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FERIE UTEN 
BEGRENSNINGER
KNAUS GIR DEG 
MULIGHETEN!

VAN TI . SKY TI . SUN TI . SKY WAVE 
L!VE TI . L!VE WAVE . L!VE TRAVELLER



Besøkende er alltid velkommen. 
Vennene Julia og Felix kjører 

L!IVE WAVE til Hellas.

Utrolig bra: SKY WAVE 
er med hunden Alf på tur 

ved den Baltiske sjøen.



Tina og Florian reiser med vår spesielt 

integrerte til de mest nydelige stedene I 

verden. De to vill bli kjent med våre TI 

kjøretøy på veien, og erfare hv
a det betyr å 

reise med #number  på ferie.
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I L!VE TRAVELERS er barna 
Tom og Anna ombord.
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DIN FRIHET
ER VÅR 
FILOSOFI
Med utrettelig lidenskap har vi tilrettelagt uforglemmelige ferieøyeblikk hos 

KNAUS siden 1960. Med all vår erfaring og motet til å gå nye veier, forener vi det 

velkjente og nyheter. Våre håndverkere fra Nedre Bavaria sørger for  

topp moderne måter å utvikle våre nye modeller. Denne kombinasjonen av 

velprøvde prinsipper og innovative ideer gjør oss til en av de mest suksessrike 

merkevarer i bransjen. Og til #Number 1 for våre kunder.

På side 145 kan du opplev
e 

mer av hvor fant
astisk vår 

Reise bobiler er.

LEGENDARISKE BOBILER

 Sovemuligheter

 Stoler med sikkerhetsbelter

 Under 3,5 tonn

 Enkeltsenger

 Tverrgående senger

 Halvannen seng

 Queen size seng

 Barneseng

 Senkeseng

 Gjesteseng

 Alkoveseng

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

SERIE SNARVEI *BOBILER

SITTEGRUPPE
L L-formet sittegruppe 
D Dinette 
M Enkeltsetebenk

SENG 
Q Tverrgående seng Bug/Stern 
F Halvannen seng 
X Queen size seng 
E Enkeltseng

VARIANTER 
K Barnerom 
G Garasje 
B Bad 
 
*  * 2-dels/opp til 3 bokstaver  

(Foran-bakre...)



VAN TI 550 MD VAN TI 650 MEG

3,542

KNAUS MODELLOVERSIKT   4  | 5

VÅR LETTVEKTER

VAN TI

Fotografert planløsning i denne katalogen: 550 MD, 650 MEG

Fra Side 42

Maksimalvekt 3.500 kg

Bredde (utvendig/innvendig) 220 / 205 cm

Høyde (utvendig/innvendig) 276 / 196 cm

Lengde (min/maks) 599 / 703 cm

Garasje (maks) 80 x 110 cm

VAN TI PLANLØSNINGER

VAN TI er så manøvrerbar at selv 

veiene I Portugal er lett for den.



L!VE TI 590 MF L!VE TI 700 MEGL!VE TI 650 MEG

3,52-4 4

Fra side 56

VÅRT LIV ER FULLT AV GLEDE

L!VE TI
NEW

Med L!IVE TI kjører Tina og 

Florian inn i landet med tulipanene.

Maksimalvekt 3.500 kg

Bredde (ytre/indre) 232 / 218 cm

Høy (ytre/indre) 279 / 200 cm

Lengde (min/maks) 644 / 752 cm

Garasje (maks) 80 x 110 cm

L!VE TI PLANLØSNINGER

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 650 MEG



2-6 4 3,5

SKY TI 590 MF SKY TI 650 MFSKY TI 650 MEG

SKY TI 650 MG SKY TI 700 MEGSKY TI 700 MEB

SKY TI 700 MG SKY TI 700 MX
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VÅRT UNIVERSALE GENI

SKY TI

Bella Italia! Fra å handle og 

se på severdigheter med vårt 
universelle geni.

SKY TI PLANLØSNINGER

Maksimalvekt 3.500 kg

Bredde (ytre/indre) 232 / 218 cm

Høyde (ytre/indre) 279 / 200 cm

Lengde (min/maks) 643 / 752 cm

Garasje (maks) 80 x 110 cm

Den fotograferte planløsningen i denne 

katalogen: 650 MEG, 650 MF, 700 MEG

Fra Side 70



3,544

SUN TI 650 MF SUN TI 650 MEGSUN TI 650 MG

SUN TI 700 MEG SUN TI 700 MX

SUN TI

Fra Side 84

Bringer solskinn til løypen
e: SUN TI 

er på vei til Alpene.

VÅRT SOLSKINN

Maksimalvekt 3.500 kg

Bredde (ytre/indre) 234 / 218 cm

Høyde (ytre/indre) 294 / 200 cm

Lengde (min/maks) 699 / 747 cm

Garsje (maks) 80 x 120 cm

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 650 MF, 650 MEG, 700 MEG 700 MX

SUN TI PLANLØSNINGER



3,55-6 4

L!VE WAVE 650 MG L!VE WAVE 700 MEGL!VE WAVE 650 MX

L!VE WAVE 700 MX
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VÅR BREDE ERFARING

L!VE WAVE
NEW

Fra Side 98

Maksimalvekt 3.500 kg

Bredde (ytre/indre) 232 / 218 cm

Høyde (ytre/indre) 294 / 215 cm

Lengde (min/maks) 698 / 734 cm

Garasje (maks) 80 x 110 cm

Fire til Hellas:  Julia og Felix er glade for å være med.

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 700 MEG, 700 MX

L!VE WAVE PLANLØSNINGER



3,5

SKY WAVE 650 MF SKY WAVE 700 MEGSKY WAVE 650 MEG

45-6

VÅR SURFER

SKY WAVE
NEW

Fra Side 112

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 650 MF, 650 MEG, 700 MEG

SKY WAVE PLANLØSNINGER

Det kan bli bare ett mål: Vi 
gleder oss til kysten!

Maksimalvekt 3.500 kg

Bredde (ytre/indre) 232 / 218 cm

Høy (ytre/indre) 284 / 200 cm

Lengde (min/maks) 698 / 752 cm

Garasje (maks) 75 x 105 cm



3,5

L!VE TRAVELLER 550 DB L!VE TRAVELLER 650 DGL!VE TRAVELLER 600 DKG

44-6
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VÅR HELT PÅ VEIEN

L!VE TRAVELLER
NEW

Fra Side 126

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 600 DKG, 650 DG

L!VE TRAVELLER PLANLØSNINGER

Den nye L!VE TRAVELLER er 

perfekt for opplevelsesferie 
med 

hele familien.

Maksimalvekt 3.500 kg

Bredde (utvendig/innvendig) 234 / 218 cm

Høyde (ytre/indre) 323 / 200 cm

Lengde (min/maks) 596 / 698 cm

Garasje (maks) 80 x 110 cm



1960 1970

1973

1985

1988

1996

2004

1961

1962

HVORDAN VI VIL 
VÆRE HVEM ER VI
Fra sørfransk bobilfabrikk til et av de viktigste merker i industrien: 

Selskapets grunnlegger Helmut Knaus satte nye standarder i 1961 

med sin første bobil, den legendariske Svaleredet (Schwalbennest). 

Svaleparet som logo er uløselig forbundet med den beste form for 

ferie noensinne.



1988

1996

2004
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KNAUS BEDRIFTENS HISTORIE   12 | 13

1960 Helmut Knaus grunnlegger KNAUS på  
det franske markedet.

1961 KNAUS Svaleredet lanseres  
på markedet – kompakt, komfortabel og lett.

1962 Et ikon er født. KNAUS SØRVIND feirer  
sin premiere.

1970 En ny æra begynner: Vår hovedfabrikk i 
Jandelsbrunn bygges.

1973 Helmut Knaus mottar Forbundsrepublikken 
Tysklands fortjenstorden, for sitt mot og sin 
banebrytende ånd.

1985 Det er oppoverbakke. Det kan man se  
tydelig også på den nye logoen

1988 TRAVELLER blir den første KNAUS mobile 
hjem og Promobil "mobile hjem I det året".

1996 Med Travel-Liner har vi nå integrerte bobiler 
på programmet.

2004 SUN TI erobret feriefolkets hjerter med et 
stort panoramatak.

2005 En ekte suksesshistorie begynner. Endelig 
finnes det en skapbil i KNAUS-kvalitet.

2013 Vår Travel mobile feirer 25 suksessfulle år.

2015 Med SUN I rapporterer vi  
ettertrykkelig tilbake i linjesegmentet.

2016 Den nye generasjon av Tysklands 
mestselgende del-integrerte kommer på  
markedet: SKY TI.

2016 Vi revolusjonerer en hel industri. 
OPPDRAGET er veien til fremtiden.

2017 KNAUS fullfører med L!VE-seriene, den største 
og mest attraktive modellen noensinne.

NEW



FRA IDÈ  
TIL KNAUS
For å kunne lage et virkelig godt kjøretøy, er noen steg viktige 

Vi utvikler kjøretøy som kan bli brukt hvor som helst og når som 

helst. En ren nytelse for resten aav livet.

3. EKSTERIØR OG INTERIØR

Vi forklarer hvilke varianter som tilbys 
og er ekstra entusiastiske: Om hvordan 
bobilen vil være til slutt. Siden designet er 
en av nøklene til suksess. 

1. IDÉER OG TEGNINGER

Hvor går reisen? En kompakt 
bobil eller noe stort og 
luksuriøst?

2. VIKTIGE FUNKSJONER

Praktisk alkove eller romslig dobbelt gulv? 
Her bestemmes hva den nye modellen 
trenger for å tilfredsstille deg.



5. PROTOTYPE

Idéen tar konkret form for første 
gang. En første prototype skapes.

6. PRODUKSJONSSERIER

Alle tester bestås. Da setter vi i gang. 
Snart vil den nye bobilen være på ferietur.

7. KUNDEOVERTAKELSE

Bobilen er leveringsklar  
og du har mange flotte  
ferier i vente.

4. FORBEREDELSER I ARBEIDET

For en ny modell, må de passende 
forhold alltid skapes. Derfor investerer 
vi i våre fabrikker. Fremfor alt i våre 
ansatte. I Jandelsbrunn, nedre Bavaria, 
ligger vårt hoved og utviklings senter. 
I Hessian Mottgers og I Nagyoroszi I 
Ungarn, har vi skapt to høyt moder-
ne produskjonssteder. Med mer enn 
2,000 ansatte, mange av dem har vært 
med oss for mer enn 30 år. Fordi de vil 
finne optimale forhold hos oss og fordi  
de kan utvikle seg selv og fordi vi er en 
unik KNAUS familie.

Ønsker du å oppleve
 direkte hvordan  

vår bobil bygges?Læ
r mer på 

knaus.com/factory-tour

KNAUS FABRIKKEN   14  | 15



VÅR VISJON: EN 
REVOLUSJON
OPPDRAGET er mer enn bare veien mot nye modeller. OPPDRAGET er 

oppgaven, hindrene, motet og målet om å få revolusjonere fremtiden for 

fritidskjøretøysindustrien. TRAVELINO var første steg. Den viste oss hva som var 

mulig i forhold til brukervennlighet, fleksibilitet og bærekraft . Dens banebrytende 

innovasjoner strømmer nå gradvis inn i andre modeller, til vi har revolusjonert hver 

enkelt av våre serier og med stolthet sier at: OPPDRAGET er fullført.

