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VAN I 550 MD VAN I 650 MEGVAN I 600 MG

44-5

VAN I

 Makuupaikat

  Turvavyölliset 
istumapaikat

 alle 3,5 t

MALLISARJAT*

Istuinryhmä 
L L-istuinryhmä 
D Dinetti 
M Yhden hengen istuin

Vuoteet
Q  Poikittaisvuode 

edessä/takana
X Queen-vuode 
E Erillisvuoteet

Vaihtoehdot 
G Talli

VUOTEET

 Erillisvuoteet

 Poikittaisvuode

 Queen-vuode

 Nostovuode

 Vierasvuode

KNAUS MALLISTO

alk. sivu 40
Asuinosan ovi (vakiovarustus) STYLE
Asuinosan ovi (lisävaruste) STYLE PLUS

Sallittu kokonaispaino kg 3.500

Leveys cm (ulko/sisä)� 220�/�205

Korkeus cm (ulko/sisä)� 276�/�196

Pituus cm (min/max)� 596�/�700

VAN I POHJARATKAISUT

Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 550 MD, 600 MG, 650 MEG

Ulkoa kompakti, sisällä uskom
aton 

tilantunne: VAN I:n pituudet 

vaihtelevat 5,96 m:stä - 7 metriin.

Maksimaalinen kuormitettavuus kg� 630�-�800

KOMPAKTI

MERKKIEN SELITYKSET MATKAILUAUTOT

100 % KNAUS Video saatavilla
youtube.knaus.com

360°:n kuva saatavilla
www.knaus.com

Tiedot koskien alkuperäisiä KNAUS- osia ja muut Online- tiedot löytyvät seuraavilla symboleilla varustettuna:

SINUN VAPAUTESI 
LIIKKUA ON 
MEIDÄN 
FILOSOFIAMME 
Suurella intohimolla on meillä KNAUSilla toteutettu unohtumattomia  
lomaelämyksiä jo vuodesta 1960 lähtien. Pitkäaikainen kokemuksemme ja rohkeus  
lähteä uusille teille; näin yhdistämme vanhaa ja uutta. Tuotantomme perustana on 
saksalainen insinööritaito, jatkuva kehitystyö ja moderneimmat valmistustekniikat. 
Vuosikymmenten perinne, hyväksi koettujen toimintaperiaatteiden ja 
innovatiivisten tulevaisuuteen suuntautuvien ideoiden hyödyntäminen on 
vahvistanut asemamme maailman mestyneimpien valmistajien joukossa samoin 
kuin asiakkaidemme keskuudessa.

*  2-jako (etuosa-takaosa) / 3-jako (etuosa-takaosa-takatalli)
Esitettyihin tietoihin voi kuulua lisävarusteita, jotka ovat saatavana lisähintaan.
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SUN I 700 LEG SUN I 700 LXL!VE I 650 MEG L!VE I 700 MEG

SUN I 900 LXSUN I 900 LEG

4444-5

SUN IL!VE I

KNAUS MALLISTO

NEW

alk. sivu 54

alk. sivu 68
Asuinosan ovi (vakiovarustus) EXKLUSIV
Asuinosan ovi (lisävaruste) --

Asuinosan ovi (vakiovarustus) KOMFORT
Asuinosan ovi (lisävaruste) PREMIUM / EXKLUSIV

Sallittu kokonaispaino kg 4.000�-�5.000Sallittu kokonaispaino kg 3.500

Leveys cm (ulko/sisä) 234�/�218Leveys cm (ulko/sisä) 232 / 218

Korkeus cm (ulko/sisä) 294�/�200Korkeus cm (ulko/sisä) 279 / 200

Pituus cm (min/max) 744�/�882Pituus cm (min/max) 699�/�753

SUN I POHJARATKAISUTL!VE I POHJARATKAISUT

Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 700 LEG, 700 LX, 900 LEG, 900 LXKuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 650 MEG, 700 MEG

Laadukas ja näyttä
vä on L!VE I. 

Täysin uusi integroi
tu mallisarja, 

jossa on nostovuod
e.

2- tai 3-akselinen SUN I 

valloittaa kattavall
a varustuksellaan 

ja hienostuneella d
esignillaan. 

Ylellinen 3-akselinen 
lippulaivamme

Maksimaalinen kuormitettavuus kg� 650�-�950Maksimaalinen kuormitettavuus kg� 415�-�570

AINUTLAATUINENNÄYTTÄVÄ
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IDEASTA  
SYNTYY KNAUS

Klubin jäsenet saavat
 

ainutlaatuisia kutsu
ja KNAUS-

tapaamisiimme sekä kiehtovan 

INSIDE-asiakaslehden.

4. Tyytyväiset asiakkaat

Haluamme, että tunnet olosi mukavaksi 
uudessa ajoneuvossasi ensihetkestä 
alkaen. Noutaessasi ajoneuvosi 
jälleenmyyjältäsi siihen on suoritettu 
kattavat tarkastustoimenpiteet sekä 
luovutushuolto. Saat myös kattavan 
opastuksen paikan päällä.

5. mein.KNAUS-perhe

Hyödynnä mein.KNAUS-asiakasklubin houkuttelevia etuja! 
Maksuttoman jäsenyyden myötä saat ainutlaatuisen mein.
KNAUS-kortin, joka varmistaa lukemattomia alennuksia yli 
7000 yhteistyökumppaneiltamme sekä pääsyn messujen 
asiakasalueelle. Lisätietoja löytyy sivulta 100.

2. Prototyyppi ja testivaihe

Suunnitelma saa fyysisen muodon. Rakentamalla 
prototyypin voimme kuvantaa ja testata 
suunnitelmamme todellisuudessa ja analysoida 
ne tarkasti. Voidaksemme vastata asettamiimme 
laatustandardeihin, prototyypin on läpäistävä 
monia vaativia testejä.

3. Tuotanto

Onko kaikki testit läpäisty? Kyllä! Sitten alkaa sarjatuotanto. 
Etelä-Saksan Jandelsbrunnissa sijaitsee päätehtaamme ja 
kehitysosastomme keskuspaikka. Kaksi muuta huippumodernia 
tehdastamme sijaitsevat Keski-Saksassa Mottgersissa ja unkarin 
Nagyoroszissa. Panostamme paljon tehtaisiimme ja erityisesti 
konsernissamme työskenteleviin yli 2900 työntekijään, joista 
useat�ovat�työskennelleet�kanssamme�jo�yli�30 vuotta.

1. Kehitys

Kenelle uusi matkailuauto on tarkoitettu? Aktiivi-
lomailijoille, pienille ja suurille perheille, matkailusta 
pitäville pareille? Määrittelemme ajoneuvon raken-
teen ja varustelun sinun käyttötarkoitustasi varten ja 
kehitämme jatkuvasti erilaisia tulevaisuuteen suun-
tautuvia pohjaratkaisuja ja viehättävää designia.

1960 Helmut Knaus perustaa KNAUS  
in Baijerin luoteisosassa. 

1961 KNAUS Schwalbennest tulee markkinoille – 
kompakti, mukava ja kevyt.

1962 Ikoni syntyy. KNAUS SÜDWIND juhlii ensi-iltaa.

1970 alkaa uusi aikakausi: päätehtaamme aloittaa 
toiminnan Jandelsbrunnissa.

1973 Helmut Knausille myönnetään 
Bundesverdienstkreuz -kunniamerkki hänen 
rohkeudestaan ja pioneerihengestään.

1988 TRAVELLER on KNAUSin ensimmäinen 
matkailuauto ja valitaan Promobil -lehden 
”Vuoden matkailuautoksi”.

1996 Travel-Liner tuo mallistoomme myös 
integroidut matkailuautot. 

2004 SUN TI ja sen suuri panoramakattoikkuna 
valloittaa lomailijoiden sydämet. 

2005 Menestystarina jatkuu. KNAUS-retkeilyauto 
ensiesitellään.

2015 SUN I -mallin myötä palaamme Liner-
segmenttiin.

2016 Teemme vallankumouksen koko matkailuau-
toalalla. THE MISSION on tie tulevaisuuteen.

2017 CUV lanseerataan. BOXDRIVE VW Crafterilla 
määrittelee ensimmäisenä Caravaning Utility 
Vehiclenä (CUV) täysin uuden ajoneuvokategorian.

2018 VAN TI PLUS. KNAUS rakentaa maailman 
ensimmäisen MAN-alustalle valmistetun 
matkailuauton.

2019 L!VE lunastaa paikkansa nostovuoteella 
varustettujen puoli-integroitujen ja 
täysintegroitujen matkailuautojen luokassa.

MITEN MEISTÄ TULI SE MITÄ NYT OLEMME

Baijerin luoteisosassa sijaitsevasta matkailuvaunutehtaasta yhdeksi alan merkittävimmistä toimijoista: vuonna 1962 firman perustaja Helmut Knaus on suunnan 
näyttäjä ensimmäisellä legendaarisella Schwalbennest (pääskynpesä) matkailuvaunulla. Siitä lähtien logossamme oleva pääskypariskunta on ollut erottamaton 
osa parasta matkailua.

Jotta jostakin hienosta oivalluksesta toteutuisi todella hyvä 
ajoneuvo, on mentävä askel kerrallaan. Jokaisen yksityiskohdan 
suunnittelussa meillä on aina tavoitteena rakentaa ajoneuvoja, 
joiden kanssa sinä voit viettää elämäsi parasta aikaa.
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FIBREFRAME

THE MISSION

POWERAXLE

KNAUS MISSIONTEC

 *��Liitosteknologia�perustuu�suojattuun�WoodWelding�SA:n�WoodWelding®�-teknologiaan� 
ja�Adolf�Würth�GmbH�&�Co.�KG:llä�on�siihen�alilisenssi.

TULEVAISUUTTA 
TEHDÄÄN TÄNÄÄN

Matkailuajoneuvoalan vallankumous.
Tulevaisuuden matkailuvaunua suunnitellessamme 
lähdimme�aivan�uusille�urille.�Suunta�oli�selvä:�
Johdonmukainen kevytrakenne neljän hengen 
matkailuvaunulle�750�kg:n�kokonaismassalla.�
Se on ennennäkemätöntä. Me analysoimme, 
testasimme, kehitimme ja tutkimme. Niin kauan, 
kunnes saavutimme halutun virstanpylvään 
mullistavan koritekniikan ja suuntaa näyttävien 
materiaalien�symbioosin�avulla:�KNAUS�
TRAVELINOn sarjatuotanto on alkanut.

LIITOSTEKNOLOGIA
Ultraääninopeus - myös 
sisätiloissa. RevolutionCube-
teknologiassa*�panostamme�EPP:n�
myötä täysin uuteen materiaaliin. 
Äärimmäisen kevyt, vakaa ja 
kestävä. Ja ultraäänitekniikan avulla 
niin kutsutut KALTSCHMELZ®-tapit 
liitetään kiinteästi kevytrakenteen 
pohjamateriaaliin.

Patentoitua runkotekniikkaa. 
Olemme kehittäneet itsekantavan 
rungon, jossa kalusteet ovat 
todellakin vain huonekaluja, 
eivätkä enää tukielementtejä. 
Tämä avaa uusia mahdollisuuksia 
ja ennennäkemätöntä joustavuutta 
pohjaratkaisu- ja tilasuunnittelulle.

Ainutlaatuista keveyttä. 
Kokonaisuus on enemmän 

kuin osiensa summa. 
Tämä pitää paikkansa 

erityisesti kevytrakenteisten 
matkailuvaunujemme suhteen. 

Taitavasti kaikkia teknologioitamme 
yhdistelemällä ja uskaltamalla 

kulkea uusia polkuja pystyimme 
toteuttamaan visiomme tehokkaasta 

tulevaisuuden�matkailuvaunusta:�
Sitä on UltraLight!

Höyhenenkevyt alustateknologia. 
35 %�vähemmän�painoa�vastaavaan�perinteiseen�

alustaan verrattuna tekee PowerAxle stamme 
huomattavan askeleen hybridi- ja sähköliikkuvuuteen 

matkailuvaunujen alalla.Johdonmukaisena seuraavana 
kehityksen uusi askel oli uusi VARIO X -alustalle 

rakennettu SPORT&FUN BLACK SELECTION. Bionisen 
muotonsa ansiosta siinä yhdistyy tinkimättömän 
kevytrakenteen, vakauden ja kuormitettavuuden 

ansiosta uskomattoman hyvä tilankäyttö ja 
vedettävyys sekä sanalla sanoen uljas ulkonäkö.

