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CAMPINGVOGNER 2017

OPPLEV DRØMMEN!
KNAUS GIR DEG MULIGHETEN!



KNAUS har 50 års erfaring innen utvikling og produksjon av bobil og 

campingvogn til ferie og rekreasjon. Produktene gir deg en kombinasjon av

brukervennlighet og design uten sidestykke. Vi presenterer med stolthet 

våre innovative modeller for 2017. Besøk en av våre forhandlere og opplev 

gleden av et KNAUS produkt! Gjør et riktig ferievalg for deg og din familie!
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KNAUS

Fra tradisjonsrike SÜDWIND, som allerede har realisert feriedrømmer i mer enn 50 år,  

helt til vår praktiske DESEO, som gjerne blir med deg og to motorsykler på reisen.  

Hos oss finner du garantert ditt personlige mobile hjem. Over 30 planløsninger fordelt  

på 6 modellserier. Valget er ditt! Vi ønsker deg en trivelig reise.

MODELLE

VI HAR 
ALT
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Lesernes valg „Årets campingvogn 2016“: 1. plass (SPORT)

Lesernes valg „Årets campingvogn 2015“: 2. plass  (SPORT)

· Årets campingvogn 2014 der Messe „Ferie for Alle“ in DK  (SÜDWIND EXCLUSIVE 580 FU)

· Lesernes valg „Årets campingvogn 2014“: 3. plass (EUROSTAR)

· Lesernes valg „Årets campingvogn 2014“: 1. plass (SPORT)

· König Kunde Award spesialpris: „Mest familievennlige merke“

· König Kunde Award 2. plass i kategorien „Reisekomfort“

· red dot design designpris: Hederlig omtale (EUROSTAR)

König Kunde Award: 3. plass i kategorien „Reisekomfort“

König Kunde Award: Mest familievennlige merke

Forbundsrepublikken Tysklands designpris: YAT

Designpris: DESEO

· red dot-pris (YAT)
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SPORT&FUNDESEO SPORT

744 152

32 4620

LIFESTYLE-LASTEVOGNEN VÅR

TILLATT TOTALVEKT: 1200 – 1700 KG

BREDDE (UTVENDIG/INNVENDIG):  232 / 216 CM

HØYDE (UTVENDIG/INNVENDIG): 257 / 196 CM

LENGDE: 6,25 M

GARASJEROM (OPPBEVARING): 160 CM X 216 CM

LASTEMESTEREN VÅR 

SIDE

TILLATT TOTALVEKT: 850 – 1800 KG

BREDDE (UTVENDIG): 218 CM

HØYDE (UTVENDIG): 253 CM

LENGDE (MIN./MAKS.): 5,88 / 5,92 M

OMLØPSMÅL FORTELT: 868 CM

MULTITALENTET VÅRT

SIDE

TILLATT TOTALVEKT: 1100 – 2500 KG

BREDDE (UTVENDIG): 232 – 250 CM

HØYDE (UTVENDIG): 257 CM

LENGDE (MIN./MAKS.): 5,96 / 9,44 M

OMLØPSMÅL FORTELT: 828 – 1.174 CM

SIDE

Enkeltsenger Tverrstilt 
dobbeltseng bak Fransk seng Køyeseng HevesengSengeplasser Planløsninger
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LIFESTYLE SÜDWIND SCANDINAVIAN 
SELECTION

4 1 57 714

58 70 84 

TRENDSETTEREN VÅR

TILLATT TOTALVEKT: 1500 – 1700 KG

BREDDE (UTVENDIG): 250 CM

HØYDE (UTVENDIG): 257 CM

LENGDE: 7,50 M

OMLØPSMÅL FORTELT: 982 CM

SIDE

CAMPINGVOGN-IKONET VÅRT

VINTERSPORTSENTUSIASTEN VÅR

TILLATT TOTALVEKT: 1300 – 2500 KG TILLATT TOTALVEKT: 1700 – 2500 KG

BREDDE (UTVENDIG): 232 – 250 CM BREDDE (UTVENDIG): 250 CM

HØYDE (UTVENDIG): 257 CM HØYDE (UTVENDIG): 257 CM

LENGDE (MIN./MAKS.): 6,40 / 9,44 M LÄNGE (MIN/MAX): 7,82 / 9,44 M

OMLØPSMÅL FORTELT: 872 – 1.174 CM OMLØPSMÅL FORTELT: 996 – 1.174 CM

SIDE SIDE

Alle opplysninger inneholder delvis spesialutstyr som kan leveres mot et pristillegg.



KNAUS

19611960

1985 2010

Vår første milepæl. Legendariske 
Schwalbennest (svalerede) settes i 
serieproduksjon og bidrar til å realisere 
feriedrømmer.

Suksesshistorien tar til. 
Helmut Knaus etablerer 
KNAUS i frankiske Marktbreit.

Rett fra fortid til fremtid. KNAUS SCHWALBENNEST (svalerede) har realisert 

feriedrømmer i mer enn 50 år. Med boble fra Volkswagen og 34 hk gikk 

turen den gangen via Brenner og rett til Italia. I dag viser vi med CARAVISIO 

hvordan campingvognlivet kan fortone seg i fremtiden. Selvsagt uten å 

glemme røttene våre. Med KNAUS SÜDWIND finnes en av de første modellene 

i firmaets historie fortsatt i sortimentet. Suksessfaktoren er innovativ 

teknologi og god erfaring fra mange år i bransjen.

Et foretak i medvind. Svanene 
fra KNAUS endrer flygeretning. 
Det går bratt oppover.

50 år har gått. KNAUS har blitt til 
en av de mest fremgangsrike 
produsentene av fritidskjøretøyer.

HISTORIKK

HVORDAN 
VI BLE  
DEN VI ER
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Ikonet kommer til verden. KNAUS 
SÜDWIND feirer premieren på 
messen Caravan Salon i Düsseldorf.

Tid for større kapasitet og nytt 
hovedkvarter. Moderfabrikken
i Jandelsbrunn blir oppført.

Den revolusjonerende campingvognen 
TRAVELINO, en prototype, viser 
fremtidige muligheter innen 
lettvektskonstruksjon.

Vi feirer et stort jubileum. Schwalbennest 
nummer 125 000 forlater 
produksjonsanlegget i Jandelsbrunn.

Belønning for sitt mot og sin pionerånd. 
Helmut Knaus får tildelt den tyske 
æresordenen Bundesverdienstkreuz.

Svaleredet (Schwalbennest) vender 
tilbake. Med et begrenset antall på 150 
stykk er vårt lille plassvidunder utsolgt 
med det samme.

Vår visjon blir virkelighet. TRAVELINO 
med sin revolusjonerende konstruksjon 
går i produksjon.

Fra fortiden tilbake til fremtiden. 
Med CARAVISIO presenterer vi 
morgendagens campingvogn.



KNAUS FORETAK & FILOSOFI

For merket KNAUS er frihet balanse mellom design og funksjon for 

alle produktene våre. For det nytter ikke med en kjempefin detalj, 

hvis det går utover funksjonen. Derfor er hovedmålsettingen vår å 

forene det beste fra begge verdener. Med tradisjonell niederbayersk 

håndverkskunst, førsteklasses materialer og massevis av lidenskap. 

For at det skal fortsette slik, arbeider vi daglig målrettet mot 

fremtidsrettede og nye løsninger. Dette for at du skal kunne reise 

på den fineste og mest uavhengige måten. Studier som CARAVISIO 

samt TRAVELINO viser: Vi har ikke bare iveren til å søke nye veier,

 men også motet til å gå dem. 

Mennesket med sine behov står i sentrum for alt vi gjør. For merket 

KNAUS representerer den perfekte balansen mellom tidsmessig 

design og pålitelig funksjon. Vi har forpliktet oss til å tilby våre trofaste 

kunder høyeste kvalitet. Derfor arbeider vi hele tiden med å forbedre 

produktene og prosessene våre. Samspillet mellom industriell 

perfeksjon og lidenskapelig innovasjon har ført oss til topps i bransjen, 

og vår kjærlighet til campingvogner sørger for at vi holder oss der.

