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DESEO

2-4 5

DESEO 400 TR DESEO 400 TR DESEO 400 TR

DIN FRIHED 
ER VORES 
FILOSOFI

KNAUS OVERSIGT OVER MODELSERIERNE

fra side 36

DESEO GRUNDRIDS

Fotograferede grundrids i denne katalog: DESEO 400 TR

Tilladt totalvægt kg 1.500 

Vognlængde cm 402

Bredde cm (udv./indv.)� 230�/�216

Totallængde cm 599

Højde cm (udv./indv.)� 258�/�196

Indgangsdøre (serie) STYLE
Indgangsdøre (valgmulighed) STYLE PLUS

SYMBOLER ANVENDTE

100% KNAUS Video tilgængelig
youtube.knaus.com

360°-billeder tilgængelig
www.knaus.com

Info om originale KNAUS komponenter og yderligere online information findes med følgende symboler:

 Sovepladser

 Siddepladser

 Enkeltsenge

 Tværvendt seng

 Fransk seng

 Queensseng

 Køjeseng

 Hejseseng

 Gæsteseng

FORKORTELSER*

Seng 
Q  Tværvendt seng 

foran/bagved
F Fransk seng
X Queensseng 
E Enkeltseng

Siddegruppe
L L-siddegruppe 
U U-siddegruppe
D Dinette 
S Salon-siddegruppe

Varianter 
K Børneværelse 
B Bad
P Panoramakøkken
TR Transport

SENGEVARIANTER

* 2-delt (foran-bagved) / 3-delt (foran-midte-bagved) 
Modellerne kan være vist med ekstraudstyr, som kan leveres mod merpris.

DEN FLEKSIBLE

Her kan du tage din
e 

cykler med på rejsen og 

i en håndevending 
lave 

transporter om til bolig.

Ved tilvalget - motorcykelholdere 

- er den praktiske 
opklappelige 

sidde-bæke standar
d med i vognen

Med stor entusiasme sørger vi hos KNAUS siden 1960 for 
uforglemmelige ferieoplevelser. Med al vores erfaring og modet 
til at gå nye veje, kombinerer vi det velkendte med det nye. Ved 
produktionen satser vi på bayersk håndværk, ved udviklingen 
af nye modeller på de mest moderne konstruktions- og 
fremstillingsteknikker. Denne kombination af gennemprøvede 
principper og innovative idéer gør os til et af de mest succesfulde 
mærker i branchen. Og til nummer 1 hos vores kunder.
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TRAVELINO 400 QL TRAVELINO 400 QLSPORT&FUN 480 QL SPORT&FUN 480 QL SPORT&FUN 480 QL 

SPORT&FUN TRAVELINO

Fotograferede grundrids i denne katalog: 480 QL

Tilladt totalvægt kg 1.300

Vognlængde cm 480

Bredde cm (udv./indv.)� 232�/�216

Højde cm (udv./indv.)� 257�/�196

Totallængde cm 625

Opbevaringsplads i garagen foran cm 160 x 216

Indgangsdøre (serie) STYLE
Indgangsdøre (valgmulighed)� --

SPORT&FUN GRUNDRIDS

Fotograferede grundrids i denne katalog: 400 QL

Tilladt totalvægt kg 900

Vognlængde cm 402

Bredde cm (udv./indv.)� 215�/�204

Totallængde cm 519

Højde cm (udv./indv.)� 258�/�196

Indgangsdøre (serie) TREND
Indgangsdøre (valgmulighed)� --

TRAVELINO GRUNDRIDS

fra side 52

fra side 66

KNAUS OVERSIGT OVER MODELSERIERNE

DEN PRAKTISKE DEN INNOVATIVE

Med sine praktiske d
etaljer 

som den store bagdør e
r 

SPORT&FUN første valg 

for aktive feriegæste
r.

PowerAksel, Fiberramme 

& ultralight konstruk
tion 

gør TRAVELINO til en 

innovativ komplet pakke.
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3-6 4-8
Tilladt totalvægt kg 1.100 - 1.800

Vognlængde cm (min./maks.) 400 / 660

Bredde cm (udv./indv.) 232 - 250 / 216 - 234

Højde cm (udv./indv.) 257 / 196

Totallængde cm (min./maks.) 599 / 861

Fotograferede grundrids i denne katalog: 500 EU, 500 FU, 500 UF, 500 KD, 540 FDK

Indgangsdøre (serie) STYLE
Indgangsdøre (valgmulighed) STYLE PLUS

SPORT GRUNDRIDS

fra side 80

KNAUS OVERSIGT OVER MODELSERIERNE

Kæmpe grundrids udva
lg og 

et unikt pris / yd
elsesforhold: 

KNAUS SPORT er så alsidig, 

at den rigtige model er tilgængelig 

til enhver form for rejse.

DEN ALSIDIGE

15 rigtige: Ved 
disse grundrids er 
alle en hovedgevinst

SPORT 400 QD

SPORT 500 QDKSPORT 460 EU

SPORT 500 FU

SPORT 650 UDF

SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 450 FU SPORT 500 KD SPORT 580 QS

SPORT 550 FSKSPORT 420 QD

SPORT 500 EU SPORT 540 UE

SPORT 500 UF

SPORT 
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SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 550 FSKSÜDWIND 500 UF

SÜDWIND 500 QDK

SÜDWIND 750 UDF

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 500 FU SÜDWIND 540 FDK SÜDWIND 650 PEB

SÜDWIND 650 PXBSÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 PF SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 540 UE

3-8 4-9

SÜDWIND
SÜDWIND GRUNDRIDS

Tilladt totalvægt kg 1.300 - 2.200

Vognlængde cm (min./maks.) 444 / 746

Bredde cm (udv./indv.)� 232�-�250�/�216�-�234

Højde cm (udv./indv.)� 257�/�196

Totallængde cm (min./maks.) 643 / 947

Indgangsdøre (serie) KOMFORT
Indgangsdøre (valgmulighed) PREMIUM

Fotograferede grundrids i denne katalog: 450 FU, 540 UE, 540 FDK, 580 QS, 650 PEB, 650 PXB

fra side 94

KNAUS OVERSIGT OVER MODELSERIERNE

CAMPINGVOGNS-IKONET
En af de første
campingvognsmodeller og en

ægte succeshistorie
 op til idag. 

SÜDWIND har begejstret

med nye udstyrsfunk
tioner og 

designdetaljer i næ
sten 60 år.

15 perfekt udstyrede

grundrids, heraf 3
 med nyt

panoramakøkken i front



12 13|

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 580 UF

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UK

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 750 UFK

4-7 4-9

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTIONSÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION

Fotograferede grundrids i denne katalog: 580 UF, 590 UK & 650 UDF

Tilladt totalvægt kg 1.700 - 2.500

Vognlængde cm (min./maks.)  568 / 746

Bredde cm (udv./indv.) 250 / 234

Højde cm (udv./indv.) 257 / 196

Totallængde cm (min./maks.) 787�/�947

Indgangsdøre (serie) STYLE PLUS
Indgangsdøre (valgmulighed)� --

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION GRUNDRIDS

fra side 108

Konstrueret til rigt
ige vikinger. 