THE MISSION on suomeksi tehtävä. KNAUSin suunnittelijoiden ja tuotannon 
Ratkaisemat haasteet, rohkeus ja selkeä päämäärä mullistavat matkailuajoneuvoalan 
tulevaisuuden. Esimerkiksi TRAVELINOn myötä olemme ottaneet suuren askeleen 
tulevaisuuteen. Olemme osoittaneet, mikä kaikki on mahdollista keveyden, 
joustavuuden ja kestävyyden suhteen, ja viitoittimme tien DESEOn kehittämiselle. 
Kehitämme TRAVELINOssa ja DESEOssa käytettyä Innovatiivisia teknologioaa niin 
kauan�,�kunnes�hyödynnämme�sitä�koko�mallistossamme�ja�voimme�sanoa�ylpeänä:�
”MISSION COMLETED! - TEHTÄVÄ suoritettu!” KEVYTRAKENNEMATERIAALIT
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KNAUS KORIOSA

Kuormausmahdollisuus 

suksille

PARASTA TEKNIIK-
KAA VUODEN PAR-
HAIMPIIN HETKIIN 1. PITKÄIKÄINEN TVT KORIRAKENNE 3

Sandwich-rakenteet: alumiinia ja eristemateriaaleja (XPS 
tai EPS) sekä polyuretaani-muovivahvistukset täysin 
liimattu korirakenne, tekevät ajoneuvon koko rakenteesta 
vakaamman, sään kestävän ja pitkäikäisen.

2. VANKKA HIGH-STRENGTH 
LASIKUITUKATTO 1

Lasikuitu ei aina ole samanlaista. Riippuen siitä kuinka 
suuri lasin osuus lasikuidussa on, vaihtelee myös sen 
kestävyys. Jotta raekuurovauriot saataisiin minimoitua 
olemme valinneet High-Strength lasikuidun, jossa 
lasikuidun osuus on lähes kolme kertaa suurempi kuin 
standardilasikuidussa. 

3. ERINOMAINEN LASIKUITUINEN 
ALAPOHJA 2

Alapohjassa on paksu, kestävä lasikuitukerros, joka 
kestää erilaiset sääolosuhteet, kivien iskut ym.

4. LÄMMIN KAKSOISPOHJA 2

Tuplapohjamme kaksinkertaisen eristyksen ansiosta 
lattian lämpö on tasainen myös erittäin alhaisissa 
ulkolämpötiloissa. Vesi- ja lämmitysjohdot on vedetty 
niin, että ne ovat suojassa pakkaselta ja vaurioilta. 

5. ALKO TANDEM -MATALARUNKOALUSTA 2

Matala painopiste ja erikoisalusta takaavat erinomaiset 
ajo- ominaisuudet sekä maksimaalisen ajoturvallisuuden. 
Lisäetu on, että alustan matala korkeus mahdollistaa 
runsaan seisontakorkeuden ja kuormaustilavuuden.

6. TIIVIYSTAKUU 1

Myönnämme Kaikille vamistamillemme matkailuajoneu-
voille takuuehtojemme puitteissa KNAUS-jälleenmyyjälläsi 
10 vuoden tiiviystakuun valmistamallemme asunto-osalle 
sekä 24 kuukauden täystakuun.

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste
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KNAUS KORIOSA

Ainoastaan SUN I -mallissa: 
laadukas TVT+ -rakenne

Tekstiili

Alumiinilevy

PU-listat Alumiinilevy

1. PITKÄIKÄINEN TVT+ -RAKENNE 2

Luksusluokan rakennetekniikkaa: Ulkokuori 
sileää alumiinilevyä, laadukas XPS-eristys 
ja sisällä jälleen alumiinilevy jonka päällä 
tekstiiliverhoilu. Tämä kaksiseinämäinen rakenne 
lisää rakenteen lujuutta ja eritoten lämpimyyttä. 
Sisätilan alumiinilevy varaa ja jakaa lämpöä 
SUN I:ssä ihanteellisesti. Myös turvallisuuden 
suhteen TVT+ -rakenne tarjoaa etuja. Alumiinisen 
sisäseinän ansiosta syntyy ns. faradayn häkki, 
joka tarjoaa suojan myös ukkosmyrskyllä.

2. ERINOMAISET 
ERISTYSOMINAISUUDET 2

Alumiinin ja XPS:n yhdistelmä on yksi parhaista 
rakenteista, jolla matkailuauton ulkoseinä 
voidaan valmistaa. Eristysominaisuuksien 
suhteen sivuseinät ovat omakotitalontalon 
seinään verrattavia. Etuja ovat myös Vähäinen 
kaasunkulutus talvella ja optimaalinen suoja 
kuumuutta vastaan kesällä.

3. SEINÄVERHOILU 
KANGASMATERIAALIA 2

Kankaaalla toteutetun seinäverhoilun 
miellyttävä, pehmeä pinta huolehtii kotoisasta 
ilmapiiristä, mutta se parantaa myös samalla 
akustiikkaa ja lämmön varastoitumista.

4. OPTIMAALINEN SUOJA 2

Maalattu alumiini ja vettä hylkivä XPS-eristys 
luovat yhdessä suojatun seinärakenteen, joka 
takaa ajoneuvon pitkän käyttöiän ja pintojen 
laadukkaina säilymisen koko auton käyttöiän.

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste

Mikä on yksi tärkeimmistä seikoista 
matkailuauton suunnittelussa? Se, että siitä on 
iloa joka säällä monien vuosien ajan. Siksi olemme 
kehittäneet alumiini-XPS-alumiinirakenteen ja 
antaneet sille nimeksi Top Value Technology+. 

XPSA
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KNAUS ULKOPUOLI

Ylellisissä 17 ":n alum
iinivanteissa 

on aito KNAUS-DNA! 

Värivaihtoehdot kiilt
ävän musta sekä

titaani /  
metallivärinen

Loppuun asti suunniteltu konsepti 
takaa onnistuneen lomasi 1. JÄTEVESIVENTTIILIKAMERA 3  

SEKÄ SÄHKÖINEN TYHJENNYSVENTTIILI 1

3-akselinen SUN I voidaan varustaa jätevesiventtiilikameralla, 
jonka avulla ajoneuvon asemointi viemärin yläpuolelle helpottuu. 
Vakiovarusteisiin kuuluvaa sähköistä tyhjennysventtiiliä voidaan 
käyttää kätevästi ohjaamosta käsin.

2. KÄYTÄNNÖLLINEN ETUOSAN PIMENNYS 3

Laskosverho tai eristyskaihtimet. Sähköiset tai manuaaliset. 
Käytännöllinen etuosan pimennys suojaa uteliailta katseilta, kylmyydeltä 
ja häikäiseviltä auringonsäteiltä.

3. OHJAAMOLÄMMITYKSEN ILMAKANAVAT1

Kaikissa integroiduissa KNAUS-matkailuautoissa lämmitetään koko 
etuosaa, myös kojelaudan aluetta. Tuulilasin huurtumisen lisäksi 
eristetty eturakenne vaikuttaa positiivisesti lämmön tasaisuuteen. Näin 
ohjaamossa vallitsee sama hyvänolon ilmapiiri kuin koko ajoneuvossa.

4. TEHOKAS AÄÄNEN JA LÄMMÖN ERISTYS 1

Optimaalinen äänieristys ajettaessa, paras eristys leiriydyttäessä. 
pyöräkoteloissa ja moottoritilassa käytämme erityistä hightech-
materiaalia, laajennettua polypropeenia. Tämä materiaali omaa 
erinomaiset melun- ja lämmöneristysominaisuudet ja se on 
äärimmäisen vastustuskykyinen myös mekaanista painetta vastaan.

5. KÄYTÄNNÖLLINEN KAKSOISLATTIA 2

Eristyksellisten etujen lisäksi kaksoislattialla on myös käytännön etuja. 
Esimerkiksi läpikuormausmahdollisuus tilaa vieville esineille, kuten 
suksille ja retkeilykalusteille, sekä useita säilytyslokeroita pienille 
tarvikkeille. Kohokohta: Istuinpenkin alla olevaan säilytystilaan on 
helppo pääsy sekä sisältä että ulkoa.

6. VETOALUSTA KAASUPULLOILLE 2,3

Jotta kaasupulloihin olisi mahdollisiman helppo päästä käsiksi ja niiden 
vaihtaminen sujuisi kätevästi, asensimme niiden alle vetoalustan. 
Se soveltuu kahdelle 11 kg:n kaasupullolle ja voidaan vetää erittäin 
helposti ulos ja vastaavasti lukita turvallisesti sisälle.

7. KORKEALAATUISTA VIIMEISTELYÄ 1

Ajaton design ei auta, jos ajoneuvo näyttää jo muutaman vuoden 
kuluttua vanhalta. Sen vuoksi käytämme ainoastaan korkealaatuisia 
teippauksia tunnetuilta valmistajilta kuten esim. 3M, Avery ja Oracal.

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste

Erinomainen matkailuauto on lukemattomien ja 
laadukkaiden ja käytännöllisten yksityiskohtien 
symbioosi. Jotta näkisit, mitä kaikkea integroituihin 
matkailuautoihimme sisältyy, olemme koonneet 
tähän muutamia tärkeitä asioita.
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Matkusta huolettomasti, pääse perille 
turvallisesti, nauti ja rentoudu

NEW

KNAUS TURVALLISUUTTA

NEW

1. KUOLLEEN KULMAN VAROITIN 3

Kuolleen kulman varoitin auttaa pitämään sivuttaista ja 
takana sijaitsevaa liikennettä jatkuvasti silmällä. Järjestelmä 
tarjoaa ajon lisäksi myös siirrettäessä tarvittavan näkyvyyden. 
Korvaamatonta turvallisuutta!

2. PARASTA TURVALLISUUTTA 1, 2, 3

Modernit sisäura-avaimet 1 liukuvat erityisen helposti lukkoon, 
eivätkä jää sileän pintansa ansiosta kiinni housujen taskuun. Jotta 
jokaista luukkua ei tarvitsisi avata ja lukita erikseen, asennamme 
haluttaessa keskuslukituksen 2, 3 asunto-osan oviin ja luukkuihin. 
Näin kaikki on varmistettu yhdellä napin painalluksella. Vielä 
enemmän suojaa tarjoaa lisävarusteena saatava hälytinlaitteisto. 

3. PARHAAT NÄKYMÄT 1 
 

Suuri panoraamatuulilasi mahdollistaa yhdessä säädettävien 
GRAMMER-istuimien ja suurten sivuikkunoiden kanssa 
maksimaalisen näkökulman ylös, alas ja sivulle. Emme asenna 
tuulilasinpyyhkijöihimme yleisratkaisuja, vaan luotamme 
erityisesti tuulilasin kaarteisiin sovitetun järjestelmän tuottamaan 
optimaaliseen pyyhkimistulokseen. Tuulilasinlämmitys estää 
tehokkaasti ikkunoiden huurtumisen. lyhyesti sanottuna: 
Enemmän aktiivista turvallisuutta optimaalisen näkyvyyden 
näkyvyyden ansiosta.

4. ASUNTO-OSAN LUKITUS 1 

Jotta voisit nukkua öisin rauhassa, asennamme asunto-osiemme 
oviin lujasta teräksestä valmistetut massiiviset lukituselementit, 
jotta voit viettää huoletonta lomaa läheistesi kanssa.

5. YHDELLÄ KÄDELLÄ KÄYTETTÄVÄT LUUKUT 1 

 
Moninkertaisesti lukittu ja silti käytettävissä yhdellä kädellä. 
Emme käytä kiertolukkoja, panostamme maksimaaliseen 
mukavuuteen ja helppoon käytettävyyteen. Ovessa oleva 
kaksoistiiviste huolehtii siitä, että tuuli tai sade eivät häiritse 
lomakokemusta.

6. VELOCATE-GPS-SEURANTA 3

Velocaten GPS-seurantajärjestelmä suojaa ajoneuvoasi varkailta. 
Seurantajärjestelmä kuluttaa äärimmäisen vähän virtaa ja se 
voi lähettää paikannussignaalia jopa kolmen kuukauden ajan 
omavaraisesti. Sovellusohjauksen avulla sen käyttö on erittäin 
helppoa. A-GPS huolehtii nopeasta sijainnin selvittämisestä 
ja herkkä GPS-antenni takaa parhaan mahdollisen signaalin 
paikantamista varten vaikeassakin ympäristössä.

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste

Asetamme matkailuautojemme varustelussa erittäin paljon 
arvoa maksimaaliselle käyttömukavuudelle ja turvallisuudelle. 
Esimerkkejä tästä KNAUSiin kehitetyt tuulilasinpyyhkijät ja 
turvallinen yhdellä kädellä lukitava asunto-osan ovi.
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KNAUS MATKAILUAUTON ASUINOSAN 
OVET & ISTUMAMUKAVUUTTA

Vakiovarusteisista ja lisävarusteina tilattavista ovivaihtoehdoista saat lisätietoa mallisarjojen yleiskatsauksesta sivulta 5 alkaen.

Monitoiminnallista KNAUS-

bägiä voit käyttää e
simerkiksi 

ostoskassina tai pap
erikorinaAsuinosan KNAUS EXKLUSIV-

oven Coming-Home-valo toivottaa 

sinut aina tervetull
eeksi

Valmistamme matkailuvaunihimme viittä erilaista ovimallia. 
Ovet ovat visuualisesti tyylikkäitä, tiiviitä ja vankkarakenteisia. 
Tiettyihin pohjaratkaisuihin saa myös erikoisleveän oven.

