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VAN TI 550 MD VAN TI 650 MEG

42

VAN TI

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

VAN TI POHJARATKAISUT

alk. sivu 40 

SINUN VAPAUTESI 
LIIKKUA ON 
MEIDÄN 
FILOSOFIAMME 

*  2-jako (etuosa-takaosa) / 3-jako (etuosa-takaosa-takatalli)
Esitettyihin tietoihin voi kuulua lisävarusteita, jotka ovat saatavana lisähintaan.

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:

 Makuupaikat

  Turvavyölliset 
istumapaikat

 alle 3,5 t

 Erillisvuoteet

 Poikittaisvuode

 Ranskalainen vuode

MALLISARJAT*

Istuinryhmä 
L L-istuinryhmä 
D Dinetti 
M Yhden hengen istuin

Vuoteet
Q  Poikittaisvuode 

edessä/takana
F Ranskalainen vuode 
X Queen-vuode 
E Erillisvuoteet

Vaihtoehdot 
K Lasten huone 
G Talli 
B Kylpyhuone

VUOTEET

 Queen vuode

 Lasten sänky

 Nostovuode

 Alkovivuode

 Vierasvuode

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) 599 / 703

KNAUS MALLISTO

VAN TI:n ketteryys koros
tuu ajettaessa 

kapeilla vuoristote
illä

KETTERÄ

Maksimaalinen kuormitettavuus kg 720 - 900Suurella 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.
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L!VE TI 590 MF

L!VE TI 700 MEG

L!VE TI 650 MEGL!VE TI 650 MF

42-642-4

SKY TI 650 MF

SKY TI 700 MXSKY TI 700 MEB SKY TI 700 MEG

SKY TI 590 MF

SKY TIL!VE TI

SKY TI POHJARATKAISUTL!VE TI POHJARATKAISUT

Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 590 MF, 650 MEG, 700 MEG Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 650 MF, 700 MEG

alk. sivu 54 alk. sivu 68
Asuinosan ovi (vakiovarustus) KOMFORT
Asuinosan ovi (lisävaruste) PREMIUM & EXKLUSIV

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

Sallittu kokonaispaino kg 3.500Sallittu kokonaispaino kg 3.500

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

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

Pituus cm (min/max) 643 / 752Pituus cm (min/max) 644 / 752

KNAUS MALLISTO

SKY TI 650 MEG NEW

TOMIVA NEROKAS

Moderni design, usko
mattoman tehokas 

tilankäyttö ja hyvä
t kuormausmahdollisuudet 

ovat L!VE TI:n luonnollisia om
inaisuuksia. 

Kuudessa eri pohjar
atkaisussa löytyy 

jokaiseen tarpeesee
n sopiva layout.

Maksimaalinen kuormitettavuus kg 520 - 760Maksimaalinen kuormitettavuus kg 620 - 800
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SUN TI 650 MF SUN TI 650 MEG SUN TI 700 MEG L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MX

L!VE WAVE 700 MX

L!VE WAVE 650 MG

44 45-6

SUN TI L!VE WAVE

Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 650 MF, 650 MEG, 700 MEG Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 650 MF, 700 MEG

L!VE WAVE POHJARATKAISUTSUN TI POHJARATKAISUT

KNAUS MALLISTO

alk. sivu 96
alk. sivu 82 Asuinosan ovi (vakiovarustus) KOMFORT

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

Sallittu kokonaispaino kg 3.500Sallittu kokonaispaino kg 3.500

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

Korkeus cm (ulko/sisä) 294 / 215Korkeus cm (ulko/sisä) 294 / 200

Pituus cm (min/max) 698 / 752Pituus cm (min/max) 699 / 747

TUPLAPOHJAINEN TI MONIPUOLINEN

Talveen rakennettu 
SUN TI: Kaksoispohjan 

ansiosta  maksimoitu lämmöneristys ja 

alhainen painopiste. Tämä auto palvelee 

upeasti ympärivuotisessa käytö
ssä.

Vakiovarusteisen nos
tovuoteen ansiosta

 

L!VE WAVE sopii täydellisesti 

kaikille, jotka haluavat spontaanisti 

reissuun mukaan lisää matkaseuraa.

Maksimaalinen kuormitettavuus kg 520 - 630Maksimaalinen kuormitettavuus kg 430 - 510
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SKY WAVE 650 MF SKY WAVE 700 MEGSKY WAVE 650 MEG L!VE TRAVELLER 550 DB L!VE TRAVELLER 650 DGL!VE TRAVELLER 600 DKG

5-64-645-6

SKY WAVE L!VE TRAVELLER

Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 650 MEG Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 600 DKG, 650 DG

L!VE TRAVELLER POHJARATKAISUTSKY WAVE POHJARATKAISUT

KNAUS MALLISTO

alk. sivu 124

alk. sivu 110

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

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

Sallittu kokonaispaino kg 3.500Sallittu kokonaispaino kg 3.500

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

Korkeus cm (ulko/sisä) 320 / 200 Korkeus cm (ulko/sisä) 284 / 200

Pituus cm (min/max) 596 / 698Pituus cm (min/max) 698 / 752

Kaksi makuuhuonetta yhdessä 

matkailuautossa? SKY WAVE vakuuttaa 

erityisen suurella n
ostovuoteellaan.

Kaksoisruokailuryhm
än, kuuden turvav

öillä 

varustetun istumapaikan ja takaa tuul
etetun 

alkovin ansiosta L!
VE TRAVELLER sopii 

täydellisesti koko p
erheen seikkailulle.

TI NOSTOVUOTEELLA PERHEYSTÄVÄLLINEN

Maksimaalinen kuormitettavuus kg 500 - 640Maksimaalinen kuormitettavuus kg 430 - 530
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IDEASTA  
SYNTYY KNAUS

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.

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 144.

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.
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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

1. 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. 

2. VAKAA PRO.TEC FRAME KEHIKKO 2

Pro.Tec Frame kehikko on tehty erittäin massiivisesta 
alumiiniprofiilista, joka yhdistää sivuseinän, etuseinän ja 
katon toisiinsa. Kehikko parantaa korin vakautta ja siten 
myös pidentää koko ajoneuvon ikää. Highlight: Pro.Tec Frame 
kehikossa on oma tilansa tiivistemassalle, josta se ei pääse 
leviämään ulkopuolelle. Ulkopinta pysyy näin siistinä.

3.  KNAUS CATEYE evolution TAKAVALO 2

Kolmiulotteisen valaisingeometriansa ja dynaamisten 
LED-vilkkuvalojensa myötä CATEYE evolution takavalot 
edustavat KNAUSin tunnusomaista muotoilua sekä 
parantavat ajoturvallisuutta.

4. ERINOMAINEN LASIKUITUINEN ALAPOHJA 2

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

5. PITKÄIKÄINEN TVT KORIRAKENNE 3

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

6. KORKEALAATUINEN 
MATALARUNKOINEN ALUSTA 2

Matkailuautoissamme käytämme Fiatin matalarunkoista 
alustaa, joten sisätilaan saadaan maksimikorkeus 
ulkokorkeutta nostamatta.

7. TIIVIYSTAKUU 1

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

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste

PARASTA 
TEKNIIKKAA VUODEN 
PARHAIMPIIN HETKIIN 
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KNAUS KORIOSA

1. OPTIMAALINEN KAASUJÄRJESTELMÄ 1

Jotta kaasupullojen vaihto tapahtuisi mahdollisimman 
helposti, asennamme kaasupulloille vetohyllyn 2, 3. Se 
soveltuu kahdelle 11 kg:n kaasupullolle helpottaen pullojen 
kuormausta ja vaihtoa. Uusia TRUMA-kaasunpainesäätimiä 

3 on helpompi kääntää ja niissä on selkeä tilanäyttö. 
Yhdessä helposti vaihdettavan kaasusuodatinpatruunan 3 
kanssa koko kaasulaitteisto sekä kaikki kaasukäyttöiset 
laitteet on suojattu tehokkaasti. Kaasun kuonajäämät 
kerätään vaihdettavaan suodatintyynyyn.

2. THULE-PYÖRÄTELINE 3

Polkupyörit saadaan kiinnitettyä tukevasti auton perään  
Thule Lift V16- plkupyörätelineellä. Teline voidaan laskea 
hissitoiminnon avulla jopa 70 cm alemmas, jotta kuormaus 
ja purkaminen olisi erityisen käyttäjäystävällistä. Integroitu 
turvakehys takaa sen, etteivät pyörät liiku ajon aikana. 
Säädettävät pyörätelineet voidaan sovittaa helposti 
erikokoisille pyörille – aina lastenpyörästä maastopyörään.

3. KÄYTÄNNÖLLINEN KAKSOISPOHJA 2

Kaksoispohjan kaksinkertainen eristys takaa miellyttävän 
lämmön alhaistenkin lämpötilojen vallitessa. Vesi- ja 
lämmitysputket on sijoitettu siten, että ne ovat turvassa 
pakkasilta tai muilta vahingoilta. Lisäksi pienemmille 
tarvikkeille on tilaa käytännöllisissä tavaralokeroissa.

4. SERVICEBOX 1 & VESISUODATIN 1, 2, 3

Kaikki liitännät ja säätimet keskitetysti yhden luukun 
takana. Huoltoluukun kautta pääset helposti ja nopeasti 
käsiksi kaikkiin tärkeisiin kohteisiin joita ennen piti 
etsiä ympäri autoa. Kattavat tiedot ServiceBox-
huoltolaatikon rakenteesta löytyy sivulta 24 alkaen, 
vesisuodatinjärjestelmästä sivulta 26 alkaen.

5. 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

Loppuun asti harkittu 
konsepti takaa lomaonnesi

NEW

NEW

Lisäkuormausmahdollisuuksia 

tarjoaa integroitu t
akateline 

irrotettavalla kouku
lla. Lisätietoja 

e.hit-uutuudesta lö
ytyy sivulta 147

Erinomainen matkailuauto on lukemattomien käytännöllisten 
ja laadukkaiden yksityiskohtien symbioosi. Näitä ovat mm. 
toimiva pohjaratkaisu, oikeanlainen varustelu, maksimoitu 
kuljetuskapasiteetti ja viehättävä design.
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Korkealaatuiset korin 
yksityiskohdat

Kiiltävä musta 
kiiltosorvattu

Titaani-
metalliväri

KNAUS ULKOPUOLI

1. LASIKUIDUSTA VALMISTETTU  
KATON ETUOSA 1

Panoraamakattoikkuna, upea design, 
virtaviivaisuus, lujuus.

2. EI NÄKYVIÄ RUUVINKANTOJA 1

Lokasuojat, helmat, valopaneeli... Teemme 
kaikki mahdolliset ruuvikiinnitykset siten että 
ruuvinkantoja ei näy, jolloin työn jälki on siistiä ja 
tiiveys taattu.

3. YLELLISET 17" KNAUS  
ALUMIINIVANTEET 3

Ilmeikäs muotoilu ja aito KNAUS -DNA. 
Kevytmetallivanteiden värivaihtoehdot ovat 
kiiltävä musta, rosteri tai titaani.

