DEN FLEXIBLA

Ta med din 
cykel på resan!

Om du väljer motorcykelhållare 

(tillval) får du den
 praktiska 

sittbänken som är vikbar.

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 husvagnar 
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.
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TRAVELINO 400 QL TRAVELINO 400 QLSPORT&FUN 480 QL SPORT&FUN 480 QL SPORT&FUN 480 QL 

SPORT&FUN TRAVELINO

Fotograferade planlösningar i den här katalogen: 480 QL

Tillåten totalvikt kg 1.300

Nyttolängd cm 480

Bredd cm (yttre/inre)� 232�/�216

Höjd cm (yttre/inre)� 257�/�196

Totallängd cm 625

Förvaringsutymme garage fram cm 160 x 216

SPORT&FUN PLANLÖSNINGAR

Instegsdörr (standard) STYLE
Instegsdörr (tillval)� --

Fotograferade planlösningar i den här katalogen: 400 QL

Tillåten totalvikt kg 900

Nyttolängd cm 402

Bredd cm (yttre/inre)� 215�/�204

Totallängd cm 519

Höjd cm (yttre/inre)� 258�/�196

TRAVELINO PLANLÖSNINGAR

Instegsdörr (standard) TREND
Instegsdörr (tillval)� --

KNAUS MODELLÖVERSIKT

från sidan 66

från sidan 52DEN PRAKTISKA DEN INNOVATIVA

Med dess praktiska d
etaljer 

som den stora bakre dö
rren är 

Sport & Fun förstahandsvalet
 

för aktiva semesterfirare.
PowerAxle, Fiber Frame 

och ultralätt konstr
uktion 

gör Travelino till vår 
innovationsmodell.
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Fotograferade planlösningar i den här katalogen: 500 EU, 500 FU, 500 UF, 500 KD, 540 FDK

Tillåten totalvikt kg� 1.100�-�1.800

Nyttolängd cm (min/max)� 400�/�660

Bredd cm (yttre/inre)� 232�-�250�/�216�-�234

Höjd cm (yttre/inre)� 257�/�196

Totallängd cm (min/max)� 599�/�861

Instegsdörr (standard) STYLE
Instegsdörr (tillval) STYLE PLUS

SPORT SILVER SELECTION PLANLÖSNINGAR

KNAUS MODELLÖVERSIKT

från sidan 81

Med ett stort antal 
planlösningar 

och ett unikt pris
-prestanda-

förhållande finns d
et något för alla!

DEN MÅNGSIDIGA

15 rätt: De här 
planlösningarna gör

 

alla till vinnare.

SPORT 
SILVER SELECTION 400 QD

SPORT 
SILVER SELECTION 500 QDK

SPORT 
SILVER SELECTION 460 EU

SPORT 
SILVER SELECTION 500 FU

SPORT 
SILVER SELECTION 650 UDF

SPORT 
SILVER SELECTION 540 FDK

SPORT 
SILVER SELECTION 400 LK

SPORT 
SILVER SELECTION 450 FU

SPORT 
SILVER SELECTION 500 KD

SPORT 
SILVER SELECTION 580 QS

SPORT 
SILVER SELECTION 550 FSK

SPORT 
SILVER SELECTION 420 QD

SPORT 
SILVER SELECTION 500 EU

SPORT 
SILVER SELECTION 540 UE

SPORT 
SILVER SELECTION 500 UF

SPORT SILVER SELECTION 
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SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 550 FSKSÜDWIND 500 UF

SÜDWIND 500 QDK

SÜDWIND 750 UDF

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 500 FU SÜDWIND 540 FDK SÜDWIND 650 PEB

SÜDWIND 650 PXBSÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 PF SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 540 UE

3-8 4-9

SÜDWIND
SÜDWIND PLANLÖSNINGAR

Fotograferade planlösningar i den här katalogen: 450 FU, 540 UE, 540 FDK, 580 QS, 650 PEB, 650 PXB

Tillåten totalvikt kg� 1.300�-�2.200

Nyttolängd cm (min/max) 444 / 746

Bredd cm (yttre/inre)� 232�-�250�/�216�-�234

Höjd cm (yttre/inre)� 257�/�196

Totallängd cm (min/max) 643 / 947

Instegsdörr (standard) KOMFORT
Instegsdörr (tillval) PREMIUM

KNAUS MODELLÖVERSIKT

från sidan 94

HUSVAGNSIKONEN

En av de allra först
a 

husvagnsmodellerna och idag en 

framgångssaga. I nästan
 60 år 

har Südwind utvecklats med nya 

funktioner och des
igndetaljer. 

15 smarta planlösningar 

varav 3 är utrustade 

med frontkök.
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SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 580 UF

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UK

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 750 UFK

4-7 4-9

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION PLANLÖSNINGAR

Fotograferade planritningar i den här katalogen: 580 UF, 590 UK & 650 UDF

Tillåten totalvikt kg 1.700�-�2.500

Nyttolängd cm (min/max) �568�/�746

Bredd cm (yttre/inre)� 250�/�234

Höjd cm (yttre/inre)� 257�/�196

Totallängd cm (min/max)� 787�/�947

Instegsdörr (standard) STYLE PLUS
Instegsdörr (tillval)� --

ab Seite 108från sidan 108

Det handlar om flera små detaljer som 

tillsammans utgör skillnaden och skapar den 

sofistikerade känslan. Högsta kvalitet på material 

i harmoni med vackra färger och design gör att 

du hela tiden påminns om en förstklassig miljö. 

Det rejäla panoramafönstret erbjuder fantastisk 

utsikt, samtidigt som den behagliga golvvärmen 

gör att du alltid kan njuta fullt ut - perfekt för det 

nordeuropeiska klimatet!

CHASSI & KAROSS

 Dragstångstäckning

 16″ Aluminiumfälgar

  Slät aluminiumplåt, front- och bakgavlar släta

  Panorama sky roof inkl. 4 spotlights 

 Vinterluckor kylskåp

 SCANDINAVIAN SELECTION dekor exteriör

INTERIÖR

 Akryl ovan köksbänk

  Resårdynor sittgrupp 

fram för ökad sittkomfort

 Mikro över kyl 

  Kylskåp, 190 liter, 

två dörrar

 Köksfläkt

  Köksutrustningskit med:  

Pappershållare, kryddhylla,  

handdukshängare

 Komplett duschutrustning

ELEKTRONIK

 TV-förberedd med TV-hållare

  Huvudbrytare med nivåvisning 

för färskvatten

KLIMATANPASSAD FÖR SKANDINAVIEN

Oavsett om du färdas på isiga vägar g
enom 

snötäckta landskap,
 eller längs soliga k

ustvägar, på 

väg till värme och salta bad, så
 ger Scandinavian 

Selection både trygg
het och komfort.

KNAUS MODELLÖVERSIKT

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION UTRUSTNING

  Strömförsörjning  

inkl. laddmodul

 USB uttag

 Stämningsbelysning

GASOL / VATTEN

  ALDE vattenburen centralvärme 

inkl. varmvattenberedare 

 ALDE vattenburen golvvärme

 Invändigt avloppssystem

  Färskvattentank, 45 liter, 

fast inbyggd

  Vattenförsörjning  

via 12 V pump

SÄKERHET

 Brandvarnare
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Klubbmedlemmar får exklusiva 

inbjudningar till KNAUS 

möten och vår spänn
ande 

kundtidning INSIDE.

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.

5. mein.KNAUS familjen

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 129 eller bli medlem direkt: 

 mein.knaus.com 

1. Utvecklingen

Vem ska husvagnen passa för? Aktiva 
semesterfirare,�familjen�eller�paret�på�tur?�Vi�
utvecklar olika modeller och planlösningar för 
att husvagnen ska formas efter just dina behov.

2. Prototyp och testfas

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

3. Produktion

Har prototypen klarat alla tester? Då sätter vi igång! I 
Jandelsbrunn, Bayern ligger huvudkontoret. Nu dröjer 
det inte länge förrän de nya husvagnarna 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.

1960 Helmut Knaus grundar KNAUS i  
frankiska Marktbreit.

1961 KNAUS Svalbo introduceras på  
marknaden – kompakt, bekväm och lätt.

1962 En ikon föds. Premiär för  
KNAUS SÜDWIND.

1970 En ny tidsålder inleds: Vår  
huvudfabrik i Jandelsbrunn byggs.

1973 Helmut Knaus erhåller utmärkelsen 
Bundesverdienstkreuz för sitt mod och sin 
pionjäranda.

1985 Kurvan pekar rakt upp. Det syns nu  
även tydligt på nya logotypen.

2011 Svalboet återkommer till jubileet - i 
begränsad upplaga på 150 stycken.

2013 Uppbrottsstämning hos KNAUS: Med vår 
Caravisio-studie inleds en ny tidsperiod.

2016 Enbart lätta konstruktioner är inte 
tillräckligt för oss: vi vill göra revolution. 
TRAVELINO 2.0 börjar serietillverkas. Från och 
med nu styr MissionTec över våra arbeten och 
fordonskoncept.

2017 TRAVELINO följs av helt nya DESEO med det 
senaste inom FibreFrame-teknik.

2018 Med vår nya produktionshall i Jandelsbrunn 
blir vi ännu effektivare.

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.

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 
husvagnar som du kan tillbringa den bästa tiden i ditt liv i.
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POWERAXLE

THE MISSION

FIBREFRAMEFRAMTIDEN  
BÖRJAR NU

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.

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.

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.

LÄTTA MATERIAL
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!

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

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.

KNAUS MISSIONTEC

ANSLUTNINGSTEKNIK

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.
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KNAUS FORDONSPÅBYGGNAD

BÄSTA TEKNIK
FÖR ÅRETS 
HÄRLIGASTE TID

1. ROBUST OCH HÅLLFAST TAK AV 
GLASFIBERARMERAD PLAST 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.

2. STABIL PRO.TEC FRAME 2

Pro.Tec Frame är en extra massiv aluminiumprofilskena som 
förbinder sidoväggen samt den främre och bakre väggen och 
taket med varandra. Den förbättrar stabiliteten hos karossen 
och därmed hållbarheten hos hela fordonet. 2 tältskenor på båda 
sidor. Särskild höjdpunkt: i Pro.Tec Frame finns en inarbetad 
kammare för tätningsmassan. Massan kan alltså inte längre tränga 
ut vilket ger en snygg framtoning.