Uudistuneet ovet KNAUS 
matkailuautoissa

VARUSTELU 1. STYLE 2. STYLE PLUS 3. KOMFORT 4. PREMIUM 5. EXKLUSIV

Sateenkestävä tiiviste (kaksoistiiviste)

Tummennettu ikkuna -- --

Itseliikkuva sulkeutumisjärjestelmä -- --

Moninkertainen lukitus -- --

Piilotettu sarana -- -- --

2 vaatekoukkua kiinteää kiinteää taitettavaa taitettavaa taitettavaa

Monitoimilaukku -- -- --

Sis. roskakorin -- -- --

Sateenvarjolokero -- -- --

Oven lukituslaite / avauksen rajoitin -- -- --

Keskuslukitus -- -- -- --

Coming-Home-valo -- -- -- --

Erityisen leveä 
700 mm oviaukko 
mahdollistaa mukavan 

sisäänmenon

GRAMMER- 
luksusistuimet

Hyvään matkaan tärkeä tavoite on päästä perille turvallisesti ja levänneenä. Jotta voisit 
nousta autosta pitkänkin matkan jälkeen hyväntuulisena ja levänneenä, asennamme 
integroituihin autoihimme mallista riippuen vakiona tai lisävarusteena erinomaiset 
GRAMMER-LUXURY-istuimet. Lisävarusteena saatavana myös SUPER-LUXURY-versio. 

ISTUINVARUSTUS LUXURY LUXURY

Pitkittäisasetus (200 mm)

Selkänojan kaltevuuden asetus

Istuimen kaltevuuden asetus (-6° - +10°)

Istuintyynyn syvyysasetus

Aktiivinen istuinilmastointi tuuletuksella

Integroitu 3-pisteturvavyöjärjestelmä

Turvavyönkiristäjä

Kangaspäällyste

Tunnelinpuoleinen selkänojan lukituksen vapautus

Käsinojat kaltevuussäädettävissä ja käännettävissä 

Pehmustettu (60 mm leveä)

Kiertosäätö (mekanismi istuimessa)

Mekaaninen korkeussäätö (100 mm) --

Pneumaattinen korkeussäätö (100 mm - 10 mm:n 

välein automaattisella painosäädöllä ja jousituksella)
--

Pneumaattinen iskunvaimentimien  

säätö (9-vaiheinen)
--

Pneumaattinen ristiselkätuki --

Istuinlämmitys (2-tasoinen) --

Kompressori --

SUPER-

NEW

Hyvä tuuletus ja pen
kin lukuisat 

säätömahdollisuudet varm
istavat optimaalisen 

istumisergonomian joten voit istua
 useita 

tunteja mukavasti ja terveell
isessä asennossa

 Vakiovarustelu  Oikeus�teknisiin�muutoksiin�pidätetään
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KNAUS�SÄHKÖ-�JA�VESIHUOLTO

Kaksoispohjaisessa ServiceBoxissa 

on keskeisesti sijoit
ettunakaikki 

tärkeät liitännät ja 
säätimet

2

Sähköliitännät, vesisäiliöiden täytöt ja 
tyhjennykset: kaikki samassa huoltoboksissa

VESI, SÄHKÖ, KAASU

Kun matkailuautossa on samat mukavuu-
det kuin kotonakin, on ajateltava niihin 
liittyvän tekniikan sijoittelua. Esimerkkia-
joneuvossamme SUN TI ne on sijoitettu 
ennen kaikkea kaksoispohjaan. Tästä on se 
etu, että kaikki asennukset ovat suojassa 
jäätymiseltä ja ne on helppo huoltaa lattias-
sa olevien aukkojen kautta

A. Huoltoboksi

B. Tuorevesisäiliö

C. Harmaavesisäiliö

D. Akku

E. Kaasupullot

Sähköliitäntä tässä, tyhjennyshana tuolla ja 
tuorevesisäiliö taas jossain muualla – näin eri puolilla 
on sähkö- ja vesijärjestelmien tekniikka monissa 
matkailuautoissa, mutta ei meillä. Jokaisessa KNAUS 
matkailuautossa on käytännöllinen huoltoboksi, johon 
on kerätty samaan paikkaan keskeisesti kaikki tärkeät 
toiminnot ja liitännät. Maksimaalinen käyttömukavuus.

AINUTLAATUINEN HUOLTOBOKSI
 

1.  Tuorevesisäiliön täyttö

2.  Tuore- & ja harmaavesisäiliön puhdistusaukko

3.  Tuore- & ja harmaavesisäiliön tyhjennyshanat

4.  Sähköjohdon läpivienti 
Sähköjohto on vedetty siististi siten, että se menee läpivientinä 
alakautta huoltoboksiin.

5.  Säiliöiden lämmitys 
Täältä voit käyttää vesisäiliöiden lämpimän ilman syötön 
haarasulkua yhdellä käden liikkeellä.

6. Sähköliitäntä

7.  Pakkasvahti 
Ulkolämpötilan laskiessa lähelle pakkaslukemia käynnistyy pak-
kasvahti. Vesijohdoista ja boilerista tuleva vesi ei pääse jäätymään.

8.  Latauksentehostin asunto-osan akulle 
Latauksentehostimen ansiosta asunto-osan akut latautuvat 
tehokkaasti moottorin käydessä.

D

B

C

A

E
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(Kuva on samanlainen)

NEW
BWT BESTCAMP -VESISUODATIN

Kätevä vesisuodatin vastaa kaikkiin hygieniavaatimuksiin ultrasuodatuskalvon ansiosta. Mikro-organismit poistetaan 
tehokkaasti raakavedestä. Näin voidaan valmistaa hygieenisesti moitteetonta vettä täysin ilman kemikaaleja. 
Vesisuodatin voidaan nyt asentaa kaikkiin ajoneuvoihimme ja sen liittäminen on helppoa. 

Huippuluokan tekniikka: Erityisen tehokkaan onttokuitukalvon ansiosta vesisuodatin saavuttaa erinomaisen 
mikro-organismien pidätysarvon > 99,9999 % (log6). Suuri kalvopinta huolehtii suuresta läpäisevyydestä ja 
elintarvikekelpoisten materiaalien käyttö valmistuksessa takaa sen, ettei ylimääräisiä lisäaineita kulkeudu käyttöveteen.

Käytännöllinen asennus: vedensuodattimen huoto tapahtuu helposti ilman työkaluja, siinä on 8 mm:n ”John Guest” 
-pistokeliitäntä. näin vesihuolto toimii myös silloin, vaikka varasuodatinta ei olisi käytettävissä.

Terveellinen nautinto: Vesisuodatinjärjestelmän avulla minimoidaan vedestä saatavien bakteerien määrä ja niiden 
aiheuttama vaara. Erityisesti riskialueilla suodatin on järkevä ja tarpellinen sairauksien ennaltaehkäisijä. se suojelee 
ajtiivisesti terveyttäsi.

Näin helppoa on suodattimen vaihtaminen & käyttö

Tuorevesisuodattimemme takaa 
puhtaan lomanautinnon

Likainen vesi ei 
ole ainoastaan 

epämiellyttävää, se 

on myös terveysriski

Ruoanlaitto ja suihku
ssa 

käynti hygieenisellä,
 puhtaalla 

vedellä on KNAUSissa käsite
BWT:n 

vesisuodatin toimii 
ilman kemikaaleja

Vaikka matkakohteessa olisi kuinka kaunista tahansa, vilkaisu 
raikasvesisäilöön saattaa samentaa riemun nopeasti. Valitettavasti 
puhdas vesi ei ole kaikkialla itsestäänselvyys. Siksi on tärkeistä, että sinulla 
on mahdollisuus tuottaa tarvittaessa itse puhdasta vettä. Kumppanimme 
BWT:n�suurtehosuodatinjärjestelmän�avulla�tämä�on�nyt�mahdollista.

1. Vedensuodatin asetetaan ajoneuvoosi vasta ajoneuvon 

luovutuksen yhteydessä, jolloin sitä voidaan käyttää 

ilman huoltoa jopa 6 kuukauden ajan.

3. Suodatinosa on käyttökelpoinen jopa 6 kuukauden ajan. 

Sensori näyttää suodattimen ajankohtaisen tilan.

2. Asennus on erityisen helppoa pistoliitännän ja 

selkeiden ohjeiden ansiosta.

4. Vaikka varasuodatinta ei olisi mukana, välikappale 

takaa silti vedensyötön jatkuvuuden.

1 2

3 4
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Kaikkien toimintojen 

intuitiivinen käyttö

Home-painike johtaa su
oraan 

takaisin päävalikkoo
n

Tästä löydät 
järjestelmän 
laajennetut 
toiminnot

Käytännöllinen pääkyt
kin

1. ALOITUSNÄYTÖN YLEISKUVA 

Tästä näet ajoneuvon kaikki tärkeät tiedot yhdellä 
silmäyksellä. Yksittäisiä alueita näpäyttämällä 
siirrytään yksityiskohtaisiin asetuksiin.

2. MONIVYÖHYKKEINEN 
ILMASTOINTIAUTOMATIIKKA  

Tästä voidaan ohjata useampia ilmastointivyöhyk-
keitä. Valitset haluamasi lämpötilan ja automatiikka 
säätelee lämmitystä sekä ilmastointilaitetta tilan-
teen vaatimalla tavalla.

3. VESISÄILIÖN TÄYTTÖTASON NÄYTTÖ 

Tässä näet yhdellä silmäyksellä, mikä on ajoneuvon 
säiliöiden täyttötaso. Lisäksi laite auttaa akustisesti 
raikasvesisäiliötä täytettäessä. 

4. VALO-OHJAUS KOKO AJONEUVOSSA 

Keskeinen ohjaus oleskelutilan valoille, kylpyhuoneen 
valolle tai makuuhuoneen tunnelmavalaistukselle 
samanaikaisesti? Ei ongelmaa. Ohjauspaneelin avulla 
huolehdit sopivasta valaistustunnelmasta jokaisessa 
KNAUS-auton sopessa.

5. YKSITYISKOHTAINEN AKKUVALVONTA 

Valvo ajoneuvosi akkujen lataustilaa tässä. Yhdessä 
akkuanturin kanssa (vakiona asunto-osan akussa) 
voit kutsua esiin lisätietoja.

6. KÄYTÄNNÖLLINEN ETUOSAN 
PIMENNYS

Etuosan pimennyksen asetusvalikon avulla voidaan 
valita esiasetetuista asennoista ja ajaa haluttuun 
asentoon yhdellä painikkeen painalluksella.

Luonnollisesti voit ohjata lämmitystä ja ilmastoin-
tilaitteita myös manuaalisesti, aktivoida ALDE-te-
hostimen esimääritellyillä ajoneuvon alueilla ja tarkkailla 
sisä- ja ulkolämpötilaa sekä kellonaikaa ja päiväystä. 

Tutustu KNAUS smart CI:hin*  
Koko tekniikka käsiesi ulottuvilla

KEHITTYNYT TEKNIIKKA 

KNAUS smart CI -järjestelmä on käytössä sen 
ensiesittelystä (SUN TI vuonna 2014) lähtien ja 
sitä kehiteään jatkuvasti. Järjestelmä on huolto- 
ja korjausystävällinen.

A. Käyttöpaneeli

B.  Digitaalisesti verkotettavissa 
Sähköjakelukaappi

C.  Valonohjausmoduuli ja 8  
digitaalista lähtöä

KNAUS SMART CI

* Mallikohtainen

KNAUS�smart�CI:llä�teknisten�yksityiskohtien�keskeinen�ohjaus�on�
erityisen helppoa ja käyttäjäystävällistä. Käyttöpaneelimme 4,3 
tuuman kapasitiivisella kosketusnäytöllä on miellyttävä ja helpoin 
tapa ohjata ajoneuvon kaikkia toimintoja keskitetysti. Älypuhelimen 
tavoin sitä voidaan ohjata intuitiivisesti kuvaruutua koskettamalla. 

Käytännöllinen pääkytkin
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KNAUS SISÄTILAT

1. KORKEALAATUISET MATERIAALIT 1 
 

Materiaalien mahdollisimman pitkä ikä perustuu 
korkeaan laatuun. Siksi asennamme massiiviset 
valuristikot, naarmuuntumattomat ruostumattomat 
teräsaltaat, laadukkaat metallikahvat, tyylikkäät 
akryylilasihyllyt ja paljon muuta.

2. HEADUP-NÄYTTÖ & 
NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ 
LEIRINTÄOHJELMISTOLLA 3

Uuden Headup-näytön avulla saadaan ruudulle kaikki 
tärkeät tiedot, kuten nopeus, navigointitedot sekä 
liikennemerkkien tunnistus kuljettajan näkökenttään. 
Näin katsetta ei tarvitse tarpeettomasti kääntää 
pois tiestä ja voidaan keskittyä optimaalisesti 
liikenteen tapahtumiin. Jotta ajosta tulisi entistä 
stressittömämpää ja myös viihdyttävää, Pioneer-
navigointijärjestelmä tarjoaa kaiken infon ja 
viihdykkeen, mitä matkoilla tarvitaan. Siinä on 
Multi-Touch käyttöpaneeli, 44:n Euroopan maan 
kartta, DAB+ vastaanotin, Apple CarPlay, Android Auto, 
Parrot Bluetooth handsfree ja 13 Band Equalizer antaa 
optimaalisen äänentoiston. Siinä on siis kaikki, mitä 
nykyaikaiselta multimedia/navigointijärjestelmältä 
voi toivoa. Ja lisänä vielä kolmen vuoden maksuton 
karttojen päivitys.

