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Olemme yhdistäneet sen, mikä yhteen kuuluu: KNAUS VAN TI -mallin ketteryyden 
jaMANTGE-mallinalustanupeatominaisuudet.Nämäkaksiyhdessämuodostavat
ainutlaatuisenmatkailuauton,jollavoitnauttiarajattomastimatkailuniloista.
Olivatpakyseessähenkeäsalpaavatkiemurtelevatmaisemareitittaikuoppaiset
sorapolut,lumipeitteisetmetsätiettaieksoottisetkeitaat.Ajaminneikinähaluat!

MATKAILUETUSI 
KAIKILLA TEILLÄ

Autotallin ovi ja huo
ltoluukut on varust

ettu 

keskuslukituksella k
äyttömukavuuden 

parantamiseksi entisestään

VAN TI PLUS TEKNIIKKA&TURVALLISUUS

NEW

NEW

1. YKSILÖLLISET VOIMANSIIRTOVAIHTOEHDOT 2 & EURO 6D-TEMP -MOOTTORI 1 
 

Päätä itse, millä tavoin haluat valloittaa maailman. Vakiovarusteena matkailuautoissa on painoa 
säästävä etuveto 1, mutta se voidaan korvata toiveidesi mukaan joko dynaamisella takavedolla tai 
vetovoimaisella nelivedolla. Vakiovarustukseen kuuluvan Euro 6d-Temp -moottorin ja AdBluen 
ansiosta typpipäästöä lasketaan valtavasti ja se vastaa nykyisiä lakisääteisiä määräyksiä. 

2. KAKSIKANAVAINEN ILMAJOUSITUS 1 
 

Optimoitu kaistanpito, vähäisemmät horjuntaliikkeet ja parannettu ajokäyttäytyminen 
mutkissa saavutetaan taka-akselien uudella kaksikanavaisella ilmajousituksella. Se lisää myös 
ajomukavuutta ja ajoturvallisuutta.  

3. KESKITETTY AJONEUVON SÄHKÖJÄRJESTELMÄ & HUOLTOLAATIKKO 1 
 

Sähkö- ja vesihuollon liitäntöjen sijoittamisessa olemme kiinnittäneet erityistä huomiota 
siihen, että kaikkeen pääsee mahdollisimman helposti käsiksi. Tästä syystä takatallista löytyy 
selkeä alue ajoneuvon sähköjärjestelmälle, jossa on tilaa kahdelle tehokkaalle akulle. Uuden 
latauksenvahvistimen ansiosta asunto-osan akut ladataan nyt erityisen nopeasti ja tehokkaasti 
moottorin käydessä. Kätevässä huoltolaatikossamme kaikki tärkeät toiminnot ja liitännät ovat 
koottuina yhteen paikkaan: aina puhdasvesisäiliön täyttämisestä likaveden poistohanaan saakka. 
Olipa kyseessä huoltotapaus, kunnossapito tai päivittäinen käyttö: sinun ei koskaan tarvitse 
tuhlata aikaasi etsimiseen tai näpräämiseen, vaan voit pian taas omistautua mukaville asioille.

4. VELOCATE-GPS-SEURANTA 2 
 

Tarvittaessa Velocaten lisävarusteena saatava GPS-seurantajärjestelmä suojaa autoasi 
optimaalisesti mikäli se joutuisi luvattoman käytön kohteeksi. Seurantajärjestelmä käyttää 
minimaalisen vähän virtaa ja lähettää jatkuvaa seurantasignaalia jopa kolmen kuukauden ajan 
automaattisesti. Sovellusohjauksen avulla sen käyttö on erityisen helppoa. A-GPS huolehtii 
erityisen nopeasta sijainnin selvittämisestä ja herkkä GPS-antenni tarjoaa parhaan vastaanoton 
paikantamista varten myös vaikeassa ympäristöissä.

5. KESTÄVÄ LASIKUITUVAHVISTEISESTA MUOVISTA VALMISTETTU ASUNTO-OSA 1 
 

Matkailuauton pohja on päällystetty erityisen kestävällä lasikuituvahvisteisella muovilla. Kun 
tähän yhdistetään vielä XPS-eristys, ajoneuvo on suojattu ihanteellisesti säävaikutuksilta ja 
kiveniskuilta sekä on saavutettu erinomaiset eristysarvot. Käytännössä VAN TI PLUS on lämmin, 
erityi sen pitkäikäi nen ja poikkeuksellisen laadukas ajoneuvo. Lasikuituvahvisteisesta muovista 
valmistetun High-Strength-katon erityisen suuri lasipitoisuus tarjoaa erinomaisen suojan rakeita 
vastaan ja takaa huolettomat ja rauhalliset yöt myös huonon sään yllättäessä.

6. PITKÄIKÄISET ALUMIINI-XPS-ALUMIINI -SIVUSEINÄT 1 
 

Poikkeuksellisen laadukas alumiini-XPS-alumiini sandwich-rakenne tekee koko ajoneuvosta 
vakaamman ja erittäin kestävän.

7. TIIVEYSTAKUU 1

Tarjoamme kaikkiin valmistamiimme matkailuajoneuvoihin takuuehtojemme puitteissa 10 
vuoden tiiviystakuun valmistamallemme asunto-osalle sekä 24 kuukauden täystakuun. 