3.  KNAUS CATEYE evolution BAKLJUS 2

De nya bakljusen CATEYE evolution med tredimensionell lampgeo-
metri och dynamiska LED-blinkljus är en vidareutveckling av KNAUS 
unika mörkersignatur och förbättrar samtidigt trafiksäkerheten.

4. FÖRSTKLASSIGA FOLIER 1

En tidlös design gör ingen nytta om fordonet ser gammalt och slitet 
ut efter bara några år. Därför använder vi uteslutande förstklassiga 
folier från välkända tillverkare som t.ex. 3M, Avery och Oracal.

5. CENTRAL SERVICEBOX 2 & VATTENFILTER 3

Hela försörjningstekniken på ett centralt ställe. Via luckan i sidoväggen 
når du snabbt och enkelt alla viktiga delar. Det nya vattenfiltret 
är lättåtkomligt och lätt att installera samt att byta ut. Du hittar 
detaljerad information om serviceboxen på sida 23 och information om 
vatten- och filtreringssystemet på sida 24.

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.

7. TÄTHETSGARANTI 1

Husvagnar byggda av Knaus Tabbert GMBH har en 
Europatäckande 10-årig täthetsgaranti och 2 års fabriksgaranti 
via din Knaus-återförsäljare.

1 Standard 2 Modellberoende 3 TillvalExklusiva 17 " alum
iniumfälgar 

i riktig Knaus-anda
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Starta semestern avslappnat  
och med bästa utrustning

KNAUS KVALITET

1. DUSCHDRAPERI SOM BLIR SOM EN DUSCHKABIN 1, 3

Det är känt: det våta duschdraperiet i en husvagn söker ständigt 
kroppskontakt. Hos oss förhindras detta av en integrerad luftkammare 
som ger duschdraperiet form och håller det borta från kroppen. 

2. OPTIMALT GASOLUTRYMME 1 
 

Den nya generationens gasfilter 3 från Truma filtrerar dessa rester 
ur gasen och avger dem till en filterpad. De samlas i en filterpad på 
filterkoppens botten, som är lätt att ersätta vid byte av flaskbyte. I 
motsats till den föregående modellen krävs inte längre något byte 
av filterpatronen. Gasfiltret från Truma 3 garanterar på så sätt en lång 
livslängd både för gasolanläggningen och alla gasdrivna enheter.

3. STÖDHJUL MED LASTINDIKATOR 2 
 

Det nya stödhjulet med lastindikator gör det enkelt att undvika 
fellastning. Här ser du den aktuella, vertikala belastningen direkt så 
att du vid behov kan åtgärda den.

4. AKS SPÅRSTABILISATOR 1  
& AL-KO AAA PREMIUM BROMS 2

Den standardmonterade AKS-spårstabilisatorn förhindrar 
krängningar och farliga sladdar. Och tack vare den självjusterande 
bromsen AL-KO AAA Premium bromsas husvagnen med optimal 
avstämning till dragfordonets bromsförlopp.

5. CYKELSTÄLL THULE CARAVAN SUPERB 2, 3

Med en lastvikt på upp till 60 kg är cykelstället optimalt lämpad för 
två cyklar. Montering sker på dragstången och tack vare den låga 
plattformen har du tillgång till gasolutrymmet även när cyklarna är på.

6. SÄKERT ALKO-CHASSIS 1

Chassit på våra husvagnar är alltid varmförzinkat och ger därför 
ett särskilt skydd mot korrosion. Tack vare länkarmsaxlar och 
oljetrycksdämpare kör du både säkert och bekvämt.

7. KNAUS INSTEGSDÖRRAR 1  

 
Alla våra instegsdörrar har massiva metallås som ger maximal säkerhet. 
Det automatiska systemet med tystgående låsmekanik är inte bara en 
glädjekälla för dig själv. Även dina grannar på campingplatsen kan njuta 
av lugna och tysta nätter. Du hittar mer information på sidan 22.

1 Standard 2 Modellberoende 3 Tillval

Från sida 28 kan du läsa om 

våra höga krav på s
ovkomfort och 

våra olika sängvaria
nter.

Våra husvagnar har element som ökar bekvämligheten vid så 
väl transport som boende så att din semester blir fantastisk, 
från början till slut. Därför sätter vi lika stort värde på en AKS-
spårstabilisator som på utmärkta madrasser.
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En bra start på semestern med  
KNAUS husvagnar

KNAUS servicebox:  
Praktisk och central

Med den nyutvecklade serviceboxen styr du utlopps- och avluftningsventiler, 
tank och strömanslutning. Serviceboxen är snyggt integrerad i sidoväggen och 
ger dig snabb åtkomst till alla viktiga delar av husvagnens försörjningsteknik. I 
stället för att slösa tid på att leta eller utföra omständliga arbetsmoment är du 
snabbt klar och kan fortsätta koppla av.

med 600 mm 
och 700 mm 
bredd (beroende 
på planlösning).

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

UNIK SERVICEBOX

A.  Tankutloppsventil

B. Tömningsventiler

C. Strömanslutning

D.  Vattentank med rengöringsöppning 
Med utdragbar påfyllningshjälp och 
inbyggt uppsamlingskärl behöver du 
inte vara rädd för överfyllning.

E.  Praktiskt förvaringsutrymme  
(beroende på planlösning)

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

Tätning mot slagregn (dubbeltätning)

Med fönster inkl. mörkläggning -- -- --

Automatiskt stängningssystem -- -- --

Flerfunktionellt lås -- -- -- --

Dolda gångjärn -- -- -- --

2 Klädkrokar fast fast fest fällbara fällbara

Flerfunktionell kasse -- -- -- --

Inkl. papperskorg -- -- --

Paraplyställ -- -- -- --

KNAUS INSTEGSDÖRRAR & SERVICEBOXNy och förbättrad 
låsmekanism

NEW

Med våra fem olika instegsdörrar står hela världen öppen. För att hålla oönskat 
regn och rusk ute är alla instegsdörrar från KNAUS försedda med väderbeständig 
dubbeltätning. Varianterna KOMFORT och PREMIUM är dessutom utrustade med 
ett automatiskt stängningssystem och kan, beroende på planlösning, levereras i 
ett extra brett utförande.
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Vårt filter gör din 
semester ännu bättre

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.

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

NEW

Förorenat vatten 
kan förstöra din 

semesterglädje, men 

också skada din häl
sa.

Att kunna laga mat och 

duscha med hygieniskt rent 

vatten är en av KNAUS 

normer för semesterglädje.
Vattenfilter från 

BWT är helt fritt 
från kemikalier.

2. Installationen är särskilt lätt tack vare anslutningen 

och tydliga markeringar.

4. Om inget ersättningsfilter är tillgängligt, garanterar 

adaptern ytterligare vattenförsörjning.

1 2

3 4

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

används den endast när fordonet överlämnas.

3. Från installationstillfället kan filtret lagras i upp till 6 

månader. En speciell knapp visar aktuell status.

KNAUS FÖRSÖRJNINGSTEKNIK

Ej möjligt på SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION.  (liknande bild)

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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Vi bygger inga luftslott utan  
möbler som skapar bra rumsmiljö

Kraven som ställs på inredningen i våra 
husvagnar är enormt höga. Det räcker 
inte med tilltalande design och gott om 
förvaringsutrymme. Hållbarhet, robusta 
konstruktioner och teknik som begeistrar 
hela livet – det är våra riktmärken.

KNAUS MÖBELMANG

1. STABILA MJUKSTÄNGANDE 
FULLUTDRAG 2

Tack vare möjlighet att dra ut lådorna hela vägen 
kan de fyllas längst bak utan problem. De styrs 
exakt och stänger mjukt under fordonets fulla 
livslängd och förmodligen längre än så.

2. REPTÅLIGA HPL/CPL YTOR 1

High-Pressure-Laminate och Continuous-Pressure-
Laminate är laminat som framför allt används till 
den hårda belastningen i t.ex. kök. Den flerskiktade 
karossen produceras under mycket hårt tryck och 
förseglas med extra motståndskraftigt Decklayer. 
Detta gör våra arbets- och bordsplattor (alltid 
HPL) och inredningsfronter (modellbaserad CPL) 
extra reptåliga. 

3. EXKLUSIV INNERBELYSNING 3

Vi integrerar stämningsfulla ljuskoncept överallt där 
indirekt ljus ökar välbefinnandet. Men vi tänker även 
på den praktiska nyttan. Innerbelysningskenan under 
arbetsbänken i köket lyser exempelvis även över 
lådorna i öppet läge. Då hittar du korkskruven snabbt 
även på kvällen. Bakväggen i köket har en beklädnad 
i samma dekor som arbetsskivan. Beklädnaden 
fungerar som praktiskt stänkskydd och ger köksdelen 
ett harmoniskt helhetsintryck.

4. SOLID PLUGGTEKNIK 1

Våra möbler förbinds seriemässigt med en exklusiv 
pluggteknik. Det gör att vi uppnår en mycket hög 
noggrannhet och att den inbyggda inredningen blir 
betydligt mer stabil, något du kommer ha glädje 
av i många år.

1 Standard 2 Modellberoende 3 Tillval

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.
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1a

1b

KNAUS SOVKOMFORT

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.

VÅRA 
FUNKTIONER FÖR 
DIN SOVKOMFORT

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. RIBBOTTEN 1 & KOMFORTFJÄDRING 2,3 
 

De flesta husvagnar 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 (2b) .

3. BÄDDBREDDNING 2,3

Naturligtvis vill vi få maximal mängd sovplats för dig. Särskilda 
detaljer som till exempel den variabla fotförlängningen för frans-
ka bäddarna eller de exakt anpassade rullbäddarna och madrass-
insatserna för enkelsängar bidrar till extra mycket sovplats.

4. SÄNGHÖJD 1 
 

Våra designers ser till att sängarna är så lättillgängliga som 
möjligt i alla planlösningar. Med förlängningen av enkelsän-
garna 3, ger en stege säker tillgång. Vissa sängar kan också 
monteras i en låg version 2 (inklusive garderob).

5. FÖRVARINGSUTRYMMEN,  
EL-UTTAG OCH BELYSNING 2 

 
Läs lite mer, ladda din telefon över natten och ha dina glasögo-
nen nära till hands. Detta och mycket mer gör sovdelen till en 
mycket behaglig plats med dimbar belysning.