3. OHJAAMON MUKAVA SUUNNITTELU 1, 2, 3

Jotta myös matkustajalla olisi kaikki tarvittava ajon 
aikana tarvittava käsillä, matkustajan istuimen 
vieressä on tilava säilytyslokero 2, jossa on kaksi hyvin 
suuniteltua osastoa. Älypuhelin, nenäliinat, aurinkolasit 
— kaikki tallessa ja helposti käsillä. Kun saavutaan 
perille ja halutaan yksityisyyttä tai auringonsuojaa , 
voidaan koko ohjaamo suojata ulkoapäin käytännöllisen 
pimennyksen 1 avulla. Sähköinen käyttölaite 2, 3 
(lisävaruste) tekee sen käytöstä erityisen mukavaa.

4. MAGNEETTILUKKO 2 
 

Korkealaatuinen oven magneettilukko mahdollistaa 
kylpyhuone/pukeutumistilan vaihtelevan käytön. Ovi 
sulkeutuu pehmeästi ja lähes äänettömästi.

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste

Asunto, jossa on kylpyhuone, makuuhuone, olohuone 
ja keittiö katu-uskottavassa kompaktikoossa. 
Tämän lisäksi älykkäästi ratkaissut yksityiskohdat, 
kuten himmennettävä tunnelmavalaistus, tekevät 
oleskelutilasta lempipaikkanne.

Kattavat tiedot 

matkailuajoneuvojen 

makuutoiminnoista löydät 

sivulta 32 alkaen ja 

erilaisista vuoderat
kaisuista 

sivulta 34 lähtien

Valloittavat sisätilat: Tämä kaikki löytyy 
matkailuautoistamme
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KNAUS KALUSTEET

Me emme rakenna pilvilinnoja vaan  
toimivia ja raikkaita lomakoteja

LAADUKKAAT  
KIINTEÄT KALUSTEET 2

Miellyttävä ja terveellinen huoneilma 
edellyttää ennen kaikkea hyvää 
ilmankiertoa.

Seinäkaapit:
Erityisen stabiilit seinäkaapit asennetaan 
niin, että seinän ja kaapin väliin jää tyhjää 
tilaa. Tällöin ilma pääsee kiertämään 
kaappien takaa. Kaappeihin ei pääse 
muodostumaan kondensiovettä, joten 
vaatteenne ja tavaranne säilyvät 
miellyttävän kuivina ja raikkaina.

Keittiö:
Kaikki kalusteet tuulettuvat takaa, 
joten lämmitysilma pääsee kiertämään 
optimaalisesti. Lämmin ilma kiertää 
kalusteiden takana olevien tuuletusaukkojen 
kautta, jolloin miellyttävä lämpö pääsee 
leviämään koko ajoneuvoon.

1. MASSIIVISET ALUMIINIPROFIILIT 1

Kalusteilla on suuri merkitys koko auton korin vakauden 
kannalta. Siksi käytämme kalusteissamme erittäin 
vahvoja alumiiniprofiililistoja, jotka ovat kestävämpiä kuin 
massiivipuulistat ja huomattavasti kevyempiä.

2. KORKEALAATUISET SOFT-CLOSE LUUKUT 1

Ei tarvitse lyödä tai painaa eikä kuulu kolinaa. Korkealaatuis-
ten saranoiden ansiosta sulkeutuvat Soft-Close luukut peh-
meästi ja painuvat kiinni ilman, että sinun pitäisi tehdä jotain.

3. KESTÄVÄ TULPPAKIINNITYS 1

Kalusteidemme toisiinsa kiinnittämisessä käytämme aina 
tulppakiinnitystekniikkaa. Kiinnitys osuu tällöin erittäin 
tarkasti kohdalleen ja kalusteista tulee huomattavasti 
jämäkämmät. Ne säilyttävät toimivuutensa vielä vuosienkin 
käytön jälkeen.

4. NAARMUUNTUMATTOMAT HPL PINNAT 1

High-Pressure-laminaatti on tarkoitettu erityisesti kovaa 
kulutusta vaativille pinnoille, kuten esim. keittiössä. 
HPL-laminaatti valmistetaan puristamalla yhteen useita 
kerroksia kovan paineen alaisena, jolloin saadaan aikaan 
kestävä pintamateriaali. Työ- ja pöytätasomme ovat täten 
naarmuuntumattomia.

5. STABIILIT SOFT-CLOSE VETOLAATIKOT 1

Yhteistyökumppaninamme vetolaatikoiden valmistuksessa 
on laadustaan tunnettu GRASS, joka toimittaa tuotteitaan 
vain luksusbrandeille, jonka huomaa. Laatikot liukuvat niin 
pitkälle ulos, että myös aivan perältä on helppo ottaa ja laittaa 
tarvikkeita. Ne liukuvat hyvin ja sulkeutuvat pehmeästi koko 
ajoneuvon käyttöiän.

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste

Kalusteisiin kohdistuvat vaatimukset ovat meidän 
matkailuautoissamme erittäin suuret. Pelkkä upea 
design ja runsaat säilytystilat eivät riitä. Me vaadimme 
pitkäikäisyyttä, kestäviä rakenteita ja teknologiaa, joka 
toimii mahdollisimman pitkään.
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SUN I 700 LX:n 
parivuodetta voidaan 

siirtää sähköisesti 
tilan 

optimoimiseksi

KNAUS NUKKUMISMUKAVUUTTA

Nukahda taivaallisesti ja herää rentoutuneena! Jotta voisit aloittaa 
tapahtumarikkaan lomapäiväsi levänneenä, on vuoteen suunnittelu meille 
kunnia-asia! Konseptimme kattaa laadukkaat materiaalit, loppuun asti 
harkitut�yksityiskohdat�ja�vuoderatkaisut. Hyvä�uni�on�ensisijaisen�tärkeää.

UNEN 
IHANUUTTA 1. ERINOMAISET EVOPORE HRC -PATJAT 1 

30 % kevyempi ja 40 % parempi joustavuus vaahtomuovipatjoihin 
verrattuna. 5-vyöhykkeiset EvoPore-patjat (1a) takaavat erinomaisen 
nukkumismukavuuden ja ne ovat pitkäikäiset. High-Resilience-Climate-
teknologia huolehtii siitä, että patja pysyy joustavana ja raikkaana myös 
vaihtelevissa ilmasto-olosuhteissa. ylellisimmät unet tarjoaa valinnainen 
WaterGel-sijauspatja (1b), joka on vielä 50 mm normaalia paksumpi. 
Hengittävä patja myötäilee sulavasti vartalosi muotoja.

2. LÄMMITETTÄVÄT PATJAT 2, 3

Kaikille, jotka palelevat hetkästi, matkustavat mielellään talvella 
tai haluavat käydä valmiiksi lämpimään vuoteeseen, on saatavana 
lisävarusteena mukavuuspatjojen sähköinen lämmitysjärjestelmä. 
Takaisinkytkentäautomaatin ansiosta ylikuumenemiseta ei ole pelkoa.

3. OPTIMAALINEN SÄLEPOHJA 1

Paraskin patja vaatii hyvän alusrakenteen. Siksi asennamme vakiona 
laadukkaat sälepohjat joissa säleiden välinen etäisyys tarjoaa sekä 
optimaalista vakautta että erinomaisen ilmanvaihdon vuoteessa.

4. VUOTEEN LAAJENNUS 2, 3

Haluamme tuottaa sinulle mahdollisimman paljon makuutilaa. Siinä 
auttavat myös erityiset yksityiskohtaiset ratkaisut, kuten esimerkiksi 
muuntuva jalkatilan laajennus parivuoteissa ja rullasälepohjat ja 
patjanalustat erillisvuoteissa. 

5. NOUSUKORKEUS 1

Suunnittelijamme kiinnittävät kaikissa pohjaratkaisuissa huomiota siihen, 
että vuoteeseen nousu tapahtuu mahdollisimman helposti. Yksittäisvuo-
teiden laajennusosassa 3 varastoitavat tikkaat takaavat turvallisen vuotee-
seen nousun. vuoteet rakentaa useissa malleissa rakentaa myös matalana 
versiona 2 (mukaan lukien vaatekaappi vuoteen jalkopään päällä).

6. VARASTOTILAA, PISTORASIOITA & VALAISTU 2

Luetaan vielä vähän, ladataan älypuhelin yön yli ja pidetään silmälasit käden 
ulottuvilla! Kaikkeen tähän ja moneen muuhun löytyy makuualueelta miellyt-
tävä, himmennettävä valaistus, loppuun asti harkitut säilytystilavaihtoehdot 
sekä riittävä määrä pistorasioita.

7. TEKSTIILITILANJAKAJAT 1 & SEINÄVERHOILU 1

Mikäli yhdessä matkaava seurue on suuri, on yksityisyys erityisen tärkeää 
rauhallisten yöunien takaamiseksi. Tässä auttavat tekstiilitilanjakajat, jotka 
voidaan vetää helposti esiin, ne tarjoavat miellyttävän näkösuojan. Soft-
Touch-seinäverhoilu tekee makuutilasta myös visusaalisesti viihtyisän.

1 Kaikissa malleissa 2 Mallista riippuen 3 Lisävaruste

Makuumukavuus 

optimoidaan tarkasti 

sopivilla, lisävarusteen
a 

saatavilla muotoon 

ommelluilla lakanoilla
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203 x 85 cm
203 x 85 cm

Yksi�miellyttävän�matkustelun�tärkeimmistä�kysymyksistä:�
Kuinka sinä haluat nukkua? Pidätkö avarista 
yksittäisvuoteista vai nukutko mieluummin poikittain? 
Minkä vuodeversion valitsetkaan, voit aina iloita KNAUSin 
nukkumismukavuudesta.

Vuoteiden alla oleva 
tila toimii 

ylimääräisenä säilytystil
ana 

ja hyvin suunnitelt
ujen 

vetolaatikoiden ansi
osta tavarat 

pysyvät hyvässä jär
jestyksessä

ERILLISVUOTEET SUN I 900 LEG

KNAUS VUOTEET

QUEEN-VUODE

NOSTOVUODE

ERILLISVUOTEET VIERASVUODE

POIKITTAISVUODE

Rennosti alas. Toista erillistä makuualuetta 
varten voidaan nostovuode laskea todella 
helposti pitkälle alas. Nousu on näin 
turvallista myös ilman tikkaita. Vuoteen 
ollessa yläasennossa säilyy miellyttävä 
seisontakorkeus.

Pohjaratkaisut: VAN I 500 MD, 600 MG,  
650 MEG, L!VE I 650 MEG, 700 MEG, SUN I  
700 LEG, 700 LX, 900 LEG, 900 LX

Täydellisesti suunniteltu pitkään 
nukkuville. Koko ajoneuvon leveyden 
hyödyntäminen nukkumatilaksi tuo 
mukanaan�kaksi�etua:�Ensinnäkin�
makuuala on erityisen avara. Toiseksi 
tila käytetään tehokkaasti ja syntyy 
suurenmoinen tilantuntu.

Pohjaratkaisut: VAN I 550 MD, 600 MG

Virkistäytymisen keskipisteessä. 
Parivuoteeseen päästään mukavasti 
molemmilta puolilta. Vuoteen vieressä on 
kummallakin puolella suuri vaatekaappi. Hyvä 
esimerkki ehokkaasta tilankäytöstä on SUN 
I 700 LX -mallissa sähköinen liukuvuoteen 
ohjaus, joka pienentää käyttämättömän 
vuoteen ja tuo näin lisää tilaa.

Pohjaratkaisut: SUN I 700 LX, 900 LX

Muuntuva & mukava. Ruokailuryhmä 
voidaan muuntaa käden käänteessä 
ylimääräiseksi nukkumapaikaksi. Tukeva 
yksipylväinen nostopöytä lasketaan sitä varten 
kätevästi alas. Tarkasti sopivan pehmusteen 
ansiosta syntyy näin vakaa, mukava makuuala.

Pohjaratkaisut: VAN I 550 MD, 600 MG,  
650 MEG, L!VE I 650 MEG, 700 MEG, SUN I  
700 LEG, 700 LX, 900 LEG, 900 LX

Avara. Yksittäisissä vuoteissa on 
erityisen paljon tilaa virkistäytymiseen. 
Laajennuspalojen ansiosta vuoteet voidaan 
suurentaa yhdeksi suureksi makuualaksi. 
Tarkasti sopivat pehmusteet takaavat 
makuumukavuuden ja niiden säilytys on 
helppoa silloin kun niitä ei tarvita.

