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Lisa og David har allerede som barn elsket friheten 

de har med camping ferier. Ikke rart at de
 da også 

viderefører denne måten å reise på til sine ba
rn. 

Fire av dem er på reise med SUEDWIND.
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Julia og Felix elsker å utforske 
nye ting og 

liker friheten de har. 
De to drar kanskje 

på en utforsknings tu
r med SPORT, 

SPORT&FUN, DESEO og TRAVELINO.



LEGENDARISKE CAMPINGVOGNER

 Sovemuligheter

 Seter

 Enkeltsenger

 Tverrgående senger

 Halvannen seng

 Barneseng

 Heveseng

 Gjesteseng

 All informasjon inkluderer i noen tilfeller 
delvis-spesielt  utstyr, som er tilgjengelig 
mot ekstra kostnad.

TEGNKODER CAMPINGVOGNER*

3-dels / opp til 3 bokstaver 
(bak-mid-front)

SENG 
Q Tverrgående seng Bug/Stern 
F Halvannen seng 
E Enkeltseng

SITTEGRUPPE
L L-sittegruppe
U U-sittegruppe
D Spiseplass 
S Salong sittegruppe

VARIANTER 
K Barnerom 
B Baderom
A Bredt kjøkken
V  Vitrineskap / Mediaskap

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.

DIN FRIHET
ER VÅR 
FILOSOFI



DESEO 400 TR

52-4
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VÅR ALL ROUNDER

DESEO
NEW

Maksimalvekt 1.500 – 1.800 kg

Effektiv lengde 402 cm

Bredde (ytre/indre) 230/216 cm

Total lengde 599 cm

Høyde (ytre/indre) 258/196 cm

Vet du hva som
 foregår her? 

Julia og Felix er på tur 
med 

sin nye KNAUS Deseo.

DESEO PLANLØSNINGER

Fotografert planløsning i denne katalogen: DESEO 400 TR

fra side 34



SPORT&FUN 480 QL

4 4

Maksimalvekt 1.300 – 1.700 kg

Effektiv lengde  480 cm

Bredde (ytre/indre) 232 / 216 cm

Høyde (ytre/indre) 257 / 196 cm

Total lengde 625 cm

Garasje 160 X 216 cm

FOR DEN SPORTY

SPORT&FUN

Bli med Julia og Felix 

for å surfe lang
s den 

Spanske kysten
.

SPORT&FUN PLANLØSNINGER

Fotografert planløsning i denne katalog: 480 QL

fra side 52



TRAVELINO 400 QL

4 4

Maksimalvekt 750 - 900 kg

Effektiv lengde 402 cm

Bredde (ytre/indre) 215 / 204 cm

Total lengde 519 cm

Høyde (ytre/indre) 258 / 196 cm

Fra side 68

VERDENS LETTESTE VOGN

TRAVELINO

Den nye gleden i
 

caravanning, Ju
lia og Felix 

opplever livet 
i Italia.

TRAVELINO PLANLØSNINGER

Fotograferte planløsning i denne katalogen: 400 QL
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3-7 4-10

DEN PRISGUNSTIGE

SPORT

Stort utvalg av planløsnin
ger. Dette 

er vår mest prisgunstige vogn ut
en 

at dette går på bekostnin
g av den 

ankerkjente KNAUS kvaliteten.

Maksimalvekt 1.100 – 2.000 kg

Effektiv lengde (min/maks) 400 / 746 cm

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

Høyde (ytre/indre) 257 / 196 cm

Total lengde (min/maks) 596 / 944 cm

Fra side 82

Fotograferte planløsninger i denne katalogen: 420 QD, 500 EU, 500 FDK, 500 UF, 540 UE & 650 UDF



SPORT 400 QD

SPORT 460 EU

SPORT 500 QDK

SPORT 580 QS

SPORT 750 FKU

SPORT 500 FU

SPORT 400 LK

SPORT 450 FU

SPORT 500 KD

SPORT 550 FSK

SPORT 700 UFK

SPORT 500 FDK

SPORT 420 QD

SPORT 500 EU

SPORT 540 UE

SPORT 650 UDF

SPORT 500 UF

SPORT PLANLØSNINGER
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Våre 2 nye med stort 
panoramavindu.

NEW

NEW
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VÅRE FØRSTE

SÜDWIND

Fotograferte planløsninger i denne katalogen: 460 EU, 500 FU, 500 FDK, & 500 FSK

En av våre første modeller som i dag er 

kjent for å være KNAUS sin allrounder i 

campingvogn klassen. Lisa og David med 

familie koser seg på tur i Danmark.

Maksimalvekt 1,300 – 2,000 kg

Effektiv lengde (min/maks) 444 / 746 cm

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

Høyde (ytre/indre) 257 / 196 cm

Total lengde (min/maks) 640 / 944 cm

fra side 94



SÜDWIND 420 QD SÜDWIND 460 EUSÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 500 EU SÜDWIND 500 FUSÜDWIND 500 FDK

SÜDWIND 580 EUSÜDWIND 500 FVU SÜDWIND 500 FSK

SÜDWIND 580 FSK SÜDWIND 590 FUSSÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 700 EU SÜDWIND 750 UFK
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SÜDWIND PLANLØSNINGER



4-7

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

4-9

VÅR NORDISKE MODELL

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION PLANLØSNINGER

Fotograferte planløsninger i denne katalogen: 580 UF, 590 UK & 650 UDF

Videre til nor
dlysene. Vær 

med Lisa og D
avid til en a

v 

de mest nydelige 
naturlige 

fenomener i verde
n.

Maksimalvekt 1 700 – 2 500 kg

Effektiv lengde (min/maks)  568 / 746 cm

Bredde (ytre/indre) 250 / 234 cm

Høyde (ytre/indre) 257 / 196 cm

Total lengde (min/maks) 782 / 944 cm

Fra side 110
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1960
1970

1973

1985

1962

1961

1962 
2015

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 herligste form for ferie noensinne.

HVORDAN VI VIL 
VÆRE HVEM ER VI



1970

1985

2016

2015

2013
201

1

2016

2017
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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 SÜDWIND 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

2011 I anledning av jubileumet returnerer 
Schwabelnnest - begrenset utgave av 150 stykker.

2013 KNAUS bryter humør: Med vår Caravisio 
studie begynner en ny tids kalkulering.

2015 Starter vi det revolusjonerende TRAVELINO 
studie på lettvekt konstruksjoner. 

2016 Fra nå av, MISSION TEC utvikler våre 
arbeids- og kjøretøyskonsepter.

2016 Lettvekt konstruksjoner alene er ikke nok 
for oss: We vil ha en revolusjon. TRAVELINO 2.0 
kommer inn I serien.

2017 Merket DESEO følger TRAVELINO med den 
mest moderne FIBREFRAME teknologi.

NEW



FRA IDÉ 
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 av livet.

2. VIKTIGE FUNKSJONER

Ferier, sport, transport eller 
alt sammen? Vi definerer hva 
kjøretøyet må kunne gjøre for 
dine operasjonelle formål.

3. EKSTERIØR OG INTERIØR

Vi forklarer hvilke varianter som tilbys 
og er ekstra entusiastiske: Hvordan en 
campingvogn bør se ut til slutt. Siden 
designet er en av nøklene til suksess. 

1. IDÉER OG TEGNINGER

Hvor er vi på vei? En kompakt 
campingvogn eller noe stort, 
luksuriøst?
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Ønsker du å oppleve,
 hvordan vår 

bobil bygges? Lær mer på 

www.knaus.com/factory-tour

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 
campingvognene være på veien på nye ferier.

7. KUNDEOVERTAKELSE

Campingvognen 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.



Bak hver stor mulighet ligger det 

store personlighet
er som har har 

hatt en klar visjon
 i tankene

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. 

Med merket DESEO, fortsetter vi på den banen konsekvent til vi har 

revolusjonert hver av våre serier og stolt sier: OPPDRAGET er fullført.

VÅR VISJON: EN 
REVOLUSJON



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

Med DESEO går det andre kapittelet 
av OPPDRAGET i produksjon. Og det 
er garantert ikke det siste.
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POWERAXLE

REVOLUTIONCUBE & COLDMELT

Fjærlett Chassis teknologi. 
Med 35% mindre vekt enn et 
sammenlignbart konvensjonelt 
chassis, er vår PowerAxle et 
betydelig skritt mot hybrid og 
e-mobilitet i caravaning.