SUKSESSOPPS- 
KRIFTEN VÅR

VÅRE  
MERKEVERDIER



KNAUS

10     11

FARBRIKK

Vi investerer i fabrikkene våre. Og ikke minst i medarbeiderne våre. I niederbayerske Jandels-

brunn og i ungarske Nagyoroszi har vi således ført opp to toppmoderne produksjonsanlegg. Med 

over 1500 ansatte, hvorav mange har vært med oss i over 30 år. Fordi hos oss finner de optimale 

forhold, fordi de kan videreutdanne seg og fordi de får mer enn anstendig betalt.

VÅRE  
IDÉFABRIKKER 



KNAUS DESIGN

Det være seg en stemningsfull belysning, en fint utformet

innredning av høy kvalitet, fri sikt og et perfekt utført interiør.

Det er mange små og store detaljer som bidrar til en romfølelse 

som samlet gjør en campingvogn fra KNAUS spesiell.

RETT OG SLETT 
FIN Å SE PÅ



KNAUS
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FUNKSJON

Alle campingvogner fra KNAUS takler feriehverdagen på en utmerket måte. Vi sørger for at

skuffene våre lar seg trekke langt ut, slik at du enkelt kan komme til oppbevaringsrommene

under sengene. Det er montert en liten LED-lampe i klesskapene for at du alltid skal finne

det du er på jakt etter.

OG SAMTIDIG SÅ 
FUNKSJONELL



KNAUS  INNOVASJON & KOMFORT

Hvem sier at en campingvogn ikke kan fremstå som en behagelig stue? Vi bestreber 

oss hele tiden for å søke etter innovative bokonsepter. Vi realiserer dem også! For at 

ferien skal bli best, er alle KNAUS campingvogner utstyrt med den utmerkede 5-soners 

komfort-kaldskummadrassen.

EN SANN 
FORNØYELSE



KNAUS
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KAROSSERI & INNREDNING

Vi tør å påstå at vår innredning er den beste i klassen. På fabrikkens eget snekkerverksted 

lages det møbler med perfekt ventilering. Kombinert med en omfattende grad av integrering 

og skjult ledningsopplegg, samt en ekstremt stabil møbelteknologi er campingvognen fra 

KNAUS Caravan klar for mange ferieeventyr.

TAKKET VÆRE 
OPTIMAL UTFØRELSE 



KNAUS

03.

05.

04.

02.

01. IDÉ + SKISSER
Hvor går ferden? En ultralett 
campingvogn, eller noe stort 
og luksuriøst?

FASTSETTELSE AV  
      NØKKELEGENSKAPER
Står design i sentrum, eller skal vognen 
brukes til transport av motorsykler? Hva 
må den klare?

EKSTERIØR- OG 
       INTERIØRDESIGN
Klassisk eller moderne og fancy Det 
viktige er at du liker den. En ting er 
sikkert: fin den skal bli.

VALG AV PLANLØSNING
Her avklarer vi hvilke varianter som skal tilbys. 
Familieplanløsning eller den perfekte følgesvenn 
for to personer? 

FRA IDÉ 
TIL 
KNAUS

ANALYSE
Hvem er den beregnet på? Til syvende og 
sist skal du jo få det kjøretøyet du vil ha. 

PROSESS
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10.

11.
09.

08.

07.

06. OVERLEVERING  
       TIL KUNDENE
Den nye modellen er i mål og best mulig 
forberedt på mange års drømmeferie.

FABRIKKOMVISNING 
Du har kanskje lyst til å se og oppleve 
hvordan en KNAUS campingvogn blir til? 
Finn ut mer på www.knaus.de/knaus/
werksfuehrung eller skann simpelthen 
denne QR-koden.

DISTRIBUSJON TIL  
       AVTALEPARTNERE
Den siste etappen før møtet med 
lykkelige nye eiere. Forhandlerne 
våre mottar campingvognene.

SERIEPRODUKSJON
Alle tester bestått. Nå braker det løs for alvor. I 
løpet av kort vil de nye campingvognene være 
på vei mot feriemålene.

NULLSERIE
De første enhetene ruller av 
transportbåndet og granskes nøye. 
En ny modell er alltid en utfordring.

PROTOTYPE
Ideen antar merkbare former for 
første gang. Den første prototypen 
ser dagens lys i utviklingsavdelingen.
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Fremragende campingvogner fortjener et fremragende 

forhandler- og verkstednettverk. Og det har vi. Med solide 

samarbeidspartnere i 23 land og vel så det sørger vi for 

at du hele tiden blir best mulig ivaretatt.

VÅRE SOLIDE
SAMARBEIDS-
PARTNERE

FORHANDLERNETT
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FORHANDLERE & 
VERKSTEDER

Ungarn  4

Belgia  3 

Tsjekkia Rep.  3

Luxembourg  1

Polen  1

Slovenia  1

Bulgaria  1

Hellas  1

Russland  1

Slovakia  1

Irland  1

Romania  1

Tyskland  70

Nederland  23

Italia  23

Sverige  22

Danmark  17

Spania  17

Storbritannia  12

Norge  11

Frankrike  11 

Sveits  8 

Finland  7

Østerrike  5

Portugal  5



OPPTIL
8 KUBIKK-

METER
LASTEVOLUM
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DESEO

Paragliding, vindsurfing, motorsport eller bare omfangsrik bagasje. KNAUS DESEO 

TRANSPORT er din personlige lastemester for alle slags utfordringer. Og 

overraskende rimelig. For med sin modulære design er den perfekt tilpasset dine 

behov. Om du trenger et rent pakkesel eller en fullverdig campingvogn. Du betaler 

kun for det du virkelig trenger.

LASTEMESTEREN 
VÅR 

Stor bakluke

Sporty dekor på utside

Lav lastekant

For opptil 4 personer

Robust og lettstelt

Modulært interiørkonsept

SPESIELLE EGENSKAPER



DESEO

1 2 3 4

1

3
2

4

FIRKANTET

PRAKTISK
Oppbevaringkassen foran 
på draget med plass til alt 
du gjerne vil ha med turen.

INNBYDENDE
Bred bakluke, praktisk 
påkjøringsrampe og plass 
til inntil to motorsykler.

LANG LEVETID 
Det varmgalvaniserte chassiset er 
best mulig beskyttet mot korrosjon 
og klar for mange eventyr.

ROBUST 
Formfin og praktisk. De 
stabile ABS-formdelene 
i original KNAUS-blåfarge. 

Nå i et helt nytt design i original KNAUS-blåfarge. Vår DESEO.
Campingvognen med mest praktisk nytteplass. Denne rommer alt!

HØYDEPUNKTER

OPPTIL
8 KUBIKK-

METER
LASTEVOLUM
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DESEO

DESEO
400 TRANSPORT

Károly Kubicsek – prosjektleder for DESEO hos 
KNAUS. KNAUS – for meg er det ensbetydende med 
tradisjon og frihet. Det å planlegge og lede 
byggingen av en campingvogn – fra den første ideen 
til kjøretøyet står ferdig – er en svært krevende men 
også utrolig spennende oppgave.

ALLSIDIG

Alle høydepunkter samlet på ett brett. 
Har vi vekket interessen din? Det er vi glade 
for. Finn ut mer om KNAUS DESEO på 
www.knaus.de/deseo eller skann 
simpelthen denne QR-koden.

En campingvogn som rommer det meste. Hvis du velger DESEO TRANSPORT, har du alltid
med deg 8 kubikkmeter lasterom. Den rommer for eksempel lett 2 motorsykler.

VARIANTER

NETTINFORMASJONKNAUS INSIGHT



DESEO 400 TRANSPORT . ACTIVE ROCK

DIN NYE 
HOVEDBASE

KNAUS DESEO er eventyreren blant campingvognene. Inn med paraglideren og opp i høyden.