Pohjaratkaisut: VAN I 650 MEG, L!VE I 650 MEG,  
700 MEG, SUN I 700 LEG, 900 LEG

Mahtavaa monipuolisuutta: 
Tutustu vuodeversioihimme
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SIVUKEITTIÖ VAN I 650 MEG

KNAUS KEITTIÖVAIHTOEHDOT

KOMPAKTIKEITTIÖ VAN I 550 MD

MEIDÄN HERKULLISET 
KEITTIÖVAIHTOEHDOT

L-KEITTIÖ SUN I 900 LEG

L-KEITTIÖ

SIVUKEITTIÖ

KOMPAKTIKEITTIÖ

Keittiön täytyy kestää ja vastata moniin vaatimuksiin. Kulutusta 
kestävät työtasot, laadukkaat laitteet sekä tarkkaan harkittu 
kokonaisuus, jossa kaikki on lähellä ja säilytystilaa on runsaasti. 
Nämä kaikki kuuluvat vakiona jokaiseen KNAUS keittiöön.

Keittiön pidennysosa lisää käytettävyyttä. 
Erillisen jääkaapin ansiosta se on varsin suuri. 
Käännettävä työtason pidennys tarjoaa lisätilaa 
valmisteluja varten.

Pohjaratkaisut: VAN I 600 MG, 650 MEG,  
L!VE I 650 MEG

Tehokkaasti integroitu. Kompakti keittiö 
sijaitsee asunto-osan oven ja ohjaamon välissä. 
Erityisen syvän tiskialtaan ja keittiöryhmään 
integroidun jääkaapin ansiosta jokainen 
neliösentti käytetään optimaalisesti hyödyksi. 
Käytännöllistä�pöytää�katettaessa:�ruokailuryhmä�
sijaitsee suoraan keitttiötä vastapäätä.

Pohjaratkaisut: VAN I 550 MD

Tilava L-muoto. Kulmakeittiössä 
keittiöryhmä sijaitsee ruokailuryhmän 
takana. Näin tiskiallas ja liesi voidaan 
sijoittaa kulmaan. Tämä tarjoaa 
erityisen paljon työtasoa sekä tilaa 
suurelle jääkaapille.

Pohjaratkaisut: L!VE I 700 MEG, SUN I 
700 LEG, LX, 900 LEG, LX
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KOMFORT

KYLPYHUONE

FIX- KYLPYHUONE

KNAUS KYLPYHUONEET

VAIHTOEHTOJA 
KYLPYHUONEISIIN

LUKSUS-

KYLPYHUONE LEG

LUKSUS-

KYLPYHUONE LX

TILAVA KYLPYHUONE SUN I 700 LEGTILAVA KYLPYHUONE SUN I 700 LEG

TILAVA 

KYLPYHUONE

Elegantti & tilava. Tilakylpyhuoneen 
konsepti on harkittu viimeistä yksityiskohtaa 
myöden. Erillinen suihkualue on todella 
tilava.�Pesu-�ja�WC-tilan�ovi�toimii�samalla�
tilanjakajana oleskelutilaan päin. Näin syntyy 
tarvittaessa�tilava�kylpyhuone.�Kääntyvä�WC�
mahdollistaa runsaan jalkatilan.

Pohjaratkaisut: SUN I 700 LEG, LX

Lisämukavuutta. Kääntyvä seinä 
mahdollistaa toiselle puolelle erityisen 
tilavan suihkukaapin. Toisella puolella on 
pesuallas. Näin sinulla on käytössäsi aina 
se toiminto, jonka kulloinkin tarvitset.

Pohjaratkaisut: VAN I 550 MD, 600 MG, 
650 MEG, L!VE I 650 MEG

Luksuskylpyhuone & yksittäisvuoteet. 
Hyvin suunnitellun ovirakenteen ja 
magneettilukon ansiosta voidaan erottaa 
WC-tila�tai�koko�kylpyhuone.�Näin�syntyy�
ainutlaatuinen tilan tuntu, jota täydentävät 
ylelliset yksityiskohdat, kuten lasinen 
suihkukaappi integroidulla kattoikkunalla ja 
arvokkaan vaikutelman antava peilikaappi.

Pohjaratkaisut: SUN I 900 LEG

Täydellistä tilankäyttöä. Kiinteässä 
kylpyhuoneessa kaikki on keskeisellä 
paikalla ja harkitusti järjesteltynä. Jokainen 
nurkka käytetään mahdollisimman tarkoin 
hyödyksi. Avara suihkualue on varustettu 
laadukkailla hanoilla ja säilytyskaapeissa 
on riittävästi tilaa kosmetiikkatuotteille.

Pohjaratkaisut: L!VE I 700 MEG

Luksuskylpyhuone & parivuode. 
Yhdistelmänä parivuoteen kanssa pesu- 
ja peilikaappi ovat lisäseinässä vuoteen 
jalkopäässä. Näin syntyy erittäin 
hienostunut kokonaiskuva. Myös 
tässä laadukas lasinen suihkukaappi ja 
käytännölliset hyllyt luovat mukavuutta.

Pohjaratkaisut: SUN I 900 LX

Tyylikäs, harkittu ja tilava. Panostamme muotokauniiseen suunnitteluun, 
Mahdollisimman runsaisiin säilytystiloihin ja hyvän olon ilmapiiriin. 



se on 

luokkansa 

kevein ajoneuvo.

siinä on dynaaminen 

ulkonäkö korin 

aistikkaan grafiikan 

ansiosta.

se on vain  

2,20 m:n leveä, 

kulkee kuin kotonaan 

myös kapeilla teillä.

KOMPAKTI

Dynaaminen linjaus ja 

progressiivinen muotokieli 
kääntävät katseita

Optimaalinen näkyvyys 
ja miellyttävä valo 

LED-lähivalojen ansiost
a

Asunto-osan KNAUS 
STYLE -ovessa on 

sisäpuolella käytänn
öllinen 

roska-astia ja 2 
vaatekoukkua

Maksimaalisen käyttömukavuuden 

vuoksi kaikki tärke
ät kytkennät, liitän

nät 

ja poistohanat sija
itsevat keskitetysti

 

ServiceBoxissa (lisätietoja s
ivuilla 22–23)

Ainutlaatuinen alumiinipohja takaa 

osaltaan ajoneuvon 
pitkän iän

#NRO 1, KOSKA ...
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VAN I 550 MD

VAN I 600 MG

VAN I 650 MEG

276 cm

220 cm
596 - 700 cm

VAN I HIGHLIGHTS & VAIHTOEHDOT

VAN I

4-5   4  
 

       

Pohjaratkaisut 3

Sallittu kokonaispaino kg 3.500

Maksimaalinen kuormitettavuus kg 630-800

Katso lisää 

www.knaus.com/vani  

Miellyttävät, parivuo
teeksi 

laajennettavat yksit
täisvuoteet

Tilava mukavuuskylpyhuone 
kääntöseinällä

Uskomattoman 
kompakti 
pohjaratkaisu 4 
nukkumapaikalla

Sivulla13 lisää tietoA High-

Strength-lujitemuovikaton 

ominaisuuksista

ABS-PMMA-materiaalia 

VAN-mallisarjassa

Erikoisikkunat vähen
tävät 

ajomelua, ovat turvallis
ia 

näyttävät lisäksi er
inomaisilta

Tämä pohjaratkaisu 
on todellinen aarre. 
Matkalleen Skotlantiin 
Marie ja Anton hyödyntävät 
600�MG�-mallin�680 kg:n�
lisäkuormausmahdollisuuden 
runsaille varusteilleen. 
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VAN I 600 MEG

VAN I ASUMINEN & ELÄMINEN

Hyvä maku. Niin tyylikkäässä 
sisustuksessa, kuin myös 
pyyntituoreessa grilliherkussa, 
jota Anton juuri paistaa. Marie 
pitää molemmista.
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21 VAN I 650 MEG VAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG

VAN I ASUMINEN & ELÄMINEN

1.  Erinomaiset GRAMMER-istuimet. 
Hyvät säätömahdollisuudet ja aktiivinen 
istuintuuletus mahdollistavat rennon 
asennon myös pitkillä matkoilla. tämä 
kaikki sisältyy vakiovarustukseen.

2.  Ulos kierrettävä pöytä. Pöytä voidaan 
sovittaa joustavasti tarpeiden mukaan, 
juuri sen mukaan, paljonko tilaa 
kulloinkin�tarvitaan. 

ISTUINRYHMÄT

550 MD Sohva

600 MG Sohja ja sivuistuin 

650 MEG Sohva

Vakuuttavia 
näkymiä }

Lisätietoja GRAMMER 

Luxury- ja Super Luxury 

-istuimista löytyy sivulta 
21

Käytännölliset LED-Touch-

spotit takaavat opt
imaalisen 

käyttömukavuuden

Pöydän aitopuureunu
s 

on osa kodikasta 
ilmapiiriä

USB-pistorasiat 
vakiovarusteina
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1 2

3

VAN I RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

KEITTIÖT

550 MD Kompaktikeittiö

600 MG Sivukeittiö  

650 MEG Sivukeittiö

Lisätietoja keittiöistämme 
löytyy sivuilta 36 - 37.

Mehukkaita herkkuja 
keittiöstä ja grillistä. 
Erittäin vakaan ja 
helposti käytettävän 
työtason jatkeen 
ansiosta tilaa on todella 
monille herkuille.

SIVUKEITTIÖ VAN I 650 MEG

1.  Tilava jääkaappi. 145 litran 
jääkaappi pakastelokerolla 
tarjoaa runsaasti 
varastotilaa matkaherkuille.

2.  Keittiöversio 550 MD. Myös 
VAN�I:n�kompaktikeittiö�on�
täydellisesti varustettu.

3.  Kestävät HPL-pinnat. VAN 
I näyttää erinomaiselta vielä 
monien vuosienkin jälkeen.

SIVUKEITTIÖ VAN I 650 MEG

SIVUKEITTIÖ VAN I 600 MG

KOMPAKTIKEITTIÖ VAN I 550 MD

Soft-Close-yläkaapit 
automaattisella 

lukituksella 
takaavat parhaan 

käyttömukavuuden

TRUMA i-Net -järjestelmä: Ohjaa ajoneuvon 

lämmitystä ja monia muita toimintoja kätevästi 

älypuhelimella tai tabletilla 

HPL-työtasoista lisää 
sivulla 31

Käytännöllinen työtas
on 

jatke yhden käden 
käytöllä

Soft-Close-laatikot aadukk
ailla 

GRASSin kokonaan avautu
villa 

laatikoilla ovat erit
täin käytännölliset
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1 2

3

201 x 81 cm

189 x 81 cm

VAN I NUKKUMINEN & UNI

 Erillisvuoteet  Nostovuode Poikittaisvuode  Vierasvuode

VUOTEET

550 MD   4   
600 MG   5    
650 MEG   4  

Lisätietoja vuoteistamme  
löytyy sivuilta 34 - 35.

ERILLISVUOTEET VAN I 650 MEG ERILLISVUOTEET VAN I 650 MEG

NOSTOVUODE VAN I 650 MEG1.  Optimaalisesti käytettävät vaate-
kaapit. Suuren kaapinoven ansiosta 
erityisen helppo käyttää, varustettu 
käytännöllisillä säilytystiloilla sekä 
vaatetangoilla.

2.  Laajennettavat erillisvuoteet. 
Vedä rullasälepohja ulos ja aseta 
pehmuste paikoilleen. Näin olet 
muuttanut yksittäiset vuoteet 
parivuoteeksi.

3.  Laadukas nostovuode. Tässä nu-
kutaan EvoPore-patjan ja sälepoh-
jan ansiosta aivan yhtä hyvin kuin 
kiinteässä vuoteessa.

Todellinen lepopäivä? Viihtyisässä 
takaosan vuoteessa Maria viettää 
joskus lähes koko päivän uppotuen 
teekupillisen äärellä kirjojensa pariin.

ERILLISVUOTEET VAN I 650 MEG

Kaasupainejousi pitää
 

luukut tehokkasti k
iinni

Erityisen helppo nou
su matalien 

kiinnityspisteiden a
nsiosta

Maittavia unia varten
 

myös VAN I on varustettu 

erinomaisilla EvoPore-

patjoilla. Lissää EvoPore-

patjoista sivulla 33 

Ylellisesti työstetyt
 pinnat ja laadukka

at 

materiaalit luovat ko
dikkaan ilmapiirin
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1 2 VAN I 650 MEGVAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG

VAN I PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

1.  Tilava mukavuuskylpyhuone. VAN I 
tarjoaa paljon liikkumatilaa ja lukuisia 
säilytystasoja.

2.  Suuri suihkualue. Kun kääntöseinä 
käännetään sivuun, syntyy avara 
suihkutila mukaanlukien kaikki, mitä 
siihen tarvitaan. Näin peili, pesuallas 
ja�WC�pysyvät�kuivina.�

Komfort kylpyhuone

KYLPYHUONEET

550 MD Komfort kylpyhuone

600 MG Komfort kylpyhuone

650 MEG Komfort kylpyhuone

Lisätietoa kylpyhuoneistamme 
löytyy sivuilta 38 - 39.