Bak hver stor mulighet ligger det 

store personlighet
er som har har 

hatt en klar visjon
 i tankene
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på vei mot nye mål!

VISJONEN

Hva er bobilen for fremtiden? En 
ting er sikkert: Vi går nye veier.

 RETNINGEN

Gjennomført lett konstruksjon for en 
firepersoners bobil med totalvekt på 750 kg.

STUDIEN

Vi presenterteTRAVELINO på Caravan 
Salon 2014 til et entusiastisk publikum.

TRAVELINO 1.0

Serieproduksjon er besluttet, markedsintroduksjonen  
er like før - så omstart. Vi er ikke tilfredse med bare vår 
nyskapning, vi ønsker revolusjonen.

REVOLUSJONEN

TRAVELINO 2.0 er født. Med 
revolusjonerende konstruksjonsteknologi 
og banebrytende materiale, går den i 
serieproduksjon.

GJENNOMFØRINGEN

Fra TRAVELINO og DESEO, overfører 
vi også THE MISSION til våre delvis 
integrerte, åpner vi et nytt kapittel.



KNAUS kan se tilbake på et halvt århundres suksesshistorie. Hvor 

kan reisen gå nå? Er det fortsatt måter å utvikle noe nytt, noe 

bedre? Interessante svar på disse spørsmålene er tilgjengelige 

direkte fra produktsjef Jürgen Thaler.

HVOR GÅR 
VEIEN FOR 
KNAUS?

Hva er spesielt med KNAUS?

Jürgen Thaler: KNAUS har alltid fulgt med i tiden. 

Og nå er vi ved et punkt der vi ligger forut for vår 

tid. Med nye idéer og teknologi revolusjonerer vi 

vår industri.

Hvordan kan vi tenke oss dette?

Jürgen Thaler: Den grunnleggende strukturen i 

en bobil har eksistert siden begynnelsen Nå går 

vi helt nye veier.

Hvilke konkrete tiltak?

Jürgen Thaler: I tillegg til innovative lette bygge-

materialer i møbelkonstruksjon og unik feste-

teknologi som bruker ultralyd, er det fremfor alt 

Fiber Frame som vil skrive historie.

Hva er spesielt med dette rammeverket?

Jürgen Thaler: Det er et rammeverk som gjør 

at møblene ikke lenger behøver stabiliserende 

elementer. Så vi er mye mer fleksible i utfor-

mingen av bilen både innvendig og utvendig På 

samme måte, oppnår vi banebrytende fremskritt 

i forhold til vekt og stabilitet. For ikke å glemme 

funksjonaliteten. Med Fiber Frame er det mulig 

å integrere en stor bakluke for å være enda nær-

mere naturen eller for motorsykler eller lignende, 

til transport.

Kan du allerede se det live?

Jürgen Thaler: Ja, både TRAVELINO og den nye 

DESEO har en stor fremtid. Og vær sikker: Vi job-

ber med høyt trykk for å revolusjonere bobilver-

denen. Du kan glede deg.
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1. HOLDBAR TVT KONSTRUKSJON 3

Funksjonelle sandwich-konstruksjoner laget av  
aluminium og isolasjonsmateriale (XPS eller EPS) 
med forsterkninger av polyuretanplast, og helt limt 
konstruksjon gjør hele kjøretøyskonstruksjonen mer 
stabil, mer rustfri, mer holdbar. 

2. ROBUST HØY-STYRKE GRP-ROOF 1

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

3. STABIL PRO.TEC RAMME 2

Pro.Tec-rammen er en spesielt solid 
aluminiumsprofilstrimmel, som forbinder sidevegg, 
baugvegg, bakvegg og tak med hverandre. Det forbedrer 
kroppens stabilitet og dermed også levetiden til hele 
kjøretøyet. Spesielt Høydepunkt: I Pro.Tec-rammen er et 
kammer for tetningsforbindelsen innarbeidet. Dette kan 
ikke renne ut og skaper et rent utseende.

4. UTMERKET GRP-BASE 2

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

5. PRAKTISK DOBBELTGULV 2

Takket være dobbel isolasjon, våre doble lag forsikrer oss 
en kosete varme selv på de laveste temperaturene ute. 
Her er vann og varme rørene installert på en slik måte 
at de er sikre fra frost og skade. I tillegg plasseres små 
redskaper i de praktiske lagringsområdene.

6. HØY-KVALITETS LAV-RAMMECHASSIS 2

Slik at våre mobile hjem når maksimal stående høyde 
med minimal ekstern høyde, bruker vi originale Fiat-lav 
ramme chassis.

1 Universalserie
2 Modellavhengig
3 Valgfritt



4
2

5

3

Hva er ett av de viktigste punktene når du designer en bobil? 

Helt klart levetiden. Og for å kunne stole hundre prosent på 

kjøretøyet, bruker vi kvalitetsmaterialer i hvert mobilt hjem, for 

eksempel våre optimalt isolerende GRP takdeksler.

En sikker ting: Vår høy-kvalitets 
konstruksjons detaljer



1
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1. GRP-TAKDEKSEL 1

Valgfritt tilgjengelig med et stort panoramatak, 
karakteristisk design, i strukturen av innebygd isolasjon 
og selvfølgelig maksimal hagl sikkerhet.

2. INGEN SYNLIGE SKRUEFORBINDELSER  1

Enten fender, forkle eller baklykter. Uansett hvor det er 
mulig og i en konstruktiv forstand, jobber vi for et rent, 
elegant utseende med plug-in-forbindelser som sikrer en 
sikker Hold på vedleggene.

3. HJULBUE MED EPP-ISOLERING 1

Optimal støykomfort ved kjøring, beste isolasjon 
når du står. EPP er et høyteknologisk materiale uten 
kompromiss: Lett, støtbestandig, varmebestandig  
og stabil.

4. ÅPNE MED ENHÅNDSOPERASJON  1
 

Store dører, som den bagasjerommet, må være låst 
opp og ned. Til dette formål er det vanligvis nødvendig 
med to låser, som må kumuleres og lukkes separat. 
Ikke på KNAUS. En kobling integrert i garasjeporten 
forbinder begge låseenheter og muliggjør dermed 
enkel enhåndsoperasjon. I tillegg sikrer dobbeltlaget at 
voldsomt regn og vindlyd ikke er et problem.

5. KVALITETS-FOLIE 1

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

1 Universalserie
2 Modellavhengig
3 Valgfritt



SMART TEKNOLOGI

Hvis en bobil skal tilby samme komfort 
som hjemme, er det nødvendig med 
forsyningsteknologi. I vår Sun I prøvebil, er 
dette hovedsakelig plassert i dobbeltgulvet. 
Dette har den fordel at hele installasjonen 
er spesielt frostsikret og enkelt kan 
vedlikeholdes via åpninger i gulvet.

A. ServiceBoks

B. Ferskvannstank

C. Gråvannstank

D. Batterier

E. Gassylindere

Koble til, fyll, tøm  
Vår ServiceBoks har det integrert

I serviceboksen har du tilgang til alle de 

nødvendige og mest brukte funksjoner på  

et sted. For maksimal funksjonskomfort.

A

B C

D

E

I SUN TI ligger tankene
 dypt midt i kjøretøyet

 og 

har en praktisk
 rengjøringsåpn

ing i bakken.
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Tilgang til rengjøringslokkene på 

vanntankene kan nås enkelt via 
rom i 

dobbeltgulvet

UNIK SERVICEBOKS
 

1.  Fylling av ferskvannstank

2.  Fersk- og gråvanntank  
Rengjøringsåpning

3.  Tappekraner for ferskvann 
og gråvann

4.  Kabelgjennomføring 
For at kabelen skal legges pent, er det en 
skadedyr sikker kabelinngang fra under til 
ServiceBoksen.

5.  Varmtvannstank 
Det kan enkelt aktiveres eller avaktiveres med et 
håndgrep og er seriemessig inbygget i alle bobiler.

6. Strømforbindelse

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

2



4

5

3

Det er en utfordring å få en leilighet med bad, soverom, stue og 

kjøkken kompakt nok til å passe på veien. Den andre er intelligente 

detaljløsninger, som for eksempel dimbart omgivelseslys, som vil 

gjøre stuen din til favorittstedet ditt.

ET INTERIØR SOM 
IMPONERER



1

2
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1. HØY MATERIALKVALITET 1 
 

Materialer av høy kvalitet er base for lang levetid. 
På grunn av dette kastet vi massive støpejernsrister, 
ripebestandig rustfri stålkummer, høykvalitets 
metallhåndtak og mye mer.

2. NAVI MED CAMPING SOFTWARE 3

En avslappende ferie inkluderer en underholdende 
og stressfri tur Dette er sikret med vårt Pioneer 
navigasjonssystem. Med intuitiv berørings-operasjon, kart 
for 44 europeiske land, DAB + mottaker, Apple CarPlay, 
Android Car, Parrot Bluetooth håndfri system og perfekt 
lyd, takket være 13-bånds equalizer, dette gir deg alt du 
forventer av et multimedia navigasjonssystem. Og 3 års 
kort-oppdatering er inkludert.

3. MAGNETISK LÅS 2 
 

Høykvalitets magnetisk fellelås gjør den variable bruk 
av døren på badet mulig, på den annen side, lukker den 
forsiktig og nesten lydløst.

4. UTMERKEDE EVOPORE MADRASSER 1

30 % lettere og en 40 % lavere hardhet sammenlignet 
med skumgummimadrasser. Også ved ensidig bruk 
uten avkjøling 5-zone EvoPore-madrassene skjemmer 
deg ikke bare bort med utmerket sovekomfort, de 
overbeviser også med lang levetid.

5. DIMMBAR OMGIVELSESBELYSNING 3

Takhyller, oppbevaringsrom, benkeplater, overskap, 
kalesjer - uansett hvor lyset gjør ferien vakrere, 
stoler vi på vår omhyggelig integrerte, dimbare 
omgivelsesbelysning. 

1 Universalserie
2 Modellavhengig
3 Valgfritt
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UTSMYKKET INTEGRERT 
MØBBELBYGGING 2

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

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

Kjøkkenblokk:
All møblementet er ventilert bak, slik 
at oppvarmingen kan bli optimal. De 
åpne bakventilasjonsåpningene sikrer 
en perfekt sirkulasjon av varmluften og 
dermed en hyggelig varme i kjøretøyet.

Vi bygger møbler som skaper et  
bra innendørsklima

Kravene til møblene i vårt Reisemøblement er enormt høye. 

Med appellerende design og rikelig med lagringsplass. 

Levetid, Intelligente konstruksjoner og teknologi som 

holder i livstid – dette er vår målsetting.