Det har kanskje regnet i dagevis og parkeringsplassen er rene gjørmebadet? Ikke noe problem.

DESEO er ikke redd for litt skitt.

OPPTIL
8 KUBIKK-

METER
LASTEVOLUM
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DESEO

ROMSLIG 
I KNAUS DESEO har du ikke bare plass til sportsutstyret, men selvsagt også 
alt det andre du har bruk for på reisefot. Det sørger et stort klesskap og godt 
utnyttbare overskap for. 

PRAKTISK 
Når sittegruppen ikke er i bruk, skjules den ganske enkelt i sidedelene. Dermed kan 
nesten hele den innvendige bredden brukes som oppbevaringsrom, slik at du får plass 
til motorsykler, paraglider, brettutstyr og lignende. 

BODEL

SENTRALBETJENT 
Med varmestyringen i DESEO 
fordriver du bokstavelig talt kulden 
i en håndomdreining.

TILPASNINGSDYKTIG 
Fra varm ovn til varm middagsmat 
på få minutter.  Det fikser bare KNAUS 
DESEO.



DESEO KJØKKEN

DELUXE 
KOKEMULIGHETER
KNAUS DESEO tilbyr en kjøkkenkrok som gjør matlagingen enkel.  

Takket være den integrerte vasken og det store oppbevaringsrommet,  

er du godt rustet.

VARM 
Riktignok handler ikke KNAUS DESEO om luksus, men å kunne koke pasta og saus 
samtidig på den praktiske ovnen med to brennere, er likevel noe du definitivt ikke 
har lyst til å unnvære når du først har fått smaken på det.
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DESEO
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PLEIE

ET ROM FOR 
VELVÆRE
For å kunne være uavhengig av tid og sted er KNAUS DESEO  

også utstyrt med et komfortabelt toalettrom, med de fasiliteter  

man ønsker seg på tur.

SMART 
Alle kriker og kroker optimalt utnyttet Baderommet rommer lett alt en mann 
trenger på reisefot. Og DESEO har plass også om han skulle ha en kvinne med seg 
på turen. 



DESEO SOVEOMRÅDE

LIGGEUNDERLAG 
TILHØRER FORTIDEN
Du kan aldri få nok plass, heller ikke sengeplass. Hvem skulle trodd at to 

motorsykler og to personer kunne sove samtidig i en så kompakt campingvogn? 

Den valgfrie hevesenga gjør det mulig. Og uten last har faktisk fire personer plass, 

med to ganger 200 x 140 cm.

OPPTIL
8 KUBIKK-

METER
LASTEVOLUM
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DESEO

Selvsagt kan også motorsykler bli med på reisen. Ved hjelp av surrekrokene som 

er forsenket i gulvet samt den stabile holdeinnretningen kan de stå sikkert og godt 

under reisen. Mer bekvemt kan man ikke frakte med seg utstyr.

TRANSPORTERE

STOR 
BAKLUKE

FANTASTISK 
Klaffebordet forsvinner inn i skapet i en håndvending. Og over er det til og 
med plass til klær. Med fare for å gjenta oss selv: DESEO er simpelthen et 
ekte plassvidunder.

SIKKER
50 % boligvogn. 50% tilhenger. Og likevel ingenting halvveis. 
Føringsskinnene monteres på gulvet og utgjør sammen med 
surrekrokene et profesjonelt lastesystem. Sånn det må være.



DESEO

2
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DESEO 400 TRANSPORT

DESEO 400 TRANSPORT

BASISMODULER

Sittegruppe. Raskt å 
plassere i sideskapet.

Sovesofa. Av sittekroken 
blir det en solseng.

Toalettrom. Separat toalettrom 
med benketoalett.

Her får du et innblikk i KNAUS DESEO 400 TRANSPORT. Fra bakluken i retning 
av trekkstangen.

FUNKSJONER & MODULER

Bruksmulighetene for KNAUS DESEO 400 TRANSPORT er nesten ubegrenset. 

Godt at vi alltid har passende utstyrsdetaljer parat. Hvis du bare er på farten om 

sommeren, trenger du ikke nødvendigvis noen oppvarming. Så hvorfor betale 

for det da? 
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1

2

3 5

4

DESEO 400 TRANSPORT TILLEGGSMODULER

Kjøkken. Kjøleskap, kum, 
komfyr, 15 l vanntank.

Kjøleskap på 60 l og med 
fryseboks.

Køyeseng. Med komfortabel 
betjening via sveiv.

Bad. Separat toalettrom 
med dusjmulighet.

Oppvarming. KNAUS 
campingvogner er også utstyrt 
for vinterbruk.



2 MOTORSYKLER
+ 2 PERSONER?

IKKE NOE 
PROBLEM
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SPORT&FUN
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LIFESTYLE-
LASTEVOGNEN VÅR
Den legendariske SPORT&FUN er tilbake. Bedre enn noen sinne. For vår 

dynamiske Lifestyle-lastemester forener det beste fra to verdener. Progressivt 

design og utrolig mye plass til ulike aktiviteter. Opp med bakdøren, inn med 

syklene og campingutstyr i det enorme garasjerommet foran og legg i vei. Hvor 

du enn måtte ønske og så lenge du vil. SPORT&FUN er ekstremsportutøveren 

blant campingvognene.

920 mm bred bakdør

Takreling

Stor garasje

Høyderegulerbar seng (valgfritt)

Sporty særpreget design

Taket kan ta opp til 75 kg last

SPESIELLE EGENSKAPER



SPORT&FUN

1 2 3 4 5 6

1

3 5

2

4
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FLEKISBIEL
Den todelte inngangs-
døren er simpelthen 
utrolig praktisk. 

STILIG
Mange vinduer for å 
slippe inn mye naturlig 
lys og frisk luft.

ROMSLIG
Garasjerommet foran 
har 1 meter bred dør 
for enkel lasting. 

LASTBAR 
Takket være stige og tak-
reling kan 75 kg bagasje 
plasseres på taket.

FORMFIN
De karakteristiske 
formdelene foran 
og bak.

ENORM
Bakdøren. Nesten 
en meter bred og 
kjempepraktisk.

POPULÆR En av de svært få campingvognene med en stor tilhengerskare. Og vi tror at
enda flere vil slutte seg til når vi nå presenterer denne fantastiske nye utgaven.

HØYDEPUNKTER

2 MOTORSYKLER
+ 2 PERSONER?

IKKE NOE 
PROBLEM
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SPORT&FUN

SPORT&FUN
480 QL

Roland Winkler – prosjektleder hos KNAUS for 
SPORT&FUN. Det er ingen lett oppgave å 
gjenopplive en legende. Utfordringen med å gjøre 
svært gode kjøretøyer enda bedre, motiverer meg 
enormt. Det gir meg en god følelse å skape fine 
ferieøyeblikk for kundene våre.

ALLSIDIG

Alle høydepunkter samlet på ett brett. Har 
vi vekket interessen din? Det er vi glade for. 
Finn ut mer om KNAUS SPORT&FUN på 
www.knaus.de/sportandfun eller skann 
simpelthen denne QR-koden.

Kun én planløsning. Likevel mer allsidig enn noen andre. Det være seg som stilig ferieledsager 
eller praktisk plassvidunder. KNAUS SPORT&FUN fikser begge deler.

VARIANTER

NETTINFORMASJONKNAUS INSIGHT



SPORT&FUN 480 QL . PETROL FUN

2 MOTORSYKLER
+ 2 PERSONER?

IKKE NOE 
PROBLEM
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SPORT&FUN

EN SPORTSUTØ-
VER I TOPPFORM
Med SPORT&FUN kan du ikke bare transportere to motorsykler, men også 

få en følelse av å leve. Alltid klar for det som måtte komme. Og samtidig 

er den en fullverdig campingvogn, ekstremt funksjonell og riktig så stilig. 