Vasemmalla suihkukaappi, o
ikealla kylpyhuone: 

Kääntöseinä tekee yh
destä huoneesta kak

si

Mukavuuskylpyhuone. 
Huoliteltu ulkonäkö vaatii 
toimivan kylpyhuoneen. 
Tilavissa säilytyslokeroissa 
Anton voi säilyttää kaikkea 
siistiytymiseen vaadittavaa.



NÄYTTÄVÄ

NEW

#NRO 1, KOSKA ...

Styling-paketti ja sen laadu
kkaat 

kromiaplikaatiot, dynaam
iset 

kalvografiikat, hiili
kuituoptiikka 

ja aistikkaat sivup
aneelit ovat 

todellisia katseenva
ngitsijoita

Vakiovarusteena olev
an 

latauksentehostimen ansiosta ajoaika 

hyödynnetään L!VE I -mallissa 

entistäkin tehokkaa
mmin ja asunto-osan 

akku latautuu ennä
tyksellisen nopeast

i

Täys-LED-valonheittimet 

huolehtivat ihantee
llisesta 

näkyvyydestä ja lis
äävät 

turvallisuutta yöaj
ossa

Valtava panoraama-etuikkuna 

tuo mukanaan ihanteellise
n 

näkymän sekä mahtavan 

tilantunteen oleskel
utilassa

siinä yhdistyvät 

toiminta ja design 

täysin uudella tavalla.

se erottuu 

ylivoimaisella hinta-

laatusuhteella.

se ilmentää näyttävän 

keulamuotoilunsa 

ansiosta integroitujen 

autojen uutta aikakautta.
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L!VE I 650 MEG

L!VE I 700 MEG

279 cm

699 - 753 cm

232 cm

L!VE I

4-5   4  
 

       

Pohjaratkaisut 2

Sallittu kokonaispaino kg 3.500 

Maksimaalinen kuormitettavuus kg 415-570

Katso lisää 

www.knaus.com/livei  

L!VE I HIGHLIGHTS & VAIHTOEHDOT

Jürgen Thaler, tuotepäällikkö
KNAUS Reisemobile & Caravans

Minun vinkkini

Lisävarusteena valt
ava 

177 litran jääkaappi

Vakiovarusteisen nos
tovuoteen 

ansiosta autosta löy
tyy jopa 5 

mukavaa nukkumapaikkaa

Todellinen KNAUS 

modernein CATEYE 

evolution -takavalo
ineen, 

dynaamiset suuntavilkut 
mukaan lukien 

 e.hit-

takatelinejärjestelm
ä on 

todellinen maailmanuutuus. 

Lisätietoja tästä lö
ytyy 

sivulta 103

”Suosittelen sähköpyörien & 
lisämatkatavaroiden kuljettamiseen uutta 
e.hit-takatelinejärjestelmää. Järjestelmä 
tarjoaa ainutlaatuista muuntuvuutta ja 
maksimaalisen kuljetuskapasiteetin. Lisää 
tietoja löydät sivulta 103.”

Mikä voisi olla mukavampaa? 
Nautit rennon pyöräretken 
jälkeen oman rakkaan matkakotisi 
mukavuudesta ja upeista 
näkymistä, missä sitten kuljetkin. 
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L!VE I 650 MEG

L!VE I ASUMINEN & ELÄMINEN

Lisätilaa uusille ideoille. Simone ja Tom tuntevat 
olonsa todella kotoisaksi avarassa oleskelutilassa. 
Useiden ikkunoiden ja tunnelmavalaistuksen 
ansiosta sisätilat ovat kauniin valoisat.
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1

3

2L!VE I 650 MEG L!VE I 650 MEG

L!VE I 700 MEG

L!VE I 650 MEG

24 "

L!VE I ASUMINEN & ELÄMINEN

ISTUINRYHMÄT 

650 MEG Sohja ja sivuistuin 

700 MEG Sohja ja sivuistuin 

Täydellinen 
illanistujaisiin

1.  Ulos siirtyvä televisio. Valinnainen 
24" televisio on varustettu HD-
virittimellä ja se voidaan upottaa 
helposti penkin taakse ajon aikana 
ja silloin kun sitä ei käytetä.

2.  Ohjaamon pimennys. Yörauhan ja 
yksityisyyden takaamiseksi voidaan 
etu- ja sivuikkunat peittää.

3.  L-istuinryhmä. Oleskelutila voidaan 
varustaa mukavalla L-istuinryhmällä, 
johon kuuluu teleskooppinen 
yksipylväinen nostopöytä. Pöytälevyä 
voidaan siirtää kaikkiin suuntiin ja 
näin se voidaan sovittaa joustavasti 
erilaisiin käyttötilanteisiin.

Saatavana myös vaakasuorana 

sähkökäyttöisellä las
kosverholla 

Ainutlaatuiset 
näkymät suuren 
panoraama-
etulasin ansiosta 

Kestävä jahtikuviolla
 

oleva lattia antaa 

hienostunutta tunn
elmaa

GRAMMER-

istuimet huolehtivat 
lisämukavuudesta

Uusi L!VE-ohjaamonovi 

tarjoaa lippupidikkeen sekä 

kolikkolokeron kalta
isine 

varusteluominaisuuksineen 

paljon uudenlaista 
mukavuutta
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1 2

3

L!VE I RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

L-KEITTIÖ L!VE I 700 MEG

SIVUKEITTIÖ L!VE I 650 MEG

SIVUKEITTIÖ L!VE I 650 MEG

L-KEITTIÖ L!VE I 700 MEG

KEITTIÖT

650 MEG Sivukeittiö 

700 MEG L-keittiö

Lisätietoja keittiöistämme 
löytyy sivuilta 36 - 37.

Keittiön takaseinä on
 

helppo puhdistaa ja
 se 

nivoutuu täydellise
sti 

hienostuneeseen 
kalustedesigniin

Moniosaisen 
valuristikon 

ansiosta kattilat 
ja pannut pysyvät 
vakaasti paikoillaan

Jääkaappi on saatav
ana myös 177 -litraisena 

sekä sen yläpuolelle
 asennetulla uunilla

1.  Tilava jääkaappi. 142 litrainen 
jääkaappi tarjoaa paljon tilaa, ja AES-
toiminnon ansiosta ei energialähdettä 
tarvitse valita erikseen.

2.  Loppuun asti harkittua säilytystilaa. 
Kulmakeittiössä hyödynnetään 
jokainen neliösentti maksimaalista 
säilytystilaa ajatellen.

3.  Kaikki käsillä. Käännettävän työtason 
jatko-osan ansiosta saat lisää laskutilaa. 
Avarat laatikot avautuvat kokonaan ja 
mahdollistavat niiden mukavan käytön.

Tyylikäs luomus. Hyvin 
suunnitellut rakenteet, 
syvä ruostumaton 
teräksinen tiskiallas, 
helppohoitoinen keittiön 
takaseinän verhoilu ja suuri 
jääkaappi AES-toiminnolla 
tekevät ruoanlaitosta 
ja sen valmistelusta 
todellisen nautinnon.
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1 2

3

L!VE I 650 MEG

193 x 81 cm

198 x 81 cm

L!VE I NUKKUMINEN & UNI

ERILLISVUOTEET L!VE I 700 MEG

ERILLISVUOTEET L!VE I 650 MEG

 Erillisvuoteet  Nostovuode  Vierasvuode

VUOTEET

650 MEG   4-5     
700 MEG   4-5     

Lisätietoja vuoteistamme  
löytyy sivuilta 34 - 35.

NOSTOVUODE L!VE I 650 MEG1.  Tilavat vaatekaapit. Suuren oven 
ansiosta erityisen helppo käyttää, 
varustettu käytännöllisillä säilytystiloilla 
sekä vaatetangoilla.

2.  Vuoteenlaajennus. Yksittäisvuoteet 
voidaan muuntaa valinnaisesti tarkasti 
istuvien pehmusteiden ja sälepohjan 
avulla käden käänteessä entistä 
avarammaksi makuutilaksi.

3.  Täysiverinen nostovuode. Sälepohjan ja 
laadukkaan EvoPore HRC -patjan avulla 
nostovuode�tarjoaa�195�x�150�cm:n�koossa�
parhaat edellytykset virkistäville yöunille.

Kaikki yksityiskohdat
 

nukkumismukavuudesta 

löytyvät sivuilta 3
2-33

Valtava panoraamaikkuna 

tulvillaan valoa oles
kelutilaan. 

Yörauhan takaamiseksi se voidaan 

luonnollisesti pimentää

Parasta nukkumismukavuutta. 
Takaosan yksittäisvuoteissa tai avarassa 
nostovuoteessa, joka voidaan laskea 
pitkälle�alas:�L!VE�I:ssä�Simone�ja�Tom�
nukkuvat aina makoisasti. Vuoteessa on 
laadukkaat EvoPore-vaahtopatjat sekä 
viihtyisä seinä- ja kattoverhoilu.

Kaasupainejousi 
pitää pääsyn 

automaattisesti 
auki 

Lehtiteline, lukuval
ot ja 

päivänvalo: Myös nostovuode 
tarjoaa runsaasti  

mukavuutta
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1

Virkistävä. Oma 
kylpyhuone matkoilla on 
todellista mukavuutta. 
Luksusta on se, että 
se on ihanteellisesti 
varusteltu ja että sen voi 
ottaa kaikkialle mukaan.

L!VE I PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

KOMFORT KYLPYHUONE L!VE I 650 MEG

FIX- KYLPYHUONE L!VE I 700 MEG

Komfort kylpyhuone

Fix- kylpyhuone

KYLPYHUONEET

650 MEG Komfort kylpyhuone

700 MEG Fix- kylpyhuone

Lisätietoa kylpyhuoneistamme 
löytyy sivuilta 38 - 39.

FIX- KYLPYHUONE L!VE I 700 MEG

KOMFORT KYLPYHUONE L!VE I 650 MEG 1.  Kiinteä kylpyhuone. Laadukas akryy-
lilasinen suihkualue tarjoaa äärimmäi-
sen paljon liikkumavapautta. Lukuisien 
säilytystilojen ansiosta tilaa on riittävästi 
kaikille kosmetiikkatuotteille.

2.  Mukavuuskylpyhuone. Tässä 
innovatiivinen kääntöseinä huolehtii 
siitä, että käytössäsi on aina juuri se tila, 
jonka tarvitset. Säästynyt tila käytetään 
oleskelutilan hyväksi.

Kääntöseinän ansiosta
 käytössäsi on joko 

pesutila tai tilava s
uihkukaappi



AINUTLAATUINEN
2-AKSELINEN

se vakuuttaa 

kaksoislattian 

ansiosta myös 

talvilomalla. 

Se kerää pisteitä 

erityisen vakaan 

alumiini-XPS-alumiini-

rakenteensa ansiosta.

se on todellinen 

designin 

huipentuma. 

Sisältä ja ulkoa.

Ylimääräistä säilytys-

tilaa ja maksimaalinen 

sopivuus talvipakkasiin 

kaksoispohjan ansio
sta

Ylellinen design 
kääntää katseita

Täydellisesti integro
itu: 

Peruutuskamera
Lisävarusteena saat

avan, 

ulkopeileihin asenne
ttavan kuolleen 

kulman varoittimen ansiosta joka 

puolelle paras mahdollinen näkyvyys

#NRO 1, KOSKA ...
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SUN I 700 LEG

SUN I 700 LX

294 cm

234 cm

744 cm

SUN I (2-AKSELINEN) HIGHLIGHTS & VAIHTOEHDOT

SUN I (2-AKSELINEN) 

4   4  
 

       

Pohjaratkaisut 2

Sallittu kokonaispaino kg 4.000 

Maksimaalinen kuormitettavuus kg 650

Katso lisää  
www.knaus.com/

suni-2axle  

Kaksi matkalaista, kaksi akselta, 
kaksi pohjaratkaisua. Yhdistelmä, 
joka vakuuttaa Marien & Antonin. 
Matkalleen Ranskan viinitarhoille 
he valitsivat mallin 700 LX.

”Suo elämääsi hieman enemmän luksusta! 
EvoPore�HRC�-patjoilla�ja�WaterGel-
sijauspatjalla (lisävaruste) nukut ihanasti ja 
tarjoat myös selällesi wellness-loman.”