1 Vakiovaruste  2 Lisävaruste
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Sumuvalonheitin ml. kaarrevalo. 
Jotta maantie olisi valaistu hyvin myös 
kaarteessa, sumuvalonheittimissä on 
ylimääräiset valot, jotka säteilevät 
juuri siihen suuntaan, johon ajoneuvoa 
ohjataan.

Vakionopeudensäädin nopeusra-
joittimella. Vakionopeudensäätimellä 
voit säätää helposti haluamasi 
nopeuden ja antaa ajoneuvon 
huolehtia sen noudattamisesta. 
Ihanteellinen pitkillä ajomatkoilla 

moottoritiellä ja maanteillä. Nopeusrajoitin on eduksi erityisesti 
taajamissa. Voit säätää sen esim. 50 km/h:n nopeuteen ja voit olla 
varma siitä, että et ylitä asetettua nopeutta ajoneuvosi sammuttami-
seen asti.

Mukautuva vakionopeudensäädin 
(ACC) nopeusrajoittimella. Vakio-
nopeudensäätimen ja nopeusrajoittimen 
etujen lisäksi on saatavana lisävarustee-
na ajoetäisyyssäädin, joka on tuttu 
myös henkilöautoista. Tämä ottaa 

nopeudensäädössä lisäksi huomioon etäisyyden edellä ajavaan ajoneu-
voon, korjaa automaattisesti nopeutta ja säilyttää turvallisen välimatkan.

Aktiivinen kaistanseuranta-avus-
tin. Aktiivinen kaistanseuranta-avus-
tin tukee sähkömekaanisen tehostetun 
ohjauksen avulla ajoneuvon pysymistä 
ajokaistalla. MAN TGE:n kaistanseu-
ranta-avustin on matkailuauto-alalla 

erityinen siinä, ettei se käytä jarruja, vaan autoalalta tuttuja säädeltyjä 
poikkeamia ohjausvaihteen ja ohjaustehostinpumpun avulla. 65 km/h:n 
nopeudesta lähtien se kytkeytyy päälle automaattisesti ja huolehtii 
näin siitä, ettet ajaudu tahattomasti kaistalta.

Väsymyksentunnistin. Pitkät matkat 
ilman taukoja altistavat väsymys- ja 
onnettomuusriskeille. Väsymyksen-
tunnistus suojaa tältä huomauttamalla 
vastaavissa tilanteissa tauon 
tärkeydestä tai parhaassa tapauksessa 

kuljettajan vaihtamisesta. Tämä perustuu tiettyihin ohjauskuvioihin, 
jotka viittaavat lisääntyneeseen väsymykseen.

Kaukovaloavustin ”Light Assist”. Ei 
enää vastaantulijoiden tahatonta 
häikäisemistä. Light Assist kytkee 
yöajossa automaattisesti kaukovaloil-
ta lähivaloille, kun vastaan tulee 
ajoneuvo.

Liikennemerkkitunnistin. Oliko 
kilvessä juuri 100 vai 120? On hyvä 
tietää, että mukanasi on liikennemerk-
kitunnistin, joka voi tukea sinua lisäksi 
luotettavasti tällaisissa tilanteissa. 
Anturi valvoo tien reunassa olevia 

kilpiä ja lähettää vastaavat tiedot välittömästi ohjaamon näyttöön 
– näin näet aina parhaillaan sallitun enimmäisnopeuden.

Mäkiajoavustin ja alamäkiavustin 
(vain 4 x4). Kun ollaan ensiksi päästy 
mäen päälle (mäkiajoavustin on jo 
estänyt taaksepäin vierimisen täydelli-
sesti rinteessä liikkeelle lähdettäessä), 
alkaa useimmiten todella jännittävä 

vaihe. Ajoneuvon vakauden maksimoimiseksi myös alasajossa ja 
erilaisilla alustoilla tämä apujärjestelmä valvoo nopeutta jatkuvasti. 
Näin voit keskittyä ihanteellisesti ohjaukseen.

Takaveto. Kun voimansiirto tapahtuu taka-akselin kautta, se vaikuttaa 
monissa alustatilanteissa positiivisesti ajokäyttäytymiseen ja tarjoaa 
tietyissä tilanteissa enemmän vetoa.

Neliveto valinnaisesti 6-vaihteisella tai 8-vaihteisella auto-
maattivaihteistolla. Optimaalinen veto erilaisilla ajopinnoilla ja joka 
tilanteessa. Koska voima jakautuu täydellisesti molemmille akseleille, 
neliveto tarjoaa ainutlaatuisen ajoneuvon vakauden yhdessä parhaan 
mahdollisen dynamiikan kanssa – niin manuaali- kuin automaatti-
vaihteistolla. Ainutlaatuista alalla: On sama, minkä voimansiirtotavan 
valitset, vakiovarusteiset ja lisävalintaiset ajoturvallisuusavustimet 
ovat VAN TI PLUS MAN TGE:ssä aina mukana matkassa.