2

3

1
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1. MASSIVE ALUMINIUMSPROFILER 1

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

2. HØY MYKLUKKENDE KLAFFER AV 
HØYKVALITET 1

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

3. SOLID FESTETEKNOLOGI 1

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

4. RIPEBESTANDIG HPL OVERFLATER 1

Høytrykks laminat er laminert plastikk, som brukes 
spesielt for å tåle tyngde, f.eks. i kjøkken. Den mangelags 
konstruksjonen er produsert under veldig høyt trykk og 
forseglet med spesielt motstandsdyktig dekke. Dette gjør 
våre arbeidsflater og bordflater svært ripebestandige.

5. STABIL SOFT-CLOSE FULLT UTTREKKBARE 1

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

1 Universalserie
2 Modellavhengig
3 Valgfritt



KNAUS smart CI:  
All kontroll på en plass

Vi liker alltid å tenke tre skritt i forkant slik at du ikke 

trenger å bekymre deg for de tekniske detaljene 

og bare kan nyte ferien din. Med smart CI er det 

sentralkontroll av de tekniske enheteene spesielt 

lys og brukervennlighet.

MODEN TEKNOLOGI

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

A.  Kontrollpanel

B.  Digitale netverks elektriske 
distribusjons boks

C.  Lyskontroll med  
8 digitale utganger

D. Valgfri WLAN modul

C

B

A

D

De individuelle e
lementene er 

distribuert i k
jøretøyet



KNAUS SMART CI   30 | 31

Lyskontroll

Dato og 
Temperatur

Klimaanlegg

Vannforsyning

Oppvarming  
Alde/Truma

Batteri styringss
ystem

MOBILENHETER (VALGFRITT)

Enten det er Laptop, Smarttelefon eller 
Tablett. Enten det er Android, iOS, Windows 
eller Linux. For å sikre feilfri bruk på så 
mange plattformer som mulig, bruker vi en 
browser app som virker innen kjøretøyets 
nettverk på hver enhet med WLAN eller 
browser. Bare tast inn adressen og du er klar.

1. Sentral lyskontroll

2. Temperaturskjerm

3.  Vann-nivåindikator

4.  Ladestatus- og startbatteri  
og også alle de andre funksjonene som 
f.eks. oppvarming og klimaanlegg

1
2

3

4



1

SKY TI 650 MF

1

2

1.  Romslig L-form. I vinkelkjøkkenet er 

kjøkkenlinjen bak spiseplassen. Så vask 

og komfyr kan bli plassert i et hjørne. 

Dette sikrer en god arbeidsplass.

2.  Stort kjøleskap. For alt du trenger, det 

er plass til 145 liter.

VINKELKJØKKEN

VÅRE  
KJØKKEN 
ALTERNATIVER
Et kjøkken må være i stand til å motstå enorme belastninger og 

oppfylle strenge krav. Robuste arbeidsflater, høy kvalitets utstyr og 

forseggjort utforming med korte avstander og masse lagringsplass 

noe som er standard i ethvert KNAUS kjøkken.



VAN TI 550 MD

SUN TI 650 MEG

1

1

2

2
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1.  Integrert kjøleskap. Umiddelbart 

integrert i kjøkkenlinjen, tilbyr det 

romslige 108 liter volum.

2.  Ekstra dyp vask. Takket være den dype 

innsettingen, kan til og med store kjeler 

bli vasket komfortabelt.

1.  Utvidbart arbeidsområde. 

Den sammenleggbare stabile 

tilleggsplaten tilbyr ekstra plass når 

man lager mat.

2.  Mykt-lukkende skuffer. Takket 

være fullt utdragbare skuffer, er 

varer og utstyr lett tilgjengelig.

KJØKKEN PÅ LANGS

KOMPAKTKJØKKEN
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2

SKY TI 700 MEG

SKY TI 700 MEG

1.  Romslige sengestørrelser. Det kommer an på 

gulvplanen, enkeltsengene er opp til 201 cm 

lange og litt under 90 cm brede.

2.  Lagringsplass og dobbeltseng. Under sengene 

er det ekstra lagringsplass. Og takket være 

nøyaktige monteringstrekk kan du på kort tid 

gjøre om enkeltsengene til en komfortabel 

dobbeltseng med mer enn 200 cm i bredden.

OPPDAG VÅRE  
SENGE-
LØSNINGER
Å reise betyr å oppleve og slappe av. Så for å begynne 

på en opplevelsesrik ferie, kan du velge mellom et 

utvalg ulike senger: Fra utvidbare enkeltsenger til 

romslige senger. Hvordan vil du ligge ned?
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Garderobeskapene
 er 

perfekt gjemt under 

enkeltsengene

Veldig komfortabel 5-soners EvoPore 

madrasser passer perfekt til d
in 

liggeposisjon. Les mer på side 27

ENKELTSENGER

Skreddersydde pu
ter gir stor 

liggeplass i enkelt
sengene

Opp til 210 x 86 cm



SKY TI 650 MF

1

2

Komfortabel 
sengestørrelse møter 
utnyttelse av plass

Fra A som i alkove til Q som i Queen size seng: Det er 
rikelig soveplass for alle som drømmer om å reise

Reiser du med dine barn eller 

barnebarn? Eller ønsker du ekstra 

soveplass for spontane gjester? Med 

vårt store utvalg i senger er du sikret.

1.  Foldbar forlengelse. Ser du etter mer 

plass for en god natts søvn? Ikke noe 

problem, takket være den foldbare 

forlengelsen på utsiden (valgfritt).

2.  Optimal bruk av plass. De franske 

sengene har også et romslig bad og et 

stort klesskap i den bakre delen.

FRANSK SENG

Opp til 201 x 143 cm



1

1

1

1

1

2

1
2

2

1

2

2

2

1.  Ideell for syvsovere. De tverrgående sengene er  

opp til 207 cm lange og 150cm brede.

2.  Perfekt integrert. Den tverrgående sengen er 

plassøkonomisk og skaper dermed mer boareal.

1.  Romslige klesskap. Det er en praktisk klesstang på 

hver side av sengen.

2.  Variasjoner. Det kommer an på modellen, det er 

Queen size senger opp til 160 cm brede, med valgfritt 

elektrisk høyde og lengde justering. I utgangspunktet 

kan alle Queen-size sengers lengde justeres manuelt.
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TVERRGÅENDE 

SENG

QUEEN SIZE SENG

1.  Dobbelt så moro. I vår spesielle K-gulvplan har 

barnas køyesenger standard utsikt i bakre del.

2.  Masse rom. Med en bredde på opp til 75 cm og en 

lengde på 212 cm, kan de små reisende drømme 

søtt om ferien sin der.

BARNESENGER

1.  Slapp av under kjøreturen. De nedfellbare 

sengene er svært enkle å senke, slik at du bekvemt 

kan inta ditt nattkvarter.

2.  Plassbesparende. I ubrukt tilstand får stuen en 

behagelig ståhøyde.

1.  Høyt oppe. Tilgjengeligheten til alkovesengen er  

helt trygg takket være den låsbare stigen med 

valgfri stigaksel.

2.  Et behagelig klima i rommet. For behagelig søvn, 

er alkoven oppvarmet og ventilert.

1.  Variabel og komfortabel. Ved å senke bordet og 

plassere puten vil du enkelt ha en ekstraseng klar.

2.  Stabilt heve-/senkebord. Danner grunnlaget for 

gjestesengen og følgelig stabilt utformet.

SENKESENG

ALKOVESENG

GJESTESENG

Gjesteseng Gjesteseng 2



SUN TI 700 MEG

SUN TI 700 MEG

1

2

1.  Mer baderom. Denne varianten tilbyr 

plass til en romslig dusj med flere 

hyller for kosmetikk.

2.  Dreibart toalett. For å bruke hver 

centimeter optimalt og få maksimal 

bevegelsesfrihet på badet.

OPPLEV VÅRE BADE-
ROMSLØSNINGER
KNAUS baderomsløsninger er stilige, omtenksomme 

og romslige. Vi legger stor vekt på design, utforming og 

romslighet. Konseptet er at baderommet har så god plass 

som mulig, uten å bruke for mye plass.
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ROMSLIG BAD

Et pluss for privatli
vet: 

Toalettet er i et 
separat rom

Døren til bad
et fungerer 

også som en romdeler og gir
 

dermed et romsligere bad



VAN TI 650 MEG VAN TI 650 MEG

1

2

1

2

1.  Plassfornemmelse. Komfortbadets 

svingvegg på den ene siden sørger for 

høy komfort og en romslig dusj.

2.  Mer bevegelsesfrihet. Vasken er 

montert på baksiden av svingveggen. 

Så du har den plassen du trenger.

Sving veggen til 
venstre for 

et romsligere baderom

Finn din egen personlige  
velvære-oase

Ønsker du en kompakt planløsning og allikevel 

et romslig bad? Eller foretrekker du mer plass til 

å bevege deg? Fordyp deg i våre mangfoldige 

baderomsløsninger for enhver smak.

Så smart: Kran og 
dusjhode i ett

Sving veggen til høy
re 

for en romsligere dusj

KOMFORTBAD



Smart deling. Fastmontert 

servant, fastmontert dusj og 

likevel masse rom med kompakte 

dimensjoner. Det intelligente 

designet gjør det mulig.
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Smart og romslig. Ved gulvplan 

med fransk seng, vil denne 

baderomsvarianten sikre optimal 

bruk av plass, både inni og 

utenfor baderommet.

BAKRE LANGSGÅENDE 

BADEROM

Generøst flyttet. Det bakre 

sentrerte badet sikrer at de 

individuelle sengene er flyttet litt 

forover så hele den bakre delen 

kan bli brukt. Og det gir et svært 

romslig baderom.

BAKRE SENTRERT

BADEROM

Fungerer perfekt. Det nye 

baderommet er i LIVE modellene 

med separat dusj og romslig 

vaskerom med varierende 

romdeler for maksimalt moro når 

du pusser tennene.

L!VE BADEROM
NEW

QUICK BADEROM
NEW



SMALE SEMI-INTEGRERTE BOBILER

#NUMBER 1, FORDI….

det er det letteste 

kjøretøyet i sin klasse.

med sørlig dynamisk 

design.

kompakte 

dimensjoner tilbyr 

masse plass.



Elegant overgan
g uten synlige

 

skruer og med perfekte 

mellomrom: Her kan du se 
og 

føle den fantas
tiske kvalitete

n 

Hvilken Solid Høy-Styrke 
GRP gjør alt, vi har 

prøvd på side 21

Det blir ikke enkler
e En sentral 

serviceboks for all
e tilkoblinger og 

avløp (detaljer på
 side 24-25)

Gassboks dør 
i sidepanelet 

for enkel 
tilgjengelighet



VAN TI 650 MEG

VAN TI 550 MD

“For meg er dette en dynamisk bobil som 

har det meste. De integrerte vindusrammene 

passer perfekt inn i sideveggen, er spesielt sikre 

og reduserer vindstøy betraktelig."

Jürgen Thaler, Produkt Manager
KNAUS Bobiler og 
Campingvogner

Mitt råd

Utvidbare 
enkeltsenger

Romdeler med
persiennedør

Gode planløsninger. For Tina og 
Florian er 600MG det beste valget, 
masse lagringsplass og fleksibel nok 
til å finne det perfekte piknikksted i 
de portugisiske fjellene.