Ultralydhastighet - 
også i interiøret. Med 
RevolutionCube teknologi så 
bruker vi EPP for å skape et 
helt nytt materiale. Utrolig lett, 
stabilt og motstandsdyktig. Og 
ved hjelp av ultralydteknologi er 
såkalte KALTSCHMELZ®-ankre 
fast forbundet med det lette 
konstruksjonsbærermaterialet.

Revolusjonerende teknologi 
i Detaljer: MissionTec

Med TRAVELINO, har vi gjort et stort skritt videre inn i fremtiden. Dette er bare 

begynnelsen. Våre innovative teknologier skal videreutvikles og flere og flere biler 

skal gå i serie. Men hva er egentlig Den spesielle egenskapen til våre nyheter?



FIBREFRAME

ULTRALIGHT
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Patentert ramme tek-
nologi. Vi har utviklet et 
selvbærende rammeverk 
der møblene egentlig bare 
er møbler og ikke lenger 
stabiliserer elementer. 
Dette åpner opp helt nye 
muligheter og ufattelig 
fleksibilitet i grunnplan og 
romdesign.

Lett komposittmateriale. 
Den klare kombinasjonen av alle våre 
revolusjonerende teknologier og motet til å 
gå nye veier, har vi kunnet realisere vår visjon 
om fremtidens effektive campingvogner: 
Dette er UltraLett!



4

3

1

SUPER  
TEKNOLOGI FOR 
ALLE ÅRSTIDER



2

1. ROBUST HØYSTYRKE GRP-TAK 1

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

2. STABIL PRO.TEC RAMME 2

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

3. SIKKER ALKO-CHASSIS 1

Chassiset til våre campingvogner er alltid 
varmgalvanisert og derfor også brukbart om vinteren 
uten problemer. Takket være skråstråleaksler og 
oljetrykk støtdempere er du alltid trygg og komfortabel 
på veien.

4. EDEL SIDEVEGG I GLATTE 
METALLPLATER2

For et vognprodukt av høy kvalitet og moderne 
utseende bruker vi glatte aluminiumssider for å lette 
renholdet kontra tradisjonelle hammerslåtte plater. 

1 Universalserie
2 Modellavhengig
3 Valgfritt3
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6

1

Godt utstyrt og  
avslappet på ferie

Vi garanterer for gode ferieopplevelser. Våre campingvogner har 

elementer som øker både kjøringen og også den leve komforten. 

Derfor legger vi like mye vekt på en AKS-sporstabilisator som på 

utmerkede madrasser.



2

3

4
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1. PATENTERT DUSJGARDIN 1

Du vet at: Den våte dusjgardinen i en campingvogn ser 
stadig etter kroppskontakt. Dette forhindrer et integrert 
luftkammer, som gir dusjgardinformen og holder den 
vekk fra kroppen. 

2. 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. 

3. PREMIUM GASS BOKS 2 
 

Takket være forseggjort parallellstagsmekanikk er 
det lett tilgang. Gastrykkfjæren sikrer også at hetten 
glir forsiktig og automatisk. Med valgfritt Alu gulv er 
gassboksen enda mer robust for 2x 11 kg gassflasker

4. AKS SPORSTABILISATOR 1

For sikker kjøring forhindrer standard AKS-sporet 
stabilisator vinglete bevegelser og dermed også farlig 
slingring av tilhenger.

5. METALL LÅSEBOLTER I DØR 1 

 
Å sove fredelig, er ikke bare en utmerket madrass 
nødvendig, men også en sikker følelse som er viktig. Den 
massive metall låsen i døren bidrar til det.

6. 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



1

2

UTSMYKKET INTEGRERT 
MØBBELBYGGING 2

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

Takskap: 
De er utformet spesielt stabilt og montert på 
avstand fra veggene. Resultatet: Luften kan 
uhindret sirkulere bak kabinettene, noe som 
forhindrer kondensering i skapet. Klær forblir 
alltid behagelige, tørre og friske.

Kjøkken: 
Alle møbler er ventilert bakfra så 
varmeovnen oppfyller sin optimale funksjon. 
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 campingvogner er enormt høye. 

Med appellerende design og rikelig med lagringsplass. 

Levetid, intelligente konstruksjoner og teknologi som 

holder i livstid – dette er vår målsetting.



4

3
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1. STABIL SOFT-CLOSE MEKANISME 2

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

2. MOTSTANDSDYKTIG HPL / CPL 
OVERFLATER 1

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

3. DEKORATIV BAKGRUNNSBELYSNING 3

Alle steder hvor indirekte belysning kan øke vår velvære 
monterer vi stemningsfylte belysningskonsepter. Men det er 
også praktiske fordeler. Lysstripen under kjøkkenbenken, for 
eksempel, gir også lys til skuffene når de er åpne. Så du også 
om kvelden raskt kan finne korketrekkeren. 

4. SOLID FESTETEKNOLOGI 1

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

1 Universalserie
2 Modellavhengig
3 Valgfritt
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SPORT 500 EU

SÜDWIND 460 EU

1.  Romslige sengestørrelser. Enkeltsengene er mellom 185 og 196 cm 

lange og såvidt under 90 cm brede, avhengig av utformingen.

2.  Forlengelse til dobbeltsengen. Den utrekkbare sengebunnen gir 

grunnlaget for den perfekte passformen. Dermed blir enkeltsengene i en 

håndvendig til en komfortabel dobbeltseng med over 200 cm bredde.

3.  Rikelig med plass. Under sengene er det ekstra oppbevaringsplass, noe 

som gjør ferielivet enda vakrere.

OPPDAG
VÅRE
SENGELØSNINGER
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 dobbeltsenger. Hvordan vil du ligge?



3
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Utmerkede EvoPore 

madrasser for 
avslappet søvn

ENKELTSENGER

Opp til 198 cm lange

Opp til 86 cm brede



1

2

SPORT 500 FDK

SÜDWIND 500 FDK

Den franske sengen: Plassbesparende  
i virkeligheten og stor i drømmen

Den franske sengen er et sant mirakel når det gjelder plass. I 

kombinasjon med det tilknyttede badet, er den tilgjengelige 

plassen utnyttet så optimalt, at denne romslige følelsen 

gjennom hele kjøretøyet gjør at plassen alltid er mer generøs 

enn forventet ut ifra konstruksjonslengden. 

1.  Mye soveplass. De franske 

sengene er alltid omkring 150 

cm brede, og måler selv på sitt 

smaleste punkt like under 130 cm.

2.  Valgfritt komfortoppheng. 

Optimal støtte for de utmerkede 

EvoPore madrassene legger 

grunnlaget for avslappende søvn. 
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FRANSK SENG

Uavhengig av sengev
ariant: Med 

EvoPore madrassene er du 

garantert god søvn

Opp til 207 cm lange

Opp til 155 cm bred



2 1

SPORT 420 QD

1.  Ideell for syvsovere. Tverrgående seng 

kan du få opp til 207 cm lange og omtrent 

150 cm brede, avhengig av grunnrisset. 

Dette gir stor bevegelsesfrihet.

2.  Perfekt plassutnyttelse. I likhet med 

den franske sengen er den tverrgående 

sengen veldig økonomisk med tanke på 

plassbehov. Dette kommer stuen tilgode.

TVERRGÅENDE SENG

Tverrgående, barne, og gjestesenger:  
Finn den perfekte sengen for deg!

Vil du ha et ekte plassmirakel? Reiser du med dine barn eller 

barnebarn? Eller ønsker du ekstra soveplass for spontane 

gjester? Da har du tatt et godt valg med våre Tverrgående-, 

barne og gjesteseng løsninger.

Opp til 207 cm lang

Opp til 134 cm bred



SÜDWIND 500 FSK

SPORT 500 FDK

For de små. Hengekøyene, med 

beskyttelse mot å falle ut, kan valgfritt 

utvides med en tredje køye, avhengig 

av modellen. Den nederste sengen 

foldes opp, noe som frigjør ekstra 

oppbevaringsplass.

For gjestene. Eller som en ekstra plass for 

barna, kan sittegruppene (delvis valgfritt) 

omgjøres til en komfortabel seng.