Etuvetoversio 8-vaihteisella automaattivaihteistolla. Mitä enemmän 
vaihteita on, sitä pienempi on vaihteiden välinen porrastus. Tämä tarkoit-
taa käytännössä erittäin miellyttävää vaihtamistapahtumaa ja jokaiseen 
ajotilanteeseen sopivaa välitystä. Automaattivaihteiston ansiosta sinun ei 
tarvitse miettiä oikeaa vaihdetta, voit vain nauttia ajamisesta.

AJOAVUSTINJÄRJESTELMÄT & VOIMANSIIRTOKONSEPTIT

Lisää turvallisuutta, tehokkuutta, vaivattomuutta ja ajamisen iloa tuovat innovatiiviset ajoavustinjärjestelmät kuuluvat suurilta osin VAN TI PLUS- 
version vakiovarustukseen. Valinnaisesti voit valita lisäksi sen, mitä unelmiesi autoon haluat.

VAN TI PLUS VALINNAISETAJOAVUSTINJÄRJESTELMÄT 
&VOIMANSIIRTOKONSEPTIT

*Avustinjärjestelmätsuojaavatjärjestelmärajojenpuitteissa.

Turvallisuutta ja vaivattomuutta: 
Innovatiiviset ajoavustinjärjestelmät*

Lisääturvallisuutta,tehokkuutta,vaivattomuuttajaajamiseniloatuovatinnovatiiviset
ajoavustinjärjestelmätkuuluvatsuuriltaosinVANTIPLUS-versionvakiovarustukseen.
Valinnaisestivoitvalitalisäksisen,mitäunelmiesiautoonhaluat.

Käynnistys-pysäytys-
järjestelmä ja 
jarruenergian talteenotto. 
Käytäenergiaafiksusti.
Tämäontoteutettu

ihanteellisestinäillämolemmillateknologioilla.Ajoneuvon
seisoessamoottorisammutetaanautomaattisesti.Heti,kun
kytkintäjälleenpainetaan,moottorikäynnistyyjakäyttää
siihenaikaisemminjarrutuksessavapautettuaenergiaa.
Kuinkatämätoimii?Rekuperaationavulla.Jarrutusenergia
tallennetaanakkuunjaseonsittenkäytettävissäuutta
kiihdytystävarten.Yksinkertaisestinerokasta.

Hätäjarrutusavustin EBA. 
Ennakoivaajaminenonnyt
entistäturvallisempaa.
Hätäjarrutusavustinvalvoo
liikenteen tilannetta VAN TI 

PLUSsanedessäjavaroittaaliianpienistävälimatkoista
jarruttamallaautomaattisesti.Näinvoidaanperäänajo-
onnettomuuksiavälttäätaivähentää.

Monitörmäysjarrutus. 
Välillistenonnettomuuksien
välttämiseksi
monitörmäysjarrutus
huolehtiisiitä,ettäajoneuvo

pysäytetäänhetiensimmäisentörmäyksenjälkeen.Usein
kuljettajateivätkykeneonnettomuustilanteessa
reagoimaantilanteeseenvälittömästijapysäyttämään
ajoneuvoaanheti,mikäaiheuttaavälillisiäonnettomuuksia.
Tässämonitörmäysjarrutusottaaohjatkäsiinsäjaestää
lisävahinkojensyntymisen.

ABS, ESP & 
mäkiajoavustin. 
Ajoturvallisuudenkolme
muskettisoturia.ABS
(lukituksenestojärjestelmä)

huolehtiisiitä,ettäpyöräteivätlukkiudutäysjarrutuksen
sattuessajaettäajoneuvoavoidaanainaohjata
ihanteellisenhallitusti.ESP(elektroninen
vakautusjärjestelmä)auttaaerityisestikaarreajossa
jarruttamallayksittäisiäpyöriäjaestämällänäinluiston
kaarteessa.Mäkiajoavustintakaaerittäintarkan
liikkeellelähdönjopajyrkissärinteissä.Tämälisää
turvallisuuttajasiitäiloitsevatmyöstakanasiajavien
autojenkuljettajat.

Sähkömekaaninen 
ohjaus.Tehostettuohjaus
kuuluu nykyään 
perusvarustukseen
kaikissaajoneuvoluokissa.

Sähkömekaanisessaversiossaseonluksusvarustelu,joka
vähentääpolttoaineenkulutustajalisääsamalla
turvallisuutta.Toisinkuinhydraulinenohjausavustin
tarvitseesähkömekaaninentehostettuohjausenergiaa
ainoastaansilloin,kunohjaustatapahtuu.Lisäksi
kuljettajanohjauspyöränkauttasyöttämävoimavoi
antaatärkeitätietojamuilleajoavustinjärjestelmilleja
vaikuttaanäinsekäpysäköintitapahtumaanettämyös
onnettomuuksienestoonpositiivisesti.

VAKIOVARUSTELU
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ErinomainenasumismukavuusonitsestäänselvyysKNAUS-matkailuautoissa.
VANTIPLUS-mallinmyötäolemmenostaneetsisätilojenmuotoilunja
yksityiskohtaisetratkaisuttäysinuudelletasolle.Jottasinuneitarvitsisiluopua
mistään,minnematkasisittenjohtaakin.