6. RUMSDELARE I TEXTIL 1  

& SAMT VÄGGBEKLÄDNAD 1 
 

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 TillvalMed våra skräddarsydda 
lakan optimeras 

sovkomforten (tillval).



30 31|

1

2

1 2

ENKELSÄNGAR

FRANSK SÄNG

QUEEN SIZE-SÄNG

TVÄRSTÄLLD SÄNG

BARNSÄNGAR

GÄSTSÄNG

UPPFÄLLBAR SÄNG

Gästsäng Gästsäng 2

KNAUS SÄNGVARIANTER

Bekväm 
tillgång från 
utsidan.

BARNSÄNGAR SPORT 500 KD

upp till 196 x 112 cm

Drömlikt! Upptäck våra 
sängvarianter.

Generös på alla sätt. Tack vare rullribbotten 
behövs det bara några få handgrepp för 
att göra om enkelsängarna till en stor och 
bekväm dubbelsäng.

Planlösningar: SPORT 460 EU, 500 EU, 540 UE, 
SÜDWIND 460 EU, 540 UE, 580 UE, 650 PEB

Tack vare den speciella rumsindelningen 
får du en känsla av extra mycket rymd och 
upp till 210 cm långa sängar.

Planlösningar: SPORT 400 QD, 420 QD, 500 
KD, QDK, 580 QS, SÜDWIND 420 QD, 500 
QDK, 580 QS

Perfekt för två. Med bäddmåttet på 200x157 cm 
erbjuder den franska bädden rikligt med plats för 
sömn och mysiga stunder.

Planlösningar: SPORT 450 FU, 500 FU, UF, 540 
FDK, 550 FSK, 650 UDF, SÜDWIND 450 FU, 500 
FU, UF, PF, 540 FDK, 550 FSK, 750 UDF

Dubbelt så bra. Tack vare den speciella 
rumsindelningen är queensbädden åtkomlig 
från båda sidor och har bekvämt insteg till 
badrummet i bak.

Planlösningar: SÜDWIND 650 PXB

Alltid där när du behöver den. Den 
nedsänkbara sängen kan lätt fällas upp 
och ner. Ytterligare utrymme under dagen 
och bekväm sömn på natten.

Planlösningar: DESEO 400 TR

Flexibelt och bekvämt. Sittgruppen kan 
lätt omvandlas till en bekväm säng om 
du har gäster som stanna över natten. 
(modellberoende)

1.  Våningssängarna med fallskydd ger en 
säker nattsömn.�Under�sängarna�finns�extra�
förvaringsutrymmen.

2.  Beroende på modell, kan en tredje säng 
väljas till som tillval. 

Planlösningar: SPORT 500 KD, 500 QDK, 540 
FDK, 550 FSK, 580 QS, 650 UDF, SÜDWIND 500 
QDK, 540 FDK, 550 FSK, 580 QS, 750 UDF

1.  Två våningssängar 

som i ett ögonblick 

omvandlas till extra 

förvaringsutrymmen.

2.  . . . eller genom en vinkling 

i andra riktningen, 

en bekväm soffa för 

avkoppling.

MULTIFUNKTIONELL VÅNINGSSÄNG (TILLVAL)
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LÄNGSGÅENDE KÖK

KOMPAKT KÖK

KNAUS KÖKSVARIANTER

UPPLEV 
VÅRA 
KÖKSVARIANTER

PANORAMA KÖK

KOMPAKT KÖK SPORT SILVER SELECTION 500 UF

LÄNGSGÅENDE KÖK SPORT SILVER SELECTION 540 FDK

PANORAMA KÖK SÜDWIND 650 PEB

Perfekt utrymmeseffektivitet. Kylskåpet 
är integrerad i hörnet av köket, vilket 
skapar extra plats.

Planlösningar: DESEO 400 TR, TRAVELINO 
400 QL, SPORT 400 LK, 400 QD, 420 QD, 450 
FU, 460 EU, 500 UF, 500 EU, 500 FU, 540 UE, 
550 FSK, SÜDWIND 420 QD, 450 FU, 460 EU

Smarta detaljer. Den högkvalitativa och 
eleganta�väggpanelen�i�köket�skyddar�effektivt�
mot�fläckar�och�stänk�under�matlagningen.

Planlösningar: SPORT&FUN 480 QL, SPORT 
500 KD, 500 QDK, 540 FDK, 580 QS, 650 UDF, 
SÜDWIND 500 FU, 500 UF, 500 QDK, 540 UE, 
540 FDK, 550 FSK, 580 UE, 580 QS, 750 UDF

Matlagning med en enastående utsikt. 
I frontköket nyttjas hela fordonsbredden. 
Genom det stora fönstret i köket skapas en 
känsla av rymd. Beroende på planlösning 
erbjuder Südwind kylskåp upp till 177 liter och 
tack vare dubbelanslutningen kan kylskåpet 
öppnas i båda riktningarna.

Planlösningar: SÜDWIND 500 PF, 650 PEB,  
650 PXB

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.
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Perfekt utnyttjand
e av utrymmet och stort urval 

av badrum. All från kompakt badrum fram till 

enormt badrum bak med separat duschkabin.

KNAUS badrumsvarianter är stilfulla, genomtänkta och rymliga. Vi 
lägger under designfasen stort värde på vacker formgivning, skön 
atmosfär och att badrummet ska erbjuda så mycket plats som möjligt. 

Universellt och genomtänkt. Extra praktiskt 
tack vare stort handfat. I SPORT med vridbar 
toalett, i SÜDWIND med kassettoalett.

Planlösning: SPORT SILVER SELECTION 400 LK,  
420 QD, 460 EU, 500 EU (UE), 500 QDK,  
SÜDWIND 420 QD, 460 EU, 540 UE, 580 UE, 
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE

Smart och rymligt. Gäller planlösningarna med 
fransk säng-standard. I SPORT med vridbar toalett, 
i SÜDWIND används en kassettoalett i hög kvalitet.

Planlösning: SPORT SILVER SELECTION 450 
FU, 500 FU (UF), 540 FDK, 550 FSK, 650 UDF, 
SÜDWIND 450 FU, 500 FU (UF), 500 PF, 540 FDK,  
540 FSK, 750 UDF

Genomtänkt och riktigt stort. Den som väljer 
tvärsängen och barnsängar får det största 
badrummet. Det har till och med en separat dusch, 
vid sidan av stor rörelsefrihet.

Planlösning: SPORT SILVER SELECTION 500 KD, 580 
QS, SÜDWIND 500 QDK, 580 QS, SCANDINAVIAN 
SELECTION 650 UDF (Illustration liknande)

Hela bakpartiet. Denna badrumsvariant täcker 
bredden bak och har plats för ett stort tvättställ 
med många förvaringsfack bredvid spegeln och 
underskåpet samt separat dusch.

Planlösningar: SÜDWIND 650 PXB, 650 PEB

Bekväm och intelligent. Ett�äkta�flaggskepp�
förtjänar också ett speciellt badrum. Den här 
varianten använder sig även av passagen tack 
vare två rumsavdelare och är därför extra 
variabel och rymlig.

Planlösning: SÜDWIND SCANDINAVIAN  
SELECTION 750 UFK

BADRUMSVARIANT 5

BADRUMSVARIANT 6

BADRUMSVARIANT 7

BADRUMSVARIANT 9
Kompakt och bekvämt. Tack vare  
den vridbara toaletten och det platssparande, 
inpassade handfatet får du ett fullvärdigt 
hygienutrymme även i den kompakta husvagnen.

Planlösning: SPORT SILVER SELECTION 400 QD, 
SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION 580 UF

Innovativ och praktisk. Med duschkaret som kan 
dras ut – som en låda – är badrummet i SPORT&FUN 
ett äkta utrymmesmirakel som lämnar gott om plats 
över för boende och transport.

Planlösning: SPORT&FUN 480 QL

Kompakt och bekvämt. Gott om plats, även för 
en lättskött och bekväm kassettoalett, praktisk 
dusch, extra förvaringsyta - tack vare stort handfat 
som är en enhet - och många praktiska detaljer 
som exempelvis ett fack för tvätten.

Planlösning: DESEO 400 TR

BADRUMSVARIANT 4

BADRUMSVARIANT 2

BADRUMSVARIANT 1

BADRUMSVARIANT 3 Variabel och framtidsinriktad. Smart 
användning av utrymmen är en trend för 
framtiden. Med den vikbara väggen kan antingen 
badrummet eller boendedelen utökas. Precis så 
som du vill ha det.

Planlösning: TRAVELINO 400 QL

BADRUMSVARIANT 8

UPPLEV VÅRA 
BADRUMSVARIANTER

KNAUS BADRUMSVARIANTER



NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

Central servicemodul i gasolutrymmet med 

försörjningsanslutnin
gar och öppning för

 tömning av 

kassettoaletten för 
maximal användarkomfort.

Progressivt formspråk genom 

innovativ konstrukt
ion. Så bra  

ser framtiden ut. 

är det andra kapitlet 

i THE MISSION 

och är en del av 

revolutionen.

förenar boende och 

transport på ett 

enastående sätt.

visar vägen mot framtiden 

med sin revolutionära 

ram, FibreFrame.

DEN FLEXIBLA
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

258 cm

230 cm

599 cm

Upp till 4 
sovplatser.

Den automatiska bakluckan gör 

inte bara lastningen 
enkel utan den 

förbinder också bode
len med naturen.

2-4

Jürgen Thaler, produktchef
KNAUS Husbilar & Husvagnar

Mitt tips

DESEO HÖJDPUNKTER & VARIANTER

DESEO ÖVERSIKT

2-4   5
 

       
Planlösningar 1

Tillåten totalvikt kg 1.500 - 2.000 

Du hittar mer på 

www.knaus.se  

Hela världen i en planlösning. Så 
bra som DESEO är konstruerad kan 
Julia och Felix enkelt lasta in allt som 
gör deras semester perfekt.

Motorcykelhållaren 
(tillval) i kombination 

med det fällbara  
sätet ger maximalt 

med utrymme.

”DESEO med dess enorma baklucka är 

optimal för utbyggnad av boytan. Vår 

partner WIGO erbjuder tält som kan 

kombineras med en markis, speciellt 

utvecklad för DESEO.”
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

3 DESEO 400 TR

Den 170 X 186 cm breda bakluckan 

och den stabila påfa
rtsrampen gör 
lastningen enkel.