220 cm

276 cm
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48 mm tykt understell med XPS 

isolasjon og aluminium beskyttende dekke 

for komfort og lang levetid

Katteøye lysene m
ed LED teknologi 

kjennetegner hek
ken på en KNAUS

Automotiv design med roterende 

rammeoptikk.

VAN TI OVERSIKT

 

Plansløsninger: 2

Maksimal tillatt vekt: 3.500 kg

Garasje (maksimalt): 80 x 110 cm

Mer på www.knaus.com/vanti 

4 3,52

Fra 599 til 703 cm



Når bodelen blir til et dansegulv. 
Da kan Tina svinge hoftene og 
Florian stemmer i for fullt.



VAN TI 650 MEG

VAN TI BO & LEVE   46 | 47
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1 VAN TI 650 MEG

VAN TI 650 MEG

På tide å
kose seg }

1.  Romslig sittegruppe med LED 

TV. Masse rom takket være smart 

romutforming, nydelig belysning 

fra et stort panoramavindu og, 

selvfølgelig, flott underholdning 

med 24” LED TV.

2.  Uttrekkbart bord. Bordet er festet 

til sideveggen og gir derfor perfekt 

bruk av tilgjengelig plass. Med dets 

solide roterende mekanikk, kan du 

enkelt folde det ut.

Praktiske siderom
 for 

alle typer småting

Ingen kondensasjon
 

og behagelig klima takket 

være den bakre ve
ntilasjonen



VAN TI 650 MEG
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På forespørsel også  med setevarmer 

Ekte tre og robust
 HPL 

overflate gjør bord
et 

vakkert og holdba
rt 

Godt opplyst interiø
r takket 

være stort panoram
atak

For et ensartet u
tseende 

er setene alltid t
ilpasset 

resten av bomiljøet

Det valgfrie navigasjo
ns-systemet 

med camping software sikrer at du 

kommer frem dit du skal 

SALONG OVERSIKT

550 MD Sittebenk

650 MEG Sittebenk



LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN TI 650 MEG

KJØKKENLØSNINGER

550 MD Kompaktkjøkken

650 MEG Langsgående  

 kjøkken

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

145 L kjøleskap 
med integrert 
fryser og masse 

plass for godterier

Myk-Luknings skap.automatisk låsningmaksimal funksjonskomfort.

Det kan operere
s med en 

hånd: Arbeidsflaten ka
n lett 

utvides hvis 
nødvendig

Ekstremt robuste HPL overflater 

vil se nye ut i mange år  

(Detaljer på side 29)



1 2
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LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN TI 650 MEG

LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN TI 650 MEG

Kvalitet skuffer fra GRASS: Perfekt i funksjon & stabilitet

KOMPAKT KJØKKEN VAN TI 550 MD

1.  Stor 3-flamme gasskomfyr. Espresso til 

venstre, spagetti til høyre og saus i midten. 

Og den tennes ved å trykke på en knapp. 

Det blir ikke enklere.

2.  Kompakt kjøkken. Også i den ultra-

kompakte 550 MD kan du, selvfølgelig, 

finne et fullt utstyrt kjøkken.

3.  Skuffer med forlengelser i full lengde. 

Noe som gjør det svært enkelt å fylle dem. 

Helt til det innerste hjørnet.

Perfekt krydret. På 
den kraftige 3-platers 
gasskomfyren kan Tina 
og Florian tilberede 
blåskjell rett fra havna. 
Tilsett sitron og nyt.

Piezo ten
ning ve

d å try
kke på 

en knap
p



189 x 81 cm

Nytten av de pra
ktiske 

sidehyllene og v
algfrie USB 

kontakter kan ik
ke oversees

En avslappende natt
 takket være EvoPore 

madrasser (detaljer p
å side 27)

SENGELØSNINGER

550 MD     2 

650 MEG     2 

Du finner mer informasjon om 
våre senger på sidene 34 - 37.  Enkeltsenger  Tverrgående seng



2

1

201 x 81 cm

ENKELTSENGER VAN TI 650 MEG

ENKELTSENGER VAN TI 650 MEG

ENKELTSENGER VAN TI 650 MEG
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1.  Utvidbare enkeltsenger. Med rullegitteret i midten 

og de to polstrede seksjonene, kan enkeltsengene 

gjøres om til en dobbelseng.

2.  Garderobeskap under sengene. Bare åpne 

døren og du har en praktisk tilgang til de romslige 

klessskapene med stenger på begge sider.

Lærtekstur overflaten sikrer
 en 

komfortabel atmosfære

Standard takvin
du kan 

erstattes med et stort 

panoramavindu hvis øns
kelig 

Drømme-destinasjoner. Tina 
og Florian valgte dette for sin 
ferie Og i komfort sengene, 
VAN TI er beleilig og minst 400 
turer kan legges til - uten at 
kvaliteten blir dårligere.



1 2 VAN TI 650 MEGVAN TI 650 MEG

1.  Romslig baderom. I start-

posisjonen, gir VAN TI deg en 

generøs størrelse på badet.

2.  En praktisk dusj. Hvis du ønsker å 

ta en dusj er det bare å flippe til side 

hele speilveggen med servanten. 

Så stenger du døren til magnetene 

klikker inn og du er klar for en dusj. 

Lett å holde rent
: 

Benk-toalettet

En frisk start på 
dagen. I komfortbadet 
kan Tina nyte den 
portugisiske solen 
gjennom takvinduet 
over servanten. 

Lukkes trygt og 
automatisk takket 

være magneter



VAN TI 650 MEG

Den innebygde belysningen tar seg 
godt ut og er perfekt for makeup og 
barbering, praktisk

BADEROMSLØSNINGER

550 MD Komfortbad

650 MEG Komfortbad

Du kan finne mer informasjon om 
våre bad på side 38 - 41.
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Komfortbad



#NUMBER 1, FORDI….

en ekte KNAUS.  

Sjekk detaljene!

får mye igjen for  

pengene.

den overbeviser  

med sitt elegante 

design.

HALVINTEGRERT BOBIL



Hvorfor er den st
erke GRP 'en 

så motstandsdyktig?
 Det kan 

du lese om på side 21

Ekte KNAUS: Katteøye hybrid bakly
s med 

LED teknologi og nytt ly
kt-design

NEW



L!VE TI 650 MEG

L!VE TI 590 MF

L!VE TI 700 MEG

Hvilken planløsning ønsker 
du? Siden avgjørelsen ikke 
er enkel. 650 MEG med 
uttrekkbare enkeltsenger 
vil føre deg til Holland for 
tulipansesongen.

Kompakt planløsning
 

med fransk seng 

Også tilgjengelig i
  

lav-seng variant
 

NEW

NEW

NEW



279 cm

232 cm
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Progressiv lysdesign 
for et slående 

utseende

De usynlige 
skruene og perfekte 
overgangene beviser 
den høye kvaliteten

L!VE TI OVERSIKT

  

Plansløsninger: 3

Maksimal tillatt vekt: 3.500 kg

Garasje (maksimalt): 80 x 110 cm

Mer på www.knaus.com/liveti 

2-4 4 3,5

All viktig informasjon på ett sted: Også LIVE TI tilbyr service-boksen for utmerket operatørkomfort

fra 644 til 752 cm



Livet i sine vakreste farger. Her er det 
så masse å oppdage som hver blomst i 
Tina's tulipanbukett. Heldigvis, Florian 
har pakket med en ekstra vase.



LIVE TI 650 MEG

L!VE TI BO & LEVE   60 | 61
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3

LIVE TI 650 MEG

LIVE TI 650 MEG

LIVE TI 650 MEG

24 "

1.  Uttrekkbar LED-TV. Hele HD TV'en 

forsvinner bak benken og tar ikke opp 

plass når den ikke er i bruk.

2.  Høykvalitets gardiner. Å dekorere 

vidusrammene er enkelt takket være 

rynke-funksjonen.

3.  Elegant front. Den mørke dekoren 

absorberer linjen på førerhuset og 

sikrer en homogen overgang.

Nydelig duften
de, 

L!VE TI }

Stabil 
mekanikk

 med gass
trykk-

fjæring
 for en

kel ope
rasjon



LIVE TI 650 MEG

Soft-Close øvre kabinetter for max komfort og støykontroll
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SALONG OVERSIKT

590 MF Benk

650 MEG  Benk med sidesete

700 MEG Benk med sidesete



Høy kvalitets mtall-
håndtak og kompleks 

integrert møbel-
konstruksjon sikrer 
lang holdbarhet 

Solide skuffer m
ed Soft-Close 

funksjon fra G
RASS gjør 

skuffene svært
 brukbare

KJØKKEN HJØRNE LIVE TI 700 MEG

KJØKKENLØSNINGER

590 MF Langsgående kjøkken

650 MEG Langsgående kjøkken

700 MEG Vinklet kjøkken

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



1

2
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Hva koker man i 
Holland? Når det gjelder 
Florian, pannekaker hele 
døgnet, godt og søtt. På 
3-platers gasskomfyren 
kan du tilberede tre 
porsjoner samtidig.

1.  Varianter av langsgående kjøkken. 

Det langsgående kjøkkenet i 650 MEG 

er kompakt, men takket være det 

sammenleggbare arbeidsområde og  

dyktig divisjon er det masse arbeids-  

og lagringsplass.

2.  Atmosfærisk omgivende belysning. 

Under arbeidsflaten og bak kjøkkenets 

bakpanel fremhever belysningen det 

elegante møbeldesignet.

LANGSGÅENDE KJØKKEN LIVE TI 650 MEG

LANGSGÅENDE KJØKKEN LIVE TI 650 MEG

Sammenleggbar 
arbeidsflate med praktisk 

en-hånds operasjon



193 x 81 cm

SENGERLØSNINGER

590 MF     2  
650 MEG     3  
700 MEG     4  

Finn ut mer informasjon om våre senger  
på sidene 34 - 37.  Enkeltsenger  Fransk seng

Høy kvalitets EvoPore madrasser 

sikrer avslappende s
øvn: Hva som 

gjør den så spesiell 
kan du lese om 

på side 27

 Du finner våre to gjestesengvarianter på side 37.
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198 x 81 cm

L!VE TI SOVE & DRØMME   66 | 67

1.  Garderobeskap under sengene. Bare åpne døren og du 

har en praktisk tilgang til de romslige garderobeskapene. 

For mere fleksibilitet er det stenger på begge sider.

2.  Utvidbare enkeltsenger. Med rullegitteret i midten og 

de to polstrede seksjonene, kan enkeltsengene gjøres 

om til en dobbelseng.

Her ligger man godt. De 
utrekkbare enkeltsengene har rett 
og slett klasse. Her kan Tina og 
Florian kose seg, hver for seg eller 
tett sammen.

ENKELTSENGER LIVE TI 650 MEG

ENKELTSENGER LIVE TI 650 MEG

ENKELTSENGER LIVE TI 650 MEG

Gassfjæren holder  
klaffen åpen for deg 



1 2

1.  Varianter av fastmontert bad. Helt 

nydesignet og spesielt designet for 

LIVE-seriens fastmonterte bad som 

tilbyr fastmontert dusj og masse rom 

for bevegelse.