AN TI PLUS MUKAVUUS&KOHOKOHDAT

Ota kaikki mukaan & äläkä  
suostu kompromisseihin

1. ERINOMAINEN NUKKUMISMUKAVUUS 1 
 

Patja on 30 % kevyempi ja 40 % joustavampi perinteisiin 
vaahtomuovipatjoihin verrattuna. Se säilyttää muotonsa eikä jää 
kuopalle yksipuolisessakaan kuormituksesa. 5-vyöhykkeiset EvoPore-
patjat hemmottelevat sinua erinomaisella nukkumismukavuudella ja ne 
ovat pitkäikäiset. High- Resilience-Climate-teknologia huolehtii siitä, 
että patja säilyy joustavana erilaisissa lämpötiloissa. Ylellisimmät unet 
tarjoaa valinnainen WaterGel-alusta, joka on 50 mm normaalia patjaa 
paksumpi. Patjan materiaali muotoutuu kehon mukaan. Laadukkaat 
patjat, kangaspäälysteiset vuodetilan sivuseinät ja miellyttävä 
tunnelmavalaistus luovat täydellisen perustan rentouttaville yöunille.  

2. USKOMATTOMAT NÄKYMÄT 1 
 

Laajat ikkunapinnat eivät ainoastaan näytä hyvältä ulospäin, vaan 
tuovat myös kauniit näkymät ja luonnonvalon sisätiloihin sekä lisäävät 
upeasti tilan tuntua.

3. HIMMENNETTÄVÄ TUNNELMAVALAISTUS 2 
 

Yläkaapit, työtaso, säilytyslokerot. Olemme panostaneet tyylikkäästi 
integroituun himmennettävään tunnelmavaloon joka paikassa - 
tunnelmallinen valaistus tekee lomastasi viihtyisämmän.

4. MONITOIMIOLOHUONE 2 
 

VAN TI PLUS 700 LF:n mukava L-istuinryhmä voidaan muuntaa 
vähällä vaivalla kahdeksi turvavöillä varustetuksi istumapaikaksi 
ajosuuntaan tai mukavaksi vierasvuoteeksi. Näin sinulla on aina juuri 
se tila, jonka tarvitset.

5. VERKOTETTAVA SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 2 
 

Kaikki valojen ohjauksesta, ilmastointilaitteesta ja lämmittimestä aina 
vesihuoltoon ja akkujen hallintaan saakka: Ajoneuvon verkotettavan 
sähköjärjestelmän ansiosta voit säätää kaikkea keskitetysti KNAUS 
smart CI -järjestelmällä. Tämä merkitsee käytännössä: Ei enää 
vaivalloista etsimistä, vaan nopeat ja helpot säädöt toiveidesi mukaan.

6. KÄYTÄNNÖLLINEN VETOALUSTA KAASUPULLOLLE 2 
 

Jotta kaasupulloihin olisi erityisen helppo päästä käsiksi ja niiden 
vaihtaminen sujuisi entistä nopeammin, asennamme erityisen veto-
alustan. Se soveltuu kahdelle 11 kg:n kaasupullolle ja voidaan vetää 
erityisen helposti ulos ja lukita turvallisesti sisälle.

1 Vakiovaruste  2 Lisävaruste

Nerokasta! Vähällä vaivalla 

muunnat miellyttävän 

olohuoneen kahdeks
i 

turvavöillä varustet
uksi 

istuimeksi ajosuuntaan
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Valinta on sinun : 

Millainen voimansiirto 

sopii lomasuunnitelmiisi? 

Vetovoimaisen nelivedon 

avulla olet optimaalisesti 

varustautunut myös 

vaikeakulkuisessa m
aastossa

VAN TI PLUS TEKNISETTIEDOT

Vakiona ohjaamo. 
KNAUS - MAN, 
lyömätön yhdistelmä!

VAN TI PLUS YLEISKATSAUS

2-4   2-4  
 

       

Pohjaratkaisut 2

Paino ajovalmiina  kg 2.955 - 3.015

Sallittu kokonaispaino kg 3.500

Maksimaalinen kuormitettavuus kg 485 - 545

Kokonaispituus cm 699 - 747

Leveys cm (ulko / sisä) 220/205

Korkeus cm (ulko / sisä) 290/196

Rengas-/vannekoko 235/65R16C / 6,5Jx16"

Lisätietoa  

www.knaus.com/vanti-plus  
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VAN TI PLUS 650MEG

VAN TI PLUS 700 LF

220 cm

290 cm

Rentoutuminen PLUS.Pitkänvaelluksen
jälkeenCorajaTinohaluavatmieluiten
pulahtaamereenjaviettääsenjälkeen
rentouttaviahetkiäVANTIPLUS650
MEG-matkailuautossaan.

”Yksi asia, joka tekee VAN TI PLUS -matkailuautosta 

on  neliveto – se on upea! Kokeilinsitäitsejaolen

aivaninnoissani!Ketterätkaarreajo-ominaisuudet,

optimaalinenvetovoimamyöslumessajajäälläsekä

ainutlaatuinenajokokemuspuhuvatpuolestaan.Kaikki

tämäkuitenkinjärkeväänhintaan.”