Opbygning og udstyr
 er specielt 

tilpasset det nordiske klima

For, at du selv ved lave temperaturer, har 

det behageligt og varmt i din campingvogn, 

kræves der specielt udstyr. Her overbeviser 

SCANDINAVIAN SELECTION med alt udstyr til 

krævende klimaforhold:

CHASSIS OG OPBYGNING

 Trækstangsafdækning

 16″ aluminiumfælge

  Glat aluminiumplade, for- og bagside

  SkyRoof panoramatag med 

ambientebelysning

 Vinterafdækning til køleskabsventilation

 SCANDINAVIAN SELECTION foliegrafik

INTERIØR

 Formsyet gulvtæppe

 Højkvalitets akrylafdækning i køkkenet

  Ergonomisk sædepolster for øget 

siddekomfort

 Mikroovn over køleskab

 190 liter køleskab med dobbelt-dør

 Emhætte over kogeblus

  Køkkensæt med: papirholder, krydderiholder, 

håndklædeholder

 Komplet bruseudstyr

ELEKTRONIK

 Radio, CD / MP3 inkl. antenne og højtaler

 TV-holder med kabelføring

  Niveauvisning for ferskvand

   Strømforsyningsdel inkl. lademodul

 USB-stikdåse

 ambientebelysning

GAS / VAND

 Truma Duo Control CS

 Truma fjernindikation inkl. Eis-Ex

  ALDE centralvarmeanlæg inkl. 

varmtvandsforsyning

 ALDE vandbåren gulvvarme 

  Komplet indvendigt monterede 

spildevandsslanger

 45 liter fast indbygget friskvandstank

 Vandforsyning via 12 V pumpe

SIKKERHED

 Gasalarm 

 Røgalarm

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION UDSTYR

SCANDINAVIEN-EKSPERTEN

KNAUS OVERSIGT OVER MODELSERIERNE
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Klubmedlemmer modtager 

eksklusive invitatio
ner til vores 

KNAUS møder og det spænde
nde 

kundemagasin INSIDE

4. Tilfredse kunder

Uanset om vognen er købt hos forhandleren 
tæt på eller den afhentes direkte på fabrikken: 
Vi ønsker, at du skal føle dig tryg fra det første 
øjeblik i dit nye køretøj. Derfor er der en 
omfattende�briefing�fra�vores�eksperter�på�
stedet ved fabriks afhentning. Interesseret?

5. mein.KNAUS-familie

Udnyt den attraktive verden af fordele hos "mein.KNAUS" 
kundeklub! Med det gratis medlemskab får du det 
eksklusive "mein KNAUS"-kort, der sikrer dig mange 
rabatter med over 7.000 partnere samt adgang til messe- 
kundeområdet.�Flere�oplysninger�kan�findes�på�side�144�
eller log direkte ind på  mein.knaus.com 

1. Udviklingen

Hvem skal den nye campingvogn være til? 
Aktiv feriegæster, små og store familier, 
rejse-elskende�par?�Vi�definerer,�hvordan�
køretøjet skal være designet og udstyret til 
dit formål. Vi udvikler forskellige grundrids 
og designer det fremtidige design.

2. Prototype og testfase

Idéen tager konkret form for første gang. Ved 
konstruktionen af prototypen kan vi sætte vores 
ideer på prøve i virkeligheden og analysere dem 
præcist. For at opfylde vores kvalitetsstandarder 
skal prototypen bestå adskillige tests.

3. Produktion

Alle prøver bestået? Så kan vi starte med serieproduktion. I det 
bayerske Jandelsbrunn ligger vores hovedsæde- og udviklingssted. 
I Mottgers og Nagyoroszi i Ungarn ligger to super moderne 
produktionssteder. For de bedste betingelser investerer vi i 
vores fabrikker og frem for alt i vores koncernens over 2.900 
medarbejdere, hvoraf mange har været hos os i 30 år og mere.

1960 Helmut Knaus grundlægger KNAUS i byen 
Marktbreit i Franken. 

1961 KNAUS Schwalbennest kommer på markedet 
– kompakt, komfortabel og let.

1962 Et ikon bliver født. KNAUS SÜDWIND 
har premiere.

1970 En ny æra begynder: Vores hovedfabrik i 
Jandelsbrunn bygges.

1973 Helmut Knaus belønnes med det tyske 
fortjenstkors for sit mod og sin pionerånd.

1985 En virksomhed i medvind. Det ser man nu også 
tydeligt på det nye logo. Svalerne flyver stejlt opad.

2011 Til jubilæet vender Schwalbennest tilbage – i 
en begrænset udgave på 150 stk.

2013 Høj motivation hos KNAUS: Med vores 
Caravisio-undersøgelse begynder en ny æra.

2016 Letvægtskonstruktion alene er ikke nok 
for os: Vi vil revolutionere. TRAVELINO 2.0 går i 
serieproduktion. MissionTec bestemmer fra nu af 
vort arbejde og vore vognkoncepter.

2017 Den brandnye DESEO følger TRAVELINO med 
den mest moderne FibreFrame-teknologi.

2018 Med vores nye produktionshal i Jandelsbrunn i 
Tyskland bliver vi endnu mere effektive.

HVORFOR VI ER DEM, SOM VI ER

Vi er vokset fra et lille enkeltmandsfirma til et af de førende mærker i branchen: Firmaets grundlægger, Helmut Knaus, sætter i 1961 med sin første campingvogn, 
den legendariske Schwalbennest (på dansk: svalerede), nye standarder. Svaleparret som logo er fra nu af uadskilleligt fra den dejligste form for ferie overhovedet.

FRA IDÉ 
TIL KNAUS

KNAUS VIRKSOMHEDSHISTORIE & IDÉVÆRK

Der kræves et par trin for at en god idé bliver til 
en rigtig god vogn. Vi går hvert trin igennem altid 
med det mål for øje at designe vogne, med hvilke 
du kan tilbringe den skønneste tid i dit liv.
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POWERAXLE

THE MISSION

FIBREFRAMEFREMTIDEN 
STARTER NU

Vores mission. En revolution. For fremtidens 
campingvogn tager vi en helt ny retning. 
Retningen er klar: Konsistent letvægtsbygning til 
en 4-personers campingvogn med en egenvægt 
på 750 kg. Der har aldrig været noget lignende. 
Vi analyserer, undersøger, udvikler og forsker. 
Indtil vi når den første milepæl gennem symbiose 
af revolutionerende konstruktionsteknologi og 
banebrydende materialer: Serieproduktionen af 
KNAUS TRAVELINO.

TILSLUTNINGSTEKNIK
Ultralydshastighed - også i interiøret. 
Ved RevolutionCube-teknologien* satser 
vi med EPP på et komplet nyt materiale. 
Ekstremt let, stabilt og modstandsdygtigt. 
Og ved hjælp af ultralydsteknik forbindes 
såkaldte KALTSCHMELZ®-dyvler fast 
med letvægts-bærematerialet.

Patenteret fiberramme teknik. Vi har 
udviklet en selvbærende ramme, hvor 
møblerne faktisk bare er møbler og 
ikke længere stabiliserende elementer. 
Konstruktionen åbner op for helt nye 
muligheder�og�uventet�fleksibilitet�i�
grundrids og ruminddeling.

LETVÆGTSMATERIALER
Unik lethed. Det hele er mere, end 

kun summen af dets dele. Dette 
gælder især for vores letvægts-

campingvogne. Fordi kun gennem 
den dygtige kombination af 
alle vores revolutionerende 

teknologier og modet til at gå 
nye veje, kunne vi indse vores 
vision�om�fremtidens�effektive�

campingvogn: det er UltraLight!

 *��Forbindelsesteknologien�baserer�på�den�beskyttede�WoodWelding®-teknologi�fra�
WoodWelding SA og på licens af Adolf Würth GmbH & Co. KG.

Fjederlet chassisteknologi. Med 35 % mindre 
vægt end et sammenligneligt traditionelt 

chassis er vores Power Aksel et væsentligt 
skridt i retning hybrid- og e-mobilitet inden 
for campingvogne. Som en videreudvikling 
markerer det nye VARIO X-chassis i SPORT 
& FUN BLACK SELECTION det næste trin i 
chassisudvikling. Takket være sin bioniske 

form kombinerer den kompromisløs den lette 
konstruktion med fremragende stabilitet 

og belastningskapacitet med optimale 
køreegenskaber.