1.  Stabil motorcykelhållare (tillval). Motorcyklar måste vara extra 
bra�säkrade�för�en�transport.�Hos�DESEO�finns�det�bland�annat�en�
stabil motorcykelhållare för detta.

2.  Flexibel och mysig. Med några enkla handgrepp förvandlas 
dubbelbädden till en bekväm sittbänk. Och tack vare de variabla 
pallarna och det fällbara bordet kan du även göra plats för gäster.

3.  Välorganiserat lastrum. I transportläge är möblerna säkert 
surrade på sidoväggarna. Allt har sin plats och du får utrymme 
över för cyklar och annat.

4.  Integrerade lastramper (tillval). DESEO har alltid två stabila 
påfartsramper ombord som kan köras ut för enkel lastning.

Det fällbara bordet 
och pallarna surras 

säkert fast på 
sidoväggen.

Gastrycksfjädrar unde
rlättar 

öppningen och stäng
ningen.

DESEO VARIATION

FÖRVARINGSUTRYMME  
ÖVERSIKT

400 TR  

Premium gasolutrymmet 

ger enkel tillgång til
l viktiga 

förbindelser av försö
rjningstekniken.
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DESEO 400 TR

DESEO BO & LEVA

Stor lucka för fräsch sommarluft. På väg hela 
dagen och ändå inte mätt på synintryck. Tack 
vare den rejäla bakluckan kan Julia och Felix 
skåla avslappnat inomhus vid middagen och 
känna sig som om de vore utomhus.
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

Fri sikt ut i 
det fria. }

1.    Sänkbar LED-tv (tillval). TV:n på 
apparaten på 24 tum med Full HD 
försvinner elegant i sidoväggen så att 
den inte kan skadas under transporten 
och tar så lite plats som möjligt. 

2.  Rymlig garderob. Med gott om plats 
för fantastiska semesterupplevelser 
under�flera�veckor.�

3.  Extra förvaringsutrymme. Även 
platsen under sittgruppen utnyttjas 
naturligtvis perfekt i DESEO.

DESEO BO & LEVA

LOUNGE ÖVERSIKT

400 TR Sittbänk med pallar

För alla smaker! De speciella 

sittdynorna finns i 6
 olika varianter. 

Det fällbara bordet ka
n lätt stuvas 

undan när det inte 
används.
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DESEO 400 TR

1

2

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR 1.  Praktisk Orga-box. I köket fnns det 
många små hjälpredor. Tack vare 
Orga-boxen har allt sin egen plats 
under resan. 

2.  Modern utrustning. Här möts 
funktion och design på ett perfekt 
sätt. Persiennerna passar utmärkt 
i det moderna rumskonceptet och 
mörklägger mycket bra.

Extra förvaringsytor
 

ger ännu mera 
förvaringsutrymme. 

DESEO LAGA MAT & NJUTA

Matlagning för två. 
Gasolspisen med två 
brännare är optimalt 
placerad, utnyttjar 
utrymmet pefekt och 
erbjuder tillräckligt med 
plats för tillagning av 
favoriträtterna. Klassiskt 
och enkelt hos Julia och 
Felix: god pasta.

KÖK ÖVERSIKT

400 TR Kompakt kök

Du hittar mer information 
om våra kök på sidorna 32 - 33.

Kylskåpet på 108 liter är 

mycket platsbesparand
e.

Extrapallen ingår so
m 

standard och erbjud
er 

2 extra sittplatser.
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1

140 cm

200 cm

Tack vare den rejäla b
ackluckan ligger i 

DESEO praktiskt taget mitt i naturen.

DESEO SOVA & DRÖMMA

UPPFÄLLBAR SÄNG DESEO 400 TR

UPPFÄLLBAR SÄNG DESEO 400 TR

GÄSTSÄNG DESEO 400 TR

Här har den bästa drömmen redan gått i 
uppfyllelse. Alla som, precis som Julia och 
Felix, gärna sover med utsikt men samtidigt 
vill ha det bekvämt kommer att älska den 
höj- och sänkbara sängen längst bak. Den 
är enkel att ta ner och när luckan är öppen 
blir den till den bästa utsiktsplatsen om 
man vill räkna stjärnor.

 Gästsäng Uppfällbar säng

 Revolutionär konstruk
tion: Skenan till den

 

höj- och sänkbara sä
ngen är direkt integ

rerad 

i FibreFrame-ramens B-stolpe. 

1.  Platsbesparande. Den nedsänkbara sängen kan 
lätt hissas upp på dagen när den inte används. 
På natten ger den maximal sovkomfort tack vare 
högkvalitativa EvoPore madrasser.

2.  Bekväm gästsäng. Sittgruppen kan lätt 
omvandlas till en bekväm gästsäng. 

SÄNG ÖVERSIKT

400 TR   4  

Du hittar mer information om 
våra sängar på sidorna 30 - 31.
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1 2 DESEO 400 TRDESEO 400 TR

DESEO 400 TR

1.  Innovativt duschdraperi. En 
integrerad luftkammare skapar en 
duschkabin av draperiet och håller 
det borta från kroppen.

 2.  Rymligt tvättfack. Ytterligare en 
praktiskt detalj som gör att allt 
i DESEO alltid är organiserat på 
bästa sätt. 

Gott om förvaringsyta tack 

vare förlängt handfat
. 

Bekväm kassettoalett som 

är enkel att hantera
.

DESEO VÅRDA & VILA

Badrumsvariant 1

BADRUM ÖVERSIKT

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

Bikerstyle som inte  
skäms för sig. 
Förvaringsfacken i 
badrummet är rymliga 
och Felix får enkelt 
plats med allt för en 
tidig start. 

Extra praktiskt för 
blöta handdukar.



NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

helt enkelt är en 

verklig legend bland 

husvagnar. 

kan transportera varie-

rande sportutrustning 

utan problem. 

kombinerar boende- 

kvalitet och  

nyttjandevärde 

perfekt. Formdelarna av robust A
BS-PMMA-plast  

sörjer för ett markant utseende och
 ser ut  

som nya även efter många år.

Perfekt materialbindning 

och maximal stabilitet tack 

vare Pro.Tec Frame

(fler detaljer på sid
an 19).

DEN PRAKTISKA
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

257 cm

232 cm 625 cm

Jürgen Thaler, produktchef
KNAUS Husbilar & Husvagnar

Mitt tips

På sidan 19 får du veta varför
 

det glasfiberförstär
kta taket 

High-Strength är ex
tra stabilt.

Med den stabila steg
en kommer 

man säkert upp på taket. 

SPORT&FUN HÖJDPUNKTER & VARIANTER

SPORT&FUN ÖVERSIKT

4   4
 

       
Planlösningar 1

Tillåten totalvikt kg 1.300 - 1.700 

Förvaringsutymme  
garage fram cm ca. 160 x 216

Du hittar mer på 

www.knaus.se  ”Vill du ha ännu mer plats på semestern? Då är 

förtältet från WIGO perfekt för dig eftersom det 

är skräddarsytt för SPORT&FUN och passar 

exakt. Användarvänlig uppbyggnad med 

kederindragning och avtagbara sidodelar är 

bara några av fördelarna.” Mer information 

finns�på:�www.wigo-zelte.de 

Upp till 4 
sovplatser.

Motorcykelhållare 
(tillval).

Namnet säger allt: SPORT&FUN. Den 
perfekta husvagnen för surfsemestern. 
Tack vare det stora garaget får du med 
all utrustning.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL 1.  Rejält garage fram. Fäll upp sängen 
eller använd den valfria höjdjusteringen, 
sedan�finns�det�optimal�plats�för�olika�
sport- och fritidsutrustningar.

2.  Nedsänkta surrningsöglor. För 
omptimal säkring och för att det inte ska 
uppstå snubbelställen om last saknas.

Här kan du även tra
nsportera dina kajaker och 

surfbrädor säkert: 
det relingförsedda taket kan 

man gå på, och det 
klarar mycket.

Påfartsramp och surrningsmöjligheter för 

enkel lastning och 
säker färd.

Lasta bekvämt: 
bakdörren  

är 92 cm bred.

SPORT&FUN VARIATION

FÖRVARINGSUTRYMME  
ÖVERSIKT

480 QL  
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN BO & LEVA

Surfa och uppleva världen. 
Medan Julia testar Atlantens vågor 
händer det att Felix ägnar sig åt sin 
reseguide för att hitta nästa mål.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Vem behöver  
egentligen vinglas?

De håller vad de lov
ar. 

Luckorna kan öppn
as 

fullt och är extra 
stabila.

Den som väljer det 
utdragbara skåpet 

får extra förvaring
.

Reptålig HPL-arbetsbänk och 

CPL-inredningsfronter
 ser 

fortfarande ut som
 nya efter 

många matlagningsevent.

1.  Gasolspis i hög kvalitet med tre brännare. 
Tillaga espresso, koka spagetti och tillreda 
sås samtidigt – inte ostadigt alls tack vare 
stabilt gjutjärnsgaller.

2.  145 liters kylskåp i full höjd. Du får plats 
med allt och når det bekvämt, utan att du 
behöver böja dig.

3.  Rymligt utdragbart skåp. Utrymmet an-
vänds optimalt för maximalt förvaringsut- 
rymme och mer glädje vid matlagningen.

SPORT&FUN LAGA MAT & NJUTA

KÖK ÖVERSIKT

480 QL Längsgående kök

Du hittar mer information 
om våra kök på sidorna 32 - 33.
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1SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

199 cm
143 cm

125 cm

Gott om förvaringsutrymme så 

att du alltid får p
lats med allt.

Varför EvoPore-
kallskumsmadrasserna  

är så speciella får 
du  

veta på sidan 27.

1.  Fällbar säng. Med gastrycksfjädrarna blir uppfällningen  
riktigt enkel. Lastningen kan börja.

2.  Höjdjusterbar säng. I SPORT&FUN kan du även välja en säng 
med justerbar höjd och exklusiv justeringsmekanik istället för 
den fällbara varianten. Då kan du använda sängen även när 
transportkapaciteten hos det främre garaget utnyttjas till fullo.

SPORT&FUN SOVA & DRÖMMA

Fäll ner och fall i djup sömn.  
En sådan säng kan inte vara stor nog 
om Julia får bestämma. Felix gillar 
den praktiska nedfällningsfunktionen 
som gör att de inte förlorar en enda 
centimeter förvaringsutrymme.