Jürgen Thaler, tuotejohtaja
KNAUS Reisemobile

699 - 747 cm

220 cm

290 cm

VAN TI PLUSTEKNISETTIEDOT

Valinnaisvarusteina 
saatavien 17 '':n KNAUS-

alumiinivanteiden näytt
ävä 

muotoilu ja aito KNAUS 

DNA kääntävät katseita

Vinkkini
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VAN TI PLUS 650 MEG

Ajoneuvon verkotettu
 sähköjärjestelmä. 

Jos päätät ottaa va
linnaisen EnergyPlus-

paketin, saat myös käyttäjäystävälli
sen 

kosketusnäyttötaulu
n. Näin voit ohjata 

ja valvoa kaikkia ase
nnettuja yksiköitä 

keskitetysti: Valot, kaikkien säiliöi
den 

täyttöaste sekä akku
jen kapasiteetti.

VAN TI PLUS ASUMINEN & ELÄMINEN

Asuinmukavuus PLUS.Kotoisassaistuinryhmässä
istuskellenCorajaTinovoivatjutellalukuisista
matkallakertyneistäkokemuksistaan.Ja
suunnitellasamallaseuraavaareissua.
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VAN TI PLUS ASUMINEN & ELÄMINEN

Yksipylväinen nosto
pöytä tarjoaa 

erityisen paljon jalk
atilaa. 

Lisäksi se voidaan l
askea 

helposti alas ja muuntaa näin 

istuinryhmä vierasvuoteeksi

Asuintila sulautuu t
äydellisesti 

ohjaamoon ja yhteensointu
vat 

elementit muodostavat 

harmonisen kokonaiskuva
n

1.  Istuinpenkki 650 MEG.Ergonomiset
istuintyynyjenjakääntyvienohjaamon
istuintenansiostatässävoidaanviettää
mukaviahetkiäkahdestaantaiporukalla.

2.  Upotettava TV. Televisiovoidaanajaa
helpostisisäänjaulos.Näinseonvarastoitu
turvallisestiajonaikana.

3.  Monitoimiolohuone 700 LF. Mukava
L-istuinryhmätarjoaaerityisenpaljontilaa
seurusteluun.Ehdotonkohokohta:Se
voidaanlisävarusteenamuuntaakahdeksi
turvavöillävarmistetuksiistumapaikaksi
ajosuuntaan.Jajosvieraathaluavatjäädä
yöksi,tästäsyntyymyösyhtähelposti
mukavavierasvuodekahdellehengelle.

YLEISNÄKYMÄ OLOHUONEESTA

650 MEG Istuinpenkki

700 LF L-istuinpenkki ja sivuistuin

L-ISTUINPENKKI JA SIVUISTUIN VAN TI PLUS 700 LF

ISTUINPENKKI VAN TI PLUS 650 MEG L-ISTUINPENKKI JA SIVUISTUIN VAN TI PLUS 700 LF

L-ISTUINPENKKI JA SIVUISTUIN VAN TI PLUS 700 LF

Oikein muotoillut istuintyyny
t 

ja selkänojat mahdollistavat 

miellyttävän tuen ja 

istumamukavuuden
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142 l AES-
jääkaappi

integroidulla 
pakastelokerolla 

Vankkaa laatua : Täysin 

ulosvedettävät GRASS-laatikot 

voidaan avata kokon
aan ja niissä 

on runsaasti säilyty
stilaa

Soft-Close-yläkaapit

automaattisella lukituksell
a

takaavat parhaan k
äyttömukavuuden

Äärimmäisen kestävät HPL-

pinnat ovat vielä v
uosienkin 

jälkeen kuin uudet

Nauttiminen PLUS. Tässä 
tarkoinharkitussakeittiössä
haluaisitmieluitenkokeilla
kaikkiamaailmanmausteita.
OnneksiCorajaTinoovat
hakeneettoriltarunsain
mitoinaineksia.

VAN TI PLUSRUOANLAITTO&NAUTTIMINEN

1.  Paras tilajako. Loppuunastiharkittutila-
konseptisaaaikaanmodernintunnelman.
Jääkaapinsijaintikeittiötävastapäätähelpot-
taasenkäyttöä.

2.   Kulmakeittiö. Tässähyödynnetäänjoka
nurkka.Näinsaatesimerkiksilisääsäilytysti-
laa,erityisensyvänpesualtaantailaadukkaan
3-liekkisenliedenvaluristikolla.

3.  Laadukas keittiön takaseinän verhous. Ver-
houksenpintaonsamanlainenkuintyötason,
jotensesopiiharmonisestikokonaiskuvaan
jaseonlisäksihelppopyyhkiäpuhtaaksi.
Integroiduissalokeroissaontilaamausteilleja
muilletarvikkeille.