Med andre ord en ekte «allrounder»!

BODEL



SPORT&FUN 480 QL

FERIE PÅ 
TAGLIATELLERVIS

Ferie gjør deg sulten og matlagingen i SPORT&FUN til en sann fornøyelse. Med stort kjøleskap, 

robuste CPL-overflater, kokeapparat med 3 bluss og praktisk vask, får du så absolutt et fullverdig 

kjøkken. Og det i en campingvogn, som har plass til to komfyrer rett ved siden av.

2 MOTORSYKLER
+ 2 PERSONER?

IKKE NOE 
PROBLEM
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SPORT&FUN KJØKKEN

PRAKTISK 
Vi lager oppbevaringsrom av alle 
krinkelkroker, slik at alt finner sin plass.

KALD 
Et så stort kjøleskap i en så kompakt 
campingvogn? En mesterlig prestasjon.

VARM 
Når vi sier fullverdig, mener vi det 
virkelig. Beviset: det store kokeapparatet 
med 3 bluss. 



SPORT&FUN

SPORT&FUN 480 QL . PETROL FUN

SOVEOMRÅDE

FLEKSIBEL 
I den høyderegulerbare sengen (tilvalg) sover du utmerket, uavhengig av
høyden du velger. For å få mer plass i garasjerommet foran, fører du den opp og
ned for å komme lettere opp i sengen. Så enkel kan verden være noen ganger.

PRAKTISK
Vanligvis er hengekøyer til for oss mennesker. Med denne forholder det seg
imidlertid litt annerledes. Her finner T-skjorter, bærbare PC-er og alt annet som
eller ville ha ligget strødd rundt omkring seg svært så godt til rette.

2 MOTORSYKLER
+ 2 PERSONER?

IKKE NOE 
PROBLEM
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SPORT&FUN 480 QL . PETROL FUN

STADIG VEKK 
OPP OG NED

Det er nettopp det som er det spesielle ved denne sengen. Den kan felles opp, alt avhenger av om  

man har behov for mye eller lite plass i garasjerommet foran. Men selve sengen er selvsagt også svært 

så god. Det sørger vårt utmerkede 5-soners komfort-kaldskummadrass for.



LA SÅ VANNET
STRØMME
Et fullverdig bad med dusj (tilvalg) i en kompakt campingvogn, som dessuten 

også har mye oppbevaringsrom er ikke enkelt. Men vi klarte det! Med  

innredning fra en mesters hånd og svært gode ideer. Det er typisk KNAUS!  

Det er balansen mellom funksjon og design.
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SPORT&FUN

GENIAL 
Når det egentlig ikke er plass til en dusj (tilvalg), må man sørge for nettopp 
det. Det uttrekkbare dusjkaret og dusjforhenget er et høydepunkt i 
plassvidunderet vårt.

PLEIE



HELT 
GENIAL

Selv om SPORT&FUN definitivt er en fullverdig campingvogn, kan den uten  

problemer frakte med to motorsykler eller alternativt en hel haug med bagasje.  

Den oppfellbare sengen gjør dette  lekende lett.

2 MOTORSYKLER
+ 2 PERSONER?

IKKE NOE 
PROBLEM
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SPORT&FUN TRANSPORTERE

PRAKTISK 
Puffen sørger for en ekstra sitteplass, 
inkludert ekstra lagringsplass. Uansett hvor 
du måtte ha bruk for den.

SIKKER
Monter ganske enkelt føringsskinnene 
på gulvet, trill inn motorsykkelen og fest 
den til gulvet med surrekrokene. Ferdig. 



MYE VOGN 
FOR

PENGENE!



SPORT
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MULTITALENTET 
VÅRT
Romantiske kveldstimer for to eller full fart ved vannet med hele familien.  

KNAUS SPORT er ganske enkelt merverdi. Da vi utviklet den, satset vi alt for å gi deg 

maksimalt utbytte. Og det har lønt seg, for med den lave vekten har den god plass til  

nyttelast uansett lengde og er dermed svært godt egnet også for mindre trekkvogner.  

Kort sagt: en utmerket rimelig campingvogn for alle feriesituasjoner.

Årets caravan 2016

Imponerende utrustning

Mest for pengene

Mange planløsninger

For inntil 7 personer

Cat-Eye-baklykter

SPESIELLE EGENSKAPER



SPORT

1 2 3 4 5 6

1 3

5

4 62

HØYVERDIG

INNBYDENDE
Gasskasse uten 
irriterende lastekant. 
Simpelthen genialt.

LANG LEVETID
Det varmgalvaniserte 
chassiset er beredt på 
mange års ferie.

ROBUST 
Det standardmessige 
taket i glassfiber-
forsterket plast er svært 
bestandig mot hagl.

ROLIG
Ingen enerverende in-
sektsumming takket være 
dør med fluenetting.

SIKKER 
Med AKS-
sporstabilisator kan du 
føle deg trygg.

STILIG
Cat-Eye-baklykter i 
umiskjennelig KNAUS-
stil. 

Mange campingvogner blir vurdert ut fra den gunstige innstegsprisen. Det er ikke tilfellet med denne. 
KNAUS SPORT har alt det som har gjort storebrødrene så fremgangsrike i mange år.

HØYDEPUNKTER

MYE VOGN 
FOR

PENGENE!
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SPORT

SPORT
450 FU

SPORT
420 QD

SPORT
500 EU

SPORT
400 LK

SPORT
500 FU

SPORT
500 FDK

Herbert Krinninger – produksjonssjef hos KNAUS. 
Perfekt kvalitet er det som driver meg. Og slik 
har det vært i mer enn 40 år. Daglig utveksler jeg 
informasjon med alle avdelinger, planlegger, 
organiserer og analyserer. For fremragende 
prestasjoner krever et perfekt miljø.

ENORM

Alle høydepunkter samlet på ett brett. 
Har vi vekket interessen din? Det er vi glade 
for. Finn ut mer om KNAUS SPORT 
på www.knaus.de/sport elle skann 
simpelthen denne QR-koden.

Fra en kompakt karosserilengde på fire meter til mektige syv meter og femti. 
KNAUS SPORT har en planløsning som passer til enhver feriebruk.

VARIANTER

NETTINFORMASJONKNAUS INSIGHT

Dette er de meste populære planløsningene for KNAUS SPORT. Du finner flere fra og med side 102.



SPORT 500 EU . ENERGY

DET PERFEKTE 
OPPHOLDSSTED PÅ FERIE

Slik ser en ekte ener på pris/ytelse ut. Oppholdsplassen i KNAUS SPORT viser omtanke for detaljer. 

Klaringene er perfekte, materialene gjør seg riktig så bra og håndtakene ser ikke bare ut som om 

de er av metall. De er det faktisk også.

MYE VOGN 
FOR

PENGENE!
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SPORT

SPORT 500 EU . ENERGY

KOSELIG 
Romslig sittegruppe med ultrakomfortabel polstring og et hyggelig miljø. Det 
ideelle stedet for koselige timer sammen med familien, gode venner eller en 
romantisk stund for to.

BODEL

FLEKSIBEL 
Todelt inngangsdør for lufting, som 
hindrer at de små drar av gårde på 
egen hånd.

SMART 
De justerbare halogenspottene
kan henges opp og plasseres
på nytt overalt.

PRAKTISK 
Ekstremt mye oppbevaringsplass for 
ferieutstyret allerede i inngangsområdet

BEHAGELIG
Kvalitetsmøbler med stabile hengsler og 
en vennlig og lys stemning. I tillegg et 
herlig fargekonsept.



SPORT 500 EU

 TRYLL FREM 
FANTASTISKE RETTER

Kjøkkenet i KNAUS SPORT kan best beskrives med to ord: imponerende komplett. Vi har virkelig gjort 

alt for at du her skal kunne skrelle, snitte og røre uten at noe svir seg.