4. PYÖRÄKOTELOISSA EPP ERISTE 1 
 

Vaimentaa melua ajettaessa ja eristää ajoneuvon 
seisoessa. EPP on HighTech materiaalia ilman 
kompromisseja: kevyttä, iskun kestävää, lämpöä  
eristävä ja luja.

5. HELPOSTI & TURVALLISESTI 
LUKITTU 1, 2, 3 

 
Moninkertaisesti lukittu ja silti käytettävissä  
yhdellä kädellä. Panostamme maksimaaliseen 
mukavuuteen käyttämällä ajoneuvoissamme 
yhdellä kädellä avattavia luukkuja 1. Tämän lisäksi 
kaksoistiiviste 1 takaa, että sade, tuuli tai pakkaset 
eivät häiritse lomanviettoa. Jotta jokaista luukkua 
ei tarvitsisi avata ja lukita erikseen, asennamme 
keskuslukituksen 2, 3 tallinoviin ja huoltoluukkuihin. 
kaikki on varmistettu yhdellä napin painalluksella. 
Lisäsuojaa tarjoaa lisävarusteena saatavana oleva 
hälytinlaitteisto 3.

6. KORKEALAATUISTA VIIMEISTELYÄ 1

On tärkeää, että autosi näyttää vielä vuosienkin 
jälkeen hyvältä Käytämme korkealaatuisia 
grafiikkateippauksia tunnetuilta valmistajilta 
kuten esim. 3M, Avery ja Oracal.

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste

Yksi tärkeimmistä asioista matkailuauton rakenteessa 
on lujuus ja sen myötä investointisi pitkäikäisyys. 
Toinen tärkeä asia on hyvä lämmöneristyskyky ja 
tiiveys. Nämä asiat ovat Knausissa käsitteitä.
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1 2 3 4 5

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

Erityisen leveä 700 mm 

oviaukko mahdollistaa 

mukavan sisäänmenon

Asuinosan KNAUS EXKLUSIV-oven 

Coming-Home-valo toivottaa sin
ut  

aina tervetulleeksi

KNAUSin monitoimilaukku 

on ihanteellinen tar
peellisia 

pikkuostoksia varte
n

Moninkertainen lukitu
s takaa 

optimaalisen turvallisuud
en

Taitettavissa vaateko
ukuissa vaatteesi 

ovat aina käden ulo
ttuvilla, juuri siell

ä 

missä niitä tarvitset

Kaksoistiiviste 
pitää kylmän

ja kosteuden ulkona

Näin kaunis on sisäänkäyntisi lomaasi 
KNAUS-matkailuvaunuissa

KNAUS MATKAILUAUTON ASUINOSAN OVET

VARUSTUS 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 -- -- -- --

Modernit sisäura-

avaimet liukuvat helpost
i 

lukkoon, eivätkä jää
 

kiinni housujen tas
kuun

NEW

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

puhdistamaan kätevästi 

kaksoispohjaan avau
tuvien 

luukkujen kautta

Sähköliitännät, vesisäiliöiden täytöt  
ja tyhjennykset: kaikki samassa huoltoboksissa

2

A

B

C

D

E

SUN TI mallissa säiliöt on sijo
itettu 

alas ajoneuvon kesk
iosaan ja ne on 

helppo puhdistaa la
ttiassa olevan 

puhdistusaukon kau
tta 

KNAUS SÄHKÖ- JA VESIHUOLTO 

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 haara-
sulkua 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.

VESI, SÄHKÖ, KAASU

Kun matkailuautossa on samat mukavu-
udet kuin kotonakin, on ajateltava niihin 
liittyvän tekniikan sijoittelua. Esimerkki-
ajoneuvossamme 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, toisin on meillä. Jokaisessa KNAUS 
matkailuautossa on käytännöllinen huoltoboksi, 
johon on kerätty samaan paikkaan keskeisesti 
kaikki tärkeät toiminnot ja liitännät. Maksimaalista 
käyttömukavuutta.
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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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KNAUS SISÄTILAT

1. KORKEALAATUISET MATERIAALIT 1

Materiaalien mahdollisimman pitkä ikä perustuu 
korkeaan laatuun. Sen vuoksi käytämme esimerkiksi 
valurautaritilöitä, rosterialtaita, laadukkaita 
metallikahvoja 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. MAGNEETTILUKKO 2 
 

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

4.  HIMMENNETTÄVÄ 
TUNNELMAVALAISTUS 3

Yläkaapit, tavaralokerot, työpöytä, kattovalaistus 
– siellä missä tunnelmallinen valo tekee lomasta 
nautinnollisemman, käytämme kalusteisiin sijoitettuja, 
himmennettäviä tunnelmavaloja.

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste

NEW

Kattavat tiedot 

matkailuajoneuvojen 

makuutoiminnoista löydät 

sivulta 32 alkaen ja 

erilaisista vuoderat
kaisuista 

sivulta 34 lähtien

Valloittavat sisätilat: Tämä kaikki löytyy 
matkailuautoistamme

Asunto, jossa on kylpyhuone, makuuhuone, olohuone ja keittiö  
katu-uskottavassa kompaktikoossa. Tämän lisäksi älykkäästi 
ratkaistut yksityiskohdat, kuten himmennettävä tunnelmavalaistus, 
tekevät oleskelutilasta ihanan paikan.
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Me emme rakenna pilvilinnoja vaan  
toimivia ja raikkaita lomakoteja

KNAUS KALUSTEET 

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. 
Korkealaatuisten saranoiden ansiosta sulkeutuvat Soft-
Close luukut pehmeästi ja painuvat kiinni itsestään.

3. KESTÄVÄ KALSUTEIDEN RAKENNE 1

Käytämme kalusteidemme rakennettaessa ns. 
tulppakiinnitystekniikkaa. Kiinnitys osuu tällöin erittäin 
tarkasti kohdalleen ja kalusteista tulee lujat. Ne toimivat ja 
näyttävät hyviltä vielä vuosienkin 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

Vetolaatikoiden valmistuksessa alihankkijamme on laadus-
taan tunnettu  GRASSS. Sen huomaa laatikoita käytettä-
essä. Laatikot liukuvat niin pitkälle ulos, että tavarat myös 
aivan perältä on helppo ottaa ja laittaa sinne tarvikkeita. 
Laatikot liukuvat hyvin ja sulkeutuvat pehmeästi.

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste

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.

Kalusteisiin kohdistuvat vaatimukset ovat 
matkailuvaunuissamme 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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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) takaavatvat erino-
maisen nukkumismukavuuden ja ne ovat pitkäikäiset. High-Resili-
ence-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. 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.

3. VUOTEEN LAAJENNUS 2,3

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

4. NOUSUKORKEUS 1 
 

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

5. VARASTOTILAA, PISTORASIOITA & VALAISTU 2 
 

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

6. TEKSTIILITILANJAKAJAT 1 & SEINÄVERHOILU 1 
 

Mikäli yhdessä matkaava seurue on suuri, on yksityisyys erityisen 
tärkeää rauhallisten yöunien takaamiseksi. Tässä auttavat tekstiiliti-
lanjakajat, jotka voidaan vetää helposti esiin, ne tarjoavat miellyttä-
vän 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
Miellyttävästä 

ilmankierto varmistuu 

takaa tuulettuvien
 

kalusterakenteiden 
ansiosta
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201 x 81 cm

189 x 81 cm

A kuten alkovivuode, Q kuten Queen-vuode: jokaiselle 
matkaustajalle oikea nukkumapaikka

KNAUS VUOTEET

QUEEN-VUODE

LASTENSÄNKY

NOSTOVUODE

ALKOVIVUODEERILLISVUOTEET

VIERASVUODE

ERILLISVUOTEET L!VE TI 650 MEG

POIKITTAISVUODE

RANSKALAINEN 

VUODE

Vierasvuode Vierasvuode 2

Virkistäytymisen keskipisteessä. Parivuoteeseen 
päästään mukavasti molemmilta puolilta. Vuoteen 
vieressä kummallakin puolella on lisäksi suuri 
vaatetangoilla varustettu vaatekaappi.

Pohjaratkaisut: SKY TI 700 MX, L!VE WAVE 650 MX, 
700 MX

Pikkuväen vuoteet. Erityisesti lapisperheille 
suunitelluissa K-pohjaratkaisuissa lasten kerrosvuode 
on auton takaosassa. Sen ansiosta saavutetaan Jopa 
212 x 74 cm:n makuuala kahdessa kerroksessa.

Pohjaratkaisut: L!VE TRAVELLER 600 DKG

Rennosti alas. Toista erillistä makuualuetta varten 
voidaan nostovuode laskea helposti ja varsin 
pitkälle alas. Kun sitä ei käytetä, säilyy miellyttävä 
seisontakorkeus.

Pohjaratkaisut: L!VE WAVE 650 MF, MG & MX,  
700 MEG & MX, SKY WAVE 650 MF & MEG, 700 MEG

Korkealle ylös. Alkovisänkyyn päästään lukittavien 
tikkaiden ja valinnaisen tikaskuilun ansiosta 
turvallisesti. Miellyttävää nukkumista silmällä pitäen 
alkovi on lämmitetty ja tuuletettu takaa.

Pohjaratkaisut: L!VE TRAVELLER 550 DB, 600 DKG, 
650 DG

Avara. Erillisvuoteissa on runsaasti tilaa virkistäytymiseen. 
laajennusosan avulla vuoteet voidaan suurentaa yhdeksi 
suureksi parivuoteeksi.

Pohjaratkaisut: VAN TI 650 MEG, L!VE TI 650 MEG, 700 MEG, 
SKY TI 650 MEG, 700 MEB & MEG, SUN TI 650 MEG, 700 MEG, 
L!VE WAVE 700 MEG, SKY WAVE 650 MEG, 700 MEG

Muuntuva & mukava. Ruokailuryhmä voidaan 
muuntaa muutamalla otteella ylimääräiseksi 
nukkumatilaksi, joka tarjoaa pohjaratkaisusta 
riippuen 1–2 nukkumapaikkaa. Tukeva yksipylväinen 
nostopöytä laskeutuu  helposti alas. Tarkasti sopivan 
lisätyynyn ansiosta syntyy täten mukava makuuala.

Täydellisesti suunniteltu. Koska koko ajoneuvon 
leveys hyödynnetään nukkumatilaksi, saavutetaan 
pisin mahdollinen makuuala ja avara tilantunne.

Pohjaratkaisut: VAN TI 550 MD, L!VE WAVE 650 MG,  
L!VE TRAVELLER 650 DG

Optimaalista tilankäyttöä. Auton peräosaan on 
sijoitettu tilava kylpyhuone ja suuri vaatekaappi. Lisää 
makuualaa tarjoaa lisävarusteena saatava kääntötyyny.

Pohjaratkaisut: L!VE TI 590 MF, 650 MF, SKY TI 590 MF, 
650 MF, SUN TI 650 MF, L!VE WAVE 650 MF, SKY WAVE 
650 MF
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L-KEITTIÖ

SIVUKEITTIÖ

KOMPAKTIKEITTIÖ

KNAUS KEITTIÖVAIHTOEHDOT

UPEAT 
KEITTIÖVAIHTOEHDOT

KOMPAKTIKEITTIÖ VAN TI 550 MD

L-KEITTIÖ L!VE WAVE 700 MEG

SIVUKEITTIÖ L!VE TI 650 MEG

Jääkaappi sijaitsee 

pohjapiirroksesta riippue
n 

keittiöryhmää vastapäätä 
tai sen vieressä

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.