2.  Smart svingbar vegg. Bare flipp 

veggen til side og hele badet blir 

en romslig dusj. Flott side-effekt: 

Toalettet, speilet og vasken forblir tørre.

Bade i Holland. Dette 
er allerede moro i 
Nordsjøen og ti ganger 
morsommere i det fast-
monterte badet. Fordi 
her kan Florian justere 
temperaturen med 
venstre hånd.

FASTMONTERT BAD LIVE TI 650 MEG KOMFORTBAD LIVE TI 650 MEG



Hele speilveggen kan fo
ldes til side så du få

r en 

romslig dusj - masse rom i enhver situasjon

KOMFORTBAD LIVE TI 650 MEG

Komfortbad

Bakre langsgående bad

Fastmontert bad

BADEROMSLØSNINGER

590 MF Langsgående bad  

650 MEG Komfortbad

700 MEG Fastmontert bad

Du kan finne mer informasjon om 
våre bad på side 38 - 41.

L!VE TI VELVÆRE & REKREASJON   68 | 69



#NUMMER 1, FORDI….

den mest solgte 

halvintegrerte bobilen  

del i Tyskland.

får mye igjen for 

pengene.

er utstyrt med flest 

planløsninger.

HALVINTEGRERT BOBIL



Ekte KNAUS kvalitet: Ingen 
synlige skruer, 

isolert takluke m
ed LED lys og ekstremt stabile 

aluminium profiler (Pro.T
ec Ramme side 21 )

Og det er mer: En 

sentral servicebo
ks for 

alle tilkoblinger 
og avløp 

(detaljer på side
 24-25)

lett og kvikk i b
ruk: Det 

oppladbare batt
eriet er 

tilgjengelig fra u
tsiden



SKY TI 700 MEBSKY TI 590 MF

SKY TI 650 MEG SKY TI 700 MEG

SKY TI 650 MG SKY TI 700 MX

SKY TI 650 MF SKY TI 700 MG

3D-Room bad med 
patentert fleksibilitetKomfortable 

enkeltsenger

Opptil 6 soveplasser t
akket 

være en valgfr
i hevbar seng

Full størrelse garderobesk
ap 

og stor tverrgående sen
g

Romslig bakre midtstilt bad

Stor dronningseng med  

Elektrisk høydejustering 
(valgfri)

Fransk seng for  
Best bruk av plass

Så mange planløsninger. Tina og Florian hadde ikke 
et enkelt valg. Siden de liker det moderne levesettet i 
Italia, har de valgt 700 MEG. Mest for de mange gode 
lagringsmulighetene så de kan dra på handletur.



279 cm

232 cm

Stabiliteten på høy-styrke GRP taket er testet på side 21

Katteøye hybrid-baklys
med komplett LED teknologi  
Den distinkte utsikten bakover

Rygg sikkert med det godt 

plasserte ryggekameraet

SKY TI HØYDEPUNKTER & VARIANTER   72 | 73

SKY TI OVERSIKT

     

Planløsninger: 8

Maksimal tillatt vekt: 3.500 kg

Garasje (maksimalt): 65-80 X 80-110 cm

Mer på www.knaus.com/skyti 

2-6 4 3,5

fra 643 til 752 cm



Stracciatella iskrem til frokost? Dette er 
helt enkelt en del av den italienske ferien.  
I den koselige salongen kan Tina og Florian 
enkelt nyte den til enhver tid.



SKY TI 700 MEG

SKY TI BO & LEVE   74 | 75
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3

SKY TI 650 MEG SKY TI 700 MEG

SKY TI 700 MEG

24 "

Stødig montert med

beleilig lø fte
funksjon

1.  Uttrekkbart 24 tommer LED TV. 

Stuen ser også så elegant og ryddig 

ut fordi du kan gjemme 24 "Full HD 

LED TV-en med integrert digital 

mottaker usynlig bak det bakre setet.

2.  Perlemorsdekor med krysskutt. 

Ser bra ut, føles bra og er så solid at 

den ser ny ut i mange år.

3.  Panorama tak- og himmeltak-

kledning. Førerkabinen og stuen 

slås elegant sammen til et enkelt 

enhet. Om dagen gir panoramataket 

deg en behagelig lysmodus, og om 

kvelden omgivelseslys. 



SKY TI 700 MEG

SKY TI BO & LEVE   76 | 77

SALONG OVERSIKT

590 MF Benk

650 MEG Sittebenk

650 MF  Sittebenk med sidesete

650 MG Benk

700 MEB Sittebenk med sidesete

700 MEG Benk med sidesete

700 MG Sittebenk med sidesete

700 MX Sittebenk med sidesete

De mykt-lukkende klaffene lukkes forsiktig og låses automatisk

Flekkbestandig
 ActiveLine pu

te 

(detaljer på 
side 143)

På forespørsel også  
Med setevarmer 

Spesielt utviklet for 
kravene 

i Travel bobilen og maksimal 

lang-distanse komfort.

Enormt panoramatak for nye 
inntrykk og en fantastisk utsikt



145 L kjøleskap 
med integrert fryser

Du kan se 
alle disse 

utmerkede 

HPL platene
 på side 

29

LED spotter belyser 
arbeidsflaten din perfekt

 

LANGSGÅENDE KJØKKEN SKY TI 650 MEG

Praktisk 

benkeplateforlenge
lse 

som enkelt brettes 
inn og ut

KJØKKENLØSNINGER

590 MF Langsgående kjøkken

650 MEG Langsgående kjøkken

650 MF Vinkelkjøkken

650 MG Langsgående kjøkken

700 MEB Vinkelkjøkken

700 MEG Vinklet kjøkken

700 MG Vinkelkjøkken

700 MX Vinkelkjøkken

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



3

1 2

LANGSGÅENDE KJØKKEN SKY TI 650 MEG

VINKELKJØKKEN SKY TI 650 MEG VINKELKJØKKEN SKY TI 650 MEG

SKY TI MATLAGING & KOS   78 | 79

1.  Romslig vinkelkjøkken. Det er direkte 

forbundet til sittegruppen og benytter 

dermed det tilgjengelige rommet optimalt. 

2.  Stabil kurvvifte. Blant de optimal 

tilgjengelige gasskranene vil du finne mye 

lagringsplass.

3.  Skuffer med full forlengelse med 

kulelager. Kan trekkes så langt ut at de 

komfortabelt kan benyttes bak.

Robust 
& enkelt 

vedlikehold  
Vask i 

rustfritt stål

Kvalitetsekstrakter
av GRASS: Perfekt i 
funksjon & stabilitet

Omgivelseslyset belyser 

også skap og skuffer

Fra det ukentlige 
markedet rett 
i kasserollen. 
Basilikum, rosemarin, 
timian – som det 
lukter! Takket være mer 
robuste og lettvaskede 
HPL-flater kan det også 
gå stille for seg.

Metallhåndtak av høy 
kvalitet  

og med stabil lås



201 x 80 cm

Dersom du liker å so
ve under 

stjernehimmelen, er det v
algfrie enorm

e 

panoramavinduet bak 
perfekt for d

eg 

SENGERLØSNINGER

590 MF     2 

650 MEG     2 

650 MF     6   
650 MG     2 

700 MEB     3  
700 MEG     3  
700 MG     3  
700 MX     3  

Finn ut mer informasjon om våre senger  
på sidene 34 - 37.

Fullstendig ventillert, oppv
armet og utstyrt 

med myk-laminert hodegavl: For en 

absolutt god-følelse atmosfære 

 Du finner våre to gjestesengvarianter på side 37.

 Enkeltsenger

 Fransk seng

 Tverrgående seng

 Queen Size seng
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1

195 x 80 cm

SKY TI SOVE & DRØMME   80 | 81

ENKELTSENGER SKY TI 700 MEG

1.  Fransk seng som kan utvides. Løft madrassen, trekk ut 

forlengelsen, og du har allerede mer plass.

2.  Garderobeskap under sengene. Mye plass, mange  

Lagringsmuligheter, klesskinner på begge sider, praktisk 

belysning, og takket være generous størrelse perfekt 

brukbare. Dette er dine nye.

ENKELTSENGER SKY TI 700 MEG

FRANSK SENG SKY TI 650 MF

Gasstrykkfjærer 
holder klaffen i 
posisjon, så du har begge hender fri, og kan enkelt fylles

Sovne med stjernene og stå 
opp med solen. I de komfortable 
sengene planlegger Tina og 
Florian hvor de skal dra neste dag. 
Colosseum, Piazza della Signoria, 
eller kanskje heller bli en dag ekstra?

Sov på skyer, Takket være 

EvoPore madrasser



1 2

3

KOMFORTBAD SKY TI 650 MEG ROMSLIG BAD SKY TI 700 MEG

ROMSLIG BAD SKY TI 700 MEG

Et baderom like friskt 
som den Adriatiske 
vinden. Tina er spesielt 
fornøyd med det  
store speilskapet.  
En skikkelig all-rounder 
takket være integrert 
belysning og kombinert 
lagringsplass.

1.  Dusjkabinett. Bare skyv vasken 

til side og lukk persiennedøren. 

Med bare to håndtak kan du 

trylle fram en romslig dusjbås.

2.  Håndserviett boks. 

Plassbesparende og praktisk 

tilgjengelig.

3.  Tregulv. Beskytt dusjgulvet ditt 

med vår valgfrie trerist, hvilket er 

perfekt tilpasset dusjen.



BAKLENGDEBAD SKY TI 650 MF

SKY TI VELVÆRE & REKREASJON   82 | 83

Veldig praktisk og 

enkelt å rengjøre: 
Benk-toalettet

To avløp slik at vannet 
drenerer selv når kjøretøye

t 

står på skrå

Komfortbad

Baklengdebad

Bakre bad

Romslig baderom

BADEROMSLØSNINGER

590 MF Baklengdebad

650 MEG Komfortbad

650 MF Baklengdebad

650 MG Komfortbad

700 MEB Bakre bad

700 MEG Romslig bad

700 MG Romslig bad

700 MX Romslig bad

Du kan finne mer informasjon om 
våre bad på side 38 - 41.



#NUMMER 1, FORDI….

takket være praktiske

Dobbelgulvet er den 

maksimalt tilpasset 

vinterbruk. 

den perfekte balanse 

av innebygget 

funksjon og design.

er utstyrt med 

det største 

panoramataket i  

sin klasse.

HALVINTEGRERT BOBIL



GRP er ikke lik GRP: Hva Høy-Styrke varianten handler om, har vi forsøkt på side 21

Det blir ikke enklere 
En sentral 

serviceboks for alle 
tilkoblinger og 

avløp (detaljer på s
ide 24-25)



SUN TI 650 MF

SUN TI 650 MG

SUN TI 650 MEG

SUN TI 700 MX

SUN TI 700 MEG

Smart design. Klar for alle reisemål. På reisen deres 
gjennom de østerrikske snølandskapene, er Tina og 
Florian på veien i 650 MEG PLATINUM SELECTION. Det 
haglbestandige GRP taket er viktig på reisen.