KNAUS MISSIONTEC

MISSIONEN er bestillingen, forhindringerne, modet og målet om at 
revolutionere fremtiden for campingvogn og autocamper branchen. 
Med TRAVELINO har vi taget et stort skridt i retning af fremtiden. 
TRAVELINO viser alt, hvad der er muligt med hensyn til lethed, 
fleksibilitet�og�bæredygtighed�og�baner�vejen�for�den�nye�udvikling�af�
DESEO. Vores innovative teknologier skal udvikles konsekvent indtil vi 
har revolutioneret hver af vores serier og kan stolt sige: MISSION opfyldt.
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BEDSTE TEKNIK
TIL DEN SKØNNESTE 
TID PÅ ÅRET

KNAUS VOGNOPBYGNING

1. ROBUST HIGH-STRENGTH GFK-TAG 1

GFK er ikke lig med GFK. Alt efter glasfiberindholdet, varierer 
modstandskraften. Til maksimal haglbeskyttelse har vi derfor bestemt os for 
high-strength varianten med et næsten et tre gange så højt glasfiberindhold 
som ved standard-GFK. 

2. STABIL PRO.TEC FRAME 2

Pro.Tec Frame er en særdeles massiv aluprofilliste, som forbinder sidevæg, 
frontvæg, bagvæg og tag med hinanden. Den forbedrer opbygningens 
stabilitet og dermed også holdbarheden af hele vognen. Derudover kan 
der sættes fortelt på begge sider. Et særligt highlight: I Pro.Tec Frame er der 
inkorporeret et kammer til tætningsmassen. Denne kan ikke boble ud og der 
opstår et rent udseende.

3.  KNAUS CATEYE evolution-BAGLYGTER 2

Med tredimensional lampegeometri og dynamiske LED-blinklys udvikler de 
nye CATEYE evolution-baglygter designet af den unikke KNAUS nattesignatur 
videre og øger køresikkerheden.

4. FOLIER AF HØJ KVALITET 1

Tidsløst design nytter intet, hvis vognen allerede ser gammel ud efter få 
år. Derfor anvender vi udelukkende folier af høj kvalitet fra renommerede 
leverandører som f.eks. 3M, Avery og Oracal.

5. CENTRAL SERVICEBOKS 2 & VANDFILTER 3

Den komplette forsyningsteknologi centralt på ét sted. Serviceklappen integreret 
i sidepanelet giver dig nem adgang til alle vigtige elementer. Det nye vandfilter er 
altid installeret så det er let at vedligeholde, hvilket gør det meget tilgængeligt 
for nem installation og udskiftning. Detaljerede oplysninger om opbygningen af 
ServiceBox findes på side 23, for vandfiltersystemet startende på side 24.

6. VELOCATE GPS-TRACKER 3

I tilfælde af tyveri, er du optimalt beskyttet med Velocate GPS tracking system. 
Sporingssystemet kræver meget lidt strøm og kan transmittere i op til tre 
måneder. Takkket være app'en er det meget nemt at bruge. AGPS sikrer en 
særlig hurtig positionsbestemmelse, og en følsom GPS-antenne giver den 
bedste modtagelse til lokalisering selv i vanskelige omgivelser.

7. TÆTHEDSGARANTI 1

For alle vores fritidskøretøjer giver vi dig en 10 års garanti for tæthed på 
det karosseri, der produceres af os, samt en 24 måneders reklamationsret 
fra din KNAUS-partner.

1 På tværs af modelserierne 2 Modelafhængigt 3 Valgfrit

I de eksklusive 
sortglanspolerede 17

" 

alufælge - gemmer der 

sig ægte KNAUS DNA
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Veludstyret og afslappet 
på ferie

KNAUS KVALITET

1. PATENTERET BRUSEFORHÆNG MED LUFTKAMMER 1, 3

Vi kender det: Det våde bruseforhæng i en campingvogn ønsker hele 
tiden kropskontakt. Dette forhindes med et integreret luftkammer, 
som giver bruseforhænget form og således holder det væk fra kroppen.

2. OPTIMAL GASFORSYNING 1 
 

Takket være den komplekse parallel-hævemekanik er der nem 
adgang til gaskassen. Gasfjederen hjælper også med at sikre, at 
låget glider forsigtigt opad. Med tilvalg af aluminiumsgulv bliver 
gaskassen med plads til 2 x 11 kg gasflasker endnu mere robust. De 
nye gastryksregulatorer fra TRUMA 3 er nemmere at nulstille og har 
en optimeret, klar statusvisning. Sammen med det meget nemt 
udskiftelige gasfilter 3 er hele gassystemet og alle gasdrevne enheder 
effektivt beskyttet. Rester opsamles i en udskiftelig filterpude, således 
at en ændring af filterpatronen ikke længere er nødvendig.

3. STØTTEHJUL MED STØTTELASTINDIKATOR 2 
 

Undgåelse af forkert belæsning er særdeles nemt med det nye 
støttehjul med støttelastindikator. For her får du direkte vist den 
aktuelle støttelast og kan reagere tilsvarende.

4. AKS SPORSTABILISATOR 1  

& AL-KO AAA PREMIUM BREMSE 2

Vores campingvognes chassis er altid galvaniseret og derfor også om 
vinteren anvendeligt uden problemer. Takket være bærearmsaksler og 
olietryk-støddæmpere, er du altid sikkert og komfortabelt undervejs.

5. CYKELHOLDER THULE CARAVAN SUPERB 2, 3

Med en bæreevne på op til 60 kg er cykelholderen optimalt egnet til 
to cykler eller e-cykler. Sættes fast på trækstangen. Takket være sin 
lave placering er det særdeles nem at læsse cyklerne og der er stadig 
fuld adgang til gaskassen, selv med cyklerne på.

6. SIKKERT ALKO-CHASSIS 1

Chassiset på vores campingvogne er altid varmgalvaniseret og er der-
for særligt beskyttet mod korrosion. Takket være bærearmsaksler og 
olietryk-støddæmpere, er du altid sikkert og komfortabelt undervejs.

7. KNAUS INDGANGSDØRE 1 

 
Vores indgangsdøre er alle forsynet med massive metallåse for 
maksimal sikkerhed. Du vil ikke være den eneste, der bliver glad for 
det automotive system med støjsvag låsemekanisme. Også dine 
naboer på campingpladsen. Få mere at vide på side 22.

1 På tværs af modelserierne 2 Modelafhængigt 3 Valgfrit

Detaljerede oplysning
er om 

sovkomfort i vores campingvogne 

findes fra og med side 28 og for 

de forskellige sengev
arianter, der 

starter på side 30

For at din ferie bliver til en fantastisk oplevelse fra det første 
til sidste sekunder, har vores campingvogne elementer, 
som både øger køre- og boligkomforten. Derfor lægger 
vi lige så meget vægt på en AKS-sporstabilisator som på 
fremragende madrasser.
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Så dejlig er starten på din ferie med 
KNAUS campingvogne

KNAUS ServiceBox  
Praktisk & central

i 600 mm 
& 700 
mm bredde 
(grundrids- 
afhængig)

Du kan læse om standarddørene samt de valgfrit tilgængelige dørvarianter i serieoversigten fra side 5.

Fra tank-aftapningsventilen via udluftningsventilerne og vandtanken hen 
til strømtilslutningen: Takket være den nyudviklede ServiceBox med klap, 
der er perfekt integreret i sidevæggen, har du central adgang til alle vigtige 
forsyningselementer i din campingvogn. I stedet for lang søgning og 
kompliceret påfyldning kan du hurtigt slappe af igen.

Du kan læse om standarddørene samt de valgfrit tilgængelige dørvarianter i serieoversigten fra side 5.