Tehokkaasti integroitu. Syvän tiskialtaan 
ja keittiöryhmään integroidun jääkaapin 
ansiosta jokainen sentti käytetään 
mahdollisimman tarkasti hyödyksi. Täysin 
avautuvat laatikot tarjoavat mukavan 
helpon astioihin ja keittiötarvikkeisiin.

Pohjaratkaisut: VAN TI 550 MD,  
SUN TI 650 MEG

Työtason pidennys. Erillisen jääkaapin 
ansiosta käännettävä työtason pidennysosa 
tarjoaa runsaasti lisätilaa valmisteluja varten.

Pohjaratkaisut: VAN TI 650 MEG, L!VE TI  
590 MF, 650 MEG, SKY TI 590 MF, 650 MEG,  
SKY WAVE 650 MEG, L!VE TRAVELLER 550 DB, 
600 DKG, 650 DG

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

Pohjaratkaisut: L!VE TI 650 MF, 700 MEG,  
SKY TI 650 MF, 700 MEB, MEG & MX, SUN TI 650 MF, 
700 MEG, L!VE WAVE 650 MF, MG & MX, 700 MEG & 
MX, SKY WAVE 650 MF, 700 MEG
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KYLPYHUONEEMME

Fiksu ja tilava. Pohjaratkaisuissa, joissa 
on ranskalainen vuode, jää kylpyhuoneelle 
hyvin tilaa, mutta hyvin tilaa myös sen 
ulkopuolelle.

Pohjaratkaisut: L!VE TI 590 MF, 650 MF, 
SKY TI 590 MF, 650 MF, SUN TI 650 MF,  
L!VE WAVE 650 MF, SKY WAVE 650 MF

Järkevä sijoittelu. Kiinteä pesuallas, 
kiinteä suihkutila ja silti paljon tilaa 
kompaktissa koossa. Järkevä sijoittelee 
tekee sen mahdolliseksi.

Pohjaratkaisut: L!VE TI 700 MEG,  
L!VE WAVE 650 MG, 700 MEG & MX

Kääntyy hienosti. Uusi kylpyhuone 
L!VE-malleissa on toimiva, sillä siinä 
on erillinen suihku ja tilava pesutila 
muunneltavalla tilanjakajalla.

Pohjaratkaisut: L!VE WAVE 650 MX

Tilava kylpyhuone

KNAUS KYLPYHUONEET

TILAVA KYLPYHUONE SUN TI 700 MEG TILAVA KYLPYHUONE SUN TI 700 MEG

KNAUS-kylpyhuoneet ovat tyylikkäitä, hyvin suunniteltuja ja tilavia.
Muotoilussa panostamme käyttäjäystävälliseen suunnitteluun, 
mahdollisimman runsaisiin säilytystiloihin ja hyvän olon ilmapiiriin.

KYLPYHUONE 

TAKANA SIVULLA 

KYLPYHUONE 

TAKANA POIKITTAIN 

Fix- kylpyhuone

L!VE KYLPYHUONE

KOMFORT

KYLPYHUONE

Avaraa varastointia. Erillisvuoteet on 
saatu siirrettyä poikittaiskylpyhuoneen 
anisosta hieman eteenpäin. Näin voidaan 
koko ajoneuvon leveyttä hyödyntää 
upeasse kylpyhuoneessa, jossa on erillinen 
suihkukaappi.

Pohjaratkaisut: SKY TI 700 MEB

Elegantti & tilava. Ovi pesu- ja WC-tilaan 
toimii samalla tilanjakajana asuintilaan 
päin, jolloin syntyy tarvittaessa erityisen 
tilava kylpyhuone, jonka kohokohta on 
erillinen, avara suihkukaappi.

Pohjaratkaisut: SKY TI 700 MEG & MX,  
SUN TI 700 MEG, SKY WAVE 700 MEG

Muunneltavaa mukavuutta. Kääntyvän 
seinän  toisella puolella on hyvänkokoinen 
suihkukaappi, Toisella puolella on pesuallas.

Pohjaratkaisut: VAN TI 550 MD, 650 MEG, 
L!VE TI 650 MEG, SKY TI 650 MEG,  
SUN TI 650 MEG, SKY WAVE 650 MEG,  
L!VE TRAVELLER 550 DB, 600 DKG, 650 DG



#NRO 1, KOSKA ...

Elegantti liitos ilman 
näkyviä ruuvauksia 
ja täydellinen osien 

istuvuus: erinomainen 

laatu näkyy ja tunt
uu

Kokeilimme mitä kaikkea 

High-Strength lasiku
itu 

kestää. Katso sivu 16 

Toimivuuden maksimointia 

keskeisessä huoltobo
ksissa on 

kaikki liitännät ja t
yhjennykset 

(ks. tarkemmin sivuilla 24-25)

se on kevyin 

ajoneuvo omassa 

luokassaan.

sen ulkoasu on 

huomattavan 

dynaaminen.

huolimatta kompaktista 

koostaan siinä 

on uskomaton tilantunne.

KETTERÄ
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VAN TI 650 MEG

VAN TI 550 MD

220 cm

276 cm

599 - 703 cm

”Minusta näin dynaamiseen matkailuautoon 

kuuluvat ehdottomasti kehykselliset ikkunat. Ne 

integroituvat täydellisesti sivuseinään, ovat lisäksi erittäin 

turvalliset ja vähentävät huomattavasti tuulen huminaa.”

Jürgen Thaler, tuotepäällikkö
KNAUS Reisemobile & Caravans

Minun vinkkini 48 mm paksu alapohja, jos
sa 

XPS-eriste ja alumiininen 

suojakerros takaavat
 

optimaalisen lämpötilan ja 

maksimaalisen käyttöiän

Cat-Eye Hybrid-takavalot ledt
ekniikalla 

viimeistelevät takaseinä
n ilmeen 

Raamikas ulkonäkö ajoneu
voa 

kiertävien kehysten
 ansiosta

Levitettävät 
erillisvuoteet

Tilanjakajana 
taiteovi

VAN TI HIGHLIGHTS & VAIHTOEHDOT

VAN TI 

2   4  
 

       

Pohjaratkaisut 2

Sallittu kokonaispaino kg 3.500

Maksimaalinen kuormitettavuus kg 720-900

Katso lisää 

www.knaus.com/vanti  

Kaasukaappiin 
helppo päästä 
sivuseinässä olevan 
oven kautta 

Hyvät pohjaratkaisut. Tinalle ja Florianille 
paras vaihtoehto on 650 MEG: paljon 
säilytystilaa ja silti tarpeeksi näppärä 
liikkumaan Portugalin vuoristossa 
etsimässä täydellistä piknikpaikkaa.
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VAN TI 650 MEG

VAN TI ASUMINEN & ELÄMINEN

Puhdasta elämäniloa Portugalissa. 
Tina intoutuu tanssiaskeliin kun 
Florian hassuttelee marakasseilla. 
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2

1 VAN TI 650 MEG

VAN TI 650 MEG

VAN TI 550 MD

Halihetki }

1.  Tilava istuinryhmä ja LED-TV. Paljon 
tilaa antava, järkevä tilajako, suuri 
panoramaikkuna valoa antamassa ja 
viihdettä 24" LED-TVstä.

2.  Levitettävä pöytä. Sivuseinään 
kiinnitetty pöytä hyödyntää 
käytettävissä olevan tilan täydellisesti. 
Pöytä on helppo kääntää ylös tukevan 
kääntömekaniikan avulla.

Käytännöllisiä lokeroi
ta 

kaikenlaiselle pikkut
avaralle

Takaa tulevan ilmankierron 

ansiosta kondensiov
että ei pääse 

muodostumaan ja huoneilma on 

erittäin miellyttävä

Saatavana myös 

lämmitettävät istuimet

Puureuna ja kestäv
ä HPL 

pinta tekevät pöyd
ästä 

kauniin ja pitkäikäi
sen

Valoa virtaa sisätiloi
hin suuren 

panoramakattoikkunan kautt
a

Ohjaamon istuimet 

verhoiltuna samalla tekstiilillä 

matkailuosan kanssa
Camping-Software -navigointijärje

stelmä 

johdattaa sinut tur
vallisesti perille

ISTUINRYHMÄT 

550 MD Sohva

650 MEG Sohva

VAN TI ASUMINEN & ELÄMINEN
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1 2

3

SIVUKEITTIÖ VAN TI 650 MEG

142 litran jääkaappi, 
jossa integroitu 

pakastelokero ja pal
jon 

tilaa herkuille

Soft-Close yläkaapit on he
lppo 

sulkea, koska ne luk
ittuvat 

kiinni automaattisesti

Erittäin kestävät HPL-pinnat 

näyttävät vielä monen vuoden 

jälkeenkin kuin uus
ilta (ks. sivu 30)

SIVUKEITTIÖ VAN TI 650 MEG

SIVUKEITTIÖ VAN TI 650 MEG

GRASSin laadukkaat vetola
atikot: 

täydellinen toiminta & kestävyys

KOMPAKTI KEITTIÖ VAN TI 550 MD

1.  Suuren 3-liekkisen lieden etuja. 
Vasemmalla espresso, oikealla spagetti 
ja edessä kastike. Ja sytytys napin 
painalluksella, näin se käy.

2.  Kompakti keittiö. Myös 
ultrakompaktista 550 MD mallista 
löytyy toimiva keittiö.

3.  Vetolaatikot kokonaan auki. 
Tavaroiden laittaminen aina laatikon 
peränurkkaan saakka on yksinkertaista.

Piezo-sytytys napin 
painalluksella

VAN TI RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

KEITTIÖT

550 MD Kompakti keittiö

650 MEG Sivukeittiö

Lisätietoa keittiöistämme
löytyy sivuilta 36 - 37.

Makuelämyksiä. Tina 
ja Florian valmistavat 
3-liekkisellä liedellään 
satamasta hankkimistaan 
pyyntituoreista simpukoista 
gourmetaterian. Ripaus 
sitruunaa ja nautiskelemaan.

Työtason jatko-osan 
voi 

tarvittaessa kääntää
 ylös 

yhdellä kädellä
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2

1

189 x 81 cm

201 x 81 cm

ERILLISVUOTEET VAN TI 650 MEG

POIKITTAISVUODE VAN TI 550 MD

ERILLISVUOTEET VAN TI 650 MEG

1.  Levitettävät erillisvuoteet. Keskellä olevan rullattavan 
sälepohjan ja kahden lisäpatjan avulla muuntuvat 
erillisvuoteet käden käänteessä tilavaksi parivuoteeksi.

2.  Vaatekomero vuoteiden alla. Avaa vain ovi ja luukku 
niin pääsy tilaviin vaatekomeroihin on auki. Komeroissa 
on vaatetangot molemmin puolin.