KULMAKEITTIÖ VAN TI PLUS 700 LF

KULMAKEITTIÖ VAN TI PLUS 700 LF

KULMAKEITTIÖ VAN TI PLUS 700 LF

PITKITTÄINEN KEITTIÖ VAN TI PLUS 650 MEG

YLEISNÄKYMÄ KEITTIÖSTÄ

650 MEG Pitkittäinen keittiö

700 LF Kulmakeittiö

Työtason jatkeen ans
iosta 

tähän syntyy nopea
sti lisää 

tilaa valmisteluja varten
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VAN TI PLUS 700 LF

201 X 80 cm

201 X 80 cm

Uneksiminen PLUS. Yli2metrin
pituisissaultramukavillaEvoPoreHRC
-patjoillavarustetuissaerillisvuoteissa
CorajaTinopystyvätnukkumaansikeästi
jauneksimaanuusistamatkakohteista.

2 metrin pituisten eril
lisvuoteiden alla on

tilava, vaatetangoill
a varustettu säilyty

stila. 

Kätevän taittomekanismin ja sijoittelun ans
iosta

siihen pääsee helpos
ti käsiksi

Ultramukavista 5-vyöhykkeisistä 

EvoPore HRC -patjoista saa viel
äkin 

mukavammat WaterGel-alustan avulla

Lisävarusteena saat
ava takaosan 

panoraamakatto luukkutarjoa
a 

upean näkymän tähtitaivaalle

VAN TI PLUS NUKKUMINEN & UNEKSIMINEN

PARIVUODE VAN TI PLUS 700 LF

ERILLISVUOTEET VAN TI PLUS 650 MEG

VIERASVUODE VAN TI PLUS 700 LF1.  Vaatekaappi.Älykäspohjaratkaisutuolisää
tilaakattoonastiulottuvallevaatekaapille.
Useampienhyllyjenjavaatetangonansiosta
voitvarastoidatännehelpostikaiken.

2.  Parivuode. Täydellisestiperäänintegroitu
jamiellyttävälläSoft-Touch-seinäverhoilulla
varustettuvuodetakaarentouttavatyöunet.

3.  Vierasvuode. Olohuonevoidaanmuuntaa
helpostimukavaksivierassängyksi.Aja
yksipylväinennostopöytäalas,asetatarkasti
sopivattyynytpaikoilleenjarentoudu.

VUOTEIDEN YLEISKUVA

650 MEG   2  
700 LF   2-4  
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VAN TI PLUSHOIDA&RENTOUDU

KYLPYHUONE TAKANA SIVULLA VAN TI PLUS 700 LF

KOMFORT KYLPYHUONE VAN TI PLUS 650 MEG

Komfort kylpyhuone

Kylpyhuone takana sivulla

KYLPYHUONEET

650 MEG  Komfort 

kylpyhuone

700 LF  Kylpyhuone 

takana sivulla

KYLPYHUONE TAKANA SIVULLA VAN TI PLUS 700 LF

1.  Kylpyhuoneen PLUS- mukavuutta. 
Pitkittäinperässätaiautonkeskiosassa
sijaitsevamukavuuskylpyhuone:Optimaalinen
tilankäyttöonKnausissakäsite.Kylpytiloissa
onlaadukkaathanatjareilustisäilytystilaa.

2.  Yhdestä tulee kaksi.Mukavuuskylpyhuoneen
näppäräkääntöseinätakaa,että
käytettävissäsionkädenkäänteessätilava
suihkukaappi.Voitsulkeasuihkunoven
vesitiiviistivainyhdelläkädenliikkeellä
näppäränmagneettilukituksenansiosta.

Kylpyhuoneen PLUS-
mukavuutta. Pitkittäin 
perässäsijaitsevatai
mukavuuskylpyhuone:
Optimaalinentilankäyttö
kuuluuvakiovarusteisiin.
Samoinlaadukkaathanatja
erityisenpaljonsäilytystilaa.

KOMFORT KYLPYHUONE VAN TI PLUS 650 MEG
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COOL GREY ENERGY LAS VEGAS 2

ACTIVE ROCK 1 ACTIVE ROYAL 1

VAN TI PLUS PEHMUSTE

SisustaVANTIPLUS-matkailuautosisisätilayksilöllisestijollain
lukuisistapehmuste-jakangasvaihtoehdoistamme.ACTIVELINE
-pehmustekankaissammeonluotettavatahrasuojausjalisäksine
hylkivätvettäjaöljyä.Onkopunaviininautittavaulkona?Mikäsiinä,
josniinhaluat.Muttaeiainakaantahrojenpelosta.

KNAUS PEHMUSTE-&COZYHOME-PAKETIT

 Vakiovarustusvaihtoehdot 
 1 ACTIVE LINE (lisämaksusta)
 2Aitoanahkaa (lisämaksusta)

COZY HOME-PAKETIT

Kaunista matkailuautoasi COZY HOME -paketilla. Tässä 
on jokaiselle jotakin raikkaasta klassiseen. Joka paketissa 
on kaksi suurta (60 x 40 cm) ja pientä (40 x 40 cm) 
höyhentäytteistä tyynyä sekä sopiva kaitaliina ja kaksi 
pehmeää löhöilypeittoa.  