MYE VOGN 
FOR

PENGENE!
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SPORT

PRAKTISK 
Se hvordan kjøkkenredskaper får plass i de romslige skuffene. Takket være 
praktisk fullt uttrekk, går de så langt ut at man lett kommer til det som ligger helt 
bak i skuffene.

KJØKKEN

FRISK 
Kjøleskapet på 109 l kan i tillegg til  
elektrisitet også brukes med gass. Og det 
er til og med mulig mens du kjører.

VARM 
På høykvalitetskokeapparatet med 3 
bluss får også store kjeler plass. Akkurat 
slik det skal være.

STABIL 
De brede skuffen er nøyaktig utført 
for å unngå klapring og vakling.

HØY KVALITET 
Todelte skapdører med flotte metall- 
håndtak og elegant overflatefølelse.



SPORT 500 EU

SOV I GODE 
OMGIVELSER

Den som skal sove dypt og godt, trenger naturligvis et drømmelandskap av høy kvalitet. Og akkurat det 

er en selvfølge i KNAUS SPORT. Du ligger alltid riktig på de komfortable 5-soners kaldskummadrassene, 

leselampene kan dreies i alle retninger, og den myke hodedelen med skinnutseende er en fryd for øyet.

MYE VOGN 
FOR

PENGENE!



SPORT

SPORT 500 FDK

SPORT 500 FDK

SPORT 420 QD
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SOVEOMRÅDE

SENGEVARIANTER

PÅKOSTET 
I soverommet skal det være en hyggelig atmosfære. Derfor har vi belagt 
veggkledningen med skummateriale, som er trukket med imitert skinn 
og utført på beste måte. For det både ser og kjennes bra ut. 

SMART
Hvilken nytte har man av oppbevaringsplass hvis den vanskelig å komme til? 
Det være seg uten- eller innenfra. I SPORT har du alltid optimal tilgang til alt. 
Det sørger den store utvendige luken for samt den oppvippbare bunnen 
i enkeltsengene.

HØY Vanlige senger er kjedelige. Med dem kan man verken 
klatre eller krangle om hvem som skal sove øverst.

PEN Den franske sengen er plassbesparende, noe 
som kommer resten av planløsningen til gode.

ENORM Her er det mer enn nok plass til å bevege seg 
og ta imot besøk fra køyesengene.



SPORT 420 QD SPORT 650 UDF

BADEROMSVARIANTER

KVALITETSPREG
Servantbatteriet kjennes ikke bare 
ut som om det er av høy kvalitet, 
det er det er også. 

SMART 
Vi har utnyttet hver krinkelkrok for at 
du uten problemer skal få plass til alle 
remediene på badet.
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SPORT

SPORT 500 FDK

ET SNEV 
AV VELVÆRE

Trives du i vanlige omgivelser? Flott, da vil du like dette badet. Med 

mye tre som er like herlig å ta på som det er vakkert å se på, har vi skapt 

et hjemmekoselig miljø. Og takket være en optimal romutnyttelse med 

ganske mye oppbevaringsplass er det bare én ting du ikke finner her: 

et trangt bad.

PLEIE



LOFTFØLELSE 
NÅ OGSÅ SOM

PLANLØSNING 
FOR 2-

PERSONER 
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LIFESTYLE

TRENDSETTEREN 
VÅR
KNAUS LIFESTYLE overbeviser. Med et innovativt bokonsept, som vi har utviklet helt 

annerledes enn du ville ha forventet, men som har blitt akkurat slik som du vil ha det. Enten 

du helst reiser to personer eller med hele familien. Den unike bardisken og den enorme 

salongsittegruppen sørger for en helt ny opplevelse av stue. Det er neppe flere som vil påstå

at alle campingvogner ser like ut.

Komfortabel stue

Stort panoramavindu

Uttrekkbart sofabord

Stilig kjøkkenøy

Cooler i bardisk

Sittegruppe og dobbelseng i ett

SPESIELLE EGENSKAPER



LIFESTYLE

1 2 3 4 5 6

1

3

52 4

6

UKONVENSJONELL

SIKKER
Med AKS-spor-
stabilisator kan du føle 
deg trygg.

UNIK
Vertikale panorama-
vinduer for å slippe inn 
mye naturlig lys.

AVSLAPPENDE 
Førsteklasse AL-KO-
chassis for optimale 
kjøreegenskaper.

STILIG
De enestående 
KNAUS Cat-Eye-
baklyktene.

INNBYDENDE 
Gasskasse uten 
irriterende lastekant. 
Simpelthen genialt.

ROBUST
Standardtaket i
glassfiberforsterket 
plast også hagl.

Det kjedelige overlater vi til andre: KNAUS LIFESTYLE er den helt rette 
campingvognen for deg som hele tiden er på jakten etter det litt spesielle.

HØYDEPUNKTER

LOFTFØLELSE 
NÅ OGSÅ SOM

PLANLØSNING 
FOR 2-

PERSONER 
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LIFESTYLE

LIFESTYLE
490 L

LIFESTYLE
550 LK

Michael Weber – instruktør på opplæringsverkstedet 
hos KNAUS. Alle i familien min er skikkelige 
campingentusiaster. Det er svært morsomt å få 
jobbe for foretaket som er jeg er vokst opp med. Jeg 
jobber hver dag med å sikre at KNAUS skal kunne 
levere fremragende kvalitet også i fremtiden.

STOR

NETTINFORMASJON
Alle høydepunkter samlet på ett brett. 
Har vi vekket interessen din? Det er vi glade 
for. Finn ut mer om KNAUS LIFESTYLE 
på www.knaus.de/lifestyle eller skann 
simpelthen denne QR-koden.

KNAUS INSIGHT

En kjempestor salong, en stilig bardisk, og det hele i fleksibel størrelse. Slik ser vi for oss en 
moderne campingvogn. Enten du helst reiser to, tre eller fire personer.

VARIANTER



LIFESTYLE

LIFESTYLE 550 LK . PETROL

BODEL

ENESTÅENDE 
Barskapet gir plass til drikkevarer 
av alle slag.

AVSLAPPENDE 
Lese, høre på musikk eller ganske enkelt å 
ta det med ro. Sittekroken med panorama-
vinduer som lar lyset strømme inn, gjør det 
ikke bare mulig, men til en ren fornøyelse.

UNIK
Den revolusjonære salongplanløsningen møter stort mangfold. Møbelkantene er 
standard brune, men kan også velges – som på dette bildet – i rødt. Trekket er i ste-
det for PETROLblått, også tilgjengelig i KARBON antrasitt eller STEINgrå. 

BRILLIANT
Sofabordet kommer rett og slett ut av 
setebenken og forsvinner igjen når det 
ikke trengs mer.

LOFTFØLELSE 
NÅ OGSÅ SOM

PLANLØSNING 
FOR 2-

PERSONER 
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LIFESTYLE 550 LK . PETROL

SALONGEN DU 
TAR MED DEG

Urban design kombineres med håndverkskunst fra Bayern. Og på et øyeblikk blir LIFESTYLE-salongen til 

en komfortabel dobbeltseng. Det innovative og ukonvensjonelle konseptet for bodelen gir et helt unikt 

miljø. KNAUS LIFESTYLE holder mer enn andre lover.



LIFESTYLE 550 LK . PETROL

FERIE PÅ  
KJØKKENØYA

Man blir sulten av å ha ferie. Og det er gøy å lage mat. Kjøkkenet i KNAUS LIFESTYLE er perfekt utformet  

og oversiktlig innredet. Den unike baren gir god plass til sultne feriefolk og fungerer som kjempestor 

avlastningsflate under tilberedningen. Den perfekte kombinasjon av funksjon og design – det er det vi ønsker.

LOFTFØLELSE 
NÅ OGSÅ SOM

PLANLØSNING 
FOR 2-

PERSONER 
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LIFESTYLE

PRAKTISK 
Den ekstra dype vasken 
på kjøkkenøyen takler også 
høye kokekar.