Nahkapinta luo hyvän
 

olon ilmapiiriä

Kattoluukun tilalle 
voi halutessaan vali

ta 

panoramaikkunan
Käytännölliset säilyty

slokerot 

ja USB- pistokkeet ovat 

osoitus toimivuudesta

Rentouttava yö EvoPore -patjojen 

ansiosta (lisätietoja 
sivulla 33)

 Erillisvuoteet  Poikittaisvuode

VAN TI NUKKUMINEN & UNI

VUOTEET

550 MD   2   
650 MEG   2  

Lisätietoja vuoteistamme  
löytyy sivuilta 34 - 35.

Unelmien matkakohteita, 
sellaisia haluavat Tina ja Florian 
lomilleen valita VAN TI:n kanssa 
matkaillessaan.
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1 2

VAN TI 650 MEG

VAN TI 650 MEGVAN TI 650 MEG

1.  Tilava pesuhuone. VAN TI mallin 
kylpyhuone on perusasennossaan 
normaali, tilava wc/kylpyhuone.

2.  Käytännöllinen suihkutila. 
Kun haluat mennä suihkuun 
niin käännä vain sivuun koko 
peiliseinä pesualtaineen. 
Vedä vielä taiteovea, kunnes 
magneetti ottaa kiinni ja Helposti 
huollettava kasetti-wc voi alkaa. 

Kiinteä valaisin näytt
ää hyvältä 

ja on käytännöllinen
 erityisesti 

meikatessa ja partaa 
ajettaessa

suihkunautinto

Sulkeutuu 
turvallisesti ja 
automaattisesti 
magneetin ansiosta

VAN TI PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

Komfort kylpyhuone

KYLPYHUONEET

550 MD Komfort kylpyhuone

650 MEG Komfort kylpyhuone

 
Lisätietoa kylpyhuoneistamme 
löytyy sivuilta 38 - 39.

Raikkaana uuteen 
päivään. Komfort-
kylpyhuoneessa 
Tina pääsee 
nauttimaan Portugalin 
aamuauringosta, joka 
paistaa jo pesualtaalle 
suuren kattoikkunan läpi. 



Miksi High-Strength 

lasikuitukatto on n
iin kestävä, 

näet sivulta 16

#NRO 1, KOSKA...

se on lyömätön 

KNAUS-

huipputuote. 

se tarjoaa 

fantastisen hinta/

laatusuhteen.

se vakuuttaa 

elegantilla 

ulkonäöllään.

KNAUS CATEYE evolution 

takavalot parantava
t 

ajoturvallisuutta dy
naamisten 

LED-vilkkuvalojensa ans
iosta

Asuinosan KNAUS 

PREMIUM -oven itseliikkuva 

sulkeutumisjärjestelmä tuo 

matkailuautoon ajanm
ukaista 

ylellisyyttä. Enemmän aiheesta 
sivulla 22-23

TOMIVA
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L!VE TI 650 MF

L!VE TI 650 MEG

L!VE TI 590 MF

L!VE TI 700 MEG

279 cm

232 cm

644 - 752 cm

Kompakti pohjaratkaisu
 

ja ranskalainen vuod
e 

Kestävät design-
teippaukset 
herättävät 

kunnioittavaa 
huomiota

Ei näkyviä ruuvauks
ia ja 

täydelliset liitokset 
todisteena 

korkeasta laadusta

Vuoteet saatavana m
yös 

matalana versiona

Kaikki tärkeät 
toiminnot samassa 

paikassa: myös 
L!VE TI mallissa 
on käytännöllinen 

huoltoboksi

L!VE TI HIGHLIGHTS & VAIHTOEHDOT

L!VE TI

2-4   4  
 

       

Pohjaratkaisut 4

Sallittu kokonaispaino kg 3.500 

Maksimaalinen kuormitettavuus kg 620-800

Katso lisää 

www.knaus.com/liveti  

Tällä kertaa pohjaratkaisuksi 
valikoitui 650 MEG, jossa on 
levitettävät erillisvuoteet.
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L!VE TI 650 MEG

L!VE TI ASUMINEN & ELÄMINEN

Elämän ihanuutta. Loma 
kukkaloiston keskellä. 
Florian muisti ottaa 
kukkavaasinkin mukaan.
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3

L!VE TI 650 MEG

L!VE TI 650 MEG

L!VE TI 590 MF

L!VE TI 590 MF

24 ″

1.  Alas laskettava LED-TV. Full HD televisio 
laskeutuu istuimen taakse piiloon eikä vie tilaa 
silloin kun sitä ei katsota.

2.  Loppuun asti harkittu ruokailuryhmä. 
Yläkaapeissa on runsaasti säilytystilaa. 
Laskostoiminnon ansiosta vankkarakenteiset 
verhot voidaan vetää haluttaessa ylös tai alas.

3.  Elegantti etuosa. Tumma kalusteväri on hyvin 
linjassa ohjaamon verhoilun kanssa ja jatkuu 
samaan yhtenäiseen tyyliin asunto-osassa.

Mikä tuoksu,  
L!VE TI }

Soft-Close 
yläkaapit 
helppokäyttöiset 
ja hiljaiset

Kevytkäyttöinen tuke
va  

mekaniikka kaasujousi
lla 

L!VE TI ASUMINEN & ELÄMINEN

ISTUINRYHMÄT 

590 MF Sohva

650 MF Sohja ja sivuistuin 

650 MEG Sohja ja sivuistuin  

700 MEG Sohja ja sivuistuin 
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1

2

Korkealaatuiset metallikahvat ja 

yhtenäinen kaluster
akenne ovat 

pitkäkestoisen laadu
n takeena

GRASSin vankoissa, täysin
 auki

vedettävissä vetolaa
tikoissa on

Soft-Close toiminto

L-KEITTIÖ L!VE TI 700 MEG

1.  Sivukeittiö. 650 MEG mallin sivukeittiö 
on kompakti, mutta käännettävän 
työtason jatkeen ja fiksun jaottelun 
ansiosta siinä on uskomattoman paljon 
työ- ja säilytystilaa.

2.  Tunnelmallinen epäsuora valaistus. 
Työtason alapuolelta ja keittiön 
seinäpaneelin takaa tuleva valaistus 
korostaa elegantteja kalusteita ja luo 
miellyttävän tunnelman.

SIVUKEITTIÖ L!VE TI 650 MEG

SIVUKEITTIÖ L!VE TI 650 MEG

Käännettävän työtaso
n 

jatkeen saa käteväst
i ylös 

yhdellä kädellä

L!VE TI RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

KEITTIÖT

590 MF Sivukeittiö

650 MF L-keittiö

650 MEG Sivukeittiö

700 MEG L-keittiö

Lisätietoja keittiöistämme  
löytyy sivuilta 36 - 37.

Mitä laitetaan ruoaksi 
Alankomaissa? Jos 
Florianilta kysytään, 
niin vaikkapa crêpesejä, 
suolaisia tai makeita. 
3-liekkisellä liedellä se käy 
käden käänteessä.
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2

1

198 x 81 cm

193 x 81 cm

1.  Vaatekomerot vuoteiden alapuolella. Raota vain luukkua 
niin pääsy tilaviin vaatekomeroihin on auki. Komeroissa on 
vaatetangot molemmin puolin. 

2.  Parivuode. Valinnaisen, auki käännettävän tyynyn avulla 
makuutilaa voidaan laajentaa todella helposti.

ERILLISVUOTEET L!VE TI 650 MEG

ERILLISVUOTEET L!VE TI 650 MEG

RANSKALAINEN VUODE L!VE TI 590 MF

Kaasujousi pitää  
luukun auki

Korkealaatuiset EvoPore patjat 

antavat virkistävän
 unen: mikä 

niistä tekee niin er
ityisen, 

voitte lukea sivulta
 33

 Ranskalainen vuode Erillisvuoteet

L!VE TI NUKKUMINEN & UNI

VUOTEET

590 MF   2   
650 MF   4   
650 MEG   3   
700 MEG   4  

Lisätietoja vuoteistamme 
löytyy sivuilta 34 - 35.

Keskellä olevan rullat
tavan 

sälepohjan ja kahden
 lisäpatjan avulla 

muuntuvat erillisvuo
teet käden 

käänteessä tilavaksi
 parivuoteeksi

Tässä nukutaan juuri oikein. 
Levitettävät erillisvuoteet ovat 
mukaansatempaavat. Tina ja Florian 
voivat halutessaan nukkua leveästi 
omilla puolillaan tai käpertyä 
lähemmäs toisiaan.
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1.  Fix- kylpyhuone. Täysin uusi 
rakenne on suunniteltu varta 
vasten L!VE mallisarjaan. Fix- 
kylpyhuoneessa on kiinteä suihku ja 
todella paljon liikkumatilaa.

2.  Takaosan tilava, pitkittäinen 
kylpyhuone. Pesupöydän siirtämisen 
ansiosta tähän syntyy erillinen tila, 
johon on sijoitettu WC-laite, tilava 
seinäkaappi ja suihkukaappi.

FIX- KYLPYHUONE L!VE TI 650 MEG KYLPYHUONE TAKANA SIVULLA L!VE TI 590 MF

KOMFORT KYLPYHUONE L!VE TI 650 MEG

Komfort kylpyhuone

Kylpyhuone takana sivulla 

Fix- kylpyhuone

L!VE TI PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

KYLPYHUONEET

590 MF Kylpyhuone  

 takana sivulla 

650 MF Kylpyhuone  

 takana sivulla

650 MEG Komfort kylpyhuone

700 MEG Fix- kylpyhuone

Lisätietoa kylpyhuoneistamme 
löytyy sivuilta 38 - 39.

Kääntöseinä kääntyy 
sivuun ja muuttuu 

tilavaksi suihkukaap
iksi – näin saat 

muokattua tilan ihan
teelliseksi joka tarp

eeseen

Uimassa 
Hollannissa. Uinnin 
jälkeen peseytyminen 
Fix- kylpyhuoneessa 
käy kuin kotona.



#NRO 1, KOSKA...

Aitoa KNAUS laatua: ei näkyviä 
ruuvauksia, eristett

y 

kattoelementti, jossa led huo
miovalot ja näyttävä 

alumiiniprofiili (Pro.Tec Frame sivu 16)

Kaikki säätimet yhden 

luukun takana:
Keskitetyssä huoltobo

ksissa 

on kaikki liitännät 
ja 

tyhjennyshanat (ks.
 

tarkemmin sivuilla 24-25)

Helposti ja nopeasti 

ulottuvilla: asuinosa
n 

akkuun pääsee käsik
si 

ulkopuolelta

se on Saksassa  

eniten myyty puoli-

integroitu.

se tarjoaa laajim-

man pohjaratkai-

suvalikoiman.

sen hinta/ 

laatusuhde on 

fantastinen.
Ei pelkoa kosteudest

a tai kiven iskuista
,  

sillä 40 mm paksussa alapohjass
a on  

XPS-eriste ja lasikuit
usuojakerros

NEROKAS
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SKY TI 700 MEBSKY TI 590 MF

SKY TI 650 MEG SKY TI 700 MEG

SKY TI 650 MF SKY TI 700 MX

232 cm

279 cm

643 - 752 cm

3D-iso kylpyhuone, jo
nka 

muunneltavuus on p
atentoitu

Jopa 6 nukkumapaikkaa kun 

lisävarusteena nosto
vuode Täysimittaiset vaatekomerot 

ja valtava poikittais
vuode

Tilava takana poikitt
ain  

oleva kylpyhuone

Ranskalainen vuode 

antaa lisätilaa

Jo kaukaa katsottun
a todellinen katseen

vangitsija: 

KNAUS CATEYE evolution takavalot

Asuinosan KNAUS 

PREMIUM -ovi on 

varustettu itseliikk
uvalla 

sulkeutumisjärjestelmällä, 
kaksoistiivisteellä 
ja 2 taitettavalla 

vaatekoukulla. Enemmän 

aiheesta sivulla 22-23

Kaikki näkyvissä opti
maalisesti 

asennetun peruutus
kameran 

ansiosta

SKY TI HIGHLIGHTS & VAIHTOEHDOT

SKY TI

2-6   4  
 

       

Pohjaratkaisuja  6

Sallittu kokonaispaino kg 3.500 

Maksimaalinen kuormitettavuus kg 520-760

Katso lisää 

www.knaus.com/skyti  

NEW Nyt 
sivuistuimella 
varustettuna

Paljon pohjaratkaisuvaihtoehtoja. Svenjan ja Paulin valinta ei ollut 
helppo. Koska matka suuntautuu Italian muotimetropoleihin, joten he 
päätyivät 700 MEG- pohjaratkaisuun. Säilytystiloja on siinä määrin, että 
shoppailua ei tarvitse rajoittaa.
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SKY TI 700 MEG

SKY TI ASUMINEN & ELÄMINEN

Stracciatella-jäätelöä aamiaiseksi? 
Kuuluu tietysti Italian lomaan. Ja viihtyisässä 
istuinryhmässä voivat Svenja ja Paul nauttia 
siitä täysin siemauksin. Bella Italia!
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SKY TI 650 MF SKY TI 700 MEG

SKY TI 700 MEG

SKY TI 700 MEG

24 "

Vankka mekaniikka käytännöll
isellä 

nostotoiminnolla

Soft-Close luukut 
sulkeutuvat pehmeästi 

ja painuvat kiinni 
automaattisesti

Likaahylkivä ACTIVE LINE 

verhoilu (lisätietoja
 sivulla 138)

Saatavana myös 

lämmitettävät istuimet 

Kehitetty erityisesti 

matkailuauton vaatim
uksiin 

ja pitkien ajomatkojen 

rasituksia keventäm
ään

1.  Alalaskettava 24 tuuman LED-TV. Elegantissa 
oleskelutilassa löytyvän 24" Full-HD LED-
TVn, jossa on sisäänrakennettu digitaalinen 
vastaanotin ja useita liitäntämahdollisuuksia, 
voi laskea istuimen selkänojan taakse piiloon. 

2.  Ristihiontapintainen Perlmutt-verhoilu. 
On hyvännäköinen, tuntuu hyvältä ja on 
kestävä. Se säilyy hyvännäköisenä koko auton 
elinkaaren ajan.

3.  Panoramakattoikkuna & valaistu 
kattoverhoilu. Ohjaamo ja oleskelutila 
sulautuvat elegantisti yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Panoramakattoikkunasta 
sisään tuleva päivänvalo ja illalla 
tunnelmavalaistus luovat harmoniaa. 

Valtavan kokoinen 
panoramakattoikkuna 

tarjoaa uusia elämyksiä ja 

fantastisen näkymän

SKY TI ASUMINEN & ELÄMINEN

ISTUINRYHMÄT

590 MF Sohva

650 MEG Sohva

650 MF  Sohja ja sivuistuin

700 MEB Sohja ja sivuistuin

700 MEG Sohja ja sivuistuin

700 MX Sohja ja sivuistuin
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1 2

L-KEITTIÖ SKY TI 700 MEG

L-KEITTIÖ SKY TI 650 MF L-KEITTIÖ SKY TI 700 MEG

1.  Tilava L-keittiö. Se on suoraan yhteydessä 
istuinryhmään, jolloin käytettäväksi jää 
optimaalinen tila. Paljon työskentely- ja 
liikkumatilaa.

2.  Tukevat korilaatikot. Kaasuhanoihin 
pääsee helposti käsiksi. Ja niiden alapuolella 
on vielä runsaasti säilytystilaa, jonka pystyy 
hyvin hyödyntämään helppokäyttöisten 
korilaatikoiden avulla. 

3.  Täysin auki liukuvat, kuulalaakeroidut  
laatikostot. Laatikot tulevat niin pitkälle  
ulos, että myös laatikon aivan peräosa on 
helppo hyödyntää.

Kestävä & helppo-

hoitoinen tisk
iallas on 

ruostumaton terästä

GRASSin laadukkaat 

vetolaatikot: täydell
inen 

toiminta & kestävyys

Tunnelmavalot 
valaisevat 

myös kaappeja 
ja laatikoita

Kestävät HPL-pinnat 

työtasoissa ja pöydä
ssä 

esitellään sivulla

LED-spotit valaiset  

hyvin koko työtason

L-KEITTIÖ SKY TI 700 MEG

SKY TI RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

KEITTIÖT

590 MF Sivukeittiö

650 MEG Sivukeittiö

650 MF L-keittiö

700 MEB L-keittiö

700 MEG L-keittiö

700 MX L-keittiö

Lisätietoja keittiöistämme  
löytyy sivuilta 36 - 37.

Torilta suoraan kattilaan. 
Torilta suoraan kattilaan. 
Basilikaa, rosmariinia, timjamia 
– mikä tuoksu! Kestävän 
ja helppohoitoisen HPL 
pöytäpinnan ansiosta keittiön 
siivoaminen käy hetkessä.
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1

201 x 80 cm 195 x 80 cm

ERILLISVUOTEET SKY TI 700 MEG

1.  Ranskalainen vuode, jossa levitysosa. Nosta 
patjan reunaa, käännä levitysosa ylös ja näin 
vuoteessa on lisää tilaa.

2.  Vaatekomerot vuoteiden alla. Vaatekomeroissa 
on pialjon tilaa, lukuisia säilytysmahdollisuuksia, 
vaatetangot molemmin puolin, käytännöllinen 
valaistus ja käyttöä helpottava avara sisäänkäynti.

ERILLISVUOTEET SKY TI 700 MEG

RANSKALAINEN VUODE SKY TI 650 MF

Kaasujouset pitävät 
luukun 

auki, joten molemmat kädet 

jäävät vapaaksi last
aamiseen

Jos nukut mielelläsi tähtitaivaan
 alla, 

on lisävarusteena sa
atava takaosan iso 

panoramakattoikkuna juuri 
oikea ratkaisu sinul

le

EvoPore patjoilla nuk
ut  

kuin pilvien päällä

Joka puolelta tuulet
tuva ja 

lämmitettävä. Päädyssä pehmeä 

verhoilu. Absoluuttista hyvää 
oloa

SKY TI NUKKUMINEN & UNI

 Erillisvuoteet   Ranskalainen vuode  Queen-vuode

VUOTEET

590 MF   2   
650 MEG   2   
650 MF   6    
700 MEB   4   
700 MEG   4   
700 MX   4  

Lisätietoja vuoteistamme  
löytyy sivuilta 34 - 35.

Nukahdetaan tähtitaivaan alla ja 
herätään auringonpaisteeseen. Jo illalla 
Svenja ja Paul suunnittelevat ihanissa 
vuoteissa mihin huomenna voitaisiin 
mennä. Kolosseum, Piazza della Signoria 
vai pidettäisiinkö sittenkin lötköttelypäivä?
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1 2TILAVA KYLPYHUONE SKY TI 700 MEG

TILAVA KYLPYHUONE SKY TI 700 MEG

KYLPYHUONE TAKANA SIVULLA SKY TI 650 MEG

Komfort kylpyhuone

Kylpyhuone takana sivulla

Kylpyhuone takana poikittain

Tilava kylpyhuone

SKY TI PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

KYLPYHUONEET

590 MF Kylpyhuone takana sivulla

650 MEG Komfort kylpyhuone

650 MF Kylpyhuone takana sivulla

700 MEB Kylpyhuone takana 

 poikittain

700 MEG Tilava kylpyhuone

700 MX Tilava kylpyhuone

Lisätietoja kylpyhuoneistamme löytyy 
sivuilta 38 - 39.

Pesupöytä on integr
oitu 

tilaan täydellisesti. 
Se tarjoaa myös  
ylimääräistä laskutilaa

Tunnelmallinen valo 

peilikaapissa

Kosmetiikkaliinat aina kä
den 

ulottuvilla – tilaa s
äästävästi 

sijoitettu liinarasia 
mahdollistaa sen

Jahtikuvioitu lattia on 
kulutusta kestävä

1.  Ylellinen tilakylpyhuone. Avara, erillinen 
suihkukaappi tarjoaa todellista mukavuutta. 
Laadukkaat hanat ja suuri kattoikkuna aikaan-
saavat hienostuneen ja ystävällisen yleiskuvan.

2.  Loppuun asti suunniteltu takaosan 
pitkittäinen kylpyhuone. Kääntöseinä 
mahdollistaa tilan tehokkaan käytön ja se 
voidaan asettaa helposti siihen asentoon, 
jossa sitä kulloinkin tarvitaan. Näin saat 
käden käänteessä tilavan suihkukaapin tai 
avaran pesupöydän.

Raikas kuin Adrianmeren 
tuuli. Svenja pitää erityisesti 
isosta peilikaapista. Siinä 
on kaikki tarpeellinen 
kuten integroitu valaistus ja 
yhdistetty säilytystila.



#NRO 1, KOSKA...

käytännöllisen kak-

soispohjan ansiosta  

on erittäin talvenkes-

tävä.

siinä toiminnot 

ja design ovat 

täydellisessä 

tasapainossa.

siinä on luokkansa 

suurin panoramakat-

toikkuna.

Tuotannossa 

käyttämämme lasikuitu 

on kestävää. Katso sivu 16

Todellista toimivuuttta: 

keskeisessä huoltobo
ksissa on 

kaikki liitännät ja t
yhjennykset 

(ks. tarkemmin sivuilla 24-25)

TUPLAPOHJAINEN TI
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SUN TI 650 MF

SUN TI 650 MEG

SUN TI 700 MEG

294 cm

234 cm
699 - 747 cm

Kaksoispohjasta huoli
matta 

ulkokorkeus vain 2
94 cm 

Ei näkyviä ruuvauks
ia 

ja täydellinen osien 
istuvuus : erinomainen 

laatu näkyy ja tunt
uu

Säänkestävän kaksois
tiivisteen 

ansiosta itseliikkuva
lla 

sulkeutumisjärjestelmällä 

varustettu asuinosa
n KNAUS 

PREMIUM -ovi soveltuu 

ihanteellisesti talvir
eissuille

SUN TI HIGHLIGHTS & VAIHTOEHDOT

SUN TI

4   4  
 

       

Pohjaratkaisut 3

Sallittu kokonaispaino kg 3.500 

Maksimaalinen kuormitettavuus kg 430-510 

Katso lisää 

www.knaus.com/sunti  

Mukavat ja  
levitettävät erillisv

uoteet

Tilava komfort-kylpyhuone, 

jossa kääntyvä seinä

Todellista tilantuntu
a

Järkevä rakenne keulasta 
takaseinään. Auto on sopiva 
kaikkiin vuodenaikoihin. Tässä 
Tina ja Florian ovat suunnanneet 
Itävallan alppimaisemiin.
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SUN TI 650 MEG

SUN TI ASUMINEN & ELÄMINEN

Toinen rakastaa lumipeitettä, toinen 
iloitsee villapeitosta. Molemmat nauttivat 
kuitenkin sisätiloissa lattialämmityksestä ja 
kaksoispohjan tehokkaasta lämpösuojasta.
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2

1 SUN TI 700 MEG

SUN TI 700 MEG

SUN TI 700 MEG

1.  Korkeakiiltoiset kaapin ovet. Kaapin ovissa on 
kaunis kiilto, sillä niiden pintakerros on erityistä 
naarmuuntumatonta materiaalia. 