3D-Room bad med 
patentert fleksibilitet

Komfortable og utvidbare 

enkeltsenger

Romslig, komfortabelt 
baderom med svingevegg

Stor Queen seng med romslige 

garderober til h
øyre og venstre

Romslig følelse  
takket være åpne øyne



294 cm

234 cm

SUN TI HØYDEPUNKTER & VARIANTER   86 | 87

Bare 294 cm utvendig høyde  

på tross av dobbelt gulv Ingen synlige skruekoblinger og perfekte mellomrom dimensjoner: Her kan du se og føle den utmerkede kvaliteten 

SUN TI OVERSIKT

    

Planløsninger: 5

Maksimal tillatt vekt: 3.500 kg

Garasje (maksimalt): 80 x 120 cm

Mer på www.knaus.com/sunti 

4 4 3,5

Fra 699 til 747 cm



Han elsker snøbeskyttelsen, 
hun liker teppet. Begge nyter 
gulvvarmen og den effektive 
kuldebeskyttelsen fra det doble 
gulvet i bodelen.



SUN TI 650 MEG

SUN TI BO & LEVE   88 | 89
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1 SUN TI 700 MEG

SUN TI 700 MEG

1.  Høyglans møbeldekor. Den edle fullførelsen 

på møbelfronten er skapt av et spesielt kraftig  

anti-ripe belegg.

2.  KNAUS smart CI. Optimalt nettverk for 

enhetene installert i kjøretøyet. Kontroller 

enkelt lysene i hele kjøretøyet, sjekk nivåene 

på alle tankene eller batterienes kapasitet. Alt 

dette – med den optimale WLAN pakken – selv 

fra en smarttelefon eller et nettbrett.

Det komfortable 

L-setet er e
n 

valgmulighet



SUN TI 700 MEG

SUN TI BO & LEVE   90 | 91

Enormt panoramatak med 

et vakket panel for en 
fantastisk atmosfære

På forespørsel også 
 

Med setevarmer 

Den robust HPL 

flatten gjør borde
t 

spesielt varig 

Den elegant integrerte 
førerkabinen skaper en 

fantastisk atmosfære

Setetrekket passer 
perfekt med 

møbeltrekkene og pa
sser 

harmonisk inn i stuen

SALONG OVERSIKT

650 MF Sittebenk med sidesete

650 MG Sittebenk med sidesete

650 MEG Benk med sidesete

700 MEG Benk med sidesete

700 MX Sittebenk med sidesete



VINKELKJØKKEN SUN TI 650 MF

KJØKKENLØSNINGER

650 MF Vinkelkjøkken

650 MG Vinkelkjøkken

650 MEG Langsgående kjøkken

700 MEG Vinklet kjøkken

700 MX Vinkelkjøkken

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

Du kan se alle disse utm
erkede 

HPL faltene på side 29

Myk-lukkende skap 
med 

automatisk lås forsikrer 
utmerket 

betjening i hele kj
øretøyet

Ekstra robust 
og varig: 
Metallhåndtakene



1

3

2

SUN TI MATLAGING & KOS   92 | 93

Nyt belysningen. Takket 
være den elegante 
omgivelsesbelysningen i 
det komplette kjøkkenet, 
blir selv det å lage 
en kopp te et virkelig 
høydepunkt.

1.  Romslig langstrakt kjøkken. Takket 

være intelligent fordeling, er alt du 

trenger enda mer kompakt.

2.  Praktisk medisinskap. Stødig bygget, 

høykvalitets utforming og utstyrt med 

nok av plass for alle dine forsyninger.

3.  Romslig lagringsplass. Skuffene kan 

komfortabelt fylles till topps og kan 

benyttes bak Høykvalitets kurvavtrekk 

tar over resten.

LANGSGÅENDE KJØKKEN SUN TI 650 MEG

VINKELKJØKKEN SUN TI 650 MF

VINKELKJØKKEN SUN TI 650 MF



200 x 86 cm

195 x 86 cm

ENKELTSENGER SUN TI 700 MEG

Praktiske svalereder for
 all 

typer små gjenstanderStort panoramatak for mye lys om dagen og 
om kvelden for å se stjernene

SENGERLØSNINGER

650 MF     4  
650 MG     3  
650 MEG     3  
700 MEG     3  
700 MX     3  

Finn mer info om våre senger 
på sidene 34 - 37.

Avslappet 
oppvåkning takk

et 

være EvoPore 
madrasser

 Du finner våre to gjestesengvarianter på side 37.

 Enkeltsenger  Tverrgående seng

 Queen size seng Fransk seng



1 2

3

ENKELTSENGER SUN TI 700 MEG

ENKELTSENGER SUN TI 700 MEG

QUEEN SENG SUN TI 700 MEG

SUN TI SOVE & DRØMME   94 | 95

Vil vi bli litt lenger?  
De er begge enige om at det å 
nyte den gode sengen og  
reisen videre er drømmen.

1.  Utvidbare enkeltsenger. Rask 

tog enkelt: Ta bort rulleristen og 

legg inn innleggene. Allerede fra 

enkeltsengene, en stor dobbelseng

2.  Queen seng med skap. For 

maksimal lagringsplass, vil du finne 

romslige skap på venstre og høyre 

side av Queen sengen.

3.  Garderobeskap under 

sengene. Takket være de mange 

lagringsmulighetene, praktisk 

belysning og stor tilgang, kan du 

alltid finne alt du trenger.

For enkel tilgang til gasstrykk spretterKlaffen automatisk 
i posisjon

ENKELTSENGER SUN TI 700 MEG



1 2ROMSLIG BAD SUN TI 700 MEG

Syng i dusjen.  
Her kan de  
begge boltre seg  
i dette fantastiske 
badet. 

ROMSLIG BAD SUN TI 700 MEG

1.  Generøst tilpasset. Alt du 

trenger for en avslappende dusj. 

Praktiske hyller, mye plass og to 

avløp, slik at vannet drenerer selv 

når kjøretøyet står på skrå.

2.  Fullt utstyrt baderom. Nok av 

plass på vasken, stor vask og stilig 

belysning integrert i speilet gjør 

baderommet ditt like fint som det 

er praktisk.



ROMSLIG BAD SUN TI 700 MEG

SUN TI VELVÆRE & REKREASJON   96 | 97

Denne veggen kan trekk
es ut 

og gir mer bevegelsesfrihet nå
r 

døren er lukket: For detaljer 

om hvordan dette funge
rer, se 

sidene 38-39

Komfortbad

Bakre langsgående bad

Romslig baderom

BADEROMSLØSNINGER

650 MF Baklengdebad

650 MG Romslig bad

650 MEG Komfortbad

700 MEG Romslig bad

700 MX Romslig bad

Du kan finne mer informasjon om 
våre bad på side 38 - 41.



#NUMMER 1, FORDI….

HALVINTEGRERT MED SENKESENG

gjennomført 

er en ekte  

KNAUS. 

utmerket Verdi 

for pengene.

takket være en 

senkeseng, tilbyr den 

opptil 6 komfortable 

sengeplasser.



Ekte KNAUS: Katteøye 

baklys med LED teknologi

Bekymre deg ikke for dårlig vær:  
Høy-styrke GRP taket er 
spesielt haglbestandig. Hvorfor 
det er det, se side 21

NEW

Automotiv 
bakre design

Den sentrale serviceb
oksen 

inneholder alle vikti
ge 

forsyningsenheter fra
 

strømkoblingen til frost 

monitoren, og sørger 
for 

maksimal operasjonskomfort 



L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 650 MX

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 700 MX NEW

NEW

NEW

NEW

Du må dele denne 
planløsningen. Det er derfor 
Tina og Florian har invitert sine 
beste venner. I 700 MX er det  
nok plass til alle fire.

Fullstendig nyutviklet, spesielt 
romslig fast bad

Kompakt planløsning med 
luksuriøs Queen size seng

Også tilgjengelig i lavsengsversjon



294 cm

232 cm

L!VE TI HØYDEPUNKTER & VARIANTER   100 | 101

L!VE WAVE kommer uten den karakteristiske bølgefasongen, men med en høyde på opp til 215 cm for høye voksne

De usynlige skruene og 
perfekte overgangene beviser 

den høye kvaliteten

L!VE WAVE OVERSIKT

    

Plansløsninger: 4

Maksimal tillatt vekt: 3.500 kg

Garasje (maksimalt): 80 x 110 cm

Mer på www.knaus.com/livewave 

5-6 4 3,5

Fra 698 til 734 cm



Den perfekte frokost. Livet  
kan være så enkelt og  
vakkert med gode venner.



L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE BO & LEVE   102 | 103
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3 L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 700 MEG L!VE WAVE 700 MEG

24 "

1.  Høykvalitets nedsenkbar seng. Med 

takstativ for ytterligerer lagerplass og 

tredekor så vel som myke overflater 

for en hjemlig atmosfære.

2.  Uttrekkbar LED TV. Full HD TVen 

forsvinner elegant bak setet, og gir et 

ryddig, minimalistisk interior.

3.  Elegante lagre. Å dekorere 

vidusrammene er enkelt takket være 

rynke-funksjonen.

Inkluderer R
etretter



L!VE WAVE 700 MEG

Extra robust varig : Metallhåndtakene

Forståelig integral møbelkonstruksjon med bakre ventilasjon

L!VE WAVE BO & LEVE   104 | 105

SALONG OVERSIKT

650 MG Sittebenk med sidesete

650 MX  Sittebenk med sidesete

700 MEG Benk med sidesete

700 MX Sittebenk med sidesete



L!VE WAVE 700 MEG

Stilig kjøkken 
bakveggskledning  

For et elegant 
utseende 

Myk-lukkende s
kap lukkes 

forsiktig og lås
es automatisk

KJØKKENLØSNINGER

650 MG Vinkelkjøkken

650 MX Vinkelkjøkken

700 MEG Vinklet kjøkken

700 MX Vinkelkjøkken

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



1 2L!VE WAVE 700 MEG L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE MATLAGING & KOS   106 | 107

1.  Høykvalitetsutstyr. Takket være de 

robuste GRASS-hengslene, forlenges 

myklukkings-skuffene så langt at de 

komfortabelt kan brukes i bakenden. 

Omgivelsesbelysningen sørger ikke bare 

for en behagelig lysatmosfære, men 

belyser også skuffene, slik at du kan finne 

det du leter etter enda raskere.

2.  Formelle og praktiske detaljer. Det 

elegante bakpanelet i kjøkkenet og 

den praktiske hyllen bak sittegruppen 

kombinerer funksjon og design.

Et kjøkken, tusen 
minner. Med smaken av 
mykt brød vekkes gamle 
minner til igjen. Vi gleder 
oss over friheten og 
den gode stemningen. 
Ferietiden er lykke!



210 X 81 cm

SENGERLØSNINGER

650 MG     6   
650 MX     5   
700 MEG     6   
700 MX     5  

Finn ut mer informasjon om våre senger  
på sidene 34 - 37.

 Du finner våre to gjestesengvarianter på side 37.