Jürgen Thaler, tuotepäällikkö
KNAUS Reisemobile & Caravans

Minun vinkkini

Yhdellä kädellä käy
tettävät ulkoluuku

t 

ja lisävarusteena s
aatava keskuslukitu

s 

tuo todellista käyt
tömukavuutta

Keskuslukituksen an
siosta entistä 

helpompi käyttää: Asunto-osan 

KNAUS EXKLUSIV -ovi tekee 

sisääntulosta entist
a vaikuttavamman

Eristetyt sivulasit k
uuluvat 

vakiovarustukseen
Lähi-, kauko- ja pä

iväajovalot 

täys-LED-mallina korostavat 

modernia designia ja 
ovat entistä 

turvallisemmat
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SUN I 700 LX

SUN I (2-AKSELINEN) ASUMINEN & ELÄMINEN

Herraskaista asumista. Loungessa 
Marie ja Anton nauttivat olostaan. 
Viinitilan jaloja antimia, tyylikäs 
sisustus, Kaikki on kohdallaan.
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21

3

SUN I 700 LEG

SUN I 700 LEG

SUN I 700 LEG

SUN I 700 LEG

32 "

SUN I (2-AKSELINEN) ASUMINEN & ELÄMINEN

ISTUINRYHMÄT 

700 LEG L-Sohja ja sivuistuin 

700 LX L-Sohja ja sivuistuin 

Nautintoa à la carte 
}

1.  Upotettava 32-tuumainen LED-televisio. 

ten�Haaftin�valmistaman,�GPS:llä�ja�

kallistusanturilla varustetun Oyster V 

-satelliittilaitteiston (lisävaruste) ansiosta 

kuvan laatu on paras mahdollinen.

2.  Käytännöllinen USB-pistorasia. Jotta 

älypuhelimen lataus sujuisi mahdollisimman 

helposti ja turvallisesti, istuinryhmän 

yläpuolella on USB-liitäntä. Sivuseinään 

kauniisti integroidussa hyllyssä voidaan 

laitteita säilyttää turvallisesti.

3.  KNAUS smart CI. 4,3-tuumaisella intuitiivisella 

kosketusnäytöllä varustetun käyttöosan avulla 

voidaan ohjailla helposti koko ajoneuvon 

valaistusta, tarkastaa akkujen varaustila sekä 

ohjata ilmastointia ja lämmitystä. 

Lisätietoja KNAUS smart CI:stä 

löytyy sivulta 26 lähtien

Sähköisesti upotettav
issa 

Läpinäkyvällä PET-pinnalla 

oleva koristelu on e
rityisen 

naarmutuksenkestävä

Erinomaista istumista. 

Promobil 02/17 
-testivoittaja

Portaattomasti säädettävät 

tuuletetut GRAMMER-

istuimet. Lisää GRAMMER-

istuimista sivulla 21



76 77|

1 2SUN I 700 LEG

SUN I 700 LEG

SUN I 700 LEG

SUN I (2-AKSELINEN) RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

KEITTIÖT

700 LEG L-keittiö

700 LX L-keittiö

Lisätietoja keittiöistämme 
löytyy sivuilta 36 - 37.

Valinnaisesti voit 
myös asennuttaa uun

in 

pizzaa, lasagnea ym
. 

herkkuruokia varten

1.  Tilavat laatikot. Laadukkaat 
täysin avautuvat GRASS-laatikot 
Soft-Close-toiminnolla ja 
metallisilla Push-Locks-lukoilla 
kertovat laadusta.

2.  Suuressa 145 litran jääkaapissa 
löytyy kaikille elintarvikkeille 
paikka ongelmitta.

Keittiön kiiltävä 
takaseinä on kaunis

 
katsella ja helppo 

puhdistaa

Soft-Close-yläkaapit sulke
utuvat 

pehmeästi ja lukittuvat 
itsestään, 

jotta sinun ei tarv
itse tehdä sitä

Käytännöllinen 
tunnelmavalaistus

Säihkyvää keittiöiloa. 
Laseja tiskatessaan 
Anton ei voi varmuudella 
sanoa, mikä säteileekään 
eniten:�Tiskiallas,�lasit�vai�
Marien siniset silmät.
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1

203 x 80 cm197 x 80 cm

SUN I (2-AKSELINEN) NUKKUMINEN & UNI

 Erillisvuoteet  Queen vuode  Nostovuode

VUOTEET

700 LEG   4    
700 LX   4   

Lisätietoja vuoteistamme  
löytyy sivuilta 34 - 35.

Torkahda ja herää rentoutuneena. 
Anton sopertaa jotain tyytyväisenä 
unissaan. Marie ole aivan varma, mitä 
hän tarkalleen ottaen sanoo, mutta 
unimaailma on selvästikin rikas.

ERILLISVUOTEET SUN I 700 LEG

1.  Elegantti valokatos. Nauti yörauhastasi ylellisessä 
ympäristössä ainutlaatuisessa rauhallisen valon tunnelmassa.

2.  Mukava nostovuode. Sälepohjan ja ylellisen patjan ansiosta 
se vetää vertoja jopa kiinteälle vuoteelle. 

QUEEN VUODE SUN I 700LX

NOSTOVUODE SUN I 700 LEG

EvoPore-patjoilla 
mahtavat unet, 
lisääniistä sivulla 
32-33

Tunnelmavalaistus luo 

ylellisen ilmapiirin

Nostovuode voidaan 
laskea hyvin 

matalalle pääsyn help
ottamiseksi 
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1

1

2SUN I 700 LEG

SUN I 700 LEG

SUN I 700 LEG

SUN I 700 LEG

SUN I (2-AKSELINEN) PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

1.  Ulos vedettävä seinä. Jos haluat 
käyttää kylpyhuonetta ja toivot 
yksityisyyttä, koska kumppanisi 
on suihkussa tai vuoteessa, voit 
suurentaa kylpyhuonetta kätevästi 
ulos vedettävän seinän ansiosta.

2.  Tilava suihku. Upeat säilytystilat 
ja suuri kattoluukku (lisävaruste). 
Näin suihkutilassakin on 
miellyttävän valoisaa.

KYLPYHUONEET

700 LEG Tilava kylpyhuone

700 LX Tilava kylpyhuone

Lisätietoa kylpyhuoneistamme 
löytyy sivuilta 38 - 39.

Tilava kylpyhuone

Magneettisalpalukkom
me: 

Sulkeutuu lähes 
äänettömästi

Hienostunut, saumaton 

ja helppo puhdistaa

Tilakylpyhuoneen 
sivuseinä voidaan v

etää 

ulos ja se tarjoaa
näin entistä enemmän 

liikkumatilaa

Kylpyhuoneelta ei 
voisi toivoa enempää. 
Tilakylpyhuone vakuuttaa 
avaralla lasiseinäisellä 
suihkutilalla ja keramisella 
-WC-�laitteella.�Très�chic!



AINUTLAATUINEN
3-AKSELINEN

siinä on 

ainutlaatuisia 

innovaatioita.

Se tarjoaa luokkansa 

ainoana alumiini-

XPS-alumiini-

rakenteen.

Se on Liner-sarjan 

designillinen 

huipentuma. 

Sisältä ja ulkoa.

#NRO 1, KOSKA ...

Valinnainen 
vaihtosuuntain 
230 V:lle takaa 
maksimaalisen 
riippumattomuuden

Näyttävät reunat, ty
ylikkäät mittasuhteet 

sekä laadukas jäähd
ytinristikko 

kromiapplikaatioineen

Asunto-osan KNAUS EXKLUSIV 

-ovi tervehtii tyyl
ikkäällä Coming-

Home-valaistuksella ja 
tarjoaa 

keskuslukituksen se
kä 700 mm:n 

leveyden ansiosta p
aljon lisää 

mukavuutta

 Mahtava Outdoor 

Entertainment -paketti 

32-tuumaisella LED-

televisiolla ja Bluetooth-
kuulokkeilla
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SUN I 900 LEG

SUN I 900 LX

294 cm

234 cm

882 cm

SUN I (3-AKSELINEN) HIGHLIGHTS & VAIHTOEHDOT

SUN I (3-AKSELINEN) 

4   4  
 

       

Pohjaratkaisut 2

Sallittu kokonaispaino kg 5.000 

Maksimaalinen kuormitettavuus kg 900

Katso lisää  
www.knaus.com/

suni-3axle  

Jürgen Thaler, tuotepäällikkö
KNAUS Reisemobile & Caravans

Minun vinkkini

”Luksusvarustelu viihteen suhteen. 
TV-pakettiin kuuluu HD-virittimellä varustetun suuren 
32-tuumaisen�televisiolaitteen�lisäksi�myös�GPS:llä�
ja kallistusanturilla varustettu Oyster V Premium 
-satelliittitäysjärjestelmä, joka mahdollistaa entistä 
paremman vastaanoton ja nopean kohdistuksen sekä 
sisältää esikaapeloinnin 2 lisätelevisiolle.” 

Ainutlaatuinen kylpy
huone-

pohjaratkaisu

Optimaalinen eristys ja ke
stävyys 

alumiini-XPS-alumiini-rakenteen ansio
sta

Toinen ilmastointilaite takaosa
ssa 

(lisävaruste)

Yhden käden 
käytettävyys ja 

keskuslukitus 
(lisävaruste) 

takaavat erinomaisen 

käyttömukavuuden 

Erinomaiset 
talviominaisuudet 

kaksoispohjan ja A
LDE-

vesikeskuslämmityksen 
ansiosta

Ylimääräiset sivupaneeli
t 

kromiapplikaatioilla ja la
adukas SUN I 

-mallisarjan teksti ova
t hienostuneita

Kolmiakselinen lippulaivamme 
liikenteessä. Hiihtolomallaan 
St. Moritzissa Marie ja Anton 
iloitsevat 900 LEG -mallin 
leveistä yksittäisvuoteista.
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SUN I 900 LEG

SUN I (3-AKSELINEN) ASUMINEN & ELÄMINEN

Ainutlaatuinen tunnelma. 
On ihanaa istuskella kuuman 
kaakaon�ääressä�SUN�I:ssä�ja�
kertailla rinnepäivän tapahtumia!
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3 SUN I 900 LEG

21 SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

SUN I 900 LEG

32 "

SUN I (3-AKSELINEN) ASUMINEN & ELÄMINEN

ISTUINRYHMÄT 

900 LEG L-Sohja ja sivuistuin 

900 LX L-Sohja ja sivuistuin 

1.  Upotettava 32-tuumainen LED-

televisio. Full HD -televisio nousee napin 

painalluksella esiin piilostaan. Takaa 

parhaan viihdenautinnon ja erinomaisen 

käyttömukavuuden.

2.  Monitoiminnallinen käsinoja. Leveä 

läpikulkureitti tai pidempi sivupenkki? 

Käsinoja mukautuu toiveittesi mukaan.

3.  Innovatiivinen KNAUS smart CI 

-järjestelmä. Valo-ohjauksen, akkuvalvonnan 

ja�monen�muun�toiminnon�lisäksi�SUN�I:ssä�

voidaan erityisenä kohokohtana säätää 

ilmastointia kahdessa vyöhykkeessä.

Muistojen 
tallentaminen }

Lisätietoja KNAUS smart CI:stä 
sivulta 26 alkaen

Valtava 
panoraamatuulilasi 
tarjoaa ainutlaatuis

et 

näkymät

Eristetyt sivulasit 

edesauttavat lämmön 
tasaisuutta

Pöytälevyä voidaan 
suurentaa todella h

elposti 

– näin sinulla on ta
rkalleen 

sellainen tila jonka 
tarvitset

Ten Haaftin Oyster V -satelliittilaitteist
on 

(lisävaruste) kanssa
 televisionautinnost

a 

tulee entistä käyttä
jäystävällisempää. 

Enemmän aiheesta sivulla 
102
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SUN I 900 LEG

1 2

3

SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

SUN I 900 LEG

SUN I (3-AKSELINEN) RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

Keittiö, joka sulattaa 
sydämet. Hienostunut ja 
laadukas. Antonin fondue 
valmistuu hyvää vauhtia. 
Täältä Anton ja Marie 
löytävät kaiken tarvittavan 
ensiluokkaisten aterioiden 
valmistukseen.

1.  Ylimääräistä säilytystilaa. Ainutlaa-
tuinen säilytyslokero kaksoispohjassa 
on tilava ja se auttaa pääsemään 
helposti käsiksi vihanneksiin.

2.  Valtava 177 litran jääkaappi. Niin 
paljon tilaa herkuille ja kaksoissa-
ranoinnin ansiosta ovi voidaan avata 
helposti molempiin suuntiin.

3.  Soft-Close-laatikot. Laadukkaat, 
täysin avautuvat GRASSin vetolaatikot.

KEITTIÖT

900 LEG L-keittiö

900 LX L-keittiö

Lisätietoja keittiöistämme 
löytyy sivuilta 36 - 37.

HPL-työtaso on 

naarmuuntumaton ja 
pitkäikäinen

Kaunis ja 
helppohoitoinen 

keittiön takaseinän verhoilu 
on vakiovaruste

Soft-Close-yläkaapit autom
aattisella 

lukituksella koko ajo
neuvossa

Kaikki parhaassa 
järjestyksessä 

laatikkojakajan ansio
sta
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2

1203 x 85 cm 203 x 85 cm

SUN I (3-AKSELINEN) NUKKUMINEN & UNI

 Erillisvuoteet  Queen-vuode  Nostovuode

VUOTEET

900 LEG   4   
900 LX   4  

Lisätietoja vuoteistamme  
löytyy sivuilta 34 - 35.