 Tvärställd säng  Gästsäng

SÄNG ÖVERSIKT

480 QL   4  

Du hittar mer information om  
våra sängar på sidorna 30 - 31.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QLSPORT&FUN 480 QL

Stor dusch i kompakt husvagn: 

Det utdragbara dusc
hkaret gör 

det möjligt (tillval).

1.  Utdragbar dusch. Badrummet 
kan enkelt utökas med ett 
duschkar. I duschdraperiet fnns en 
integrerad luftslang som skapar 
en duschkabin och håller draperiet 
borta från kroppen.

2.  Utmärkt användning av 
utrymmet. Gott om plats för en 
avkopplande semesterupplevelse. 
Här används alla vinklar och vrår.

SPORT&FUN VÅRDA & VILA

Badrumsvariant 2

BADRUM ÖVERSIKT

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

Solbad to go. Efter en dag i 
den spanska värmen hittar Julia 
välkommen rekreation här. 
Och de praktiska skåpen är en 
ren fröjd att använda.



Revolutionär FibreFrame-teknik för 

maximal stabilitet vid m
inimal vikt.

Upplev en ny dimension av 

kördynamik och viktbesparing 

med det ultralätta c
hassit.

Sticker ut tack va
re LED-

bakljus med dynamiska blinker 

(torkeffekt).

är en fullvärdig husvagn 

för fyra personer 

med endast 750 kg 

tjänstevikt.

definierar ett helt 

nytt formspråk.

NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

med alla sina 

innovationer är 

vägen för framtiden.

DEN INNOVATIVA
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

519 cm

258 cm

215 cm

Fyra personer i  
en 400-kaross.

Jürgen Thaler, produktchef
KNAUS Husbilar & Husvagnar

Mitt tips

High-Strength glasfi
berförstärkt tak 

och ramdelar med motståndskraftigt 

täckskikt för maximalt hagelskydd.

TRAVELINO HÖJDPUNKTER & VARIANTER

TRAVELINO ÖVERSIKT

4   4
 

       
Planlösningar 1

Tillåten totalvikt kg 900

Du hittar mer på 

www.knaus.se  

Det går lätt uppför berget. Smala 
kurvor, kraftiga stigningar och tunn 
luft på hög höjd. Inget problem för 
teamet tack vare den revolutionerande 
lättbyggnadskonstruktionen. Fungerar till 
och med så bra att Felix gör glädjesprång.

„För mig är GPS-tracker avgörande. Med sina 

unika egenskaper är TRAVELINO ett eftertraktad 

designobjekt. För att säkert hitta den i 

händelse av stöld, är Velocos GPS Tracker 

det perfekta valet.”  

Läs mer på: www.knaus.se 
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO BO & LEVA

Imponerande perspektivbyte. 
Hur bekväm sittbänken än är så 
lägger Julia gärna ritblocket åt 
sidan när Felix vill ut på kameratur.
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

Favoritmusik gör att  

man blir snabbfotad 
}

1.  RevolutionCube inredning. Helt nya 
inredningsformer och -geometrier 
med låg vikt men med samma 
stabilitet och funktionalitet.

2.  Laddstation. Ladda enkelt surfplattor 
och bärbara datorer genom en USB-
anslutning. Extra smart är att telefoner 
till och med kan laddas trådlöst via 
induktion. Den direkta integreringen i 
möbelstommen bakom sittbänken gör 
att eluttaget inte stör och skapar en 
säker förvaringsplats.

Bordet kan enkelt sä
nkas ner 

så att det blir pla
ts 

för en extra säng.

Strålande Cube-lights: 
innerbelysningen i 

TRAVELINO består 

av LED-band som är 

integrerade i möbelstommen.

TRAVELINO BO & LEVA

LOUNGE ÖVERSIKT

400 QL L-sittgrupp
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL 2

1.  Fullvärdigt kök. Gott om förvaringsut- 
rymme och en arbetsbänk som kan utökas 
så att du kan vara optimalt organiserad 
under din matlagning.

2.  Rymligt kylskåp på 80 liter. Även i en 
superlätt husvagn får det givetvis inte 
fattas ett kylskåp för dina varor.

3.  Enastående material. Tack vare stommen 
av expanderad PolyPropylen väger ett helt 
överskåp bara några få kilo och bär ändå 
dina köksutensilier utan problem.

LED-belysning integrer
ad i 

FibreFrame för en 
futuristisk miljö.

TRAVELINO LAGA MAT & NJUTA

Fantastiskt helt enkelt. 
I den kompakta köksdelen 
med toppmodern inredning 
lyckas Julia med det mesta. 
Felix har direkt två anlednin-
gar att vara glad.

KÖK ÖVERSIKT

400 QL Kompakt kök

Du hittar mer information om 
våra kök på sidorna 32 - 33.

Helt nya möjligheter inom 

inredning: Tack vare Fiber Frame 

tekniken behöver 
möbler inte längre 

anslutas till vägg 
och tak samtidigt.
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1TRAVELINO 400 QL

149 cm

199 cm

125 cm

1.  Organiserat utrymme.�Det�finns�gott�om�plats�i�den�
stora�garderoben�med�flera�fack�och�en�klädskena.�
Snygga metallkanter på hyllan ovan säkerställer att 
inget faller under körning.

2.  Variabla sovmöjligheter. TRAVELINO erbjuds även 
med två sittgrupper i bakre och främre delen, i stället 
för den seriemässiga tvärsängen längst fram. Med 
några få handgrepp kan båda byggas om till vardera 
en dubbelsäng så att upp till fyra sovplatser skapas.

Vad som gör EvoPore-

kallskumsmadrasserna så

speciella får du vet
a på 

sidan 29.

TVÄRSTÄLLD SÄNG TRAVELINO 400 QL

GÄSTSÄNG TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO SOVA & DRÖMMA

Från bänk till säng hur enkelt som helst. 
Julia blir förvånad över hur smidigt Felix 
gör i ordning för natten, med några få 
handgrepp. Det skulle till och med få plats 
besök på gästsängen.

Snygg takhimmelbeklädnad: 

Inramningen av taklucka
n 

i mörk textil skapar 

dynamik i interiördesigne
n.

 Gästsäng Tvärställd säng

SÄNG ÖVERSIKT

400 QL   4  

Du hittar mer information om 
våra sängar på sidorna 30 - 31.
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1 2TRAVELINO 400 QL TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

1.  Smart indelning av utrymmet. För 
större rörelsefrihet och en trevligare 
rumskänsla kan du minska ner 
badrummet till cirka hälften – så 
länge det inte behövs.

2.  Effektiv utrymmesanvändning. 
Tack vare rymligt spegelskåp, fällbart 
handfat och extra hyllfack.

Fällbart handfat 
för maximal 
rörelsefrihet.

TRAVELINO VÅRDA & VILA

BADRUM ÖVERSIKT

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

Badrumsvariant 3

Utrymmesanvändning på 
ett nytt sätt. Det som ser ut 
som en skåpdörr är det infällda 
badrummet. Det tar inte stor 
plats och är väldigt lätt att 
hantera när det behövs.



NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

har bekväma 

sovplatser för upp till 6 

semesterfirare.

erbjuder fantastiskt 

mycket för 

pengarna.

finns med 15 

optimalt utrustade 

planlösningar.

KNAUS exklusiva bakljus 

CATEYE evolution för 

ökad trafiksäkerhet
.

KNAUS 17-tums 
aluminiumfälgar utstrålar 

dynamik och skapar ett 

markant uttryck.

SILVER SELECTION
DEN MÅNGSIDIGA
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257 cm

599 - 861 cm
232 - 250 cm

Upp till sex sovplatser
.

Som tillval med stort 

kylskåp på 190 liter.

Goda utsikter med SkyRoof 
panoramatak.

Sov lugnt, även vid hage
lskurar: det 

glasfiberförstärkta 
High-Strength-

taket klarar en hel
 del.

Stödhjul med 
lastindikator (tillval) 

förhindrar fellastni
ng.

SPORT SILVER SELECTION HÖJDPUNKTER & VARIANTER

Lika många planlösningar 
som SPORT-typer. Lisa 
och David reser med 500 
UF till Bayerischer Wald för 
sin kajaktur och är framför 
allt nöjda med det rejäla 
panoramataket.

SPORT SPORT SILVER SELECTION ÖVERSIKT

3-6   4-8
 

       
Planlösningar 15

Tillåten totalvikt kg 1.100 - 1.800

Förtältets A-mått cm 828 - 1.088

Du hittar mer på 

www.knaus.se  

Våningssängen är pe
rfekt 

för barnfamiljen.

SPORT 
SILVER SELECTION 400 QD

SPORT 
SILVER SELECTION 500 QDK

SPORT 
SILVER SELECTION 460 EU

SPORT 
SILVER SELECTION 500 FU

SPORT 
SILVER SELECTION 650 UDF

SPORT 
SILVER SELECTION 540 FDK

SPORT 
SILVER SELECTION 400 LK

SPORT 
SILVER SELECTION 450 FU

SPORT 
SILVER SELECTION 500 KD

SPORT 
SILVER SELECTION 580 QS

SPORT 
SILVER SELECTION 550 FSK

SPORT 
SILVER SELECTION 420 QD

SPORT 
SILVER SELECTION 500 EU

SPORT 
SILVER SELECTION 540 UE

SPORT 
SILVER SELECTION 500 UF
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Att kivas är ett tecken på kärlek. 
Barnen älskar det stora utrymmet 
- som är perfekt för kuddkrig - och 
föräldrarna njuter av hållbarheten.

SPORT SILVER SELECTION 540 FDK
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Glass + Sport = }

1.  Modern möbeldesign. Mörk, tvärgående 
trädekor i kombination med ljusa takskåp 
ger ett elegant intryck.

2.  KNAUS instegsdörr. Den tvådelade 
dörren�finns�i�standardutförandet�STYLE�
och i tillvalsutförandet STYLE PLUS med 
fönster: Båda ger dig möjlighet att vädra 
och samtidigt hålla både småbarn och 
hundar inomhus.

3.  Rymlig dinette. Den bekväma dinetten 
(partiellt tillval) kan byggas om till en bädd.

Exklusiv innerb
elysning 

för trevliga kv
ällar.

LED-strålkastarna 
kan riktas precis 

dit du för tillfället 
behöver ljus.