Om du sover veldig godt her, er det antageligv
is på 

grunn av de utmerkede EvoPore madrassene. Og du 

kan finne ut hvorfor de er så spesielle på s
ide 27

 Enkeltsenger  Tverrgående seng

 Queen size seng  Senk seng



2

1

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 700 MEG

195 X 81 cm

L!VE WAVE SOVE & DRØMME   108 | 109

1.  Spilegulv av høy kvalitet. For den aller beste søvnen, har 

høykvalitets- EvoPore madrassene også en stabil trerist.

2.  Bak-ventilert seng. Et optimalt romklima skapes 

hovedsakelig av sirkulasjon. Det er derfor sengen er 

ventilert og gir, med den integrerte oppvarmingen et 

behagelig temperert soverom.

Den rette soveplassen 
for alle. Med de gode 
alternative sengeløsningene 
finner man alltid en løsning 
som passer for alle.

Romslige skap ved siden 

av sengene for å sørg
e for 

maksimal lagringsplass



1

3

2L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 700 MEG

1.  Integrert lommetørkledispenser. 

Ingen tørkepapir boks, ikke noe 

tapt lagringsplass. Den praktiske 

lommetørkleboksen er en av de mange 

lure detaljene i L!VE WAVE.

2.  Fast dusjkabinett. På grunn av den 

smarte avdelingen av rommet er et fast 

bad tilgjengelig for en ekstra dusj.

3.  Nok av lagringsplass. I det romslige faste 

badet er det mange lagringsplasser og 

lagringsplasser for optimal comfort.

Hvis det tar lengre tid 
på badet. Med den gode 
plassen glemmer man 
lett tiden. Her er det 
ingen grunn til å ikke gi 
rom for at andre også 
skal benytte badet.

Sett i riktig lys – takket være de i
ntegrerte LED lysine



L!VE WAVE 700 MX
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L!VE bad

Fastmontert bad

BADEROMSLØSNINGER

650 MG Fast bad

650 MX L!VE bad 

700 MEG Fast bad

700 MX Fast bad

Du kan finne mer informasjon om 
våre bad på side 38 - 41.



#NUMMER 1, FORDI….

Ikke noen, men er 

halvintegrert med 

senkeseng.

den tilbyr deg opp 

til 6 komfortable 

sovesplasser.

til tross for senkeseng 

har den ståhøyde på 

190 cm senkeseng 

har den 280 cm høy.

BOBIL MED SENKESENG



Serviceboksen bringer 
sammen de komplette 
teknologiforsyningene på et 
sted for maksimal comfort

Katteøye baklys fo
r et 

slående utseend
e: Spesielt 

når det blir mørkt ute 

Hvorfor Pro.Tec-rammen gjør konstruksjonen så stabil og varig, se side 21

NEW



SKY WAVE 650 MF

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 700 MEG

Noen er ganske entusiastiske 
over disse planløsningene. Med 
den romslige stuen i 650 MF, har 
Tina og Florian nok plass til å ta 
med sin firbente Alf på fototur.

NEW

NEW

NEW

Patentert bad med  
mye plass

Komfortable, utvidbare enkeltseng
er



232 cm

284 cm

Det robuste GRP-taker  

er spesielt haglbestandig 
(se side 21)Den krummede taklinjen gir 

SKYWAVE navnet sitt og gjør det 

til en coupe hos Travel bobilene

SKY WAVE OVERSIKT

  

Planløsningene: 3

Maksimal tillatt vekt: 3.500 kg

Garasje (maksimalt): 75 x 105 cm

Mer på www.knaus.com/skywave 

5-6 4 3,5

Fra 698 til 752 cm

SKY WAVE HØYDEPUNKTER & VARIANTER   114 | 115



De spesielle ferieminnene! Så 
hyggelig det er å være med Tina 
og Alf i SKYWAVE. På ferien kan 
du se din kjære fra sin beste side.



SKY WAVE 650 MF
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2

31 SKY WAVE 650 MF SKY WAVE 650 MF

SKY WAVE 650 MF

Forskjellige feriekort } 

Takket være lø ftef
unksjonen 

med gasstrykkfjære
r, særlig 

enkel å operere 

1.  Uttrekkbart 24 tommer LED TV. Stuen 

ser også så elegant og ryddig ut fordi du 

kan gjemme 24 "Full HD LED TV-en med 

integrert digital mottaker usynlig bak 

det bakre setet.

2.  Myk-Luknings skap. Lukkes forsiktig 

og låses av seg selv. Og takket være 

høykvalitetshengsler i mange år.

3.  Romslig sittegruppe. Med komfortable 

sideseter, hvis du vil ha besøk eller la 

føttene slappe av ved å legge dem høyt.

Hevbar seng med treinnlegg og behagelig 
myk overflate for en hjemlig atmosfære



SKY WAVE 650 MF

SALONG OVERSIKT

650 MF Sittebenk med sidesete

650 MEG  Benk med sidesete

700 MEG Benk med sidesete
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SKY WAVE 650 MF

Omgivelsesbelysning for en hyggelig atmosfære

For mer informasjon om hvordan du kan gjøre denne HPL overflaten ripefri, se side 29

KJØKKENLØSNINGER

650 MF Vinkelkjøkken

650 MEG Langsgående  

 kjøkken

700 MEG Vinklet kjøkken

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



1 2SKY WAVE 650 MEG SKY WAVE 650 MF
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1.  Varianter av langsgående 

kjøkken. Takket være den enkelt 

sammenfoldede og uttrekkbare 

arbeidsflateutvidelsen, har du my 

plass for forberedelser.

2.  Multifunktionell belysning. 

Den gir ikke bare en behagelig 

lysatmosfære, men belyser også 

skuffene slik at du kan finne det du 

leter etter enda raskere.

Den rette soveplassen 
for alle. I det store 
kjøleskapet er det mer 
enn nok plass for  
Tinas favorittjoghurt, 
Florians ostevarianter 
og Alfs hundemat.



SKY WAVE 650 MF

201 x 143 cm

SENGERLØSNINGER

650 MF     6   
650 MEG     5   
700 MEG     5   

Finn ut mer informasjon om våre senger  
på sidene 34 - 37.

 Du finner våre to gjestesengvarianter på side 37.

 Enkeltsenger  Fransk seng  Nedfellbar seng



1

SKY WAVE 650 MF

2

3SKY WAVE 650 MF

SKY WAVE 650 MEGSKY WAVE 650 MEG
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1.  Romslige klesskap. Takket være tilgang 

fra siden og ovenfra, kan skapet brukes 

på en komfortabel måte.

2.  Ekstra lagringsplass. Vegghyllene ser 

ikke bare bra ut, de tilbyr også praktisk 

lagringsplass for mobiltelefoner, bøker og 

mye mer.

3.  Praktiske lagringsalternativer. En liten 

lagringsplass for ting du vil ha i nærheten.

Best utsikt for gode drømmer. 
I den store hevbare sengen har 
Florian igjen Tina for seg selv. Det vil 
ikke være noen Alf som kommer for 
å kose mellom dem. Allikevel - det 
ville være nok plass allerede.



1 2SKY WAVE 650 MF SKY WAVE 650 MEG

1.  Variant av det bakre langsgående badet. 

Takket være den innovative svingveggen, 

lages en dusjbås for hand. På grunn av 

multifunksjonaliteten til rommet, er det 

veldig kompakt. Plassen spart er en fordel 

for oppholdsrommet og romfølelsen.

2.  Variant komfortbad. Like multifunksjonelt 

fomr det bakre langsgående badet, bare 

med en annerledes avdeling og plassert 

sentralt i kjøretøyet.

Et baderom å forelske 
seg i. Tina er alltid 
entusiastisk over 
baderommet og ser 
frem til den neste 
dusjen allerede når hun 
steller seg.



SKY WAVE 700 MEG
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Romslig baderom

Bakre langsgående bad

Komfortbad

BADEROMSLØSNINGER

650 MF Baklengdebad

650 MEG Komfortbad

700 MEG Romslig bad

Du kan finne mer informasjon om 
våre bad på side 38 - 41.

Elegant stendekor og et 
utvidet 

vaskebord for en flott 
atmosfære og 

nok av lagringsplass



#NUMMER 1, FORDI….

BOBIL MED ALKOVE

den tillbyr deg opp til  

6 komfortable 

soveplasser.

en ekte  

pris-vinnende 

champion.

alltid utstyrt med 

en romslig dobbel 

spiseplass. 



Hva som gjør Høy-styrke- GRP 

taket så robust,
 se side 21

Stødige sideskjø
rt, 

utmerkede 

mellomromsdimensjoner 

L!VE TRAVELLER er 

klar for mange år 
med feriemoro

NEW



L!VE TRAVELLER 550 DB

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 650 DG

Komfortabel kryss-sen
g + alkove. 

Meget gode lagring
smuligheter

Planløsninger for store og små.  
I den barnevennlige 600 DKG, 
kan Tom og Anna virkelig nyte 
sommerferien sin med  
mamma og pappa.

NEW

NEW

NEW

Utrolig romslig: bobil med alkove og ekstremt god plass



323 cm

234 cm

Passende for unge og gamle:  Det distinkte utseende er takket være sporty kjøretøydesign
Solide aluminiumprofiler 

sørger for utmerket 

stabilitet i kons
truksjonen

L!VE TRAVELLER OVERSIKT

   

Planløsninger: 3

Maksimal tillatt vekt: 3.500 kg

Garasje (maksimalt): 80 x 110 cm

Mer på www.knaus.com/livetraveller 

4-6 6 3,5

Hvordan fortbedrer den praktiske 
serviceboksen ferien, les  
se på side XX25

fra 596 til 698 cm
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Leke sammen, lære og ha det gøy. 
Og fordi Tom nettopp har oppdaget 
historien om Winnetou reiser hele 
familien som indianere i Kroatia.



L!VE TRAVELLER 650 DG
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1

2

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG

Mor har det bra på
 ferie }

Er dekket på vindus
rammene og 

er spesielt hendige 
takket være 

den sofistikerte fun
ksjonen

1.  Enorm dobbel spiseplass. Masse plass 

for å spise, leke og underholdning. Og 

også for soving, fordi dobbeltsengen blir 

til en komfortabel gjesteseng.

2.  Praktisk romdeler. For mer privatliv, kan 

den bakre delen, inkludert baderommet, 

bli avdelt fra resten av boområdet.



L!VE TRAVELLER 600 DKG
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SALONG OVERSIKT

550 DB Spiseplass

600 DKG  Spiseplass

650 DG Spiseplass



L!VE TRAVELLER 600 DKG

Disse robust 
HPL overflaten

e 

er som nye selv et
ter mange 

år med familieferier 

Nesten lydløs og ekstremt praktisk: Myk-Lukkings skap med automatisk lås

KJØKKENLØSNINGER

550 DB Langsgående kjøkken

600 DKG Langsgående kjøkken

650 DG Langsgående kjøkken

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



2

1

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG
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Her blir sult bare barnematen. Til slutt 
vinner en knurrende mage over selv det mest 
spennende spill. Heldigvis har det fullt utstyrte 
kjøkkenet tryllet fram et lekkert måltid.

1.  Skuffer med forlengelser i 

full lengde. Store praktiske 

skuffer. Her stoler vi på den 

perfekte kvaliteten til GRASS.

2.  Forlengelse av benkeplate. 

Forleng arbeidsplassen din med 

et enkelt håndgrep.