2.  KNAUS smart CI. Ajoneuvoon asennettujen 
toimintojen optimaalinen valvontayksikkö. Voit ohjata 
koko ajoneuvon valaistusta, tarkistaa säiliöiden 
täyttömäärät tai akkujen jännitteen. Ja kaiken tämän 
voit tehdä myös älypuhelimella tai tabletilla – kun 
sinulla on lisävarusteena WLAN paketti.

Tunnelmaa tuo myös 

panoramakattoikkuna, jonka 

voi peittää kauniill
a verholla

Saatavana myös 
lämmitettävät istuimet

Kestävä HPL 

pöytäpinta pidentää
 

pöydän käyttöikää 
huomattavasti 

Ohjaamo integroituu 

hyvin asunto-osaan
 ja 

luo lisätunnelmaa

Ohjaamon istuimet on 

verhoiltu asunto-os
an kanssa  

hteneväisellä kankaa
lla

Mukava L-mallinen sohva on 

saatavana lisähintaa
n

SUN TI ASUMINEN & ELÄMINEN

ISTUINRYHMÄT

650 MF Sohva ja sivuistuin 

650 MEG Sohva ja sivuistuin

700 MEG Sohva ja sivuistuin
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3

2

1.  Kompakti keittiö. Älykkään jaon ansiosta 
täältä löytyy yllin kyllin säilytystilaa ja tilaa 
sekä ruoanlaittoon että nautiskeluun.

2.  Käytännöllinen apteekkarinkaappi. 
Lujatekoinen, laadukas työnjälki ja paljon 
tilaa kaikille keittiön tarveaineille.

3.  Runsaasti säilytystilaa. Laatikot tulevat 
niin pitkälle ulos, että myös laatikon aivan 
peräosa on helppo hyödyntää. Lisää 
säilytystilaa löytyy korilaatikoista. 

KOMPAKTI KEITTIÖ SUN TI 650 MEG

L-KEITTIÖ SUN TI 650 MF

L-KEITTIÖ SUN TI 650 MF

L-KEITTIÖ SUN TI 650 MF

Kestävät HPL-pöytäpinnat 
sivulla  30

Soft-Close yläkaapit koko 

ajoneuvossa on help
po sulkea, koska 

ne lukittuvat kiinn
i automaattisesti

Erittäin kestävät 
ja pitkäikäiset: 
metallikahvat

SUN TI RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

KEITTIÖT

650 MF L-keittiö

650 MEG Kompakti keittiö

700 MEG L-keittiö

Lisätietoja keittiöistämme 
löytyy sivuilta 36 - 37.

Ruokailu valon loisteessa. 
Koko keittiön alueella on 
elegantti tunnelmavalaistus  
antamassa lämpöä 
kahvitteluhetkiin.



92 93|
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3

200 x 86 cm

195 x 86 cm

ERILLISVUOTEET SUN TI 700 MEG

ERILLISVUOTEET SUN TI 700 MEG

RANSKALAINEN VUODE SUN TI 650 MF

1.  Levitettävät erillisvuoteet. Nopeaa ja 
vaivatonta: vedä rullasälepohja ulos ja 
aseta lisäpatjat paikoilleen. Näin saat 
erillisvuoteista ison parivuoteen 

2.  Parivuode. Makuualaa voidaan laajentaa 
erittäin helposti taitettavien tyynyjen 
ansiosta. Tunnelmavalaistus ja kankainen 
seinäverhoilu täydentävät viihtyisän 
kokonaiskuvan.

3.  Vaatekomerot vuoteiden alla. Monta 
hyllyä, hyvä valaistus ja riittävän suuret  
ovet helpottavat laittamaan vaatteet 
komeroihin vaivattomasti.

Komeroiden ovet 
pysyvät auki 

kaasujousien avulla

ERILLISVUOTEET SUN TI 700 MEG

Käytännöllisiä lokeroi
ta 

kaikenlaiselle pikkut
avaralle

Iso panoramakattoikkuna antaa 
valoa  

päivällä ja illalla vo
it katsella tähtiä

Aamulla heräät 
rentoutuneena nuku

ttuasi 

EvoPore patjoilla

SUN TI NUKKUMINEN & UNI

VUOTEET

650 MF   4   
650 MEG   4   
700 MEG   4  

Lisätietoja vuoteistamme  
löytyy sivuilta 34 - 35.  Erillisvuoteet  Ranskalainen vuode

Jäädäänkö vielä vähäksi aikaa 
vuoteeseen? Koska erillisvuoteet voi 
levittää, Florian ja Tina saavat nauttia 
koko vuodetilasta.
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TILAVA KYLPYHUONE SUN TI 700 MEG

TILAVA KYLPYHUONE SUN TI 700 MEG

Tämän seinän voi vetää 

ulos. Oven ollessa kiinni, 
saat lisätilaa

TILAVA KYLPYHUONE SUN TI 700 MEG

1.  Tilava jaottelu. Tässä on kaikki 
mitä tarvitset virkistävään suihkuun. 
Käytännöllisiä hyllyjä, paljon tilaa ja kaksi 
viemäriaukkoa, jotta vesi pääsee pois 
suihkualtaasta myös silloin, jos ajoneuvo 
sattuu olemaan hieman vinossa.

2.  Hyvin varusteltu kylpyhuone. Paljon tilaa 
pesupöydällä, iso pesuallas ja tyylikkäästi 
peiliin integroidut valot tekevät pesutilasta 
sekä kauniin että käytännöllisen.

SUN TI PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

Komfort kylpyhuone

Kylpyhuone takana sivulla

Tilava kylpyhuone

KYLPYHUONEET

650 MF Kylpyhuone 

 takana sivulla

650 MEG Komfort

 kylpyhuone

700 MEG Tilava kylpyhuone

Lisätietoja kylpyhuoneistamme 
löytyy sivuilta 38 - 39.

Suihkunautinto. 
Käytämme 
ajoneuvoissamme 
korkealuokkaisia 
hanoja ja 
vesikalusteita.



Ei pelkoa huonosta k
elistä: High-

Strength lasikuituk
atto estää 

raekuurovauriot. M
iten se toimii, 

voit lukea sivulta 1
6

#NRO 1, KOSKA...

se edustaa 

taattua 

KNAUS-laatua.

sillä on 

erinomainen hinta/

laatusuhde.

siinä on jopa 

6 mukavaa 

nukkumapaikkaa.

Virtaviivainen 
takaosa

Huoltoboksiin on kesk
itetysti sijoitettu 

sähköliitännästä pak
kasvahtiin kaikki 

tarpeelliset asumiseen liittyvät 

huoltotoiminnot, joten ne löyt
yvät 

helposti samasta paikasta 

Dynaaminen design & lisääntynyt 

ajoturvallisuus: KNAUS CATEYE 

evolution -takavalo
issa yhdistyy 

täydellisesti brändin
 tunnusomainen 

design ja turvallisu
us

MONIPUOLINEN
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L!VE WAVE 650 MX

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 700 MX

294 cm

232 cm

698 - 734 cm

L!VE WAVE mallissa ei ole 

tyypillistä aaltomaista muotoa, 

mutta seisomakorkeus 215 cm 

riittää pitemmällekin ihmisille 

Erittäin tilava kii
nteä 

kylpyhuone

Kompakti pohjaratka
isu ja 

luksusluokan qu
een-vuode

Vuoteet saatavana
 myös 

matalana versiona

Ei näkyviä ruuvauks
ia 

ja täydelliset liitoks
et 

todisteena korkeast
a laadustaKylpyhuoneen ja vuo

teen 

täydellinen integroi
nti auton 

perään antaa tilan 
tunnetta

Asuinosan KNAUS 

PREMIUM -ovi on 

varustettu itseliikk
uvalla 

sulkeutumisjärjestelmällä. 
Enemmän aiheesta 

sivulla 24–25

L!VE WAVE HIGHLIGHTS & VAIHTOEHDOT

Toimivat pohjaratkaisut. 
Tina ja Florian kutsuivat 
spontaanisti parhaat 
ystävänsä mukaan. 
Mallissa 700 MX on 
tarpeeksi tilaa kaikille 
neljälle.

L!VE WAVE 

5-6   4  
 

         
Pohjaratkaisut 5

Sallittu kokonaispaino kg 3.500 

Maksimaalinen kuormitettavuus kg 520-630

Lisätietoa 
www.knaus.com/

livewave  
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L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE ASUMINEN & ELÄMINEN

Elämä on juhlaa. Syödään 
yhdessä aamiaista auringon 
noustessa. Yhteinen matka hyvien 
ystävien kanssa on ainutlaatuista.
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21

3 L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 650 MF L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MF

24 "

1.  Laadukas nostovuode. Säilytystilaa 
kaapeissa katon rajassa, puukoristeinen 
seinäpaneeli ja pehmeä kattoverhoilu 
luovat mukavaa tunnelmaa.

2.  Ylösnostettava LED-TV. Full HD 
televisio lasketuu tyylikkäästi piiloon 
istuimen taakse, eikä ole häiritsevästi 
näkyvissä istuinryhmässä oleskeltaessa.

3.  Huolellisesti integroitu. Etuosa on 
integroitu saumattomasti asuintilaan ja 
se tarjoaa käytännöllisine integroituine 
lokeroineen paljon  säilytystilaa.

Erittäin kestävät ja 
 

pitkäikäiset: metallikahvat

Laadukkaat kiinteät
 kalusteet, joiden 

takaa ilma pääsee kiertämään ja saa 

aikaan miellyttävän sisäilman

Oma lepohetki
L!VE WAVE ASUMINEN & ELÄMINEN

ISTUINRYHMÄT

650 MG Sohva ja sivuistuin

650 MF Sohva ja sivuistuin

650 MX  Sohva ja sivuistuin

700 MEG Sohva ja sivuistuin

700 MX Sohva ja sivuistuin
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L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MF L!VE WAVE 650 MF

Kauniisti muotoiltu 

keittiön seinäpaneel
i

Soft-Close yläkaapit sulke
utuvat pehmeästi 

ja painuvat kiinni a
utomaattisesti

1.  Laadukasta varustelua. GRASSin 
valmistamat Soft Close -laatikot 
liukuvat kokonaan ulos. Niin 
myös laatikon peräosa on helppo 
hyödyntää. Tunnelmavalaistus 
valaisee lämpimästi ja antaa myös 
valoa laatikostoihin, jotta etsimäsi 
tavarat löytyvät helposti.

2.  Valtava jääkaappi. Kulmakeittiössä 
on tilaa 145 litran jääkaapille, joka 
valitsee  AES-toiminnon ansiosta 
energialähteen automaattisesti.

L!VE WAVE RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

KEITTIÖT

650 MG L-keittiö

650 MF L-keittiö

650 MX L-keittiö

700 MEG L-keittiö

700 MX L-keittiö

Lisätietoa keittiöistämme  
löytyy sivuilta 36 - 37.

Yksi keittiö, tuhat muistoa. 
Syödään yhdessä aamiaista 
auringon noustessa. Yhteinen 
matka hyvien ystävien kanssa 
on ainutlaatuista. Hetki, 
jota voi makustella sanan 
todellisessa merkityksessä.
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1

L!VE WAVE 650 MF

210 X 81 cm

195 X 81 cm

Vuoteiden vieressä on
  

tilavat vaatekomerot ja  
paljon säilytystilaa

Unen laatu on tutkit
usti erinomainen EvoPore patjojen 

ansiosta. Lisää patjo
ista sivulla 28

 Erillisvuoteet  Poikittaisvuode

 Queen-vuode

 Nostovuode

 Ranskalainen vuode

ERILLISVUOTEET L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE NUKKUMINEN & UNI

RANSKALAINEN VUODE L!VE WAVE 650 MF

VUOTEET

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

Lisätietoja vuoteistamme  
löytyy sivuilta 34 - 35.

1.  Parivuode. Laadukas EvoPore-HRC-patja tarjoaa yhdessä 
tukevan puusälepohjan kanssa ihanteellisen vuoteen 
virkistäville yöunille. Valinnaisen, taitettavan tyynyn 
ansiosta makuualaa voidaan laajentaa todella helposti.

2.  Vaatekaappi. Parivuoteella varustetuissa 
pohjaratkaisuissa pesupöydän ja keittiön välinen 
tila hyödynnetään rakentamalla siihen kattoon asti 
vaatetangolla varustettu vaatekaappi.

Jokaiselle sopiva nukkumapaikka. Iso vuode 
takaosassa, mukava nostovuode toisella 
puolella. Jokainen voi vetäytyä yöpuulle milloin 
haluaa ja nukkua niin pitkään kuin haluaa.
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1.  Takaosan älykäs pitkittäinen 
kylpyhuone. Sivuseinän ja parivuoteen 
väliseen syvennykseen  saat  erillisen 
tilan, jossa on WC-laite, suuri seinäkaappi 
ja suihkukaappi.

2.  Kiinteä suihkukaappi. Harkitun tilanjaon 
ansiosata on Fix- kylpyhuoneessa tilaa 
erilliselle suihkukaapille.

3.  Hyllytaso. Tilavassa Fix- kylpyhuoneessa 
on useita hyllyjä ja säilytystiloja.

Kunnon valo on tarp
een - 

integroidut ledvalot
 toimivat

L!VE kylpyhuone

Kylpyhuone takana sivulla

Fix- kylpyhuone

FIX- KYLPYHUONE L!VE WAVE 700 MEG

FIX- KYLPYHUONE L!VE WAVE 700 MEG

FIX- KYLPYHUONE L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

KYLPYHUONEET

650 MG Fix- kylpyhuone

650 MF  Kylpyhuone 

takana sivulla

650 MX L!VE kylpyhuone

700 MEG Fix- kylpyhuone

700 MX Fix- kylpyhuone

Lisätietoja kylpyhuoneistamme 
löytyy sivuilta 38 - 39.

KYLPYHUONE TAKANA SIVULLA L!VE WAVE 650 MF

Integroitu liina-ann
ostelija on yksi 

lukuisista loppuun 
asti harkituista 

yksityiskohdista L!V
E WAVE:ssa

Kylpyhuoneessa, on tilaa ja 
suuret peilipinnat, parranajo 
ja muut tärkeät toimet 
sujuvat kuten kotona.



#NRO 1, KOSKA...

se ei ole mikä 

tahansa, vaan juuri 

se puoli-integroitu 

nostovuoteella.

siinä on jopa 

6 mukavaa 

nukkumapaikkaa.

nostovuoteesta huoli-

matta seisomakorkeus 

on 200 cm ja koko 

korkeus vain 284 cm.

KNAUS CATEYE evolution takavalot
 

parantavat ajoturva
llisuutta dynaamisten 

LED-vilkkuvalojensa ans
iosta

Huoltoboksiin on 
sijoitettu keskitetys

ti 

kaikki tarpeelliset 
asumiseen liittyvät 

huoltotoiminnot

ProTec Frame -kehikko tekee 

korista lujarakenteis
en ja 

pitkäikäisen, lisää s
ivulla 16

TI NOSTOVUOTEELLA
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SKY WAVE 650 MF

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 700 MEG

232 cm

284 cm

Patentoitu iso kylpy
huone, jossa 

erityisen paljon liikk
umatilaa

Mukavat, levitettävät
 erillisvuoteet

″17-tuumaisten alumiinivanteiden ylellinen KNAUS-

muotoilu tuo ehdotonta lisäarvoa SKY WAVE 

-matkailuautoon. Kevytmetallivanteet täydentävät 

ihanteellisesti dynaamisen kokonaiskuvan.”

Jürgen Thaler, tuotepäällikkö
KNAUS Reisemobile & Caravans

Minun vinkkini

High-Strength lasiku
itukatto 

estää raekuurovaur
iot  

(lisätietoa sivulla 16
)

SKY WAVEn nimi tulee sen 

kaareutuvasta katto
linjasta ja tekee 

siitä matkailuautojen coup
e-mallin

Asuinosan KNAUS 

PREMIUM -oven 

taitettavissa vaatek
oukuissa 

on tilaa myös koiran 

valjaille (Lisävarust
e)

SKY WAVE HIGHLIGHTS & VAIHTOEHDOT

On vielä eräs, joka 
on innostunut näistä 
pohjaratkaisuista. 650 MEG 
-mallin mittavan kokoinen 
oleskelutila antaa mahdollisuuden 
ottaa nelijalkainen ystävä mukaan 
valokuvausretkelle.

SKY WAVE 

5-6   4  
 

         
Pohjaratkaisut 3

Sallittu kokonaispaino kg 3.500 

Maksimaalinen kuormitettavuus kg 430-530

Lisätietoa 
www.knaus.com/

skywave  
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SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE ASUMINEN & ELÄMINEN

Avoin uusille seikkailuille. 
Sam-koira peuhaisi 
mieluiten  rannalla, mutta 
iloitsee kuitenkin jo paluusta 
viihtyisään oleskelutilaan.
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31 SKY WAVE 650 MEG SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

Rakkaita lomaterveisiä } 

Kevyt nostaa 
kaasujousien 
ansiosta

1.  Alalaskettava 24 tuuman LED-TV. Oleskelutila 

on valoisa ja tyylikäs.Teräväpiirtoisen 24"Full-

HD LED-TVn, jossa on sisäänrakennettu 

digitaalinen vastaanotin, voi laskea istuimen 

selkänojan taakse piiloon kun sitä ei katsella.

2.  Soft-Close yläkaapit. Sulkeutuvat pehmeästi 

ja painuvat kiinni itsestään. Laadukkaat saranat 

takaavat toimivuuden vuosien saatossa.

3.  L-istuinryhmä. Tässä voi istua suuren 

L-muotoisen ruokailuryhmän ansiosta entistä 

mukavammin. Yksipylväistä nostopöytää 

voidaan siirtää kaikkiin suuntiin.

Nostovuoteen alapuo
lella on puinen 

keskiosa ja pehmustetut sivuosat
SKY WAVE ASUMINEN & ELÄMINEN

ISTUINRYHMÄT

650 MF Sohva ja sivuistuin

650 MEG  Sohva ja sivuistuin

700 MEG Sohva ja sivuistuin
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1 2SKY WAVE 650 MEG

Valonauhat luovat 
tunnelmaa

Naarmuuntumaton 

HPL pöytäpinta, lisää 

aiheesta sivulla 30

SIVUKEITTIÖ SKY WAVE 650 MEG

SIVUKEITTIÖ SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

KEITTIÖT

650 MF L-keittiö

650 MEG Sivukeittiö

700 MEG L-keittiö

Lisätietoja keittiöistämme 
löytyy sivuilta 36 - 37.

1.  Laatikot voidaan vetää kokonaan 
ulos joten niiden täyttäminen ja 
järjesteleminen on erityisen helppoa. 
Tunnelmavalaistus työtason alapuolella 
valaisee laatikoiden sisätilaa siten että 
löydät entistä nopeammin tarvitsemasi.

2.  Tilava jääkaappi. Kulma- tai 
pitkittäiskeittiöversioihin saat aina 
erillisen jääkaapin, jonka tilavuus on 
142/145 litraa.

Ruonlaitto on nautinto. 
Tilavissa yläkaapeissa on 
runsaasti tilaa kaikelle, 
mitä valmisteluun, 
ruoanlaittoon ja 
syömiseen tarvitaan. 
Äänettömän Soft-Close 
-toiminnon ansiosta 
kaapit sulkeutuvat 
erityisen helposti ja 
nopeasti lähes itsestään.
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3SKY WAVE 650 MEG

193 x 81 cm

198 x 81 cm

1.  Tilavat vaatekomerot. Vaatekomeroihin 
pääsee kätevästi sivulta ja ylhäältä, joten 
niitä on helppo käyttää.

2.  Täysarvoinen nostovuode.  
195 x 140 cm:n makuualalla ja 
laadukkailla EvoPore HRC -patjoilla 
nukutaan erityisen mukavasti. Helppoa 
vuoteiseen varten nostovuodetta 
voidaan laskea todella matalalle.

3.  Käytännölliset laskutilat. Kaikelle, mitä 
tarvitset öisin tai herätessäsi löytyvät 
käsiesi ulottuvilta.

ERILLISVUOTEET SKY WAVE 650 MEG

NOSTOVUODE SKY WAVE 650 MEGERILLISVUOTEET SKY WAVE 650 MEG

 Erillisvuoteet  Ranskalainen vuode  Nostovuode

SKY WAVE NUKKUMINEN & UNI

VUOTEET

650 MF   6    
650 MEG   5    
700 MEG   5   

Lisätietoja vuoteista löytyy  
sivuilta 34 - 35.

Paras paikka hyville unille. 
Isossa nostovuoteessa on 
leveyttä ja korkeutta riittämiin. 
Ahtaan paikan tunnetta ei synny.
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 KOMFORT KYLPYHUONE SKY WAVE 650 MEG

KOMFORT KYLPYHUONE SKY WAVE 650 MEG KOMFORT KYLPYHUONE SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

Tilava kylpyhuone

Kylpyhuone takana sivulla

Komfort kylpyhuone

KYLPYHUONEET

650 MF  Kylpyhuone 

 takana sivulla

650 MEG  Komfort kylpyhuone

700 MEG Tilava kylpyhuone

Lisätietoja kylpyhuoneistamme 
löytyy sivuilta 38 - 39.