1.  Täyskorkea vaatekaappi. Lempivaatteita ei 
tarvitse jättää kotiin.

2.  Nostovuode. Myös nostovuoteesta löytyy 
parhaita unia silmällä pitäen EvoPore-patja ja 
täysarvoinen sälepohja.

ERILLISVUOTEET SUN I 900 LEG

ERILLISVUOTEET SUN I 900 LEG

NOSTOVUODE SUN I 900 LEG

Yläkaappien luukut 
on verhoiltu 

korkeakiiltoisella, läp
inäkyvällä PET-

kalvolla ja se on na
armuuntumaton

EvoPore-patjoihin (y
ksityiskohtaista tiet

oa 

sivulla 33) saadaan halutessa
 myös lämmitys

Nostovuode voidaan 
laskea hyvin matalalle 

pääsyn helpottamiseksi ilman tikkaita

Läpikuormausmahdollisuus 

talliin tämän oven takana

Käytännölliset vetolaa
tikot 

pienille tavaroille, j
oita haluat 

pitää käsillä vuotee
n lähellä

Ulkona lumipeite, sisällä untuvapeitto. 
Laadukkailla EvoPore-patjoilla loikoilu 
on niin miellyttävää, että Marie ja 
Anton voisivat katsella lumihiutaleiden 
tanssahtelua vaikka koko päivän.
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SUN I (3-AKSELINEN) PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

Luksuskylpyhuone LEG

Luksuskylpyhuone LX

KYLPYHUONEET

900 LEG Luksuskylpyhuone LEG

900 LX Luksuskylpyhuone 

LXLisätietoa kylpyhuoneistamme 
löytyy sivuilta 38 - 39.

Tervetuloa 
kauneushoitolaan. 
Hieman aurinkovoidetta 
ja Anton on valmis 
aurinkokylpyyn.

LUKSUSKYLPYHUONE LEG

LUKSUSKYLPYHUONE LEG

1.  Muuntuva luksuskylpyhuone. Ovi ei sulje 
ainoastaan�WC-tilaa�käytävään�päin,�vaan�
myös koko kylpyhuoneen oleskelutilaan päin. 
Lisää yksityisyyttä tai lisää liikkumatilaa, aivan 
kuten haluat.

2.  Käytännöllinen lämpöpatteri. Pyyhkeilläsi on 
vakiopaikka, jossa ne voivat kuivua raikkaasti.

3.  Luksuskylpyhuone LX. Luksuskylpyhuone 
LX:ssä�on�täysin�uutta�kylpyhuonesuunnittelua,�
kolme�erillistä�aluetta�WC:lle,�suihkulle�ja�
allaspöydälle. Näin vuode- ja kylpyhuonealueet 
erotetaan hienostuneesti toisistaan.

LUKSUSKYLPYHUONE LEG

LUKSUSKYLPYHUONE LX

Hienostunut 

kivikoriste takasein
ässä 

luo ylellisen ilmapiirin

Lasiseinäisessä 
suihkussa 
aistii korkean 
laatustandardin
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INDIAN SUMMER BLUE MARINE ENERGY

LAS VEGAS 2ACTIVE ROYAL 1ACTIVE ROCK 1 ECRU LAS VEGAS 2

INDIAN SUMMER MODERN CREAM DARK COFFEE

10.0.85090 Hohenstein

MATUKO FINE SQUARE ENERGY

LAS VEGAS 2ACTIVE ROYAL 1ACTIVE ROCK 1

KNAUS VERHOILUT & COZY HOME

Sisusta matkailuautosi sisätilat yksilöllisesti jollain pehmuste- ja 
kangasvaihtoehdoistamme. COZY HOME -pakettimme tarjoavat 
ihania värimaailmoita ja maksimoivat viihtyvyyden.

TYYLIKKÄÄT ISTUIN-
TYYNYT & KANKAAT

L!VE I VERHOILUVAIHTOEHDOT

SUN I VERHOILUVAIHTOEHDOT

 Vakiovarustusvaihtoehdot    1 ACTIVE LINE (lisämaksusta)    2 Aitoa nahkaa (lisämaksusta)

NEW

VAN I VERHOILUVAIHTOEHDOT

Istuintyynyn malli on mallisarjakohtainen.

Vakiokankaissa on kestävä kudos ja 

kokonaisuuteen sopiva viehättävä design.

+  Antiallerginen, hengittävä  

& ihoystävällinen

+ Säilyttää värit

+ Kestävä & helppohoitoinen

KANGASVAIHTOEHDOT

ACTIVE LINE -kankaat ovat erittäin helppohoitoisia. 

Nesteet eivät imeydy materiaaleihin ja tahrat voi 

poistaa kostealla liinalla. 

+ Antibakteerinen

+ Lootuskukkavaikutus

+ Hengittävä

+  Vettä &  

öljyä hylkivä

+ Hoitosuoja

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 torkkupeittoa.  

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

5

1

2

6

4

3
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2019
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

2. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

2018
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

3. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

W I N N A A R

Kampeerauto 
van het jaar

Half-integraal
Knaus Van Ti Plus 650 MEG

GESAMTSIEGER SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

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
ai

ss
a

KNAUS KAUPPIASVERKOSTO & HUOMIONOSOITUKSET

... JA 
PALKITTU 

KNAUS on tunnettu laadu
sta. Me 

emme ole ainoa, joka nä
kee sen niin: 

lukuisat huomionosoitukset vahv
istavat 

meille sen mitä me teemme päivittäin

KNAUS ON 
KANSAINVÄLINEN ...

Lisätietoa internetis
sä osoitteessa 

dealer.knaus.com  

Yli 300 merkkikumppania yli 25 maassa ympäri maailmaa. 
Tämä valtava jälleenmyyjäverkko auttaa meitä saavuttamaan 
erinomaisen asiakastyytyväisyyden. Pohjaratkaisuhaun avulla 
osoitteessa KNAUS.com löydät lempimallisi läheltäsi.

PALKITSEMISET

Nöyrän ylpeinä ja äärimmäisen 
motivoituneina : Saamamme palkinnot 
kannustavat meitä huippusuorituksiin 
kerta toisensa jälkeen. Kerromme 
siitä myös mielellämme teille, rakkaat 
asiakkaamme!

Koottu kronikka saamistamme 
palkinnoista löytyy osoitteesta 
knaus.fi
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KNAUS-FANIKAUPPA
Hauskoja ostosh

etkiä!

Huvittaisiko hieman shoppailla? Fanikaupastamme löydät 
suuren valikoiman tuotteita, jotka tekevät matkustamisesta entistä 
mukavampaa. Sieltä löytyy jokaiselle jotain aina tyylikkäästä naisten ja 
miesten muodista ja jännittävistä peleistä avaimenperiin asti.

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-asiakasklubi tarjoaa lukemattomia etuja, 
kuten ainutlaatuisia kampanjoita ja mahtavia alennuksia 
yhteistyökumppaneiltamme. Klubin jäsenenä sinulla on 
mahdollisuus osallistua vuosittaiseen asiakastapaamiseemme 
ja lisäksi saat klubikortin, jolla saat pääsyn VIP-asiakasalueelle 
messuillamme. Kaksi kertaa vuodessa saat lisäksi 
tiedottavan INSIDE-asiakaslehtemme. Jäsenyys on 
kaikille KNAUS-asiakkaille täysin ilmaista.

RENT AND TRAVEL

Haluatko ostaa vapaa-ajanajoneuvon, mutta haluaisit ensin 
testata, onko se sinun juttusi? Tällöin tarjoamamme RENT AND 
TRAVEL -palvelu on oikea ratkaisu. Etsi haluamasi pohjapiirustus 
vaivattomasti Internetistä tai matkatoimistossa. Yhdessä yli 
150 vuokrauspisteen ja yli 1650 vuokra-ajoneuvon sekä yli 360 
kumppanimatkatoimiston kokoisen Saksan laajuisen verkon 
avulla RENT AND TRAVEL tukee sinua oikean 
ajoneuvon valinnassa. Hyödy lisäksi 
suuresta palveluvalikoimastamme, kuten 
reittiehdotuksista ja lukemattomista 
yhteistyökumppaneistamme leirintä- ja 
retkeilypaikkojen alalla. Riemukasta 
käytännön lomatestiä!

Varattavissa internet
istä osoitteesta www.rentandtravel.de 

tai joltain 360 matkatoimistokumppaneistamme

Vuokraa nyt myös ulkomailla. Tutustu 

kaikkiin vuokrauspi
steisiin 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
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MATKAMAAILMAMME

NEW

Vahvojen ja luotettavien alihankkijoidemme laadukkaat komponentit ovat 
tärkeä osa tuotteidemme laatustandardia. Työskentelemme yhdessä 
valikoitujen ammattilaisten kanssa ja kehitämme räätä-
löityjä ratkaisuja ajoneuvoihimme jotta voimme saavuttaa 
tyytyväisyytesi valitessasi KNAUS- matkailuajoneuvon. 

TAVARANTOIMITTAJAMME & KUMPPANIMME

Modernein tekniikka:
 

Sovelluksen 
avulla ohjataan 
matkailuajoneuvoa

BWT-vesisuodatin NEW  

Kumppanimme hygieenisimmässä raikasvesihuollossa. BWT:n 

suurtehosuodatinjärjestelmä on kehitetty täyttämään KNAUS 

-standardin tiukimmat vaatimukset. Lisätietoja tästä löytyy 

sivulta 24 lähtien.

VELOCATE GPS-seuranta NEW  

Optimaalisesta varkauksien estämisestä huolehtii Velocaten 

innovatiivinen GPS-paikannusjärjestelmä intuitiivisen 

sovellusohjauksen ja Silent-Alarm-tilan sekä jopa 3 kuukauden 

itsenäisen käyntitehon ansiosta ilman sähköliitäntää. Lisää 

tietoja löydät sivulta 19 lähtien.

PIONEER Headup -näyttö NEW  

mukavuutta ja turvallisuutta ajon aikana tarjoaa uusi Headup-

näyttö. ruudulle heijastetaan tärkeät tiedot, kuten nopeus, 

navigaatio sekä liikennemerkkien tunnistus kuljettajan 

näkökenttään. Kattavia tietoja tästä löytyy sivulta 29 lähtien.

VAHVAT YHTEISTYÖKUMPPANIT

PIONEER-navigointijärjestelmä

Pioneer NavGate EVO:n navigaatio- ja viihdejärjestelmän käyttö on intuitiivista. 

Integroitu DAB+ -vastaanotin huolehtii kohinattomasta radiovastaanotosta ja 

reittejäsi varten on tallennettuna 5600 leirintäpaikkaa eri puolella Eurooppaa. 3 

vuoden karttapäivitys sisältyy, samoin kuin takakameran pikakäyttö ja puheohjaus 

älypuhelimella.

TEN HAAFT-satelliittijärjestelmät

ten Haaftin lisävarusteina saatavana olevat satelliittijärjestelmät tekevät 

televisionautinnosta KNAUS-ajoneuvoissa entistä mukavampaa ja 

käyttäjäystävällisempää. Oyster 60 Premium- ja Oyster 80 Premium 

-järjestelmät tarjoavat mallista riippuen teräväpiirtoisen televisiokuvan ja 

teknisiä kohokohtia, kuten ohjauksen älypuhelimen sovelluksella ja paljon muuta.

TRUMA-tekniikka

Parasta laatua tarjoaa myös yhteistyökumppanimme TRUMA. Älykkään Truma 

iNet -järjestelmä avulla voit ohjata ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää sekä 

kaasuhuoltoa kätevästi sovelluksen avulla.

On tavaroita, jotka eivät saa puuttua 
leirintäalueella. Luota kumppanimme 
Fankana Freiko KNAUS-kokoelmaan.

FRANKANA FREIKO

KNAUS MATKAILUMAAILMAMME

NEW

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 

7-portainen säätö

4 kpl /  
setti

Muuntaa tuolin 
mukavaksi sängyksi

Alä missaa tätä uutuutt
a!

e.box-kuljetuslaatik
ot 

tarjoavat yli 300 
litran tilavuuden

Vetokoukku voidaan 

irrottaa helposti
e.carry-polkupyörät

eline 

lisätarvikkeena jop
a 4 

polkupyörälle 

INTEGROITU GA-ACTUATION E.HIT -TAKATELINE

Sähköisesti toimiva ja riittävän kantokyvyn omaava. 
Irrotettavaan vetokoukkuun yhdistettynä takateline on 
äärimmäisen käytännöllinen. e.hit saadaan kuljetusvalmiuteen 
käden�käänteessä:�Kaksi�kääntövartta�tulevat�ulos�nappia�painamalla.�
Heti, kun  LED-takavalot on laitettu paikoilleen, matka voi alkaa.



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/ lasikuidun 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

Tutustu KNAUSin monipuoliseen maailmaa sosiaalisen median kanavillamme!
Lisätietoa aiheesta KNAUS löytyy osoitteesta www.knaus.fishop.knaus.com

KNAUS- jälleenmyyjäsi 
odottaa innolla vierailuasi!

Tuotenro. R08116417-FI

Huome! Eirlliset esitteet m
yös puoli-integro

iduille

matkailuautoille, C
UV- retkeilyautoille 

sekä 

matkailuvaunuille!