FANTASTISK 
Hvem vil vel ha spisebord, når de kan får en stor disk med barstoler. Ikke minst 
når den er så romslig og praktisk. For under sittebenken er det ikke bare et stort 
oppbevaringsrom, men også en stigekrakk for de små.

VARM 
Diskret og pålitelig. Selv i 
LIFESTYLE trenger ikke alt å være 
iøynefallende.

STILIG 
Med LIFESTYLE har vi konsekvent gått nye veier. Dermed ble campingvognen til 
et urbant loft med moderne og minimalistisk utforming. Selvsagt i velprøvd 
KNAUS-kvalitet.

KJØKKEN



LIFESTYLE SOVEOMRÅDE

PRAKTISK 
I takhyllerommene over køyesengen er det plass til alt som gjør ferien enda 
litt bedre. Spennende bøker, morsomme tegneseriehefter eller et nettbrett, 
slik at man leke i hemmelighet oppunder taket nattestid.  

EVENTYRLYSTEN 
Her stormer selv de mest villstyrige rabbagaster fredelig i seng. Men om de også 
sovner frivillig, ja det er en helt annen sak. Separat belysning hjelper uansett mot 
skumle monstre.

STEMNINGSFULL
Hva ville vel et stilig loft ha vært uten matchende belysning? I hvert fall bare 
halvparten så fint. Derfor har vi montert belysning på overskapene, i takhyllerommene 
og bak gardinene. 

LOFTFØLELSE 
NÅ OGSÅ SOM

PLANLØSNING 
FOR 2-

PERSONER 
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LIFESTYLE 550 LK . PETROL

EN STREKK OG 
AVSLAPPENDE SØVN

I KNAUS LIFESTYLE er det enkelt å sove godt. På gigantiske 212 x 160 cm fi nner du behagelig nattero 

og helt sikkert også kraft til mange nye ferieeventyr. Vi har ganske enkelt tenkt på alt for at du for en 

gangs skyld ikke trenger å tenke på alt og kan kople helt ut.



ET BAD FOR GODE 
OPPLEVELSER
I LIFESTYLE står badet klart til å gi motiverte feriefolk en frisk start på dagen. 

Kvalitetsmaterialer, mye oppbevaringsplass og der den store vaskeservanten 

står klar for alle livets situasjoner. Vi kan ikke garantere at det er morsommere å 

pusse tennene her enn hjemme, men vi har gjort alt vi kan for å få det til.
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LIFESTYLE

BEKVEM 
Selvsagt også i LIFESTYLE: Vårt 
førsteklasses, dreibare kassettoalett. 
Høres ikke det bra ut?

GENIAL 
Takket være slangedusjen av høy kvalitet 
blir badet til et romslig dusjkabinett i en 
håndvending.

PLEIE



PRO.TEC 
FRAME

ENESTÅENDE 
OG STABILT 
BEARBEIDET
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SÜDWIND

CAMPINGVOGN-
IKONET VÅRT
I over 50 år har KNAUS SÜDWIND stått for ekte håndverk. Massive aluminiumsprofiler  

og innebygde møbler med optimal lufting bak sørger for enestående verdi. Hva finnes  

det da å forbedre? Egentlig ingenting. Men vi har likevel gjort det. Med det nye gulvet  

med edelt yachtpreg, elegante innlegg i perlemorhvitt med kryssrastrering og den lyse,  

vennlige tredekoren, er den nye SÜDWIND modellen den vakreste noensinne.

Integrerte møbler

Skipsgulv

LED Cat-Eye-hybridlykter

Nytt interiørdesign

GFK-tak standard

Skuffer med Soft close lukkesystem

SPESIELLE EGENSKAPER



SÜDWIND

1 2 3 4 5 6

1

3

5

2
4 6

ROBUST
Standardtaket i 
glassfiberforsterket 
plast også hagl.

PEN
Tar seg riktig godt ut. 
Det fint utformede 
dekselet over draget.

SIKKER 
Med AKS-
sporstabilisator kan 
du føle deg trygg. 

STILIG
KNAUS Cat-Eye-
hybridbaklykter med 
LED-teknologi.

BEROLIGENDE 
Høykvalitets 
låsesystem med 
solid låsing.

STABIL
Pro.Tec-Frame 
beskytter karosseriet 
og øker stabiliteten.

HØYDEPUNKTER

HØY KVALITET Det faktum at KNAUS SÜDWIND har eksistert i mer enn 50 år, ser man selvsagt ikke på den.
Man merker det på den utmerkede utførelsen og holdbarheten i særklasse.

PRO.TEC 
FRAME

ENESTÅENDE 
OG STABILT 
BEARBEIDET



72     73

SÜDWIND

SÜDWIND
500 FU

SÜDWIND
460 EU

SÜDWIND
500 EU

SÜDWIND 
450 FU

SÜDWIND
580 QS

SÜDWIND
590 FUS

Patricia Wilhelm – KNAUS Team-assistent innen 
markedsføring. Som barn var jeg mye på farten i 
en SÜDWIND sammen med foreldrene mine. At jeg 
nå kan ta utdanningen min hos KNAUS, er selvsagt 
helt topp. Hver gang jeg ser et av våre kjøretøy, 
tenker jeg på de gode feriehistoriene.

ALLSIDIG

NETTINFORMASJON 
Alle høydepunkter samlet på ett brett. Har 
vi vekket interessen din? Det er vi glade for. 
Finn ut mer om KNAUS  SÜDWIND på 
www.knaus.de/suedwind eller skann 
simpelthen denne QR-koden.

KNAUS INSIGHT

SÜDWIND er vår klare bestselger. Ikke det minste rart, siden den fås i 14 planløsningsvarianter. Med alt 
fra en kompakt karosserilengde på fire meter til mektige syv meter og femti, finnes det noe for enhver smak.

VARIANTER

Dette er de meste populære planløsningene for KNAUS SÜDWIND. Du finner flere fra og med side 102.



SÜDWIND 500 FU . ACTIVE ROCK
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SÜDWIND

FERIE PÅ FØRSTE 
KLASSE
Når alle klager over det dårlige været, kan du se frem til en dag i din KNAUS 

SÜDWIND. For her er oppholdsrommet så fint og innredet med så mye 

omtanke for detaljene, at man egentlig ikke har så veldig lyst til å forlate den 

mer. Her kan man merke en modellhistorikk på mer enn 50 år. 

BODEL



SÜDWIND 500 FU . ACTIVE ROCK

STORM UTE OG GOD-
VÆRSVIND FRA SYD INNE

KNAUS SÜDWIND har alltid vært målestokken for opplevd kvalitet. Komplekst konstruerte  

integrerte møbler med optimal lufting i bakkant sørger for et behagelig inneklima i all slags 

vær og ser dessuten skikkelig bra ut. Det er den perfekte balansen mellom funksjon og design.
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SÜDWIND

SÜDWIND 500 EU . ACTIVE ROCK

BODEL

KOSELIG 
Lyse og vennlige kvalitetsmaterialer skaper en vidunderlig ferieatmosfære. 
Den åpne og generøse romutformingen bidrar til bevegelsesfrihet. Slik en god 
campingvogn skal gjøre.

SENTRAL 
Herfra kan du enkelt styre  
det valgfrie ALDE-systemet for  
vannbåren varme. 

VAKKER FORM 
Hjørneskapet med runde hjørner og 
svingbar flatskjerm-TV.

PÅKOSTET 
Møbler med doble vegger 
og heltreprofiler samt stabile 
sidevegger.

FIKST 
De romslige oppbevaringsrommene 
under setene er nå praktiske skuffer og 
derfor spesielt lett tilgjengelige.



SÜDWIND 460 EU

ROBUST
Så stor som mulig, flott å se på og klar for mange år med skrelling,  
kutting og oppvask. Det er den elegante antrasittfargede benkeplaten  
i KNAUS SÜDWIND.

DYP
Høye kokekar? Ikke noe problem. Den 
ekstra dype vasken i rustfritt stål takler 
det som måtte komme.