BARNESENGER

GJESTESENG

Opp til 228 cm lang

Opp til 76 cm bred

KNAUS SENGEALTERNATIVER   32  | 33

Opp til 216 cm lang

Opp til 149 cm bred



Innovativ og praktiskl. Med uttrekkbart 

dusjkar - som en skuff, er SPORT&FUN bad  

et plassmirakel som gir masse rom for å bo  

og transport.

Planløsninger: SPORT&FUN 480 QL

Kompakt and komfortabel. God plass, også for 

et lettstelt og behagelig benketoalett, praktisk 

dusj, ekstra lagringsplass takket være stor udelt 

servant og mange praktiske detaljer som for 

eksempel vaskerommet.

Planløsninger: DESEO 400 TR

BAD VARIANT 2

BAD VARIANT 1

BAD VARIANT 3

VÅRE  
BADEROMS-
LØSNINGER
KNAUS bad variant er stilige, omtenksomme og romslige.  

I utformingen legger vi stor vekt på brukervennlig utforming, 

mest mulig oppbevaringsplass og en behagelig atmosfære.

Universell og gjennomtenkt. Veldig praktisk 

takket være en stor vaskeservant. SPORT 

kommer med roterende toalett, i SÜDWIND er 

det benketoalett.

Planløsninger: SPORT 400 LK, 420 QD, 460 

EU, 500 EU (UE), 500 QDK, 700 UFK, SÜDWIND 

420 QD, 460 EU, 500 EU, 580 EU, 700 EU*, 

SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE

*med separat dusj



Kompakt and komfortabel. Du finner også et 

fullstendig vaskerom i den kompakte bobilen 

takket være det roterende toalettet og den 

plassbesparende, tilpassede vaskeservanten.

Planløsninger: SPORT 400 QD, 

SCANDINAVIAN SELECTION 580 UF

Smart og romslig. Med planløsning for fransk 

sengevariant. SPORT kommer med roterende 

toalett, i SÜDWIND er det benketoalett.

Planløsninger: SPORT 450 FU, 500 FDK, 500 

FU (UF), 550 FSK, 650 UDF, 750 FKU, SÜDWIND 

450 FU, SÜDWIND 500 FVU, 580 FSK, 590 FUS

Raffinert og stort. Den som velger 

tverrgående senger og barnesenger får det 

største badet, med en separat dusj samt en 

masse bevegelsesfrihet.

Planløsninger: SPORT 500 KD, 580 

QS, SÜDWIND 580 QS, SCANDINAVIAN 

SELECTION 650 UDF (Fig. lignende)

Komfortabel og intelligent. I denne 

versjon utnyttes den gjennomgående kanal 

med to rom-separatorer, og er således 

spesielt variabel og romslig.

Planløsninger: SÜDWIND 750 UFK, 

SCANDINAVIAN SELECTION 750 UFK

Variabel konstruksjon. Med den 

sammenleggbare veggen kan enten 

badet eller stuen bli større. Akkurat som 

du ønsker det.

Planløsning: TRAVELINO 400 QL

BAD VARIANT 4

BAD VARIANT 5

BAD VARIANT 6

BAD VARIANT 7

BAD VARIANT 8

KNAUS BADEROMSLØSNINGER   34 | 35



#NUMBER 1, FORDI…

Er det andre kapitlet i 

OPPDRAGET og en del 

av revolusjonen.

Forener Bolig og 

transport som ingen 

andre.

med sin revolusjonerende 

FibreFrame viser den vei 

inn i fremtiden.



For maksimal brukervennlighet er det en 
sentral 

servicemodul i gasskassen med tilførselstilkoblinger og 

åpning for tømming av kassettoalett

Progressivt formspråk gjennom 

innovativ design. Fremtiden ser så 

bra ut 



DESEO 400 TR NEW

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

Opp til fire 

sengeplasse
r

Jürgen Thaler, Produkt Manager
KNAUS Bobiler og Campingvogner

Mitt råd

“DESEO med sin store bakluke er forutbestemt for 

å kunne gjøre boarealet større. Vår partner WIGO 

telt tilbyr punktlighet for markedslanseringen av den 

splitter nye DESEO, et spesialutviklet bakre telt som kan 

kombineres med en markise.“



258 cm

230 cm

599 cm

Den automatiserte bakluken gjør ikke 

bare lasting enkelt, det forbinde
r også 

boarealet med naturen

DESEO HØYEDPUNKTER & VARIANTER   38 | 39

DESEO OVERSIKT

 

Planløsninger: 1

Tillatt totalvekt: 1 500 – 1 800 kg

Mer på www.knaus.com/deseo 

52-4



Logoprojeksjonen er
 et skikkelig blikkfan

g



DESEO 400 TR

DESEO HØYEDPUNKTER & VARIANTER   40 | 41

Unik mørkesignatur 
for en kraftig entré



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



DESEO 400 TR

DESEO BO & LEVE   42 | 43
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

Fri sikt 
ut }

1.    Uttrekkbar LED-TV. For å unngå 

at den kan bli skadet under 

transport og for å ta opp så lite 

plass som mulig, forsvinner 

den 24-tommers Full HD-TVen 

elegant ned i benken. 

2.  Romslig klesskap. Med god 

plass for flere uker på.

3.  Ekstra lagringsplass. Plassen 

under setegruppen er selvsagt 

utnyttet optimalt.



DESEO 400 TR

DESEO BO & LEVE   44 | 45

SALONG OVERSIKT

400 TR Sittebenk med krakker

Persienner gi interiøret  
et moderne og teknisk utseende 



DESEO 400 TR

KJØKKENLØSNINGER

400 TR Langsgående kjøkken



1

2

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO MATLAGING & KOS   46 | 47

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

1.  Praktisk Orga-Box. På kjøkkenet er 

det mange små hjelpere Takket være 

Orga-Box har alt sin faste plass.

2.  Moderne persienner. Her passer 

funksjon og design hverandre 

optimalt. Persiennene passer perfekt 

inn i det moderne romkonseptet og 

gir god lysbeskyttelse.

Ekstra skapplass gir 
enda mer lagringsplass 



140 cm

200 cm

SENGELØSNINGER

400 TR     4  

Finn ut mer informasjon om våre  
senger på sidene 28 - 33.  Senkeseng  Gjesteseng

Takket være den store bakluken er du 
mitt i naturen med din DESEO



2

1

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO SOVE & DRØMME   48 | 49

Alle dine drømmer blir innfridd! 
De som, slik som Julia og Felix, 
gjerne vil sove med utsikt, men 
også liker å ha det behagelig, vil 
elske den høydejusterbare sengen 
bakerst. Den kan enkelt senkes og 
har perfekt utsiktspunkt for å telle 
stjernene når klaffen er nede.

1.  Revolusjonær konstruksjon. Skinnen for sengeheisen er 

direkte integrert i en B-søyle av fiberrammer. 

2.  Praktiske detaljer. For å sikre behagelig belysning selv i den 

justerbare sengen finnes det ekstra LED-spotter der.



1 2 DESEO 400 TRDESEO 400 TR

1.  Innovativt dusjforheng. En 

integrert luftkammer gjør forhenget 

nesten til et dusjkabinett og holder 

det borte fra kroppen.

 2.  Romslig vaskerom. Atter en 

praktisk detalj som sikrer at DESEO 

alltid alt er godt organisert. 

Romslig bad på tur. 
Oppbevaringsrommet 
på badet er så romslig, 
at Felix enkelt kan 
oppbevare alt han 
trenger for å kunne 
starte dagen tidlig. 



DESEO 400 TR

DESEO VELVÆRE & REKREASJON   50 | 51

Komfortabelt o
g lett  

tilgjengelig
 benketoale

tt

Masse oppbevaringsplass 
takket være den uttrekkbare 

vaskeservanten 

BADEROMSLØSNINGER

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

Bad variant 1



3

2

1

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

140 X 200 cm

1.  Stabil holder for motorsykkel. 

Motorsykler må sikres ekstra godt 

under transport. DESEO har en stabil 

motorsykkelholder. 

2.  Uttrekkbare dobbelsenger. Trekk ut 

den nederste delen av setet og legg ned 

ryggen. Enklere blir det ikke!  

3.  Integrert lasterampe. For å gjøre lasting 

enkelt har DESEO to stabile, uttrekkbare 

kjøreramper ombord.