Pesualtaan alle on 

sijoitettu WC-paperiteline 
käden ulottuville

1.  Tehokas kääntöseinä. Tila muuntuu 
käden käänteessä suihkukaapiksi tai 
täysarvoiseksi pesufasiliteetiksi.

2.  Loppuun asti harkittua 
säilytystilaa. Peilin hyllyt 
on varustettu tyylikkäin 
metallireunuksin, jotta ajon aikana 
mitään ei pääse putoamaan.

Kylpyhuone, johon voi 
rakastua.  
Svenja on kerrassaan 
ihastunut innovatiiviseen 
kääntöseinään, homma 
toimii.



Vankat helmat, osien 
istuvuus: L!VE 

TRAVELLER on 

valmis lomalle lähtöön

#NRO 1, KOSKA...

siinä on jopa 

6 mukavaa 

nukkumapaikkaa.

se on oikea 

hinta/laatusuhteen 

mestari.

siinä on aina tilava 

kaksoisdinetti 

-istuinryhmä

Kestävä High-Strength 

lasikuitukatto, lisää
 aiheesta 
sivulla 16

Asuinosan KNAUS PREMIUM -oven 

itseliikkuva sulkeut
umisjärjestelmä tuo 

matkailuautoon ajanm
ukaista ylellisyyttä 

(Lisävaruste). Enemmän aiheesta sivulla 
22-23

PERHEYSTÄVÄLLINEN
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L!VE TRAVELLER 550 DB

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 650 DG

323 cm

234 cm

596 - 698 cm

Mukava poikittaisvuo
de + 

alkovivuode: perhei
den tilaihme

Miellyttää nuoria 
ja vanhempia: 

ajoneuvon sporttine
n 

ulkonäkö huomataan
Vahvat 
alumiiniprofiilit 
tekevät korista 
erittäin vakaan

Alkovimatkailuautot ovat 

varsinaisia tilaihmeitä

Kuinka käytännöllinen
 

huoltoboksi helpott
aa lomailua, 

voitte lukea sivulta
 24

L!VE TRAVELLER HIGHLIGHTS & VAIHTOEHDOT

Näitä pohjaratkaisuja katsovat lap-
setkin suurin silmin. Lapsiystävällisessä 
600 DKG mallissa voivat Tom ja Anna 
nauttia täysin rinnoin kesälomasta äidin 
ja isän kanssa.

L!VE TRAVELLER

4-6   5-6  
 

       

Pohjaratkaisut  3

Sallittu kokonaispaino kg 3.500 

Maksimaalinen kuormitettavuus kg 500 - 640

Lisatietoja 
www.knaus.com/

livetraveller  
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L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER ASUMINEN & ELÄMINEN

Leikitään, opitaan ja pidetään 
hauskaa yhdessä. Koska Tom on juuri 
löytänyt kertomuksen Winnetousta, 
leikkii koko perhe Kroatian matkan 
aikana intiaani-leikkiä.
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L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 650 DG

Äidin kanssa }

Käytännölliset 
kasettiverhot 
ikkunan pielissä ova

t 

helppokäyttöiset

1.  Valtava kaksoisdinetti. Paljon 
tilaa syömiseen, pelaamiseen ja 
seurusteluun. Ja myös nukkumiseen, 
sillä istuinryhmästä saa käden 
käänteessä mukavan vierasvuoteen.

2.  Kätevä tilanjakaja. Takaosaan saa 
lisää yksityisyyttä, mukaan lukien 
kylpyhuoneen, erottamalla se 
oleskelutilasta.

L!VE TRAVELLER ASUMINEN & ELÄMINEN

ISTUINRYHMÄT

550 DB Dinetti

600 DKG  Dinetti

650 DG Dinetti
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L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 650 DG

L!VE TRAVELLER 650 DGL!VE TRAVELLER 650 DG

Kestävät HPL- pöytäpinnat

Lähes äänettömät ja 

erittäin käytännöllis
et: 

Soft-Close yläkaapit 

menevät kiinni itsest
ään

1.  Vetolaatikot kokonaan auki. 
Laatikot tulevat niin pitkälle ulos, 
että myös laatikon perältä on helppo 
ottaa tavaroita. Luotamme GRASSin 
laatuun.

2.  Kätevä työtason jatke. Työtilaa 
saat lisää käden käänteessä.

3.  Soft-Close yläkaapit. Sulkeutuvat 
pehmeästi ja painuvat kiinni 
itsestään. Laadukkaat saranat 
takaavat toimivuuden.

L!VE TRAVELLER RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

KEITTIÖT

550 DB Sivukeittiö

600 DKG Sivukeittiö

650 DG Sivukeittiö

Lisätietoja keittiöistämme 
löytyy sivulta 36 - 37.

Kaikki löytyy oikeasta paikasta. Täysin varustellussa 
oikein mitoitetussa keittiössä on helppoa loihtia käden 
käänteessä herkullista ruokaa.



134 | 135

1 2

3

201 x 159 cm

1.  Lastensänky. L!VE TRAVELLER 600 
DKG-malli on suunniteltu perheille: 
kerrossänky takana ja kaksoisdinetistä 
muunneltava vuode.

2.  Lisävarusteena tikaskotelo. Jotta 
alkovivuoteen tikkaat eivät ole missään  
tiellä, on niille kiinteä paikka 
ajoneuvossa.

3.  Poikittaisvuoteet pitkiin uniin. 
Poikittaisvuode tarjoaa 2,12 metrin 
pituudella erityisen paljon tilaa 
venyttelyyn.

Optimaalinen huoneilma 

myös yöllä, sillä ilm
a kiertää 

alkovivuoteen taka
a. Alkovissa 

on vakiona lämmitys ja sälepohja

 Alkovivuode  Poikittaisvuode  Lastensänky

ALKOVIVUODE L!VE TRAVELLER 600 DKG

LASTENSÄNKY L!VE TRAVELLER 600 DKG ALKOVIVUODE L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER NUKKUMINEN & UNI

VUOTEET

550 DB   4    
600 DKG   6    
650 DG   6   

Lisätietoja vuoteistamme  
löytyy sivuilta 34 - 35.

POIKITTAISVUODE L!VE TRAVELLER 650 DG

Käden käänteessä ylö
s kääntyvän 

alkovivuoteen saa li
sähintaan. 

Näin saadaan enemmän tilaa ja 

se helpottaa kulkua
 ohjaamoon

Leikit on leikitty, on levon aika. 
Alkovissa oleva vuode tarjoaa valtavan 
nukkuma-alan, myös korkeutta on 
taatusti riittämiin.
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L!VE TRAVELLER 600 DKG L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG

1.  Muunneltava komfort-kylpyhuone.
Avara kylpyhuone ja tilava suihku komfort-
kylpyhuoneessa. Käännät vain sivuun 
peiliseinän, jolloin tilasta tulee kätevä 
suihkukaappi. Näin wc-istuin, peili ja 
pesuallas pysyvät kuivina.

2.  Helppohoitoinen kasetti-wc. Se ei ole 
ainoastaan hyvin mukava istua, vaan myös 
erittäin helppo puhdistaa.

L!VE TRAVELLER PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

Komfort kylpyhuone

KYLPYHUONEET

550 DB Komfort kylpyhuone

600 DKG Komfort kylpyhuone

650 DG Komfort kylpyhuone

Lisätietoja kylpyhuoneistamme 
löytyy sivuilta 38 - 39.

Aika pestä pois 
sotamaalaukset. 
Moderni pesuallas 
kutsuu äitiä ja tytärtä 
kaunistautumaan. 
Tina ja Anna vastaavat 
kutsuun mielellään.
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INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMER

BLUE MARINE

BLUE MARINE

ENERGY

ENERGY

LAS VEGAS 2

LAS VEGAS 2ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROCK 1

SKY TI & SKY WAVE PEHMUSTE

VAN TI PEHMUSTE

KNAUS VERHOILUT & COZY HOME

Ihanteellinen perhei
lle sekä 

koirien omistajille erinomaisten 

hoito-ominaisuuksien ansiost
a

Istuintyynyn malli on mallisarjakohtainen.
 Vakioverhoilut    1 ACTIVE LINE (lisämaksusta)    2 Aitoa nahkaa (lisämaksusta)

INDIAN SUMMER-tekstiilillä 

toteutettuja verhoi
luja sivulta 44 lähtien

TOIMINNALLISET 
& TYYLIKKÄÄT 
ISTUINTYYNYMME

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

Sisusta oman matkailuautosi sisätilat yksilöllisesti valitsemalla meidän 
laajasta verhoiluvalikoimastamme. Erityisen käytännöllisiä ovat 
ACTIVE LINE verhoilukankaamme. Niissä on luotettava tahrasuoja ja 
ne ovat lisäksi vettä ja öljyä hylkiviä.
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MATUKO FINE SQUARE ENERGY

INDIAN SUMMER BLUE MARINE ENERGY

LAS VEGAS 2

LAS VEGAS 2ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROCK 1

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

SUN TI PEHMUSTE

Sivulla 88 voitte nähdä, miten 

kivalta tämä vaihtoehto vaikut
taa

KNAUS VERHOILUT & COZY HOME
Sivulta 58 lähtien voit 

nähdä, kuinka hyvin
 

tämä sisustus sopii 

L!VE TI:n ilmeeseen

Istuintyynyn malli on mallisarjakohtainen.
 Vakioverhoilut    1 ACTIVE LINE (lisämaksusta)    2 Aitoa nahkaa (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 torkkupeittoa.  

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

5

1

2

6

4

3

Miellyttävä istuinmukavuus ei ole optio, vaan 
se sisältyy autojemme vakiovarustukseen.

Valitsetpa minkä mallimme tahansa, voit olla varma että korkeatasoinen 
istuinmukavuus kuuluu jokaisen KNAUS-matkailuauton perusluonteeseen. 
Meille on ensisijaisen tärkeää, että taitat matkaasi rentoutuneena. 
Asennamme ajoneuvoihimme ergonomiset istuintyynyt, jotka 
tukevat selkääsi optimaalisesti ja ylläpitävät istuma-asentoa 
niin pitkien ajomatkojen aikana kuin illanistujaisissa.

Knausin istuintyynyt tukevat s
elkärangan 

luonnollista S-muotoa. Vietät lomasi 

rentoutuen, ilman selkäkipuja
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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

... JA  
PALKITTU 

KNAUS KAUPPIASVERKOSTO & HUOMIONOSOITUKSET

KNAUS on tunnettu laadu
staan. Tämä 

tosiasia on noteera
ttu laajalti. Lukuisat 

huomionosoitukset ja palkinnot todistavat

meille sen että olem
me oikealla tiellä.

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

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 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
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MATKAMAAILMAMME
Vahvojen ja luotettavien alihankkijoidemme laadukkaat komponentit ovat 
tärkeä osa tuotteidemme laatustandardia. Työskentelemme yhdessä 
valikoitujen ammattilaisten kanssa ja kehitämme 
räätälöityjä 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 26 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.

NEW

KNAUS MATKAILUMAAILMAMME

7-portainen säätö

4 kpl /  
setti

Muuntaa tuolin 
mukavaksi sängyksi

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

FRANKANA FREIKO

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.

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 



Sinun KNAUS-jälleenmyyjäsi 
odottaa innolla vierailuasi!

Tuotenro. R08116427-FI

Kuvastomme ovat saatavana 

myös matkailuvaunuille!

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

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