ORGANISERT
Med like fine som praktiske detaljer samt innredning fra mesterhånd sørger 
vi for ekstra mye arbeidsflate. Servantbatterier av høy kvalitet og utsøkte 
metallhåndtak er en fryd for øyet.

PRAKTISK
På det store kokeapparatet med 3 pluss 
er det plass til gryte og panne samtidig. 
Det sparer en for masse tid.

KJØKKENVARIANT
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SÜDWIND

SÜDWIND 500 FU

TRYLLING PÅ 
SJEFSKOKKENS 
KJØKKEN

Her møtes strenge krav og god smak i skjønn forening. For i 

KNAUS SÜDWIND sørger den store arbeidsflaten og de ekstra 

brede skuffene med soft-close for at du ikke lager mat i rent 

sinne, men av lidenskap.

KJØKKEN



SÜDWIND 500 EU . ACTIVE ROCK

FOR OSS ER DET 
BEKVEMME IKKE NOK

I KNAUS SÜDWIND kommer du til nye krefter helt uten å anstrenge deg på samme måte som når  

du sover. Hode- og sidedelene er integrert på en myk og diskré måte og perfekt trukket. Hvis du  

ønsker en tredje leselampe, kan du bare hente en fra fremme i vognen og feste den her på skinnen.
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SÜDWIND

SÜDWIND 500 FSK

SÜDWIND 500 FUKOMFORTABEL 
De utmerkede 5-soners komfort-kaldskummadrassene fra KNAUS hører til 
det beste du finner i en campingvogn. Og fordi vi vet hvor viktig god søvn er, 
har vi naturligvis sørget for at du får den i din nye SÜDWIND. 

HERLIG
Vakre å se på og også virkelig praktiske. De nye hodegavlene med 
stemningsbelysning kan nå enkelt tas av. Det sørger for en lengre liggeflate 
og naturligvis også for en god natt.

SPENNENDE En massiv borgfestning for små riddere 
og yndige prinsesser.

HYGGELIG Den franske sengen sparer plass, som kommer 
resten av planløsningen til gode.

SOVEOMRÅDE

BETTVARIANTEN



SÜDWIND 460 EU

STILFULL 
Den fint utformede servantplaten med utallig oppbevaringsmuligheter. 
Og selvsagt kan det gjerne være noe utenom det vanlige i SÜDWIND. For 
eksempel designbatteriet med et lite vannfall.

GJENNOMTENKT
Alt har sin plass. For vi utnytter 
konsekvent enhver krinkelkrok for at 
du du skal få mer oppbevaringsplass.

ROMSLIG
Også under servanten har vi sørget 
for oppbevaringsplass. Med et elegant 
underskap.

BADEROMSVARIANT
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SÜDWIND

SÜDWIND 500 FU

PLEIE

ET BAD FRA 
EN MESTERHÅND

For at du ikke får en dårlig start på dagen, har vi også lagt mye arbeid i 

baderommet. Den store servantbenken og de romslige skapene er klare 

for all slags baderomstilbehør. 



MARKEDETS 
STØRSTE

PANORAMA
SOLTAK
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SÜDWIND
SCANDINAVIAN SELECTION

VINTERSPORTS  
ENTUSIASTEN VÅR
Spesielle kunder fortjener spesiell oppmerksomhet. Derfor har vi med  

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION utviklet en campingvogn spesielt  

for deg. Med Alde varmtvannsoppvarming som standard og gulvvarme,  

er kjøretøyet behagelig selv på kalde dager. 

Puter med fjærer

Glatt utvendig metallkledning

Stort panoramasoltak

Vannbåren gulvvarme standard

Cat-Eye-LED-Hybrid baklykter

ALDE vannbåren oppvarming standard

SPESIELLE EGENSKAPER



SCANDINAVIAN SELECTION

1 2 3 4 5 6

5

4

6

1 3

2

VÆRBESTANDIG

STABIL
Maksimal torsjonsstivhet 
takket være 
Pro.tec Frame.

SIKKERHET
Det tredje bremselyset 
med LED-teknologi for 
mer aktiv sikkerhet.

ROBUST 
Det haglbestandige glass- 
fiberforsterkede taket 
hanskes med vind og vær.

VAKKER
KNAUS Cat-Eye-Hybrid 
baklykter med LED-
teknologi.

ENORM 
Panoramasoltaket 
sørger alltid for en 
fantastisk utsikt.

GLATT
Det elegante belegget i 
glattmetall leveres som 
standard.

SCANDINAVIAN SELECTION er din perfekte følgesvenn under alle værforhold. Alde 
varmtvannsoppvarming gjør det varmt om vinteren, og panoramasoltaket om sommeren gir masse lys.

HØYDEPUNKTER

MARKEDETS 
STØRSTE

PANORAMA
SOLTAK



86     87

SCANDINAVIAN SELECTION

SCANDINAVIAN 
SELECTION 
580 UF

SCANDINAVIAN 
SELECTION 
590 UK

SCANDINAVIAN 
SELECTION 
590 UE

SCANDINAVIAN 
SELECTION 
750 UFK

SCANDINAVIAN 
SELECTION 
650 UDF

Christian Stockinger – prosjektleder hos KNAUS 
for SÜDWIND. En fremragende arbeidsplass med 
fantastiske kollegaer og sterkt samhold. Det er det 
KNAUS gir meg. Hver SÜDWIND som jeg ser på 
gaten, gir meg den herlige følelsen: Alt det harde 
arbeidet har virkelig lønt seg.

POPULÆR

WEB INFOS 
Alle høydepunkter samlet på ett brett. 
Har vi vekket interessen din? Det er vi glade 
for. Finn ut mer om KNAUS  SÜDWIND 
på www.knaus.de/suedwind eller skann 
simpelthen denne QR-koden.

KNAUS INSIGHT

Vi har snakket mye med våre forhandlere og SCANDINAVIAN SELECTION skal fremstå  
med de 5 mest populære planløsningene for de skandinaviske landene.

VARIANTER



SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF . PEARL CREAM

MARKEDETS 
STØRSTE

PANORAMA
SOLTAK
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SCANDINAVIAN SELECTION

INN I DEN 
GODE STUA
Uansett om det er -25 eller +25 grader. Det enorme  

panoramasoltaket bringer solen inn, og den standardleverte  

Alde varmtvannsoppvarmingen holder kulden ute. Mot 

kvelden sørger den omfattende LED-belysningen for den gode 

atmosfæren. I SCANDINAVIAN SELECTION føler man seg 

simpelthen vel uansett årstider.

BODEL



SCANDINAVIAN SELECTION 590 UK . OBSIDIAN

ROM MED 
UTSIKT

SCANDINAVIAN SELECTION er vel den eneste campingvognen hvor man føler at man sitter på en innebygd 

terrasse. Panoramasoltaket gjør det mulig. Interiøret med sitt samspill av mørkt treverk og perlemorhvit 

dekor gjør opplevelsen fullkommen. 

MARKEDETS 
STØRSTE

PANORAMA
SOLTAK
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SCANDINAVIAN SELECTION

SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF . PEARL CREAM

SENTRAL 
Herfra kan du komfortabelt styre 
alle funksjonene til den standardleverte 
ALDE-varmtvannsoppvarmingen. 

SOFISTIKERT 
Polstringen med høykvalitets fjærkjerne 
sørger for utmerket komfort, optimal 
ventilasjon og maksimal levetid.

EDEL 
Det lyse perlemordekoret med 
kryssrastrering er en vakker kontrast 
til det mørke treverket og håndtakene i 
børstet rustfri stål.

ELEGANT
Den velformede panoramatakbekled-
ningen har vi kunstferdig trukket i skinn. 
Simpelthen fordi det ser fantastisk ut.

BODEL



SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF

DELIKATE LØSNINGER
I dette vakre og moderne utformede kjøkkenet er det gøy med matlagingen.  
For kjøkkenet i SCANDINAVIAN SELECTION er en perle!

TOPP KVALITET
Det som hos oss ser ut som metall, er 
også metall. De velformede håndtakene 
er derimot i presstøpt sink.

ROMSLIG
Skuffene hanskes også med store potter, 
og har takket være soft-close funksjonen 
en fantastisk myk lukking.

MARKEDETS 
STØRSTE

PANORAMA
SOLTAK
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SCANDINAVIAN SELECTION

SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF

KJØKKEN

MATLAGING 
SOM HJEMME 

På 6,50 m er det riktignok ikke så vanskelig

å få plass til et stort kjøkken. Men kjøkkenet

i SCANDINAVIAN SELECTION er ikke bare

stort, men praktisk. Vi tok utfordringen og 

lagde  et fantastisk kjøkken.



SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF

SOVE SOM 
EN GUD 

Inn på soverommet etter en begivenhetsrik feriedag, la blikket sveipe raskt over gulvet, som er modellert 

etter skipsplanker på  edle luksusyachter, det elegante mørke treverket og den herlige stemningsbelysningen, 

og så til sengs. En dag som ender slik, kan bare ha vært en god dag. 

MARKEDETS 
STØRSTE

PANORAMA
SOLTAK
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SCANDINAVIAN SELECTION

SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF

ERGONOMISK 
De utmerkede KNAUS 5-soners komfort-kaldskummadrassene tilpasser seg 
kroppen din perfekt. Skulder- og hoftepartiet  synker mykt ned, og midjen får 
optimal støtte. Akkurat som det skal være.

SMART
Sengens hodegavler er avtakbare. Slik kan du ganske enkelt forlenge liggeflaten i 
SCANDINAVIAN SELECTION med et par centimeter. Alt etter om du ønsker å 
lese eller sove.

SOVEOMRÅDE



SCANDINAVIAN SELECTION 590 UK

BUET
Den velformede servanten strekker seg over nesten hele bredden på badet og gir 
dermed maksimal lagringsflate. Så langt veldig praktisk. For øyet er det imidlertid 
også massevis å se på. For eksempel servantbatteriet med et lite vannfall.

PRAKTISK
Vi utnytter konsekvent hver krok, slik at 
du ikke behøver å lage uorden selv i store 
kosmetikksamlinger.

ROMSLIG
Med et elegant underskap har vi 
skapt en oppbevaringsplass for deg også 
under servanten.



96     97

SCANDINAVIAN SELECTION

SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF

EN GOD START 
PÅ DAGEN

En god dag starter med en god morgen. 

Og den starter på badet. Fra den store dusjen 

med eget dusjkar, til det svingbare toalettet 

og de mange praktiske oppbevaringsflatene. 

Vi har tenkt på alt

PLEIE



10.0.85090 Hohenstein

KNAUS KNAUS  

ACTIVE ROYALE

FRESH MINTCRISS CROSS

FRESH MINT PETROL FUN

STRIPES

ACTIVE ROCK

ACTIVE ROYALE

ACTIVE ROCK

Interiøret har stor innvirkning på miljøet i din nye campingvogn 

fra KNAUS. Og fordi alle har sin helt personlige smak, kan vi tilby en 

rekke varianter. Alle er av høy kvalitet og perfekt utført, mens ACTIVE 

LINE i tillegg kan lokke med sitt smussavvisende spesialstoff. Da er 

ikke lenger rødvinsuhell så farlig. Og det er ikke noe vi bare sier, for 

vi har nemlig testet det ut selv.

STOFFENE VÅRE ER

  Testet iht. Øko-Tex Standard 100
 Antiallergiske
 Pustende
 Hudvennlige
 Slitesterke og lettstelte
 Testet for høy grad av fargeekthet

FOR ENHVER 
SMAK

STOFFER

KNAUS SPORT&FUN  

ALTERNATIVE MØBELTREKK
KNAUS DESEO 

ALTERNATIVE MØBELTREKK
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OBSIDIAN

PEARL CREAM

ACTIVE ROCK

LAS VEGAS

BROWN EARTHCARBONENERGY

ACTIVE ROYALE

LIME GREENPETROL

ACTIVE ROYALE

PULSE

ACTIVE ROCK

ACTIVE ROYALE

STONEACTIVE ROCK

ACTIVE LINE *Polstringstypen er serieavhengig.

KNAUS LIFESTYLE 

ALTERNATIVE MØBELTREKK
KNAUS SÜDWIND  

ALTERNATIVE MØBELTREKK
KNAUS SCANDINAVIAN SELECTION 

ALTERNATIVE MØBELTREKK
KNAUS SPORT  

ALTERNATIVE MØBELTREKK



KNAUS STOFFER

STERKERE ENN 
RØDVIN

Active-Line møbelstoffene hamler opp med enhver motstander.  

Takket være vann og oljeavstøtende impregnering, trenger ikke  

væsker lenger umiddelbart inn i stoffet. 

Antibakteriell Flekkbeskyt-
telse

Vann- og 
oljeavvisende

Pleieråd

Pustende
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KNAUS

SHOP.KNAUS.DE

Den som er en ekte KNAUS Fan får straks den perfekte anledningen til å vise det utad. I den nye 

Fanshoppen har vi samlet et omfattende utvalg av store og små artikler som gjør reisen enda 

finere. Fra dame- og herremote av topp kvalitet til nøkkelringer, er det noe for enhver smak. Ha 

det moro mens du surfer.

KNAUS
FANSHOP

FANSHOP



KNAUS

SPORT 550 FSK

SPORT 500 FU

***

SPORT 500 QDK

SPORT 580 QSSPORT 500 FDK

SPORT 450 FU

SPORT 500 EU

SPORT 400 QD

SPORT 400 LK

SPORT 420 QD

SPORT 460 EU

***

SPORT 650 UDF

SPORT 750 FKU

SPORT 700 UFK

DESEO 400 Transport

SPORT&FUN 480 QL

DESEO

SPORT&FUN

SPORT

SPORT 500 KD

LIFESTYLE 550 LK

LIFESTYLE 490 L

LIFESTYLE

PLANLØSNINGER
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SÜDWIND 
SCANDINAVIAN SELECTION

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 FDK

SÜDWIND 500 FSK SÜDWIND SCAND. SELECTION 580 UF

SÜDWIND 500 FU SÜDWIND SCAND. SELECTION 590 UK

SÜDWIND 750 UFK

SÜDWIND 700 EU

SÜDWIND 580 EU SÜDWIND SCAND. SELECTION 650 UDF

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 580 FSK

SÜDWIND

SÜDWIND 590 FUS

SÜDWIND 500 FVU SÜDWIND SCAND. SELECTION 590 UE

SÜDWIND SCAND. SELECTION 750 UFK



shop.knaus.de
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KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

Bli en del av KNAUS-familien,
og gå inn på:
facebook.knaus.de

Vi KNAUS -forhandlere ser frem til ditt besøk!

NYHETER!

BOBILER 
& VANS

Denne katalogen gjengir status for serien ved trykking (07/2016). Det tas forbehold om endringer i konstruksjon 
og utstyr etter trykking, særlig på grunn av endringer i de juridiske rammebetingelsene. Vær oppmerksom på
at illustrasjonene i katalogen delvis viser andre designløsninger eller utstyrsvarianter, som det må betales ekstra for. 
Fargeavvik kan forekomme av trykktekniske årsaker. Før du går til innkjøp av et kjøretøy fra en forhandler, 
bør du derfor orientere deg grundig om seriens aktuelle status. Dekorasjonene som er avbildet i katalogen, er ikke 
en del av leveringsomfanget. Vær også oppmerksom på informasjonen i den aktuelle prislisten, særlig om vekt, 
lastemuligheter og toleranser. Ettertrykk, også i utdrag, er bare tillatt med skriftlig tillatelse fra Knaus Tabbert GmbH. 
Med forbehold om trykkfeil og andre feil.