DESEO 400 TR

DESEO VARIASJON   52 | 53

LASTEROMSOVERSIKT

400 TR  

Den 170 x 186 cm brede bakluken og 

den solide rampen gjør lasting enkelt

Gasstrykkfjærer forenkler 
åpning og lukking



#NUMBER 1 , FORDI…

Enkelt og greit er en 

ekte legende blant 

bobiler. 

Kan enkelt 

transportere alle 

typer sportsutstyr. 

Bo- og nytteverdi 

perfekt kombinert.



Deler laget av soli
d ABS-plast PMMA 

sikrer et slående
 utseende og ser

 fortsatt 

ny ut etter mange år 

Perfekt materialblanding og 

maksimal stabilitet takket 
være Pro.Tec ramme

(Flere detaljer på side 23)



SPORT&FUN 480 QL

Bygd for å holde det den lover: 
SPORT&FUN. Den perfekte 
campingvogn for motorsykkel for 
en surfeferie på spanskekysten. 
Takket være det store lasterommet 
i front får alt utstyret plass.

"Vil du ha mer plass på ferie? Da er SPORT&FUN 

skreddersydde persienne WIGO perfekt for deg. 

Brukervennlig oppsett via kabeloppheng og avtakbare 

sidepaneler er noen av fordelene."  

Lær mer på: www.wigo-zelte.de 

Jürgen Thaler, Produkt Manager
KNAUS Bobiler og Campingvogner

Mitt råd



257 cm

232 cm 625 cm

SPORT&FUN HØYDEPUNKTER & VARIANTER   56 | 57

Hvorfor det høyfaste 

glassfibertaket er veldig stabilt 

kan du finne ut på side
 23

Med stabil stige er det 
trygt på taket 

SPORT&FUN OVERSIKT

 

Planløsninger: 1

Tillatt totalvekt: 1 300 – 1 700 kg

Oppbevaringsplass foran Buggarage: ca. 160 x 216 cm

Mer på www.knaus.com/sportandfun 

4 4

257 cm

232 cm 625 cm



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



SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN BO & LEVE   58 | 59
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Hvem trenger vin
glass?

Den som velger 

apotekerbenk få
r ekstra 

lagringsplass

1.  3-brenner komfyr av høy kvalitet. Å 

lage espresso, koke pasta og lage saus 

samtidig er ingen sak - takket være 

solid støpejernsrist er det ikke vinglete.

2.  Romhøyt 145 liters kjøleskap. Slik 

at du kan få plass til alt og ha enkel 

tilgang uten å måtte bøye deg.

3.  Romslig apotekerbenk. Optimal bruk 

av plass for maksimal lagringsplass og 

matlagingsglede. 



SPORT&FUN 480 QL

De holder det de lo
ver: 

Klaffene kan åpnes l
angt 

oppover og er spes
ielt stabile

Ripebest
andig 

HPL-benke
plater 

og 

møbelfron
ter av 

CPL 

ser fort
satt ny

e ut 

etter u
ttallige

 runde
r 

med matlaging

KJØKKENLØSNINGER

480 QL Langsgående kjøkken

SPORT&FUN MATLAGING & KOS   60 | 61



199 cm
143 cm

SENGELØSNINGER

480 QL     4  

Finn ut mer informasjon om  
våre senger på sidene 28 - 33.  Tverrgående senger  Gjesteseng

Lagringsp
lass i 

overflod 
gjør at d

u 

får alt u
nder tak



2

1SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

125 cm

Lær hvorfor EvoPore

skumgummimadrass

er så spesiell på sid
e 25

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

1.  Foldeseng. Gassfjærene gjør det til en lek. Lastingen kan begynne.

2.  Høydejusterbar seng. Som et alternativ til klappvarianten kan du 

i SPORT&FUN også velge en høydejusterbar seng med forseggjort 

reguleringsmekanisme. Dette tillater deg å bruke sengen også når 

lastekapasiteten er fullt utnyttet.

SPORT&FUN SØVE & DRØMMER   62 | 63



1 2 SPORT&FUN 480 QLSPORT&FUN 480 QL

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

1.  Utdragbar dusj. Badet kan enkelt 

utvides til et 120 kilos dusjkar. I 

dusjforhenget er det integrert en 

luftslange som gjør forhenget nesten 

til et dusjkabinett og holder seg langt 

borte fra kroppen.

2.  Ypperlig plassutnyttelse. God plass 

for en avslappende ferieopplevelse. 

Her er hver vinkel og hvert hjørne brukt.



SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN VELVÆRE & REKREASJON    64 | 65

Stor dusj i en ko
mpakt 

campingvogn : Det 

valgfrie uttrekkba
re 

dusjkaret gjør de
t mulig

Bad variant 2

BADEROMSLØSNINGER

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



2

1 SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL
1.  Stor lasteplass i front. Hev 

sengen eller bruk den valgfrie 

høydejusteringen så får du god 

plass til sports- og fritidsutstyr.

2.  Innfelte festeringer. Dette 

gjør at du kan sikre din last 

optimalt samtidig som du 

unngår fare for å snuble hvis du 

ikke har noen last å sikre.



SPORT&FUN 480 QL

LASTEROMSOVERSIKT

480 QL  

Her kan du trygt transportere
 

kajakker og surfebrett selv: G
å-på-tak 

med rekkverk holder ting på pl
ass

Lasterampe og surremuligheter for 

enkel lasting og sikker
 kjøring

SPORT&FUN VARIASJONER   66 | 67

Komfortabel lasting: 
bakluken er 92 cm bred



En ny  

campingvogn-æra 

innledes.

En fullverdig 4-persons 

campingvogn på kun 

750 kg tillatt totalvekt.

Gir formspråket 

en fullstendig ny 

definisjon.

#NUMBER 1, FORDI…



Revolusjonerende FiberFrame teknologi for 

maksimal stabilitet og minimal vekt

Opplev kjøredynamikk og 
redusert vekt på et helt 
nytt nivå takket være det 
ultra-lette karosseriet

LED baklys med dynamiske 
viske-effekt retningsvisere gir

 

en barsk effekt



TRAVELINO 400 QL

Bratte stigninger blir enkel sak. 
Travelino takler krappe svinger, 
bratte bakker og tynn luft. 
Grunnet sin revolusjonerende 
lettvektkonstruksjon er dette 
ikke et problem.

Fire mennesker i 
en 

400 konstruksj
on

Jürgen Thaler, Produkt Manager
KNAUS Bobiler og Campingvogner

Mitt råd

"Dette er den enkleste måten å få enda mer ut av 

TRAVELINO. Den tett-sittende markisen fra WIGO 

er spesielt lett å sette opp."  

Lær mer på: www.knaus.com/travelino 



519 cm

258 cm

215 cm

TRAVELINO HØYDEPUNKTER & VARIANTER    70 | 71

TRAVELINO OVERSIKT

 

Planløsninger: 1

Tillatt totalvekt: 750 - 900 kg

Mer på www.knaus.com/travelino 

Forsterket GRP tak og rammedeler 

med motstandsdyktig topplag for 

maksimum hagl-beskyttelse

4 4



Imponerende perspektivforandring. 
Så behagelig som benken er, når Felix 
sier fra at det er kameratur, legger Julia 
villig fra seg sketchblokken.



TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO BO & LEVE   72 | 73
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2

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

Favorittmusikken skap
er 

danseglede }

1.  RevolutionCube-møbler. Helt nye 

møbelformer og fasonger med lav vekt 

men tilpasset stabilitet og funksjon.

2.  Ladestasjon. Her kan du enkelt lade 

opp enheter som nettbrett og portable 

PCer via USB-kobling. Spesiellt lurt: 

Smartmobiler kan til og med lades 

trådløst med induksjon. Og takket være 

direkte integrasjon med møbelenheten 

bak setet, faller ikke kontakten ned og 

tilbyr sikrere oppbevaringsplass.



TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO BO & LEVE   74 | 75

SALONG OVERSIKT

400 QL  L-sittebenk

Det er enkelt å senke bor
det 

for å få plass til en eks
tra seng

Strålende Kubelys : TRAVELINOs 

omgivelsesbelysning be
står av LED 

striper innlagt i m
øbelenhetene



TRAVELINO 400 QL

Helt nye muligheter for interiør design.  : Pga. FiberFrame teknologien behøver ikke møblene være festet til vegg og gulv/tak samtidig

KJØKKENLØSNINGER

400 QL Kompaktkjøkken

LED belysning integrert i 

FiberFrame skaper futuristisk 
atmosfære



1

3

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL 2

TRAVELINO MATLAGING & KOS   76 | 77

1.  Fullverdig kjøkken. Mye 

lagringsplass og en uttrekkbar 

arbeidsoverflate slik at du kan 

organisere mens du lager mat.

2.  Romslig 80 liter kjøleskap. Selv 

i en ultralett campingvogn må du 

ha et kjøleskap for provianter.

3.  Unike materialer. Pga. 

polypropylen-konstruksjonen 

veier det øverste kjøkkenskapet 

kun et par kilo men holder 

kjøkkenutstyret ditt trygt allikevel.

Matglede. I det 
kompakte kjøkkenet 
med moderne møbler 
takler Julia suppelaging 
med glans.



149 cm

125 cm

SENGELØSNINGER

400 QL     4  

Finn ut mer informasjon om våre senger  
på sidene 28 - 33.  Tverrgående senger  Gjesteseng



2

1TRAVELINO 400 QL

199 cm

TRAVELINO SØVE & DRØMMER   78 | 79

Lett tilgang til sengen. Lager 
Julia store øyne mens Felix setter 
opp campen for kvelden i løpet 
av et par trinn. I gjestesengen er 
det plass for en besøkende.

1.  Stilig tak bekledning. Dekket på takluken i mørkt 

stoff gir ekstra dynamikk til interiøret. 

2.  Ulike senge oppsett I stedet for standardversjonen 

med en tverrliggende seng foran har TRAVELINO 

også mulighet for to sittegrupper foran og akterut. 

I et få trinn kan begge omgjøres til en dobbelseng 

med plass til 4.

Les om hvorfor 
EvoPore Kaldskum 

madrasser er så 
unike på side 25

TVERRLIGGENDE SENG TRAVELINO 400 QL

GJESTESENG TRAVELINO 400 QL



1 2TRAVELINO 400 QL TRAVELINO 400 QL

1.  Intelligent romfordeling. Mer 

bevegelsesfrihet og en deiligere 

romsligere følelse. Du kan 

halvere arealet til badet når du 

ikke har bruk for det.

2.  Effektiv bruk av plass. Takket 

være et stort kabinett speil.

Sammenleggbar servant og 

ekstra hyller.

Ny definisjon på 
plassutnyttelse. Det 
som ser ut som en 
skapdør er i virkeligheten 
den tilbaketrukne døren 
til toalettet. Ved behov 
er plassbesparende og 
utrolig enkel å bruke.



TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO VELVÆREV & REKREASJON   80 | 81

Sammenleggbar 

servant for m
aksimal 

bevegelsesfrihe
t

BADEROMSLØSNINGER

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

Bad variant 8



#NUMBER 1, FORDI…

Rommer behagelige 

soveplasser klart for 

opp til 7 reisende.

Får mye igjen for 

pengene.

Er utstyrt med 

med flest layout 

varianter.



Hjelpelø ftesystem
 

for lokk

Stort panorama tak 
for behagelig lys



SPORT 500 UF

SPORT 540 UE

SPORT 400 LK

SPORT 500 EU

SPORT 550 FSK

SPORT 400 QD

SPORT 500 FDK

SPORT 420 QD

SPORT 580 QS

SPORT 450 FU SPORT 700 UFK

SPORT 460 EU

SPORT 500 KD

SPORT 500 QDK

SPORT 750 FKU

SPORT 500 FU

SPORT 650 UDF

To nye planløsninger med stort 

panorama vindu

NEW

NEW



Ruhig schlafen, au
ch bei 

Hagelschauern : d
as High-

Strength GFK-Dach steckt 

einiges weg

257 cm

232 cm

SPORT HØYDEPUNKTER & VARIANTER   84 | 85

Så mange planløsninger i 
SPORT modellene. Lisa og 
David reiser på kajakk tur i 
deres 500 UF i Bayerskogen 
og blir særlig fornøyd med det 
store panorama taket.

SPORT OVERSIKT

    

Planløsninger: 17

Tillatt totalvekt: 1.100 – 2.000 kg

Omkrets fortelt: 828 – 1.174 cm

Mer på www.knaus.com/sport 

3-7 4-10

Fra 596 til 944 cm

Sov godt, selv i haglstormer. Det 

sterke GRP taket er godt å ha..

Moderne katteøye 
baklys gir stilig 
utseende.



Ferietrivsel i tørre klær. I den 
romslige salongen kan Lisa og 
David, finne styrken etter deres 
uheldige bad i kajakkene og finne 
en ny rute fremover.



SPORT 500 UF

SPORT BO & LEVE   86 | 87
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SPORT 650 UDF SPORT 500 EU

SPORT 500 FDK

Is + sport = }

1.  Hyggelige runde sittegrupper. 

Når det blir sent er det bare å senke 

møbeltrekket til midten ogEn behagelig 

dobbelseng kommer til.

2.  Todelt inngangsdør. Med sikkerhetslås 

og metallås sover du alltid godt.

3.  Stort spiseområde. Avhengig av 

planløsningen finner du et behagelig 

spisebord i SPORTen din. Dette kan 

omgjøres (delvis valgfritt) til seng.

Omfattende ambient belysning for koselige aftenstunder



SPORT 500 UF

SPORT BO & LEVE   88 | 89

SkyRoof Panorama 

vinduet gir uni
k 

belysning og atm
osfære 

i salongen

SALONG OVERSIKT

400 LK Spisebord & 
 Halvt spisebord

400 QD Spisebord

420 QD Spisebord

450 FU U-sittegruppe

460 EU U-sittegruppe

500 UF U-sittegruppe

500 EU U-sittegruppe

500 FDK Spisebord

500 FU U-sittegruppe

500 KD Spisebord

500 QDK Spisebord

540 UE U-sittegruppe

550 FSK  Salong 

sittegruppe

580 QS  Salong 

sittegruppe

650 UDF  U-sittegruppe & 

lite spisebord

700 UFK  U-sittegruppe & 

lite spisebord

750 FKU  U-sittegruppe & 

lite spisebord



KOMPAKT KJØKKEN SPORT 540 UE

KJØKKENLØSNINGER

400 LK Kompakt kjøkken

400 QD Kompakt kjøkken

420 QD Kompakt kjøkken

450 FU Kompakt kjøkken

460 EU Kompakt kjøkken

500 UF Langsgående kjøkken

500 EU Kompakt kjøkken

500 FDK Kompakt kjøkken

500 FU Langsgående kjøkken

500 KD Langsgående kjøkken 

500 QDK Langsgående kjøkken

540 UE Kompakt kjøkken

550 FSK Kompakt kjøkken

580 QS Langsgående kjøkken

650 UDF Langsgående kjøkken

700 UFK Langsgående kjøkken 

750 FKU Langsgående kjøkken

Samtlige møbelhåndtak 
er laget av stål

Høykvalitets interiør
 

Samtlige møbelhåndtak 
er laget av stål 

Den robuste HPL 
overflaten er lette 
å holde ren samt 

ripesikker. Les hvo
rfor 

på side 27



1 2

3

LENGDE KJØKKEN SPORT 420 QD

KOMPAKT KJØKKEN SPORT 500 FDK

KOMPAKT KJØKKEN SPORT 500 EU

Optimalt tilgjengelige g
ass 

stoppekraner

SPORT MATLAGING & KOS   90 | 91

Et kjøkken for kropp 
og sjel. Enten det 
fersk appelsinjuice til 
frokost eller en nydelig 
grønnsaksblanding til 
kveldssmaten. 

1.  Mange kjøkken varianter. Selv i kompakte 

planløsninger finner du romslige kjøkken. 

Beste eksemplet av 420 QD.

2.  Skuffer med forlengelser i full lengde. 

De kommer så langt ut at du bruke 

skuffplassen helt bakerst uten ubehag.

3.  Stor 3-bluss komfyr. Massevis av plass 

for et par gryter eller stekepanner, sikret av 

solid støpejern.



198 X 86 cm

198 X 86 cm

ENKELTSENG SPORT 540 UE

Pga. rullende slat rammer kan 

enkelstsenger konverteres ti
l en stor 

dobbeltseng i løpet av noen få
 trinn

De bevegelige LE
D spotene kan se

ttes 

inn i hver av k
jøretøyets lysre

kker

Du finner mer informasjon 

om EvoPore kaldskum 

madrasser på side 25

SENGELØSNINGER

400 LK     4 

400 QD     3 - 4  
420 QD     3 - 4  
450 FU     4  
460 EU     4  
500 EU     4  
500 UF     4  
500 FDK     4 - 5   
500 FU     4  
500 KD     4   

500 QDK     4 - 5   
540 UE     4  
550 FSK     4 - 5   
580 QS     5 - 6   
650 UDF     5 - 6  
700 UFK     6   
750 FKU     7   

Du finner mer informasjon om sengene 
våre på side 28, gjestesenger på side 33.

 Enkeltsenger  Tverrgående senger

 Barneseng Halvannen seng



1 2
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ENKELTSENG SPORT 540 UE

Her er rendezvouspunktet. 
Bevegelige halogenlys 
kommer til nytte hvis man skal 
lese om kvelden. Lisa sover 
godt selv om David ikke klarer 
å legge fra seg boken.

BARNESENGER SPORT 500 FDK TVERRLIGGENDE SENG SPORT 420 QD

SPORT SØVE & DRØMMER   92 | 93

FRANSK SENG & CONVERTERTGJESTESENG SPORT 500 FDK
1.  Behagelige barnesenger. I 

hver K-planløsning finner du 

komfortable barnesenger og ekstra 

oppbevaringsplass i sengekassen.

2.  Romslig tverrliggende seng. De som 

velger en tverrliggende seng får gleden 

av særdeles behagelige senger. Ideell 

for store voksne eller urolige sovere. 

3.  Gjesteseng. I utvalgte varianter kan du 

omgjøre spisebordet til en barneseng.



1 SPORT 500 UF

2 SPORT 540 UE

Synkron 
tannbørsting. 
Ingen sportslig 
disiplin, men gøy 
allikevel. Spesielt 
i det moderne 
baderommet.

1.  Planløsning med Franske senger. 

Denne varianten har avlukket 

toalett-rom med plass til dusj 

(valgfritt) og et vaskeområde 

tilgjengelig fra salongen. 

2.  Bad variant 500 EU. Finn det 

perfektet badet basert for dine 

behov. For eksempel, i 500 EU 

med et stort vaskebord i hjørnet, 

mengder med lagringsplass og et 

praktisk roterende toalett.



SPORT 650 UDF

SPORT VELVÆRE & REKREASJON   94 | 95

Støykvalitet : Pga. en 
magnetisk holder lukker

 

døren nesten helt lydlø
st

BADEROMSLØSNINGER

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

Bad variant 4

Bad variant 5

Bad variant 6

Bad variant 3



#NUMBER 1, FORDI…

Er faktisk en av de 

første campingvogn 

modellene noensinne.

Tilbyr deg  

uovertruffen solid 

møbel design.

SILVER SELECTION  

er allrede  

fullt utstyrt.



Perfekt materialkomposisjon og 
maksimal stabilitet med Pro.Tec 

rammen (flere detaljer på side 23)Les hvor stabilt det 
ekstra sterke GFK taket 

egentlig er på side 23

Man får inntrykk av 
kvalitet, selv i hjulbuene 
som er lagd av ABS plast



SÜDWIND 420 QD SÜDWIND 500 FU SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 450 FU SÜDWIND 500 FVU SÜDWIND 590 FUS

SÜDWIND 460 EU SÜDWIND 500 FSK SÜDWIND 700 EU

SÜDWIND 500 EU SÜDWIND 580 EU SÜDWIND 750 UFK

SÜDWIND 500 FDK SÜDWIND 580 FSK

Planløsning for en familie 

med ekstra stort bad

Spesielt stor sittegruppe 
med stort hjørnekjøkken

Spesielt kompakt 

enkeltseng planløsninger

Flaggskipet – med opp 

til 7 sengeplasser



257 cm

SÜDWIND HØYDEPUNKTER & VARIANTER    98 | 99

Planløsninger som 
tåler det meste. 
SÜDWIND gjør alle 
blide. I barnevennlige 
500 FDK er det takket 
være barne-etasjen  
bak plass nok. 

SÜDWIND OVERSIKT

    

Planløsninger: 14

Tillat totalvekt: 1.300 – 2.000 kg

Omkrets fortelt: 872 – 1.174 cm

Mer på www.knaus.com/suedwind 

3-7 4-9

Vinduet i døren gjør 
at interiøret blir enda 
lysere og behagelig

Fra 640 to 944 cmFra 232 to 250 cm

Cat-eye baklys med 
LED teknologi



Tid for familiekos. Alt er tillatt – og ønsket. 
Maling, lek, småspising, lesing, løping, og 
selvfølgelig kosing. Lisa og David har like 
mye glede av dette som barna.



SÜDWIND 500 FDK

SÜDWIND BO & LEVE   100 | 101
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SÜDWIND 500 FU

SÜDWIND 500 FSK

SÜDWIND 500 EU

24 "

Nå er time-out for 

de voksne }

1.  Svingbar LCD TV. Der plassen tillater 

det, installerer vi et fleksibelt stativ, 

sånn at du kan se på fjernsyn fra 

sengen eller i sofaen. 

2.  ALDE varmtvannsbereder. 

Uunnværlig for vinter-campere. Den 

valgfrie ALDE varmtvannsberederen 

varmer opp vannet raskt og sikkert selv 

i ved kalde temperaturer. 

 3.  Allsidig spisebord. Forvandles til en 

behagelig gjesteseng i et par trinn. 



SÜDWIND 500 FU

SÜDWIND BO & LEVE   102 | 103

SALONG OVERSIKT

420 QD Spisebord

450 FU U-sittegruppe

460 EU U-sittegruppe

500 EU U-sittegruppe

500 FDK Spisebord

500 FU U-sittegruppe

500 FVU U-sittegruppe

500 FSK  Salong 

sittegruppe

580 EU U-sittegruppe

580 FSK  Salong 

sittegruppe

580 QS  Salong 

sittegruppe

590 FUS U-sittegruppe

700 EU U-sittegruppe

750 UFK  U-sittegruppe 
L-formet 
sittegruppe

Ekstremt holdbare 
møbler i integrert 
konstruksjon sikrer 
hyggelig inneklima med 

ventilasjon bak

Med et-beins j
usterbart 

bord blir det
 nok benplass

 

for alle rund
t bordet

Åpne hjørneskap utvider lagringsplassen



COMPAKT KJØKKEN SÜDWIND 460 EU

KJØKKENLØSNINGER

420 QD Kompakt kjøkken

450 FU Kompakt kjøkken

460 EU Kompakt kjøkken

500 EU Kompakt kjøkken

500 FDK Kompakt kjøkken

500 FU Langsgående kjøkken

500 FVU Kompakt kjøkken

500 FSK Kompakt kjøkken

580 EU Kompakt kjøkken

580 FSK Langsgående kjøkken

580 QS Langsgående kjøkken

590 FUS Hjørnekjøkken

700 EU Langsgående kjøkken

750 UFK Hjørnekjøkken

Stille-lukkende skuffer med full forlengelse øker nytelse og reduserer støy

Elegant perlemor med polert finer 
skaper en raffinert atmosfære



1 2

3

SÜDWIND MATLAGING & KOS   104 | 105

HJØRNEKJØKKEN SÜDWIND 500 FU HJØRNEKJØKKEN SÜDWIND 500 FU

LANGSTRAKT KJØKKEN SÜDWIND 500 FU
1.  3-brenner komfyr av høy kvalitet. Med edelt 

støpejern får man plass til 3 stekepanner.

2.  Praktisk kjøkkenhylle. Ekstra funksjoner og 

oppbevaringsplass (valgfritt) sikrer den beste 

organisering for matlaging om kvelden.

3.  Romslig langstrakt kjøkken. Med en 500 

lengdespenn har KNAUS SÜDWIND en romslig 

langstrakt kjøkken med mye arbeidsplass.

Mat smaker godt 
overalt. Men særlig 
når man er på ferie  
og det er topp når  
mor lager maten.  
På en 3-bluss komfyr 
er det nok plass til 
store middager.



143 cm

198 cm
153 cm

FRANSK SENG SÜDWIND 500 FU

Ekte sidepaneler og vegger dekket i lær 

gir en elegant atmosfære

 Enkeltsenger  Tverrgående senger

 Barneseng

Les hvorfor EvoPore Kaldskummadrasser 
er så unike på side 25

SENGELØSNINGER

420 QD     3  
450 FU     4  
460 EU     4  
500 EU     4  
500 FDK     4  
500 FU     4  
500 FVU     4  
500 FSK     6   
580 EU     4  
580 FSK     4   

580 QS     5   
590 FUS     4  
700 EU     4  
750 UFK     2    

Du finner mer informasjon om sengene 
våre på side 28,  
gjestesenger på sidene 33.

 Halvannen seng
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3

Et sted for behagelige drømmer. 
Sengene er arrangert på en måte at 
de fungerer som små tilfluktssteder. 
På den ene siden leses kapittelet helt 
til slutt, mens på den andre siden har 
drømmene begynt.

FRANSK SENG SÜDWIND 500 FU

BARNESENG SÜDWIND 500 FSK

FRANSK SENG SÜDWIND 500 FU

ENKELTSENGER SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND SØVE & DRØMMER   106 | 107

Den uttrekkbare rammen gir 
deg en behagelig dobbeltseng

1.  Praktiske barnesenger. Sikker søvn 

med fallbeskyttelse og mer lagringsplass 

med den brettbare undersengen.

2.  Mange senge-varianter. Med 

SÜDWIND kan du selvføllgelig velge en 

planløsning med utvidbare enkelsenger.

3.  Høykvalitets madrasser. Et særtrekk fra 

overklassen: Valgfri høyelastisk fjæring 

garanterer best mulig søvn.



1 2SÜDWIND 460 EU SÜDWIND 500 FU

Et bad også for barna. 
Det er mer enn nok plass 
for øvelse i barbering, 
påkledning og 
tannbørsteteknikk ved 
den store vasken.

1.  Bad variant enkel seng planløsning. 

Velger du enkeltsenger i en 

konstruksjon under 6 meter i lengde 

har badet en stor hjørnebasert kum 

med nok oppbevaringsplass og et 

høykvalitets benk-toalett.

2.  Romslig kabinett. Under kummen 

finnes det ekstra plass for oppbevaring 

av håndklær, sjampo og mye annet.



SÜDWIND 500 FU

SÜDWIND VELVÆRE & REKREASJON   108 | 109

Behagelig og lett å
 gjøre 

rent Benk-toalettet

BADEROMSLØSNINGER

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

Bad variant 5

Bad variant 6

Bad variant 7

Bad variant 3



#NUMBER 1, FORDI…

Spesielt utviklet for 

det nord-europeiske 

klimaet.

Tilbyr fantastisk utsikt 

med panorama 

SkyRoof.

Har fint 

SCANDINAVIAN 

design. 



Cat-eye baklys med 
LED teknologi

Nordisk design med unik 

SCANDINAVIAN folielaminering



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

Fem varianter for sørlig og nordlig lys. 
Uansett hvilken retning vinden blåser, 
med Scandinavian Selection vil Lisa og 
David alltid ligge i riktig retning. I søken 
etter nordlyset valgte de 580 UF.

Opp til 7 soveplasser

Stor 2-person planløsning medOpp til 4 soveplasser for gjester



250 cm

257 cm

Sov godt: Det forsterkede 
GRP taket er godt å ha

SCANDINAVIAN SELECTION HØYDEPUNKTER & VARIANTER    112 | 113

SÜDWIND SCANDINAVIAN 
SELECTION OVERSIKT

    

Planløsninger: 5

Tillatt totalvekt: 1.700 – 2.500 kg

Omkrets fortelt: 996 - 1.174 cm

Mer på ww.knaus.com/scandinavian 

4-7 4-9

Fra 782 til 944 cm

Digert panorama SkyRoof for den 
beste utsikten på ferie



Utenfor Skandinavia, innenfor 
Karibia. Det er den perfekte 
kombinasjonen for Lisa og David 
Begge av dem liker det nordiske 
designet samt gulvvarmen.



SCANDINAVIAN 580 UF

SCANDINAVIAN SELECTION BO & LEVE   114 | 115
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SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN 650 UDF

24 "

1.  Fleksibelt veggfeste. Med det 

uttrekkbare svingstativet, kan 

du se på TV fra sengen eller fra 

sitteområdet.

2.  ALDE varmesystem. ALDE 

varmtvanns og gulvvarme systemet 

varmer opp raskt og uten problemer, 

selv i iskalde nordiske omgivelser. 

3.  Justerbare høykvalitetspersienner. 

Selvfølgelig kan tonen i alle SkyRoof 

vinduer justeres manuelt.

Avslappet og 

tilbakelent }



SCANDINAVIAN 650 UDF

Mørkt tre og lyst 
perlemor dekor gir 
raffinert atmosfære

Panoramavinduer pent
 integrert i 

taket gir en u
nik lysstemning

Ingen kalde 
føtter med ALDE 

varmtvanns varm
esystem i gulvet

SALONG OVERSIKT

580 UF U-sittegruppe

590 UK U-sittegruppe

590 UE U-sittegruppe

650 UDF  U-sittegruppe 

Spiseplass

750 UFK  U-sittegruppe 
L-formet 
sittegruppe

SCANDINAVIAN SELECTION BO & LEVE   116 | 117



Fleksible ve
gghyller 

gir orden 
på 

kjøkkenet

Les hva som gjør denne 
HPL overflaten så 
spesiell på side 27

KJØKKENLØSNINGER

580 UF Hjørnekjøkken

590 UK Kompakt kjøkken

590 UE Kompakt kjøkken

650 UDF Langsgående kjøkken

750 UFK Kompakt kjøkken

LENGDEKJØKKEN SCANDINAVIAN 650 UDF



1 2

3

SCANDINAVIAN SELECTION MATLAGING & KOS   118 | 119

1.  Kjøkken variant 590 UK. Kjøkkenet i de 

mer kompakte planløsningene gir deg 

fortsatt mer enn nok arbeidsplass.

2.  Skuffer med forlengelser i full lengde. 

Forlengelser i full lengde og høy kvalitet 

med myk-lukke egenskaper forsikrer 

utmerket brukervennlighet.

3.  Integrert mikrobølgeovn med grill. 

Middagen er en suksess, selv om det 

hastet, takket være den kvalitetsterke og 

stilige integrerte mikrobølgeovnen.

Koking, damping og 
grilling for kunstnere 
med kjøkkenkniv. 
Den robuste HPL 
benken tåler slitasje. 
Lisa kan øve på 
skjæreteknikken uten 
bekymringer.

HJØRNEKJØKKEN SCANDINAVIAN 650 UDF

LENGDEKJØKKEN SCANDINAVIAN 650 UDFLENGDEKJØKKEN SCANDINAVIAN 590 UK



222 cm

137 cm

Myke paneler og vegger dek
ket i 

lær gir en elegant at
mosfære

SENGELØSNINGER

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

Du finner mer informasjon om sengene 
våre på side 28, gjestesenger på side 33.

 Enkeltsenger  Halvannen seng

 Barneseng



2

1

195 cm

SCANDINAVIAN SELECTION SØVE & DRØMMER   120 | 121

1.  Barneseng over seteområdet. Ovenfra seteområdet langs siden 

i 650 UDF, kan du lett brette ned en ekstra barneseng.

2.  Sikre køyesenger. Selvfølgelig kan du også få SCANDINAVIAN 

SELECTION med faste køyesenger som inkluderer beskyttelse 

mot fall, Som for eksempel i 590 UK.

Verdens beste nattlys. Med 
et nordlysdrama like utenfor 
vinduet deres, vet disse to 
virkelig ikke om de er våkne 
eller i drømmeland.

Les om hvorfor 
EvoPore

skumgummimadrass

Unike på s
ide 25

Sikkerhetsnettet 
er plassert under 
madrassen og installeres 
på enkelt vis

SAMMENLEGGBAR SENG SCANDINAVIAN 590 UK

BARNESENG & FRANSK SENG SCANDINAVIAN 650 UDF

FRANSK SENG SCANDINAVIAN 650 UDF



1 2SCANDINAVIAN 650 UDF SCANDINAVIAN 650 UDF

Varm og kald 
badeglede. Enten 
det er for morgen 
oppfriskning eller 
for å varme opp om 
kvelden: Det romslige 
badet er alltid en 
fornøyelse.

1.  Adskilt dusj. Med 6.50 meters 

vogn, kan du nyte morgendusjen i 

en adskilt kabin.

2.  Ytterligere lagringsplass. 

Uansett hvilken planløsning du 

velger, utnyttes all plass optimalt.



SCANDINAVIAN 590 UK

Forlenget vaskebor
d gir 

ekstra hylleplass

SCANDINAVIAN SELECTION VELVÆRE & REKREASJON   122 | 123

BADEROMSLØSNINGER

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

Bad variant 4

Bad variant 5

Bad variant 7

Bad variant 3



10.0.85090 Hohenstein

STILFULLE 
PUTER & 
STOFFER
Du kan designe interiøret i campingvognen din selv med en 

av flere møbeltrekk og stoffvarianter. Spesielt praktisk er våre 

ACTIVE LINE polstringsstoffer. De har pålitelig flekkbeskyttelse 

og er også vann- og oljeavvisende.

Testet for høy 
fargefasthet

Anti-allergisk, 
pust- og 
hudvennlig

Holdbar og enkel å 
vedlikeholde



OBSIDIAN

PEARL CREAM

TALOS

FRESH MINT PETROL FUN

ACTIVE ROYALE*

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROCK*

KNAUS PUTE & COZY HOME PAKKER   124 | 125

Dekorasjonsputer (v
algfritt) finnes i 6

 forskjellige 

farger Videre informasjon på side 127

DESEO PUTEVARIANTER

SPORT&FUN PUTEVARIANTER

TRAVELINO PUTEVARIANTER

SPORT&FUN varianten er så fargerik i Spania - opplev fra side 58

Designen på møbeltrekkene avhenger – av konstruksjonstypen

 Serievalg  *ACTIVE LINE (ekstra kostnad)



ENERGY PULSE OBSIDIAN

BROWN EARTH LIME GREEN

LAS VEGAS

PEARL CREAMACTIVE ROYALE*

ACTIVE ROYALE*

ACTIVE ROYALE*

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROCK*

SPORT PUTEVARIANTER

SÜDWIND PUTEVARIANTER

SCANDINAVIAN SELECTION

 Seri valg  *ACTIVE LINE (ekstra kostnad)

Designen på møbeltrekkene avhenger – av konstruksjonstypen

Du får se denne typen 
møbeltrekk fra side 86 på 
turen gjennom Bayerskogen.

Fra side 100 utover ser du raskt hvor godt 

møbeltrekket gjør hele familien fornøyd



1. EARTH

2. STONE

3. PEACH

4. AQUA

5. AVOCADO

6. MAGNOLIA

3

6

1 4
2

5

Sammen med: to Supermyke kosete tepper

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

COZY HOME-PAKKE
NEW

KNAUS PUTE & COZY HOME PAKKER   126 | 127

Pynt campingvognen din med 

to store (60 x 40cm) og 

små (40 x 40cm) puter.

Med fjærfyll

Matchende bordløper



Også i

  Finnland

Island

Norge

  Nederland  Storbritannia

Østerrike

Tsjekkiske 
Republikk

Ungarn

Slovakia

Slovenia

Bulgaria

Romania

Irland

Belgia

Luxemburg

Sverige

  Spania

Italia

  Frankrike

  Deutschland

Danmark

  Polen

Russland

Japan

Australia

  Sveits

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.



2017 TRAVELINO, Danish Camping Award 2017

2017 SPORT, Leserwahl  
„Caravans des Jahres 2017“: 1. plass

2017 SÜDWIND SILVER SELECTION, 
Leserwahl „Caravans des Jahres 2017“: 2. plass

2017 TRAVELINO, Caravan van het jaar 2017 
in NL (KCK)

2017 STARCLASS 560,  
Practical Caravan „Tourer of the year Awards 
2017“: Best specialist tourer

2016 SPORT&FUN, The Caravan Club 
„Caravan Design Awards 2016“: Vinnere

2016 DESEO, Transport Plus Practical 
Caravan „Tourer of the year Awards 2016“: 
Best specialist tourer

2016 SPORT&FUN, „European Innovation 
Award 2016“ Gewinner in der Kategorie 
Zielgruppen-Fokus

2016 SPORT&FUN, Caravan van het jaar 2016 
in NL (KCK)

2016 SPORT, Leserwahl  
„Caravans des Jahres 2016“: 1. plass

2016 EUROSTAR, Leserwahl  
„Caravans des Jahres 2016“: 3. plass

2016 SÜDWIND EXCLUSIVE, Leserwahl 
„Caravans des Jahres 2016“: 3. plass

2015 SPORT, Leserwahl  
„Caravans des Jahres 2015“: 2. plass

2014 SPORT, Leserwahl  
„Caravans des Jahres 2014“: 1. plass

2014 EUROSTAR, Leserwahl  
„Caravans des Jahres 2014“: 3. plass

2014 SÜDWIND EXCLUSIVE 580 FU,  
„Caravan des Jahres 2014“ der Messe  
„Vacations for All“ in DK

2006 C’LINER 550 Q, red dot award

2006 C’LINER 550 Q, Caravaning 
Design Award: Q, Caravaning Design 
Award:’innovasjoner for ny mobilitet’

2005 Designpreis (DESEO)

… OG 
PRISVINNENDE
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UTMERKELSER

Stolthet og motivasjon i ett : 

Prisene våre driv
er oss til å lever

e 

topp kvalitet igjen og
 igjen

KNAUS står for kvalitet.  

Tallrike utmerkelser  

bekrefter utmerkelser.



VÅR
FAN SHOP
Vi tenker alltid på hvordan vi kan hjelpe med å skape enda 

bedre feriedager. For våre lojale fans har vi nyttig tilbehør 

med det unike KNAUS designet.

ParaplyerRyggsekker Bager

Lommelykter

T skjorter

KNAUS FAN SHOP

Bare ta en titt og bla gjennom.  
Vi ønsker deg massevis av moro: 

shop.knaus.com 



MEIN.KNAUS KUNDENMAGAZIN

KNAUS ONLINE

Som medlem av my.KNAUS Club 

får du gratis vår spennende og  

underholdende kundemagasin  

med topp reisetips og siste nytt. 

Mere på: mein.knaus.com 

Her kan du bl
a og søke 

etter hjertet
’s ønske

Vil du vite mer og ved å klikke gjennom 

vår verden av merkevarer? Sjekk 

hjemmesiden vår og oppdag vårt 

mangfold: www.knaus.com 

KNAUS holder seg oppdatert. Bli 

med! Du vil finne interessante artikler, 

diskusjoner og videoer på våre offisielle 

sosiale media kanaler.

SOSIALE MEDIER

Vi er alltid klare 
for deg mobilt
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shop.knaus.com

Din KNAUS forhandler
Ser frem til ditt besøk!

A
rt.-N

r. R08115925-N
O

Detaljer om leveranse, dimensjoner, vekt samt utseende står i samhold til informasjon tilgjengelig ved utskrift (07/2017). Det reserveres 
rettigheter til å gjøre endringer i utstyr, tekniske spesifikasjoner, omfang av produkt-serier og priser. Det reserveres mot tekniske 
modifikasjoner innenfor designets rammebetingelser så lenge disse tar hensyn til teknisk fremgang og er rimelige overfor kjøperen. 
Det reserveres mot mindre avvik i farger og særtrekk – selv etter kontrakt tegning – så lenge dette er uungåelig, og er rimelige overfor 
kjøperen. Vennligst vær obs. på at illustrasjonene i katalogen viser alternative design eller spesielt utstyr hvis kostnader kommer i 
tillegg. Fargeavvik kan oppstå pga. variasjoner i trykkeriegenskaper. Derfor ber vi deg om å rådføre deg ang. de nyeste utgavene med 
din forhandler for du kjøper et av våre kjøretøyer. Dekorasjon avbildet i katalogen er ikke en del av leveringsomfanget. Vennligst legg 
merke til bemerkninger i gjeldende prisliste, særdeles mht. tyngder, lastemuligheter og toleranser. Gjenutgivelse kun med skriftlig 
tillatelse fra Knaus Tabbert GmbH Reservert mot trykkfeil og feil.

Våre kataloger finn
es også for halv o

g 

helintegrerte bobi
ler og bybobiler.

Bli med i Knaus fellesskapet 
og slå av en prat på:
facebook.knaus.com

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