ENESTÅENDE SERVICEBOX

A.  Tank-aftapningsventil

B.  Udluftningsventiler

C. Strømtilslutning

D.  Vandtank med rengøringsåbning 
Takket være en påfyldningshjælp, 
som kan trækkes ud, og integreret 
vandopsamlingsbakke er overfyldning 
under påfyldningen ikke noget problem.

E.  Praktisk opbevaringsrum 
(grundridsafhængig)

UDSTYR 1. TREND 2. STYLE 3. STYLE PLUS 4. KOMFORT 5. PREMIUM

Pakning mod slagregn (dobbelt pakning)

Med vindue inkl. mørklægning -- -- --

Automotivt lukkesystem -- -- --

Flerdobbelt lås -- -- -- --

Skjulte hængsler -- -- -- --

2 knage fast fast fast klapbare klapbare

Multifunktionel taske -- -- -- --

Inkl. affaldsspand -- -- --

Paraplyrum -- -- -- --

KNAUS INDGANGSDØRE & SERVICEBOXDe moderne indvendige 

spornøgler glider m
eget let 

ind i låsen og blive
r ikke 

fanget i lommen NEW

Med vores fem forskellige indgangsdøre* har du frit valg. For at holde uønsket 
slagregn og andre vejrforhold sikkert udenfor, er alle KNAUS indgangsdøre 
udstyret med en vejrbestandig dobbelt pakning. Varianterne KOMFORT og 
PREMIUM har derudover et automotivt lukkesystem og kan afhængig af 
grundrids også fås med en ekstra bred udførelse.
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Vores filter for din  
uforstyrrede ferieglæde

BWT BESTCAMP VANDFILTER

Takket være ultrafiltreringsmembranen, lader det brugervenlige vandfilter ikke noget tilbage at ønske med hensyn 
til hygiejne. Mikroorganismer fjernes effektivt fra vandet. Sådan produceres rent vand - helt uden brug af kemilkalier. 
Vandfilteret kan installeres i alle vores fritidskøretøjer og er let at tilslutte.

Teknologi i topklasse: Takket være den højeffektive hulfibermembran opnår vandfiltret en fremragende 
tilbageholdelsesrate for mikroorganismer> 99,9999% (log6). Det store membranområde sikrer høj gennemstrømning og 
takket være produktionen af helt fødevaresikre materialer, kommer der ikke noget uønsket tilsætningsstof ind i vandet.

Praktisk anvendelse: Et 8 mm "John Guest" -stik sikrer en særdeles enkel, værktøjsfrit installation. Dette sikrer også 
vandforsyningen, selv om der ikke er noget udskiftningsfilter til rådighed.

Sund fornøjelse: Vandfiltersystemet minimerer risikoen for bakterier i vandet. Specielt i risikable områder viser filteret 
at være et nyttigt værktøj til forebyggelse og aktivt bidrager til beskyttelsen af dit helbred.

Så nemt er brugen og udskiftningen af filteret

NEW

Beskidt vand kan 
ikke kun forstyrre 
nydelsen, men også 

være til fare for 
dit helbred

Madlavning og bruseb
ad med 

hygiejnisk rent vand
 er en 

af KNAUS 'standarder for 

ubekymret ferieoplevelse

Vandfilteret fra 

BWT fungerer helt 
uden kemikalier

1 2

3 4

KNAUS�KNAUS�FORSYNINGS-TEKNIK

2. Installationen er særlig let takket være 

stikforbindelsen og klare markeringer.

4. Hvis der ikke findes et udskiftningsfilter, garanterer 

adapteren den yderligere vandforsyning.

1. For at kunne bruge vandfilteret i op til 6 måneder, 

monteres det først når køretøjet udleveres.

3. Fra installationstidspunktet holder filteret i op til 6 

måneder. En særlig knap viser den aktuelle status.

Så smuk destinationen end kan være, kan et blik i frisk-
vandsbeholderen hurtigt ændre humøret. Desværre er 
rent vand ikke en selvfølge alle steder. Derfor er det vigtigt, 
at du har mulighed for at forsyne dig med renset vand. 
Med�et�højkvalitets�filter�system�fra�vores�partner�BWT�har�
du de bedste betingelser for dette.

Ikke muligt ved SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION.  (Illustration som)
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Vi bygger ingen luftkasteller, men  
møbler, som skaber et godt indeklima

Kravene til møblerne i vores campingvogne er 
særdeles høje. Et tiltalende design og masser 
af opbevaringsplads er ikke nok. Holdbarhed, 
robuste konstruktioner og teknologier, som 
begejstrer hele livet - det er vores krav.

KNAUS MØBLER & MATERIALER

1. STABILE SOFT-CLOSE UDTRÆK 2

Takket være fuldt udtræk kører skufferne så langt ud, at de 
bekvemt kan fyldes og tømmes fuldt ud. De føres præcist 
og lukker glat – i hele vognens levetid og sandsynligvis 
endnu længere.

2. RIDSEFASTE HPL/CPL-OVERFLADER 1

High-Pressure-Laminate og Continuous-Pressure-Laminate 
er laminater, der specielt er beregnet til hård belastning, 
f.eks. i køkkenet. Flerlagsstrukturen fremstilles under meget 
højt tryk og forsegles med et særdeles modstandsdygtigt 
toplag. Det gør vores arbejds- og bordplader (altid HPL) og 
møbelfronter (modelafhængigt CPL) særdeles ridsefaste. 

3. OMFATTENDE AMBIENTEBELYSNING 3

Overalt hvor indirekte lys øger velværet, monteret vi 
stemningsfulde lyskoncepter. Men også den praktiske 
anvendelighed er der blevet taget højde for. Ambiente-
lyslisten under arbejdspladen i køkkenet belyser 
f.eks. også skufferne i åben tilstand. Således finder du 
hurtigt proptrækkeren frem om aftenen. Køkkenets 
bagvægsbeklædning af høj kvalitet og med samme mønster 
som arbejdspladen tjener som praktisk beskyttelse med 
pletter og stænk og skaber desuden et endnu mere harmonisk 
helhedsbillede i køkkenområdet.

4. SOLID DYVELTEKNIK 1

Vores møbler samles som standard med en avanceret 
dyvelteknik. Dermed opnår vi en meget høj pasnøjagtighed 
og en langt mere stabil møbelkonstruktion, som du også 
efter flere år stadigvæk vil have glæde af.

1 På tværs af modelserierne 2 Modelafhængigt 3 Valgfrit

AVANCERET MØBELDESIGN 2

Luftcirkulation er en af hovedforudsætningerne 
for et behageligt og sundt indeklima.

Loftsskabe: 
De konstrueres særdeles stabilt og monteres 
med afstand til væggene. Resultatet: 
Luften bag skabene kan cirkulere uhindret. 
Kondensdannelse i skabene forhindres og 
tøjet og fødevarer forbliver altid behageligt 
tørt og friskt.

Køkkenblok: 
Alle møbler er ventileret således, at 
varmeanlægget kan opfylde sin optimale 
funktion. De åbne ventileringsudskæringer 
sørger for en perfekt cirkulation af den varme luft 
og dermed for dejlig varme i vognen.
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KNAUS SOVEKOMFORT

Skønt at falde i søvn og vågne udhvilet og afslappet op.For at du altid 
kan starte godt på en begivenhedsrig dag sætter vi højeste prioritet 
på designen af soveområdet. Vores koncept omfatter materialer af 
høj�kvalitet,�sofistikerede�detaljer�og�tilpassede�løsninger.

VORE FUNKTIONER 
FOR DIN 
SOVEKOMFORT

1. EXCELLENT EVOPORE HRC MADRASSER 1  

 
30% lettere og 40% lavere hårdhedsreduktion end sammenlignelige 
koldskummadrasser. Selv med ensidig brug ingen buler. De 5-zonede 
EvoPore madrasser (1a) forkæler dig ikke kun med fremragende 
sovkomfort, men imponerer også med exceptionel lang levetid. Den 
højresistente klimateknologi sikrer, at madrassen forbliver yderst 
elastisk selv i krævende klimatiske forhold. Endnu mere eksklusiv 
søvnkomfort sikres ved valgfri WaterGel-støtte (1b) med op til 50 
mm mere tykkelse. Det åndbare skum tilpasser sig nøje til kroppen.

2. LAMELLER 1 & OG TALLERKENLAMELLER 2,3 
 

Den bedste madras er kun så god som sin base. Derfor installe-
rer vi sædvanligvis lameller af høj kvalitet (2a), hvor afstanden 
mellem lamellerne samtidig giver optimal stabilitet og fremra-
gende ventilation. For ekstra komfort er en tallerken-under- 
fjerdring (2b)  tilgængelig. Dette tillader en punkt-elastisk krops 
tilpasning og endnu bedre supportfunktion. I kombination med 
WaterGel-udgaven får du den højeste sovekomfort.

3. SENGEUDVIDELSE 2,3

Selvfølgelig ønsker vi at få det maksimale antal sovepladser til 
dig. Specielle detaljerede løsninger som f.eks. den variable fodfor-
længelse til franske senge eller de præcist monterede rullelamel-
ler og madrasindsatser til enkeltsenge bidrager også til dette.

4. INDGANGSHØJDE 1 
 

Vores designere sørger for, at det er så let som muligt, at komme i 
seng, i alle grundrids. Med udvidelsen af enkeltsenge 3 giver en op-
magasinerbar stige sikker adgang. Som tilvalg kan nogle senge også 
installeres i lav version 2 (inklusiv garderobe over fodenenden).

5. OPBEVARINGSPLADS,  
STIKKONTAKTER OG BELYSNING 2 

 
Læs lidt længere, oplad smarttelefonen natten over og ha' brillerne 
lige ved hånden. Til alt dette og endnu mere finder du i soveværel-
set. Behagelig, dæmpbar belysning, tankevækkende opbevarings-
muligheder og stikkontakter.

6. TEKSTIL-RUMDELER 1 & VÆGBEKLÆDNING 1 
 

Især med flere med-rejsende og større familier er privatlivets 
fred en vigtig faktor for en god nats søvn. Dette sikres af 
tekstil-rum-inddelere, som er nemme at trække ud og giver 
et behageligt privatliv. Takket være blødt vægbeklædning er 
soveområdet særdeles hyggeligt.

1 På tværs af modelserierne 2 Modelafhængigt 3 ValgfritMed vores skrædders
yede, 

optionelle stræklagn
er er 

sovekomforten optimeret
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ENKELTSENGE

FRANSK SENG

QUEENSSENG

TVÆRVENDT SENG

KØJESENG

GÆSTESENG

KNAUS SENGEVARIANTER

Gæsteseng Gæsteseng 2

HEJSESENG

Fantastisk mangfoldighed:  
Oplev vores sengevarianter

Generøs på alle måder. Her er der plads til alle 
og takket være en udtrækbar lamelramme med 
en præcis monteret polstring, skabes hurtigt en 
komfortabel dobbeltseng.

Grundrids: SPORT 460 EU, 500 EU, 540 UE, 
SÜDWIND 460 EU, 540 UE, 580 UE, 650 PEB

Perfekt udnyttelse af rummet. Ved at bruge 
den komplette køretøjsbredde får du ikke bare en 
imponerende følelse af plads, men også senge, 
der er op til 210 cm lange.

Grundrids: SPORT 400 QD, 420 QD, 500 KD, QDK, 
580 QS, SÜDWIND 420 QD, 500 QDK, 580 QS, 

Perfekt til 2.�Med�en�liggeflade�på�op�til�200�x�
157 cm giver den franske seng masser af plads til 
at sove, hygge og slappe af.

Grundrids: SPORT 450 FU, 500 FU, UF, 540 FDK, 
550 FSK, 650 UDF, SÜDWIND 450 FU, 500 FU, 
UF, PF, 540 FDK, 550 FSK, 750 UDF

Tilgængelig fra begge sider. Takket være 
det specielle rumlopdeling er Queensbett 
tilgængelig fra begge sider og giver en behagelig 
passage til endebaderummet.

Grundrids: SÜDWIND 650 PXB

Altid der, hvor du har brug for det. Hæve-
sengen kan let hæves og sænkes. Dette giver 
dig ekstra boligareal om dagen og en behagelig 
seng om natten.

Grundrids: DESEO 400 TR

Fleksibel og behagelig. Afhængig af grundrids 
kan siddegruppen omdannes til en soveplads 
for en til to personer (nogle gange tilvalg).  
De�nøjagtige�sengedimensioner�findes�i�
prislisten eller på detaljerne nedenfor  

 www.knaus.com 

1.  2 køjesenge. En fast stige giver nem adgang, 
og sengehesten sikrer en sikker nats søvn. Un-
der sengen er der ekstra opbevaringsplads.

2.  Valgfri 3. køjeseng. Afhængigt af grundridset 
får du et ekstra linnedskab eller adgang over 
garagedøren, herunder insektbeskyttelse.

Grundrids: SPORT 500 KD, 500 QDK, 540 FDK, 
550 FSK, 580 QS, 650 UDF, SÜDWIND 500 QDK, 
540 FDK, 550 FSK, 580 QS, 750 UDF

1.  To køjesenge bliver til 

ekstra lagerplads på 

ingen tid . . .

2.  . . . eller ved at folde i 

den anden retning en 

hyggelig sofa til leg  

og afslapning.

TILVALG : MULTIFUNKTIONS KØJESENG

Praktisk 
tilgang 
udefra

KØJESENG SPORT 500 KD

op til 196 x 112 cm



32 33|

VORES 
KØKKENVARIANTER

KOMPAKT KØKKEN

PANORAMA KØKKEN

LANGSGÅENDE KØKKEN

KNAUS KØKKENVARIANTER

KOMPAKT KØKKEN SPORT 500 UF

LANGSGÅENDE KØKKEN SPORT 540 FDK

PANORAMA KØKKEN SÜDWIND 650 PEB

Perfekt plads-effektivitet. Køleskabet 
er integreret her i køkkenblokken, hvilket 
giver mere plads. 

Grundrids: DESEO 400 TR, TRAVELINO 400 
QL, SPORT 400 LK, 400 QD, 420 QD, 450 FU, 
460 EU, 500 UF, 500 EU, 500 FU, 540 UE, 550 
FSK, SÜDWIND 420 QD, 450 FU, 460 EU

Gennemtænkte detaljer. Takket være 
et separat køleskab kan dette virke 
særligt stort. Det højkvalitets køkken-
bagvægspanel beskytter mod spild og er 
særligt nem at rengøre. 

Grundrids: SPORT&FUN 480 QL, SPORT 500 
KD, 500 QDK, 540 FDK, 580 QS, 650 UDF, 
SÜDWIND 500 FU, 500 UF, 500 QDK, 540 UE, 
540 FDK, 550 FSK, 580 UE, 580 QS, 750 UDF

Madlavning med udsigt. I panorama 
køkkenet er hele køretøjets bredde brugt. 
Det store vindue i køkkenet skaber en unik 
følelse af plads. Afhængigt af grundrids er 
køleskabet op til 177 liter volumen og et 
dobbelt låge for nem adgang fra køkkenet 
eller opholdsstuen.

Grundrids: SÜDWIND 500 PF, 650 PEB,  
650 PXB

Et køkken skal holde til meget og opfylde høje krav. Robuste 
arbejdsflader,�højkvalitetsudstyr�og�et�gennemtænkt�
koncept med korte afstande og masser af lagerplads er en 
del af standardudstyret i hvert KNAUS køkken.
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Universel og gennemtænkt. Særdeles praktisk 
takket være den store vask. I SPORT med drejbart 
toilet, i SÜDWIND med bænktoilet.