L!VE TRAVELLER 600 DKG

201 x 159 cm

For et optimal klima når du sover, er 

alkoven ventilert som standard, oppvarmet 

og inneholder en spiler
ist 

SENGERLØSNINGER

550 DB     2 

600 DKG     6   
650 DG     6   

Finn ut mer informasjon om våre senger  
på sidene 34 - 37.

 Du finner våre to gjestesengvarianter på side 37.

 Alkove seng  Tverrgående seng  Barnesenger



1

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG 2L!VE TRAVELLER 600 DKG

3L!VE TRAVELLER 600 DKG
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1.  Variant av barneseng. L!VE TRAVELER 

600 DKG er forutbestemt for familier 

med opp til 4 barn, med sine køyesenger 

bak og den omgjorte dobbelsengen.

2.  Skap for stige. Sånn at den ikke skal 

forstyrre noen, har stigen til alkoven en 

fast plass i kjøretøyet.

3.  Variable alkovesenger. For en spesiell 

luftig følelse av plass og komfortabel 

tilgang til cockpiten, kan alkovesengen 

valgfritt foldes sammen med et håndtak. 

Selv de modigste indianere må 
sove. Og selv de mest muntre 
foreldre trenger et øyeblikk med 
avslapping og samvære. I den 
store alkovesengen er det ikke noe 
problem i det hele tatt.



1 1

2

L!VE TRAVELLER 600 DKG L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG
1.  Variable komfortbad. Stort baderom, 

romslig dusj om kompakte dimensjoner 

for optimal bruk av plassen i kjøretøyet?  

Dette kan bare være Komfortbadet.  

Bare fold sammen hele speilveggen til 

siden og en praktisk dusjbås blir skapt.  

Og det aller beste? Toalett, speil og vask 

holder seg tørre.

2.  Enkelt å rengjøre benketoalett. Det er 

ikke bare veldig komfortabelt, men også 

veldig enkelt å rengjøre.

På tide å vaske av 
krigsmalingen. Den 
moderne vasken 
inviterer deg til å 
opprettholde mor og 
datter tid.



SKY TI 650 MF

L!VE TRAVELLER VELVÆRE & REKREASJON   138 | 139

Komfortbad

BADEROMSLØSNINGER

550 DB Komfortbad

600 DKG Komfortbad

650 DG Komfortbad

Du kan finne mer informasjon om 
våre bad på side 38 - 41.



10.0.85090 Hohenstein

Testet for høy 
fargefasthet

Anti allergisk, 
pustende & 
hudvennlig

Holdbar og enkel 
å vedlikeholde

STILFULLE  
PUTER  
& STOFFER
Design den indre delen i bobilhjemmet ditt individuelt 

med et av våre mange stoff-varianter. Spesielt praktisk 

er våre ACTIVE LINE polstringsstoffer. De har pålitelig 

flekkbeskyttelse og er også vann- og oljeavvisende.



INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMER

BLUE MARINE

BLUE MARINE

ENERGY

ENERGY

LAS VEGAS

LAS VEGASACTIVE ROYALE*

ACTIVE ROYALE*

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROCK*
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SKY TI & SKY WAVE PUTEVARIANTER

Fra side 74 kan du se 

disse møbeltrekkene i Italia

Hvor flott denne put
en 

ser ut, se fra side 
46 

I SKY WAVE på kystturen 
fra side 116

Designen på møbeltrekkene avhenger – av konstruksjonstypen.

 Seriens alternativ  *ACTIVE LINE (ekstra kostnad)

VAN TI PUTEVARIANTER



MATUKO FINE SQUARE ENERGY

INDIAN SUMMER BLUE MARINE ENERGY

LAS VEGAS

LAS VEGASACTIVE ROYALE*

ACTIVE ROYALE*

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROCK*

NEW

L!VE TI, L!VE WAVE & L!VE TRAVELLER PUTEVARIANTER

SUN TI PUTEVARIANTER

På side 91 kan du se hvor flott 

denne varianten fungerer

I L!VE WAVE fra side 102

Med L!VE TI i 

tulipanenes land
 

fra side 60

 Seriens alternativ  *ACTIVE LINE (ekstra kostnad)

Designen på møbeltrekkene avhenger – av konstruksjonstypen.



3

6

1 4
2

5

1. EARTH

2. STONE

3. PEACH

4. AQUA

5. AVOCADO

6. MAGNOLIA

NEW

COZY HOME PAKKER

HIGH-TECH PUTESTOFF

ACTIVE LINE møbeltrekk – materialene er 
vann- og oljefrastøtende og utrolig enkle 
å rengjøre. Væsker trenger ikke gjennom 
umiddlebart, - og de fleste flekkene kan bli 
enkelt tatt bort med en fuktig klut.

 Antibakteriell

 Flekkbeskyttelse

 Pustende

 Vann- og oljeavstøtende

 Miljøvennlig

Pynt din Bobil med to 

store (60 x 40 cm) og 

små (40 x 40 cm) puter

Med fjærfyll

Matchende bordløper

Sammen medi  : to supermyke kosete tepper
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Også i

Finnland

Island

Norge

NederlandStorbritannia

Sveits

Østerrike

Tsjekkia 

Ungarn

Slovakia

Bulgaria

Romania

Irland

Luxemburg

Sverige

Spania

Italia

Frankrike

Tyskland

Danmark

Polen

Russland

Japan

Australia

Slovenia

Belgia

KNAUS ER 
INTERNASJONAL...

Mer informasjon er tilgjen
gelig 

online på deal
er.knaus.com

Mer enn 30 land. Mer enn 200 merkevarepartnere. 

KNAUS er representert over hele verden. Vårt gigantiske 

forhandlernettverk bidrar til høy kundeservice.



… OG 
PRISVINNENDE
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PRISER

Stolthet og motivasjon i 

ett : Prisene våre dr
iver 

oss til å levere topp
 

kvalitet igjen og igje
n

2017 SKY TI, Lesernes valg "Årets 
campingvogn 2017" 2. plass

2016 SKY TRAVELER, Lesernes valg "Årets 
campingvogn 2016" 2. plass

2015 SKY TRAVELER 650 DG SL, AutoBild 
campingvogn "Den gyldne campingvogn"  
1. plass

2015 SKY TRAVELER, Lesernes valg "Årets 
campingvogn 2015" 1. plass

2014 SKY TRAVELER, Lesernes valg "Årets 
campingvogn 2014" 1. plass

2012 VAN TI, Caravaning Design Award, 
innovations for new mobility ' & 'Public choice'

2012 SUN TI 650 LF, NKC årets campingvogn: 
Vinner i kategori semi-integrert

2012 SKY TI 650 MF, Motorhome of  
The Year Awards: Beste luksus motorhjem 
under 3.500 kg

2009 VAN TI 600 MG, nominert for  
Designprisen BRD

2008 VAN TI 600 MG, red dot award

2007 SUN TI 650 MF, nominert for  
Designprisen BRD

2006 SUN TI,iF prisvinnende produktdesign

KNAUS står for kvalitet.  

Tallrike utmerkelser  

bekrefter utmerkelser.



Integrert DAB+  
mottaker

TRUMA

PIONEER

Rask tilgang til det bakre kameraet

Optimal for din reise: 

5600 parkeringsplasser 
lagret i Europa

Stemmekontroll med 

smarttelefon 

3 års kartoppdatering 
inkludert

Her vil du finne den høyeste kvaliteten innenfor forsyningsteknologi. Med det 

intelligente Truma iNet systemet kan du beleilig kontrollere klimaanlegget og 

varmesystemene din, samt gassforsyningen, via app.

Med Pioneer NavGate EVO er du på den sikre siden. Det sømløst  

integrerte navigasjons- og underholdningssystemet er utstyrt med en 

integrert DAB+ mottaker.

Sofistikert 
oppvarmings- 
system

kjølig klimaanlegg

intelligent 
gassforsyning

Styr beleilig  
via App

VÅRE DESTINASJONER



4 5

6

3

1

2
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FRANKANA FREIKO

Det er ting du ikke kan mangle 

på campingplassen. Stol på 

KNAUS kolleksjonen fra vår 

partner Frankana Freiko

LIKER DU OSS

Ta en titt på vårOmfattende merkeverden? 

Fra det eksklusive mein.KNAUS kundeblad for 

klubbmedlemmer til flotte fan-artikler for din 

ferie, til interessante bidrag på internet og våre 

sosiale media kanaler: KNAUS er variasjon.

FRANKANA FREIKO

Nytt i programmet på shop.knaus.com

1.  Kjelesett SKIPPER 8+1* 
Artikkel nr. 51 013 | € 69,90

2.  Sergise COSMIC, 12-deler* 
Artikkel nr. 51 014 | € 37,90

3.  Hankekopper Sett med 4, blå* 
Artikkel nr. 651/020 | € 19,90

4.  Camping bord Linear 115 WPF * 
Artikkel nr. 51 012 | € 109,90

5.  Campingstol Kerry Phantom * 
Antrasitt, Artikkel nr. 651/019 | € 89,90

6.  Fotskammel Kerry Phantom * 
Antrasitt, Artikkel nr. 601/143 | € 33,90

* Tilgjengelig fra januar 2018

Flott fan-butikk

Alltid tilgjenge
lig: 

Ta kontakt med oss 

på Hjemmesiden

Det eksklusive 
mein.KNAUS 
kundebladet

Interessante bidrag og diskus
joner på 

sosiale media kanaler

7-steg regule
rbar

4 deler 
per sett



shop.knaus.com

Vi KNAUS forhandlere  
ser frem til ditt besøk!

Omfanget av levering, dimensjoner og vekt, så vel som utseende, stemmer med kunnskapen på tidspunktet for trykking (07/2017). 
Vi reserverer oss retten til å gjøre endringer på utstyr, teknisk data, standardutvalg og priser. Etter konklusjonen av kontrakten, 
er tekniske modifikasjoner kun innenfor rammeverket av designet så lenge som de tjener den tekniske fremgangen og er rimelige 
for kunden. Mindre farge- og karakteravvik er også reserverte – selv etter konklusjon av kontrakten – så lenge disse materialene 
ikke kan unngåes og kunden er fornuftig. Vennligsst merk at illustrasjonene i katalogen viser enkelte alternative designer eller 
spesialutstyr som kan føre til ekstra kostnader. Fargeavvik er mulige fra trykketeknologi. Derfor, før du kjøper et kjøretøy, vennligs 
konsulter den respektive enestående serien hos den relevante forhandleren. Dekorasjonene vist i katalogene er ikke en del av 
leveringsomfanget. Vennligst også legg merke til notatene i den gjeldene prislisten, spesielt når det gjelder vekt, lastealternativer og 
tolerance.  Reprodusering, også mulig, men kun etter skriftlig tillatelse fra Knaus Tabbert GmbH er gitt. Trykkfeil og feil er reservert.

Våre kataloger finn
es også for halv o

g helintegrerte 

bobiler, campingvogner og byb
obiler.

A
rt.-N

r. R08115931-N
O

Bli en del av Knaus
Fellesskapet og snakk med:
facebook.knaus.com

KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-KNAUS-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany