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

ERGONOMISET ISTUIMET

TOIMINNALLISET 
& TYYLIKKÄÄT 
ISTUINTYYNYMME

Istuintyynyt tukevat 

selkärangan luonnol
lista 

S-muotoa. Näin aloitat lomasi 

rentoutuen, ilman selkäkipuja

Käytämme ergonomisesti muotoiltuja istuintyynyjä, jotka
myötöilevatselänmuotoajamyöstukevatselkääoptimaalisesti
jottaasentoonoikeaniinpitkillämatkoillakuinaterialla
istuttaessa.Laadukkaat likaa hylkivät kankaat luovat 
viimeisen silauksen ja antavat silmälle iloa!

Vakiokankaat vakuuttavat kaikki kestävällä 

kudoksellaan ja kuhunkin päälliseen sopivalla 

viehättävällä designillaan.

+  Antiallerginen, hengittävä  

& ihoystävällinen

+ Hyvä värinkesto tarkastettu

+ Kestävä & helppohoitoinen

KANGASVAIHTOEHDOT

ACTIVE LINE -kankaat ovat erittäin helppohoitoisia. Nesteet 

eivät enää tunkeudu suoraan materiaalin sisään ja useimmat 

tahrat voi poistaa kostealla liinalla. 

+ Antibakteerinen

+ Lootuskukkavaikutus

+ Hengittävä

+  Vettä &  

öljyä hylkivä

+ Hoitosuoja

5

1

2

6

4

3
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KNAUS ON 
KANSAINVÄLINEN...

Australia Islanti

Taiwan

Japani

Kiina

Irlanti

Ruotsi

Norja

Tanska

Alankomaat

Saksa

Puola

Unkari
Romania

Itävalta
Ranska

Espanja
Portugali Italia

Kreikka Turkki

Bulgaria

Tsekin tasavalta

Belgia

Suomi

Iso-Britannia

Etelä-Korea

Slovakia

Sveitsi

Slovenia

Ja myös seuraavissa m

aiss
a

KNAUSJÄLLEENMYYJÄT&KUMPPANIT

Lisätietoa internetis
sä osoitteessa 

dealer.knaus.com  

7-portainen 
säätö

4 kpl / 
setti

Muuntaa tuoli
n 

mukavaksi säng
yksi

Ontavaroita,jotkaeivät saa puuttua 
leirintäalueella.Luotakumppanimme
FankanaFreikoKNAUS-kokoelmaan.

BWT BESTCAMP -VESISUODATIN

BWT:n suurtehosuodatinjärjestelmäon
kehitettyerityisestiKnausinmatkailuajoneuvoihin.
Tehokas vesisuodatin(lisävaruste)vastaakaikkiin
hygieniavaatimuksiinultrasuodatuskalvonansiosta.
Mikro-organismit poistetaantehokkaastiraakavedestä,
jonka jälkeen nautitaan hygieenisesti moitteetonta 
vettä, täysin ilman kemikaaleja!

Jos varasuodatinta ei ole olemassa, välikappale takaa 

vedensyötön jatkuv
uuden

Jopa 6 kuukautta hygieen
isesti 

moitteetonta vettä

Erityisen helppo 
asentaa & vaihtaa 
selkeiden merkintöjen & 

pistoliitäntöjen ansi
osta

Yli300merkkikumppaniayli25maassaympärimaailmaa.
Tämävaltavajälleenmyyjäverkkoauttaameitäsaavuttamaan
erinomaisenasiakastyytyväisyyden.Pohjaratkaisuhaunavulla
osoitteessaknaus.comlöydätlempimallisiläheltäsi.

FRANKANA FREIKO

FRANKANA FREIKO

Tutustu monipuoliseen  
fanituotevalikoimaamme:

1.  Kattilasetti Skipper 8+1 
tuotenro. 51 013 | € 74,90

2.  Astiastosetti Cosmic, 8-osainen 
tuotenro. 51 014 | € 37,90

3.  Muki neljän setti, sininen 
tuotenro. 651/020 | € 21,90

4.  Campingpöytä Linear 115 WPF  
tuotenro. 51 012 | € 115,90

5.  Campingtuoli Kerry Phantom , 
sinisenharmaa 
tuotenro. 651/019 | € 94,90

6.  Jalkajakkara Kerry Phantom , 
sinisenharmaa 
tuotenro. 601/143 | € 38,90

Hinta Suomessa euroina, sis. ALV 24 %

Yli 300 jälleenmyyjää yli 25 maassa ympäri maailmaa. 
Tämä valtava jälleenmyyjäverkko on auttanut meitä 
saavuttamaan erinomaisen asiakastyytyväisyyden. 
Pohjaratkaisuhaun avulla osoitteessa knaus.fi löydät 
sinulle sopivan tuotteen!i 
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KNAUS-FANIKAUPPA Hauskoja ostoshetkiä!

Huvittaisiko hieman shoppailla?Fanikaupastammelöydät
suurenvalikoimantuotteita,jotkatekevätmatkustamisestaentistä
mukavampaa.Sieltälöytyyjokaisellejotainainatyylikkäästänaistenja
miestenmuodistajajännittävistäpeleistäavaimenperiinasti.

Sinua odottavat luku
isat 

upeat KNAUS-
fanituotteet osoitte

essa 

shop.knaus.com 

mein.KNAUS-asiakasklubi

FANEILLEMME

Tutustu monipuoliseen 

KNAUS-tarjontaan Social 

Media -kanavillamme!

Pysy aina ajan tasalla
  

www.knaus.com  Etkö ole vielä jäsen?
 Ilmoittaudu 

heti, niin et jää en
ää mistään paitsi 

mein.knaus.com  

mein.KNAUS-asiakasklubitarjoaalukemattomia
etuja,kutenainutlaatuisiakampanjoitajamahtavia
alennuksiayhteistyökumppaneiltamme.Klubinjäsenenä
sinullaonmahdollisuusosallistuavuosittaiseen
asiakastapaamiseemmejalisäksisaatklubikortin,jolla
saatpääsynVIP-asiakasalueellemessuillamme.Kaksi 
kertaa vuodessa saat lisäksi tiedottavan INSIDE-
asiakaslehtemme. Jäsenyys on kaikille KNAUS-
asiakkaille täysin ilmaista.

RENT AND TRAVEL

Haluatkoostaavapaa-ajanajoneuvon,muttahaluaisitensin
testata,onkosesinunjuttusi?TällöintarjoamammeRENTAND
TRAVEL-palveluonoikearatkaisu.Etsi haluamasi pohjapiirustus 
vaivattomasti Internetistä tai matkatoimistossa.Yhdessäyli
150vuokrauspisteenjayli1650vuokra-ajoneuvonsekäyli360
kumppanimatkatoimistonkokoisenSaksanlaajuisenverkon
avullaRENTANDTRAVELtukeesinuaoikean
ajoneuvonvalinnassa.Hyödylisäksi
suurestapalveluvalikoimastamme,kuten
reittiehdotuksistajalukemattomista
yhteistyökumppaneistammeleirintä-ja
retkeilypaikkojenalalla.Riemukasta
käytännönlomatestiä!

Varattavissa internetistä osoitte
esta 

www.rentandtravel.de tai joltain 360 

matkatoimistokumppaneistamme

Vuokraa nyt myös ulkomailla. Tutustu 

kaikkiin vuokrausas
emiin osoitteessa 

www.rentandtravel.de 

Jännittäviä tuoteuutuuksia, interaktiivisia ominaisuuksia tai tietoja 

noudosta tehtaalta: KNAUS-verkkosivustolta löytyy jokaiselle jotakin. 

Tässä katsaus valikoimaan:

  grundrissfinder.knaus.com

  www.knaus.com/messen-termine

  shop.knaus.com

KNAUS ONLINE

KNAUS on aktiivinen myös Social Media -kanavilla. Schwalbenblog-

blogistamme löydät viihdyttäviä matkakertomuksia, Instagramissa 

julkaisemme kiehtovia lomakuvia ja Facebookissa on lukemattomia ryhmiä, 

joista löydät mukavia matkailuystäviä.

  schwalbenblog.knaus.com

  facebook.knaus.com

  youtube.knaus.com

  instagram.knaus.com



Tutustu KNAUSin monipuoliseen 
valikoimaan internetissä! 
Verkkosivuiltammelöydätkaikkitiedottuotteistamme.Kiinnostavaa
tietoaKNAUS-yhtiöstäjamatkustelustasaatSchwalbenblog-
blogistammesekäFacebookista&Instagramista.JaKNAUSin
fanikaupastalöydätkattavanvalikoimanupeitaretkeilytuotteita.

TuotenroR08116436-FI

Tiedot toimituslaajuudesta, mitoista ja painoista sekä ulkonäöstä vastaavat painatuksen ajankohtaa (07/2019). Pidätämme oikeuden muutoksiin 
varustuksessa, teknisissä tiedoissa, sarjan laajuudessa ja hinnoissa. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin valmistuksen puitteissa siltä osin, 
kun se on tarpeen teknisen edistyksen kannalta sekä vähäisiin muutoksiin väreissä ja ominaisuuksissa, mikäli näitä ei voida välttää materiaaleista 
johtuen (esim. värin poikkeamat kork. n. 2,0 dE peltilevyn maalin ja lujitemuovin/muovin maalin välillä). Kuvissa olevissa ajoneuvoissa voi esiintyä 
lisävarusteita, jotka on toimitettavissa lisämaksusta. Väripoikkeamat ovat mahdollisia painoteknisistä syistä. Esitteessä kuvatut somisteet eivät 
sisälly toimitukseen. Huomioi myös ajankohtaisessa hinnastossa olevat ohjeet, erityisesti painoja, kuormausmahdollisuuksia ja toleransseja 
koskien. Jälkipainatus, myös osittainen, sallittu ainoastaan Knaus Tabbert GmbH:n etukäteisellä kirjallisella luvalla.

Knaus Tabbert GmbH . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

TutustuKNAUSinmonipuoliseenmaailmaasosiaalisenmediankanavillamme!
LisätietoaaiheestaKNAUSlöytyyosoitteesta www.knaus.fishop.knaus.com

Kiinnostavia kirjoituk
sia ja keskusteluita 

sosiaalisen median kanavillamme
Aina tavoitettavissa :

  
verkkosivustomme 
www.knaus.fi  

Uusi Schwalbenblog-blogimme 

odottaa sinua jänni
ttävine 

tarinoineen osoittee
ssa :  

www.knaus.fi 