Grundrids: SPORT 400 LK, 420 QD, 460 EU, 500 EU, 
500 QDK, SPORT 540 UE, SÜDWIND 420 QD, 460 EU, 
540 UE, 580 UE, SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE

Smart og rummelig. Standard ved grundridsene 
med fransk seng. I SPORT med drejbart toilet, i 
SÜDWIND�forefindes�et�bænktoilet�af�høj�kvalitet.

Grundrids: SPORT 450 FU, 500 FU (UF), 540 FDK, 
550 FSK, 650 UDF, SÜDWIND 450 FU, 500 FU (UF), 
500 PF, 540 FDK, 540 FSK, 750 UDF

Raffineret og kæmpestort. Den som vælger 
den tværvendte seng og køjesenge, får det 
nominelt største bad, der foruden særdeles meget 
bevægelsesfrihed endda har en separat brusekabine.

Grundrids: SPORT 500 KD, 580 QS, SÜDWIND  
500 QDK, 580 QS, SCANDINAVIAN SELECTION  
650 UDF

Hele bagenden. Denne badeværelsesvariant 
strækker sig over bagendens komplette bredde 
og byder på plads til et stort badeværelsesbord 
med talrige opbevaringsrum ved siden af spejl og 
underskab samt en separat brusekabine.

Grundrids: SÜDWIND 650 PXB, 650 PEB

Bekvemt og intelligent.�Et�ægte�flagskib�fortjener�
også et særligt badeværelse. Denne variant benytter 
takket være to rumadskillere også gennemgangen 
og er således særlig variabel og rummelig.

Grundrids: SÜDWIND SCANDINAVIAN  
SELECTION 750 UFK

BADVARIANT 5

BADVARIANT 6

BADVARIANT 7

BADVARIANT 9

Perfejt pladsudnyt
telse & mange badeværelseslø

sninger. 

Fra det kompakte badeværelse fo
ran til det kæmpestore 

badeværelse i bagen
den med separat brusekabine

Kompakt og komfortabel. Takket være det drejbare 
toilet og den pladsbesparende integrerede vask 
finder�du�også�den�kompakte�campingvogn�et�
komplet badeværelse.

Grundrids: SPORT 400 QD, SÜDWIND 
SCANDINAVIAN SELECTION 580 UF

Innovativ og praktisk.�Med�den�–�som�en�skuffe�
– udtrækkelige brusebund er badeværelset i 
SPORT&FUN et ægte pladsvidunder, som sørger for 
masser af plads til ophold og transport.

Grundrids: SPORT&FUN 480 QL

Kompakt og komfortabel. Masser af plads, også 
til et bekvemt bænktoilet, der er nemt at rengøre, 
en praktisk bruser, ekstra afsætningsplads takket 
være et stort udelt badeværelsesbord og talrige 
praktiske detaljer som f.eks. vasketøjsrummet.

Grundrids: DESEO 400 TR

BADVARIANT 4

BADVARIANT 2

BADVARIANT 1

BADVARIANT 3

KNAUS badvarianterne er stilfulde, gennemtænkte og rummelige. 
Ved designet lægger vi stor vægt på en brugervenlig udformning, 
helst masser af opbevaringsplads og velværeatmosfære.

Variabel og fremtidsorienteret. Intelligent 
udnyttelse af rummet er et af de vigtigste krav 
i fremtiden. Med den foldbare væg kan enten 
badeværelset eller opholdsrummet forstørres. 
Lige netop som du har lyst til.

Grundrids: TRAVELINO 400 QL

BADVARIANT 8

VORES 
BADVARIANTER

KNAUS BADVARIANTER



#NUMMER 1, FORDI DEN...

Centralt servicemodul i gaskassen med 

forsyningstilslutning
er og åbning til tøm

ning af 

kassettetoilettet for
 maksimal betjeningskomfort

Progressivt formsprog på grund 

af innovativt design
. Så flot ser 

fremtiden ud

er det andet kapitel 

af MISSIONEN og 

del af revolutionen.

forener det at 

bo og transport 

som ingen anden.

med sin revolutionerende 

FibreFrame viser vejen 

til fremtiden.

DEN FLEKSIBLE
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

258 cm

230 cm

599 cm

Op til 4 
sovepladser

Den automotive bagklap gør ikk
e 

kun lastningen let, d
en forbinder 

også opholdsrummet med naturen

2-4

Jürgen Thaler, produktmanager
KNAUS autocampere & campingvogne

Mit tip

DESEO HIGHLIGHTS & VARIANTER

DESEO OVERSIGT

2-4   5
 

       
Grundrids 1

Tilladt totalvægt kg 1.500 - 2.000 

Mere på 

www.knaus.com/deseo  

Hele verden i ét grundrids. Så godt 
som DESEO er konstrueret, kan Julia 
og Felix nemt tage alt med, som gør 
deres ferie perfekt.

De to valgfrie 
motorcykelbeslag i 
kombination med 
det opklappelige sæ

de 

giver maksimal plads 

til dine motorcykler

„DESEO er med sin store bagklap 

forudbestemt til en udvidelse af 

boligarealet. Vores partner WIGO telte 

tilbyder et specielt „bag“-telt udviklet til 

DESEO, som kan kombineres med et fortelt.“ 

Find ud af mere på: www.wigo-zelte.de 
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

3 DESEO 400 TR

Den 170 X 186 cm brede bagklap 

og den stabile opkør
selsrampe gør 

det let at laste vogn
en

1.  Stabil motorcykelholder. Motorcykler skal sikres særdeles 
godt under transport. Derfor har DESEO blandt andet en 
stabil motorcykelholder. 

2.  Fleksibel og hyggelig. I en håndevending kan dobbeltsengen 
bygges om til en bekvem siddebænk. Og takket være de 
variable skamler og klapbordet kan du endda invitere gæster.

3.  Organiseret lastrum. I transporttilstand er alle møbler 
anbragt sikkert på sidevæggene. Således har alt sin faste plads 
og der er nok plads til (motor)cykler m.m.

4.  Integrerede lasteramper. For nem læsning har DESEO som 
tilvalg, to udtrækkelige ramper om bord.

Klapbordet og 
skamlerne kan 

fastgøres sikkert 
på sidevæggen

Gastryksfjedre letter 

åbning og lukning

DESEO VARIABILTITET

OVERSIGT OVER  
OPBEVARINGSPLADS

400 TR  

Premium-gaskassen foran give
r 

praktisk adgang til v
igtige 

tilslutninger af forsy
ningsteknikken
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DESEO 400 TR

DESEO BO & LEV

Stor klap for friskhed om sommeren. 
Hele dagen undervejs og stadig ikke set 
nok. Takket være den store bagklap kan 
Julia og Felix ved aftensmaden afslappet 
sige skål inde og føle sig som udenfor.
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

Frit 
udsyn }

1.    Nedsænkeligt LED-tv. For at det ikke kan 
tage skader under transport og indtager 
så lidt plads som muligt, forsvinder 24" Full 
HD-fjernsynet elegant væk.

2.  Rummeligt klædeskab. Med masser af 
plads�til�flere�ugers�vidunderlig�ferie.�

3.  Ekstra opbevaringsrum. Pladsen under 
siddegruppen bliver naturligvis også 
udnyttet perfekt i DESEO.

DESEO BO & LEV

LOUNGEOVERSIGT

400 TR Bænk med taburetter

De specielle ryghynder
 er 

tilgængelige i 6 forskellige varianter
. 