SPORT BO & LEVA

LOUNGE ÖVERSIKT

400 LK Dinett & 

 halvdinett

400 QD Dinett

420 QD Dinett

450 FU U-sittgrupp

460 EU Dinett

500 UF U-sittgrupp

500 EU U-sittgrupp

500 FU U-sittgrupp

500 KD Dinett

500 QDK Dinett

540 UE U-sittgrupp

540 FDK Dinett

550 FSK Salongsittgrupp

580 QS Salongsittgrupp

650 UDF  U-sittgrupp  

& Dinett

Rökdetektor (tillval)
 ökar 

säkerheten och ger 
en 

bekymmersfri semester.

SPORT SILVER SELECTION 540 FDK SPORT SILVER SELECTION 500 FU

SPORT SILVER SELECTION 500 UF

SPORT SILVER SELECTION 500 FU
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KOMPAKT KÖK SPORT SILVER SELECTION 500 UF

SPORT SILVER SELECTION 540 FDK

LÄNGSGÅENDE KÖK SPORT SILVER SELECTION 540 FDK

SPORT SILVER SELECTION 540 FDK

Interiör i hög kval
itet: alla 

möbelhandtag är av 
metall.

Gaskranar är  
smidigt tillgängliga.

Den robusta HPL-
arbetsbänken är 

lättskött och reptå
lig: 

Varför det är så kan
 

du läsa på sidan 27.

1.  Förstklassig väggbeklädnad i köket 
Beklädnaden skyddar mot stänk från 
matlagningen.

2.  Lådor med fullutdrag. De dras ut så 
långt att du bekvämt kan nyttja hela 
lådan, även längst bak.

3.  Stor gasolspis med tre brännare. Gott 
om�plats�för�flera�grytor�eller�pannor�
samtidigt. De står absolut säkert tack 
vare massivt gjutjärnsgaller.

Bakväggen i köket ha
r en 

beklädnad i samma dekor som 

arbetsskivan och sk
yddar mot 

stänk från spisen.

SPORT SILVER SELECTION LAGA MAT & NJUTA

Kök i toppform. Färskpressad 
apelsinjuice till frukost och 
läckra wokade grönsaker till 
middag. Här kan familjen Bauer 
njuta av sina önskerätter.

KÖK ÖVERSIKT

400 LK Kompakt kök

400 QD Kompakt kök

420 QD Längsgående kök

450 FU Kompakt kök

460 EU Kompakt kök

500 UF Längsgående kök

500 EU Kompakt kök

500 FU Längsgående kök

500 KD Längsgående kök

500 QDK Längsgående kök

540 UE Kompakt kök

540 FDK Längsgående kök

550 FSK Kompakt kök

580 QS Längsgående kök

650 UDF Längsgående kök

Du hittar mer information 
om våra kök på sidorna 32 - 33.
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198 x 86 cm 198 x 86 cm

Tack vare rullribbot
ten behövs det bar

a 

några få handgrepp för att göra om 

enkelsängarna till e
n stor dubbelsäng.

De skjutbara LED-spottarna 

kan tas ut och hän
gas in i 

fordonets alla belys
ningsskenor.

Du hittar mer information om 

våra EvoPore-kallskumsmadrasser 

på sidan 29.

Den textila väggbekl
ädnaden 

skapar en behaglig atm
osfär och 

en lugn miljö för nattsömn.

1.  Bekväma barnsängar. I varje 
planlösning�med�ett�”K”�finner�du�
bekväma barnsängar och extra mycket 
förvaringsutrymme i sänglådan.

2.  Fransk säng. I planlösningar med fransk 
bädd utnyttjas bodelsutrymmet maximalt 
tack vare det anslutande badrummet.

3.  Besöksvänlig gästsäng. I utvalda 
planlösningar kan du göra om  
dinetten till en gästsäng.

ENKELSÄNGAR SPORT SILVER SELECTION 500 EU

BARNSÄNGAR SPORT SILVER SELECTION 540 FDK 3/4 SÄNG SPORT SILVER SELECTION 540 FDK

BARNSÄNGAR & OMBYGGD GÄSTSÄNG SPORT SILVER SELECTION 540 FDK

SPORT SILVER SELECTION SOVA & DRÖMMA

 Enkelsängar

 3/4 Säng  Barnsängar

 Tvärställd säng

Hon ligger gärna i föräldrarnas 
säng och lyssnar på godnattsagan. 
Den är bra men hon är bättre. Och 
vem kan tro något annat när man 
ser lilla Mathildas lyckliga ansikte.

SÄNG ÖVERSIKT

400 LK   4    
400 QD   3 - 4    
420 QD   3 - 4    
450 FU   4    
460 EU   4    

500 EU   4    
500 FU   4    
500 KD   5 - 6    
500 QDK   5 - 6    
500 UF   4   

540 UE   4    

540 FDK   5 - 6    
550 FSK   5 - 6    
580 QS   5 - 6    
650 UDF   6   

Du hittar mer information om våra 
sängar från sidan 30 - 31.
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Effektivt utnyttjand
e av utrymmet: 

Tvättstället är smart inbyggt i hörne
t 

och har gott om plats för hygienar
tiklar.

1.  Planlösningar med franska sängar. Den här 
varianten har ett avskärmat toalettutrymme 
med roterande toalett och ett tvättområde 
som är öppet mot vardagsrummet. 

2.  Badrumsvariant 7. För planlösningar med 
tvär- och barnsängar är badrummet mycket 
rymligt och har en separat dusch.

3.  Ett rent nöje. De lättskötta ytorna gör att 
badrummet kan rengöras snabbt och enkelt.

I det generöst tillt
agna 

underskåpet finns 
stora 

förvaringsutrymmen.

Hela familjen har nytta av 
den stora spegeln.

SPORT SILVER SELECTION VÅRDA & VILA

Badrumsvariant 5

Badrumsvariant 6

Badrumsvariant 7

Badrumsvariant 4

BADRUM ÖVERSIKT

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

Klara, färdiga, borsta! 
Kanske inte en äkta sport 
men ändå roligt för hela 
familjen. Särskilt vid det  
moderna tvättstället.

SPORT SILVER SELECTION 540 FDK

SPORT SILVER SELECTION 540 FDK

SPORT SILVER SELECTION 500 EU

SPORT SILVER SELECTION 500 KD
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är faktiskt en av de första 

husvagnsmodellerna 

över huvud taget.

erbjuder upp till 8 

sovplatser och 

utnyttjar utrymmet 

optimalt.

glänser med helt nya 

planlösningar och 

med full utrustning.

Perfekt materialbindning 

och maximal stabilitet tack 

vare Pro.Tec Frame (fler 

detaljer på sidan 19).

Hur stabilt det 
glasfiberförstärkta 
taket High-Strength är 

kan du läsa om på 19.

Bromsen AL-KO 
AAA Premium ingår i 

standardutrustningen.

HUSVAGNSIKONEN
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SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 550 FSKSÜDWIND 500 UF

SÜDWIND 500 QDK

SÜDWIND 750 UDF

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 500 FU SÜDWIND 540 FDK SÜDWIND 650 PEB

SÜDWIND 650 PXBSÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 PF SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 540 UE

257 cm

643 - 947 cm
232 - 250 cm

Allt på samma plats. Läs om 

allt som finns i den prakti
ska 

serviceboxen - på sidan 23.

De nya bakljusen 
KNAUS CATEYE 

evolution har dyna
miska 

LED-blinkljus för 
maximal trafiksäkerhet. Den bekväma instegsdörren 

KNAUS PREMIUM (valfritt) på 

SÜDWIND är hela 700 mm bred.

I panoramaköket 

lagar du mat med en 
fantastisk utsikt.

Barnvåningssängen fi
nns som 

tillval även med tre våningar.

Familjeplanlösning med 

extra stort badrum
.Extra kompakt 

enkelsängplanlösnin
g.

Njut av ett kök med 

enorm panoramautsikt.

SÜDWIND HÖJDPUNKTER & VARIANTER

Kraftfulla planlösningar 
för virvelvindar. SÜDWIND 
skapar reslust hos alla. I 
barnvänliga�540�FDK�finns�
tillräckligt med plats för en 
semester för fyra tack vare 
våningssängen längst bak.

SÜDWIND ÖVERSIKT

3-8   4-9
 

         
Planlösningar 15

Tillåten totalvikt kg 1.300 - 2.200

Förtältets A-mått cm 872 - 1.172

Du hittar mer på 

www.knaus.se  

Bakre badrum som utnyttjar 
utrymmet maximalt.
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SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND BO & LEVA

Friska vindar för familjens egentid. Här 
är allt tillåtet – och önskvärt. Rita, leka, äta 
mellanmål, läsa, busa – och mysa emellanåt. 
Allt detta njuter familjen Bauer av i fulla drag.
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21

3 SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 540 FDKSÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

24 "

Egen tid för 
de vuxna }

1.  Bekväma sittplatser. Tack vare de 
ergonomiska dynorna sitter du lika 
bekvämt�efter�flera�timmar.�Sittgruppen�
kan lätt omvandlas till en gästsäng.

2.  Vrid- och svängbar LCD-tv. Den 
flexibla�TV-hållaren�är�en�del�av�
standardutrustningen, så du kan titta på 
TV från vardagsrummet och från sängen.

 3.  Enorm SkyRoof. Panoramataket ger en 
magnifik�utsikt�från�sittgruppen.

EasyAccess-bänken fälls 

snabbt och enkelt 
upp så 

att förvaringsutrym
met 

under den blir till
gängligt.

Lika gott om utrymme för 

benen vid varje pl
ats tack 

vare teleskopborde
t.

SÜDWIND BO & LEVA

LOUNGE ÖVERSIKT

420 QD Dinett

450 FU U-sittgrupp

460 EU U-sittgrupp

500 FU U-sittgrupp

500 UF U-sittgrupp

500 PF Salongsittgrupp

500 QDK Dinett

540 UE U-sittgrupp

540 FDK Dinette

550 FSK Salongsittgrupp

580 UE U-sittgrupp

580 QS Salongsittgrupp

650 PXB  L-sittgrupp med 

sittbänk längs sidan

650 PEB  L-sittgrupp med 

sittbänk längs sidan

750 UDF  U-sittgrupp och 

dinette

Takskåp med Soft-Close-funktion och 

extra stora förvari
ngsutrymmen.