Der er noget for enhv
er smag

Foldebordet kan stuv
es væk, når det 

ikke er i brug for at
 spare plads og 

tages udenfor i godt
 vejr
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DESEO 400 TR

1

2

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR 1.  Praktisk organisationsboks. I køkkenet 
er der masser af små hjælpere, som f.eks. 
den innovative organisationsboks. Det 
holder tingene sorterede og sikrer, at alt 
forbliver på plads under rejsen.

2.  Moderne udstyr. Vægnichen er designet 
til�at�rumme�en�kaffemaskine.�Høj�
kvalitet persienner er det perfekte match 
for det stilfulde overordnede udseende 
og sikrer behagelig mørklægning.

Ekstra opbevaringsrum
 

sørger for endnu mere 
opbevaringsplads 

DESEO LAV MAD & NYD

Madlavning til to. Dertil 
er de 2 kogeblus optimale, 
da de er placeret således, 
at pladsen udnyttes 
ideelt og byder på nok 
plads til tilberedningen af 
yndlingsretter. Hos Julia 
og Felix helt klassisk og 
enkelt: dejlig pasta.

KØKKENOVERSIGT

400 TR Kompakt køkken

Flere oplysninger om vores 

køkken findes på side 32 - 33.

Køleskabet er integrer
et i 

køkkenblokken for at
 spare plads 

og har en volumen på 108 liter

Sidestolene er 
standard og giver 2

 

ekstra siddepladser
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2

1

140 cm

200 cm

Takket være den kæm
pestore bagklap ligge

r du i 

DESEO praktisk talt midt i naturen

DESEO SOV & DRØM

HEJSESENG DESEO 400 TR

HEJSESENG DESEO 400 TR

GÆSTESENG DESEO 400 TR

Her er den dejligste drøm allerede 
gået i opfyldelse. Den som lige som 
Julia og Felix ønsker at sove med udsigt, 
men også vil have det bekvemt, vil elske 
hejsesengen i bagenden. Den kan ganske 
let køres ned og er det bedste sted til at 
tælle stjerner, når klappen er åben.

 Gæsteseng Hejseseng

Revolutionær konstruk
tion: Skinnen 

til hejsesengen er in
tegreret direkte i 

FibreFrames B-stolpe

1.  Pladsbesparende hæveseng. I løbet af dagen, 
når hævesengen ikke er nødvendig, kan den let 
hæves op under loftet. Om natten tilbyder den den 
højeste sovende komfort takket være høj kvalitets 
EvoPore HRC madrasser.

2.  Komfortabel gæsteseng. Bænken kan omdannes 
til en hyggelig gæsteseng på ingen tid. 

SENGEOVERSIGT

400 TR   4  

Flere oplysninger om vores 
senge findes på side 30 - 31.
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1 2 DESEO 400 TRDESEO 400 TR

DESEO 400 TR

1.  Innovativt bruseforhæng. Et integreret 
luftkammer gør forhænget næsten til en 
brusekabine og holder det således væk 
fra kroppen.

2.  Rummeligt linned rum. Igen sådan en 
praktisk detaljer, der sikrer, at alt er altid 
velorganiseret i en DESEO. I rummet 
ved siden af toilettet kan du opbevare 
vasketøj eller friske håndklæder optimalt 
og have mere plads i garderobeskabet.

Masser af opbevaringsp
lads takket 

være forlænget badev
ærelsesbord 

Bekvemt bænktoilet, der 

er nemt at rengøre

DESEO VELVÆRE FOR KROP & SJÆL

Badvariant 1

BADOVERSIGT

Flere oplysninger om vores 
badeværelser findes på 
side 34 - 35.

En frisk start på dagen. 
Opbevaringsrummene på 
badeværelset er så rummelige, 
at Felix nemt har plads til alt for 
straks at kunne komme i gang 
om morgenen. 

Især praktisk til våd
e 

håndklæder: Den 
sammenklappelige tørresta

tiv



#NUMMER 1, FORDI DEN...

ganske enkelt er en 

ægte klassiker blandt 

campingvognene.

nemt kan 

transportere alt slags 

sportsudstyr. 

kombinerer velvære 

og nytteværdi 

perfekt.
Formdele af robust ABS-PMMA-

plast sørger for et 
markant udseende 

og ser også ud som
 ny efter mange år

Perfekt materialekombination 

og maksimal stabilitet takket 

være Pro.Tec Frame (se 

yderligere detaljer p
å side 19)

DEN PRAKTISKE
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

257 cm

232 cm 625 cm

Jürgen Thaler, produktmanager
KNAUS autocampere & 
campingvogne

Mit tip

Hvorfor high-strengt
h 

GFK-taget er så stabil
t, 

se mere på side 19

Med den stabile stig
e kommer 

du sikkert op på taget 

SPORT&FUN HIGHLIGHTS & VARIANTER

SPORT&FUN OVERSIGT

4   4
 

       
Grundrids 1

Tilladt totalvægt kg 1.300 - 1.700 

Opbevaringsplads i  
garagen foran cm ca. 160 x 216

Mere på 

www.knaus.com/sportandfun  „Ønsker du endnu mere frirum i ferien? Så 

er det skræddersyede fortelt fra WIGO, som 

passer nøjagtigt på SPORT&FUN, perfekt 

til dig. Brugervenlig opsætning via 

skinneindtræk og aftagelige sidepaneler 

kun nogle af fordelene.“ Se mere på: 

www.wigo-zelte.de 

Op til 4 
sovepladser

Takket være optiona
le 

motorcykelholdere er
 

dette den perfekte
 

kombination af 
transport- og 
opholdsrum

Hold hvad den lover: SPORT&FUN. 
Præcis den rigtige campingvogn til 
en surfer ferie. Takket være den store 
frontgarage kan alt udstyr være der.
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1

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL 1.  Kæmpestor garage foran. Klap sengen 
op eller benyt højdeindstillingen (tilvalg) 
og med det samme er der plads til 
sports- og fritidsudstyr.

2.  Forsænkede surringsøjer. For at du kan 
sikre din last optimalt og der ikke er fare 
for at snuble, hvis der ikke er nogen last, 
der skal sikres.

Her kan du endda transportere kaja
kker 

og surfboards sikke
rt. Taget med ræling, 

som kan betrædes, kan
 tåle en masse

Opkørselsrampe og muligheder for fastsu
rring 

for nem lastning og en sik
ker tur

Nem læsning: bagdøren 
er 92 cm bred

SPORT&FUN VARIABILITET

OVERSIGT OVER 
OPBEVARINGSPLADS

480 QL  
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN BO & LEV

Windsurfing og globetrottingt. Mens 
Julia tester Atlanterhavets temperament, 
er Felix fordybet i sin rejseguide for at 
finde�den�næste�destination.
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3

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Hvem har brug 
for vinglas?

De holder, hvad de 
lover: 

Klapperne kan åbnes
 langt 

op og er særdeles sta
bile

Den som vælger 
apotekerskabet, får 

ekstra opbevaringsr
um

Ridsefast HPL-arbejdsplade 

og CPL-møbelfronter ser 

stadigvæk ud som ny efter 

mange ganges brug

1.  Kvalitetsgasblus. Lav espresso, kog pasta 
og tilbered sovsen samtidigt – den stabile 
støbejernsrist sørger for stabilitet.

2.  Højt 145 liters køleskab. Til opbevaring af alt 
og bekvem adgang uden at skulle bukke sig.

3.  Rummeligt apotekerudtræk. Optimal 
udnyttelse af rummet for maksimal 
opbevaringsplads og yderligere fornøjelse 
under madlavningen. 