Praktiska 

mörkläggningsgardiner.
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1 2

3

LÄNGSGÅENDE KÖK SÜDWIND 540 FDK

PANORAMA KÖK SÜDWIND 650 PXB

PANORAMA KÖK SÜDWIND 650 PEB

1.  Gasolspis i hög kvalitet med tre brännare. 
Här står tre grytor stadigt tack vare ädelt 
gjutjärnsgaller.

2.  Högkvalitativ kök med bakre. Skyddar 
effektivt�mot�fläckar�och�stänk�under�
matlagningen och är särskilt elegant tack 
vare samma inredning som bänkskivan och 
omgivande belysning.

3.  Stort kylskåp. Med 177 liter volym ger detta 
tillräckligt med utrymme för allas favoritmat. 
Tack vare dubbelanslutning kan den lätt 
öppnas i båda riktningarna.

Mjukstängande lådor
 

med fullutdrag ökar 
användnings- och 

ljudkomforten.

LÄNGSGÅENDE KÖK SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND LAGA MAT & NJUTA

Favoritmaten smakar bra 
överallt. Men ännu bättre på 
semestern och framför allt när 
mamma och pappa lagar den. 
Gasolspisen med tre brännare 
har tillräckligt med plats för 
familjeportioner.

KÖK ÖVERSIKT

420 QD Längsgående kök

450 FU Längsgående kök

460 EU Längsgående kök

500 FU Längsgående kök

500 UF Längsgående kök

500 PF Panorama kök

500 QDK Längsgående kök

540 UE Längsgående kök

540 FDK Längsgående kök

550 FSK Längsgående kök

580 UE Längsgåendekök

580 OS Längsgående kök

650 PXB Panorama kök

650 PEB Panorama kök

750 UDF Längsgående kök

Du hittar mer information 
om våra kök på sidorna 32 - 33.

Enastående utsikt! 

Frontköket är en nju
tning 

för alla sinnen.
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QUEEN SIZE-SÄNG SÜDWIND 650 PXB

BARNSÄNGAR SÜDWIND 540 FDK

3/4 SÄNG SÜDWIND 450 FU

ENKELSÄNGAR SÜDWIND 540 UE

Mjuk huvud- och sidodel samt en 

väggbeklädnad i läd
erstil sörjer för en

 

miljö med påtagligt hög kv
alitet.

Det speciella med 
queensbädden är a

tt 

den är åtkomlig från 

båda sidor.

1.  Funktionella barnbäddar. I några 
planlösningar kan tvåvåningsbädden som 
tillval kompletteras med ett linneskåp 
eller en tredje våning. Varianten med tre 
våningar�är�en�flerfunktionell�bädd�som�
barnen kan sitta, sova eller bara slappa i.

2.  Utbyggbara enkelbäddar. De två 
separata längsbäddarna förvandlas till 
en stor dubbelbädd i en handvändning.

3.  Tallriksfjädring i hög kvalitet. 
En egenskap från överklassen: De, 
punktelastiska fjäderelementen 
garanterar en god natts sömn.

Dra ut rullribbotten
, sätt i dynan och

 sedan 

har man en bekväm dubbelsäng.

Den undre bädden k
an 

fällas upp för att ge 

plats åt ett flexibe
lt 

förvaringsutrymme.

upp till 144 cm breda

upp till 200 cm långa

SÜDWIND SOVA & DRÖMMA

 Enkelsängar  Tvärställd säng

 3/4 Säng

 Barnsängar

 Queen size-säng

En plats för drömdansarna. 
Sängarna är placerade så att blir 
till små oaser där man kan dra sig 
tillbaka. Då kan man läsa slut på 
kapitlet på ena sidan, medan det går 
bra att drömma på den andra.

Maximal sovkomfort! 

Lakan som är perfekt 

anpassade efter formen 
på sängen (tillval).

SÄNG ÖVERSIKT

420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   4    
500 FU   4    
500 UF   4    
500 PF   3    
500 QDK   5 - 6    
540 UE   3    
540 FDK   5 - 6    
550 FSK   5 - 6    
580 UE   4    
580 QS   5    
650 PXB   3    
650 PEB   3    
750 UDF   7 - 8   

Du hittar mer information om våra 
sängar från sidan 30 - 31.
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SÜDWIND 650 PXB

21

3

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 450 FU

En mängd olika förvarin
gsfack 

för alla viktiga hyg
ienartiklar.

1.  Badrumsvariant 7 i bakpartiet. Här 
får du extra mycket rörelsefrihet, stort 
tvättställ och separat dusch. 

2.  Badrumsvariant 6 med separat 
toalett. Passar bra för familjen.

3.  Badrumsvariant 8 i bak. Det bakre 
badrummet i bak ger optimalt med 
utrymme. Hela fordonsbredden 
används och skapar plats för en 
separat och rymlig dusch.

SÜDWIND VÅRDA & VILA

Badrumsvariant 7

Badrumsvariant 8

Badrumsvariant 6

Badrumsvariant 5

BADRUM ÖVERSIKT

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

Ungar – har ni sett vilket 
badrum! På det stora 
tvättstället�finns�plats�för�
allt man behöver. Även för 
att busa lite med pappa.

Praktisk detalj för 
att 

hänga upp handdukar 
och badkläder
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utvecklades speciellt 

för nordeuropeiskt 

klimat.

erbjuder fantastisk 

utsikt tack vare 

Panorama SkyRoof.

samlar poäng med 

ädel skandinavisk 

design. 

De nya bakljusen
 KNAUS CATEYE 

evolution med tredimensionell 

lampgeometri och dynam
iska LED-

blinkljus är båd
e snygga och sä

kra.

Extra smart: 
spillvattenledning

arna är 

dragna inomhus.

SCANDINAVIAN SELECTION
KLIMATANPASSAD FÖR SKANDINAVIEN
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SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 580 UF

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UK

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 750 UFK

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE

250 cm

257 cm

785 - 947 cm

Upp till 7 sovplatser.

Stor planlösning fö
r två personer med

upp till fyra sovplatse
r för gäster.

Även i det nordiska vädret sover 

man lugnt: Det glasfiberförstärk
ta 

High-Strength taket
 klarar en hel del.

Rejält Panorama SkyRoof för de 

bästa semestervyerna.

Lastindikatorn 
på stödhjulet 

förhindrar 
felaktig lastning.

SCANDINAVIAN SELECTION HÖJDPUNKTER & VARIANTER

SÜDWIND SCANDINAVIAN 
SELECTION ÖVERSIKT

4-7   4-9
 

       
Planlösningar 5

Tillåten totalvikt kg 1.700 - 2.500

Förtältets A-mått cm 996 - 1.174

Mer på 
www.knaus.se

Oavsett vindriktningen så är Scandinavian Selection alltid rätt 
val för Lisa och David. De valde 580 UF när de skulle leta efter 
norrskenet. Rymlig interiör med en totallängd på 7,85 m. Självklart 
utrustad med alla bekvämligheter för de allra kallaste dagarna.
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SCANDINAVIAN 580 UF

SCANDINAVIAN SELECTION BO & LEVA

Skandinavien på utsidan, Västindien 
inomhus. Det är den perfekta blandningen 
för Lisa och David. De tycker lika bra om 
den nordiska designen som den värmande 
golvvärmen. Det enorma panoramafönstret 
ger dem dessutom en fantastisk utsikt.
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1

2

SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN 650 UDF

Mörkt trä och ljus 

pärlemordekor skapar 
en ädel miljö.

Inga kalla fötter ta
ck vare 

ALDE varmvatten-golvvärme.

Slappna av och 
luta dig tillbaka }

Tack vare sväng- och 

utdragbart väggfäst
e kan 

du se på tv bekvä
mt 

så väl från sängen 
som 

från sittgruppen

SCANDINAVIAN SELECTION BO & LEVA

LOUNGE ÖVERSIKT

580 UF U-sittgrupp

590 UK U-sittgrupp

590 UE U-sittgrupp

650 UDF  U-sittgrupp & 
dinett

750 UFK  U-sittgrupp & 
L-sittgrupp

1.  Extra dinette 650 UDF. Utöver den rymliga 
u-formade�sittgruppen�finns�en�extra�plats.

2.  Formsydd golvmatta. För extra komfort 
och varma fötter. 

3.  Kraftfull ALDE uppvärmning. ALDE 
varmvattenuppvärmning och golvvärme 
värmer snabbt och tillförlitligt även i 
nordiska minusgrader.

4.  Uppvärmd garderob. Perfekt för att 
värma upp din jacka snabbt efter en 
vandring i snön eller i regnigt väder.

Det eleganta panoramafönstret 

med stämningsbelysning har 

även mörkläggningsgardiner.
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1 2

3 1.  Köksvariant 590 UK. Även köken i de 
kompakta planlösningarna erbjuder 
en arbetsyta som är mer än tillräcklig.

2.  Lådor med fullutdrag. Fullutdrag 
i hög kvalitet med mjukstängande 
funktion sörjer för utmärkt 
manövrerings- och användbarhet.

3.  Integrerad mikro med 
grillfunktion. Tack vare den 
eleganta, integrerade mikron i hög 
kvalitet lyckas man med kvällsmaten 
även när det ibland ska gå fort.

Flexibla 
vägghyllor för 

ordning i köket.

Vad det är som gör den här 

HPL-ytan så speciell 
läser 

du om på sidan 27.

LÄNGSGÅENDE KÖK SCANDINAVIAN 650 UDF

VINKELKÖK SCANDINAVIAN 650 UDF

LÄNGSGÅENDE KÖK SCANDINAVIAN 650 UDFLÄNGSGÅENDE KÖK SCANDINAVIAN 590 UK

SCANDINAVIAN SELECTION LAGA MAT & NJUTA

KÖK ÖVERSIKT

580 UF Vinkel kök

590 UK Kompakt kök

590 UE Kompakt kök

650 UDF Längsgående kök

750 UFK Kompakt kök

Du hittar mer information om 
våra kök på sidorna 32 – 33.

Laga en riktigt god 
gourmetmiddag. Den 
robusta HPL-arbetsbänken 
klarar en hel del. Där kan 
Lisa öva sin skärteknik 
utan några betänkligheter.

Köksfläkt
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2

1

222 cm

137 cm

195 cm

1.  Barnsäng över sittgruppen. Ovanför sidosittgruppen 
kan man enkelt fälla ner en extra barnsäng i 650 UDF.

2.  Säkra våningssängar. SCANDINAVIAN SELECTION 
kan man givetvis också få med fasta våningssängar 
inklusive fallskydd; exempelvis här i 590 UK.

Den bästa nattlampan i världen. Med 
skådespelet från norrskenet framför 
fönstret vet de inte om de fortfarande 
är�vakna�eller�om�de�redan�befinner�sig�
i drömmarnas land.

Vad det är som gör EvoPo-

re-kallskumsmadrasserna så spe-

ciella får du veta p
å sidan 29.

Mjuk huvud- och sidodel samt 

väggbeklädnad i läd
erstil sörjer för 

hög kvalitet och en
 härlig miljö.

Säkringsnätet 
ligger under 
madrassen och kan 

enkelt sättas fast.

FÄLLBAR SÄNG SCANDINAVIAN 650UDF

BARNSÄNGAR & 3/4 SÄNG SCANDINAVIAN 590 UK

3/4 SÄNG SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN SELECTION SOVA & DRÖMMA

 Enkelsängar  3/4 säng

 Barnsängar

SÄNG ÖVERSIKT

580 UF   4   
590 UK   7    
590 UE   4   
650 UDF   7    
750 UFK   7    

Du hittar mer information om våra sängar  
från sidan 30.

Tack vare fjärrdisplay 
håller du koll på 

gasolnivån.
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1 2

SCANDINAVIAN 590 UK

SCANDINAVIAN 650 UDF SCANDINAVIAN 650 UDF

3 SCANDINAVIAN 650 UDF

Extra förvaringsyta 
tack  

vare förlängt handfat.

SCANDINAVIAN SELECTION VÅRDA & VILA

Badrumsvariant 6

Badrumsvariant 9

Badrumsvariant 5

Badrumsvariant 4

BADRUM ÖVERSIKT

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

1.  Badrumsvariant 6. Extra mycket komfort 
tack vare separat dusch.

2.  Förvaringsutrymme.�Här�finner�du�många�
smarta utrymmen och skåp för att få plats 
med alla dina hygienartiklar och handdukar.

3.  Tillförlitligt varmvatten. Tack vare 
den kraftfulla ALDE centralvärmen med 
varmvattenberedare kan du njuta av en 
varm dusch.

Varm och kall badglädje. 
Det kan vara morgonens 
uppfriskande kick eller 
uppvärmningsfasen på kvällen: 
det rymliga badrummet 
är alltid en ren fröjd. Och 
tack vare det invändiga 
avloppssystemet�finns�ingen�
risk för att vattensystemet 
fryser under kalla förhållanden.
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OBSIDIAN TALOS

FRESH MINT PETROL FUN

ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROCK 1

PEARL CREAM

DESEO KLÄDSELVARIANTER

SPORT&FUN KLÄDSELVARIANTER

TRAVELINO KLÄDSELVARIANTER

Dynornas stil styrs av serien.

KNAUS DYNOR�&�COZY�HOME-PAKET

Så färgglad är SPORT&FUN på resa i 

Spanien - se själv från sidan 58

Skräddarsy din husvagn med en av våra många 

dyn- och textilvarianter. Alltid slitstarkt tyg och 

modern design som matchar inredningen.

+  Allergivänlig, andningsaktiv och hudvänlig.

+  Kontrollerade med avseende på 

färgbeständighet.

+ Tåliga och lättskötta.

TEXTILVARIANTER

Våra ACTIVE LINE dynmaterial 

är extra praktiska. De har tillförlitligt 

fläckskydd och är dessutom vatten- och oljeavvisande.

+ Antibakteriella

+ Fläckskydd

+ Andningsaktiva

+  Vatten-  

& oljeavvisande

+ Underhållsmedel

TEXTILVARIANTER
Inred interiören i din husvagn individuellt med en av våra många 
dyn- och textilvarianter. Våra ACTIVE LINE dynmaterial är extra 
praktiska. De har tillförlitligt fäckskydd och är dessutom vatten- 
och oljeavvisande.

 Standardalternativ
 1 ACTIVE LINE (mot pristillägg)
 2 Äkta läder (mot pristillägg)
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ENERGY

COOL GREY GREY COMFORT

CASUAL SILVER

OBSIDIAN

LAS VEGAS 2

PEARL CREAM

ACTIVE ROYAL 1ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROCK 1 ACTIVE ROCK 1

Dynornas stil styrs av serien.

KNAUS DYNOR�&�COZY�HOME-PAKET

COZY HOME-PAKET

Ge din husvagn lite mer hemmakänsla med Cozy Home 
paketet. Två stora (60x40 cm) och två små (40x40 cm) 
kuddar med fjäderfyllning, matchande bordsduk samt två 
mjuka filtar.

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

5

1

2

6

4

3

Högsta krav på komfort 
är alltid standard

Oavsett vilken klädsel eller stoppning du väljer kan du alltid lita 
på att högsta komfort är standard i din husvagn från Knaus. Vi 
monterar ergonomiska sittdynor som stödjer ryggen och ser 
till att du alltid har det bra på semestern.

Våra s-formade dynor 

stödjer din rygg 
(modellberoende).

SPORT SILVER SELECTION 
TEXTILVARIANTER

SÜDWIND 
TEXTILVARIANTER

SCANDINAVIAN SELECTION 
TEXTILVARIANTER

 Standardalternativ
 1 ACTIVE LINE (mot pristillägg)
 2 Äkta läder (mot pristillägg)
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CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
2. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2019
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

GESAMTSIEGER SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

KNAUS ÅTERFÖRSÄLJARE�&�UTMÄRKELSER 

... OCH 
PRISBELÖNT

KNAUS står för kvalitet. 
Det 

är inte bara vi som
 tycker detta. 

Många utmärkelser bekräftar 
oss 

och det vi dagligen gör.

ALLA PRISER OCH 
PRISER

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

China

Island

Irland

Sverige

Norge

Danmark

Nederländerna

Tyskland

Polen

Ungern
Rumänien

Österrike
Frankrike

Spanien
Portugal Italien

Grekland Kalkon

Bulgarien

Tjeckien

Belgien

Finland

Taiwan

Japan

Australien

Storbritannien

Sydkorea

Slovakien

Schweiz

Slowenien

Kina

Island

Och även i

Irland

Sverige

Norge

Danmark

Nederländerna

Tyskland

Polen

Ungern
Rumänien

Österrike
Frankrike

Spanien
Portugal Italien

Grekland Turkiet

Bulgarien

Tjeckien

Belgien

Finland

Taiwan

Japan

Australien

Storbritannien

Sydkorea

Slovakien

Schweiz

Slovenien

KNAUS ÄR 
INTERNATIONELLT...

Du hittar din  
närmasteåterförsäljare på

 

knaus.se  

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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KUNDKLUBB mein.KNAUS

FÖR VÅRA FANS

Upptäck allt KNAUS 

har att erbjuda på våra 

sociala medier!

Håll dig uppdaterad 
med  

www.knaus.se  Missa inget! Bli medlem på 

mein.knaus.com  

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.

Oavsett om du söker nya produkter, intressanta funktioner eller 

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

Här är ett litet urval:

 grundrissfinder.knaus.com

 www.knaus.com/messen-termine

 shop.knaus.com

KNAUS ONLINE

På våra sociala medier finns intressanta reseberättelser, 

bidrag om KNAUS och resor i allmänhet.

 schwalbenblog.knaus.com

 facebook.com/knaussverige

 youtube.knaus.com

 instagram.knaus.com

RENT AND TRAVEL

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.�

Boka via  

www.rentandtravel.se 

Upptäck alla uthyrni
ngsställen på  

www.rentandtravel.se 

KNAUS FANSHOP

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!

Ha kul på att surfa!

Massor av produkte
r på 

shop.knaus.com 
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Med produkterna från våra starka och pålitliga partnerföretag 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.

VÅRA LEVERANTÖRER & PARTNERS

Satellitsystem och TVn 

kan styras med en enda 

fjärrkontroll.

* Manöversystemets tillgänglighet och utrustning är beroende på modell.

VÅR RESA

NEW

NEW

STARKA PARTNERS OCH FUNKTIONER

TRUMA manövrering system 

Du hinner knappt komma fram innan husvagnen står 

där den ska – precis som det ska vara. Med Trumas 

beprövade manövreringshjälp får du husvagnen på 

plats på några minuter utan besvär. Aldrig tidigare har 

väl campingsemestern fått en sådan snabb start!

TEN HAAFT satellitsystem (tillval) 

Våra TV-paket garanterar bra underhållning och 

klar TV-mottagning tack vare det rymdbesparande, 

extremt vindtäta CARO + Premium-satellitsystemet 

och 24" till 32" TV. 

BWT vattenfilter NEW  

Vår partner för hygienisk vatten. Det högpresterande 

filtersystemet från BWT utvecklades speciellt för de 

kraven i våra fritidsfordon. Du hittar mer information 

på sidan 24.

VELOCATE GPS-Tracker NEW  

Velocates innovativa GPS-spårningssystem ger optimal 

skydd mot stöld tack vare intuitiv appkontroll med 

tyst alarmläge och en självförsörjande sändning upp 

till 3 månader utan strömanslutning. Mer information 

finns på sidan 19.

WIGO förtält

Utöka boytan till utsidan! När det gäller skräddarsydda 

förtält kan vi lita på vår partner WIGO.

NEW

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

Sats om fyra 
stycken.

Inställbar i sju läge
n.

Förvandla stolen till  

en bekväm liggplats.

KNAUS VÅR VÄRLD AV RESOR
För cyklister och 
aktiva semesterfirare

Tack vare låg plattfo
rm 

har du tillgång till
 

gasolutrymmet även när 

cyklarna är på.

THULE CYKELSTÄLL

För en säker och användarvänlig transport av din 
cykel eller e-cykel är Thule Caravan Suberb den optimala 
utrustningen. Tack vare montering på dragstången och 
låsbara hjul sitter de säkert även i svår terräng.

FRANKANA FREIKO

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

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

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

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

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

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

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

Listpriser Tyskland i euro inkl. 19 % moms

Erbjuder många campingtillbehör  
www.frankana.de 



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

Upptäck allt KNAUS har att erbjuda på våra kanaler i sociala medier!  
På www.knaus.se�finns�massor�av�information�om�KNAUS.shop.knaus.com

Art.nr. R08116407-SE

Generalagent i sverige 

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

Våra kataloger finn
s även för halv- 

och 

helintegrerade hu
sbilar samt campingbilar!

Din KNAUS-återförsäljare
ser fram emot ditt besök!