SPORT&FUN LAV MAD & NYD

KØKKENOVERSIGT

480 QL Langsgående køkken

Flere oplysninger om vores 

køkken findes på side 32 - 33.
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2

1SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

199 cm
143 cm

125 cm

Masser af opbevaring
smuligheder, 

så der er plads til
 alt

Hvorfor EvoPore-
koldskumsmadrasserne 

er så særlige, kan d
u 

se på side 27

1.  Opklappelig seng. Med gastryksfjedrene er det ganske 
simpelt at klappe den op. Lastningen kan begynde.

2.  Højdeindstillelig seng. Alternativt til varianten, 
som kan klappes op, kan du i SPORT&FUN også 
vælge en højdeindstillelig seng med en omfattende 
justeringsmekanisme. Dermed kan sengen også bruges, 
når transportkapaciteten i garagen foran er fuldt udnyttet.

SPORT&FUN SOV & DRØM

Klap ned og fald i dyb søvn. Efter Julias 
mening kan en seng egentlig ikke være 
stor nok. Felix er glad for den praktiske 
klapfunktion, så ingen centimeter 
opbevaringsplads spildes.

 Tværvendt seng  Gæsteseng

SENGEOVERSIGT

480 QL   4  

Flere oplysninger om vores senge 
findes på side 30 - 31.
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1 2

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QLSPORT&FUN 480 QL

Stort brusebad i d
en 

kompakte campingvogn:  

Som tilvalg af brusebu
nd 

bliver dette muligt

1.  Udtrækbar bruser. Badeværelset 
kan nemt udvides med et brusebad. 
Bruseforhænget har også en optional 
integreret luftslange, der gør 
bruseforhænget til en brusekabine og 
holder forhænget væk fra kroppen.

2.  Optimal rumudnyttelse. Meget plads til 
en afslappende ferie. Her udnyttes hver 
vinkel og hvert hjørne.

SPORT&FUN VELVÆRE FOR KROP & SJÆL

Badvariant 2

BADOVERSIGT

Flere oplysninger om vores 
badeværelser findes på 
side 34 - 35.

Solbad to go. Efter en dag 
i den spanske varme tager 
Julia her en velkommen 
forfriskelse. Og de praktiske 
skabe er en fornøjelse.



Revolutionær FibreFrame-teknologi for 

maksimal stabilitet med minimal vægtt

Oplev en ny dimension 

inden for køredyna
mik og 

vægtbesparelse på grund af 

det ultralette chas
sis

Stærk optræden ta
kket være 

LED-baglygter med dynamisk 

blinklys (viskeeffek
t)

er en hundredprocents 4 

personers campingvogn 

med kun 750 kg 

egenvægt.

definerer et 

fuldkomment 

nyt formsprog.

#NUMMER 1, FORDI DEN...

Med alle sine 

innovationer viser 

den mod fremtiden.

DEN INNOVATIVE
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

519 cm

258 cm

215 cm

Fire personer i en 
400-opbygning

Jürgen Thaler, produktmanager
KNAUS autocampere & 
campingvogne

Mit tip

High-strength GFK-

tag og Frame-dele med 

modstandsdygtigt dæ
klag for 

maksimal haglbeskyttelse

TRAVELINO HIGHLIGHTS & VARIANTER

TRAVELINO OVERSIGT

4   4
 

       
Grundrids 1

Tilladt totalvægt kg  900

Mere på 

www.knaus.com/travelino  

Let op ad bjerget. Trange hårnålesving, 
stejle skråninger og tynd luft. Takket være 
den revolutionære letvægtskonstruktion 
er det intet problem for vogntoget. Det 
går så nemt, at Felix hopper af glæde.

„GPS-tracker er et must-have for mig, og 

med sine unikke funktioner er TRAVELINO en 

eftertragtet vogn. For at hjælpe dig med at 

finde den igen i tilfælde af tyveri, er Velocate 

GPS Tracker det perfekte valg.“ 
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO BO & LEV

Imponerende skift af perspektiv. 
Julia lægger gerne tegneblokken til side, når 
Felix vil have hende med ud og fotografere.
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2

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

Yndlingsmusik får 
en til at danse }

1.  RevolutionCube-møbler. Takket være de 
innovative møbler og geometrier behøver 
møblerne ikke nå fra gulv til loft. Dette 
skaber et åbent rumligt billede og sparer 
vægt. Selvfølgelig med den sædvanlige 
stabilitet og funktionalitet.

2.  Ladestation. Via USB-stikket kan du nemt 
oplade udstyr som f.eks. tablet og bærbare 
computere. Særdeles smart: Smartphones 
kan endda oplades trådløst pr. induktion. Og 
på grund af integreringen i selve møblet bag 
bænken er stikkontakten ikke iøjenfaldende 
og byder på en sikker opbevaringsplads.

Bordet kan ganske e
nkelt 

nedsænkes og sørge
r for plads 

til en ekstra seng

Strålende kube-lys
: 

Ambientebelysningen i
 

TRAVELINO består af 

LED-lysbånd, som er 

integreret i møbelelementet

TRAVELINO BO & LEV

LOUNGEOVERSIGT

400 QL  L-siddegruppe 
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3

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL 2

LED-lamper, der er integre
ret 

i FibreFrame, sørger for en 

futuristisk atmosfære

1.  Komplet køkken. Masser af 
opbevaringsplads og en arbejdsplade, 
der kan udvides, for at du kan organisere 
madlavningen optimalt.

2.  Stort 80 liters køleskab. Selvfølgelig 
skal�der�også�findes�et�køleskab�til�
madvarer i en let campingvogn.

3.  Unikke materialer. Takket være 
elementet i ekspanderet polypropylen 
vejer et helt overskab kun få kilo, men 
er alligevel i stand til at bære dine 
køkkenredskaber uden problemer.

TRAVELINO LAV MAD & NYD

Ske skal der til. I det 
kompakte køkken 
med de mest moderne 
møbler lykkes suppen 
for Julia. Felix glæder sig.

KØKKENOVERSIGT

400 QL Kompakt køkken

Flere oplysninger om vores 

køkken findes på side 32 - 33.

Helt nye muligheder inden fo
r indretning: 

Takket være FibreFrame-teknologien 

behøver møbler ikke længere
 at være 

forbundet både m
ed loft og væg.
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2

1TRAVELINO 400 QL

149 cm

199 cm

125 cm

1.  Organiseret opmagasinering. Der er masser af plads 
i�den�store�garderobe�med�flere�rum�og�en�tøjskinne.�
Stilfulde metal kanter på hylden ovenfor sikrer, at intet 
falder ud under kørslen.

2.  Variable sovemuligheder. I stedet for den tværvendte 
seng i bagenden som standard kan TRAVELINO også 
valgfrit leveres med siddegrupper foran og bagved. 
I en håndevending kan begge bygges om til en 
dobbeltseng, så der opstår op til 4 sovepladser.

Hvorfor EvoPore-
koldskumsmadrasserne 

er så særlige beskr
ives 

på side 29

TVÆRVENDT SENG TRAVELINO 400 QL

GÆSTESENG TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO SOV & DRØM

Fra bænk til seng i en håndevending.  
Julia får store øjne, da Felix i en 
håndevending forbereder nattelejet. 
I gæstesengen ville der endda være 
plads til en ven.

Flot loftsbeklædning
: Taglugens 

indfatning i mørkt stof bringer 

dynamik i interiørets des
ign

 Gæsteseng Tværvendt seng

SENGEOVERSIGT

400 QL   4  

Flere oplysninger om vores senge 
findes på side 30 - 31.
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1 2TRAVELINO 400 QL TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

1.  Intelligent rumopdeling. For mere 
bevægelsesfrihed og en dejligere 
pladsfornemmelse kan badeværelset 
– så længe det ikke benyttes – 
formindskes med omkring halvdelen.

2.  Effektiv rumudnyttelse. Takket 
være et stort spejlskab, klapbar vask 
og ekstra hylder.

Klapbar vask 
for maksimal 
bevægelsesfrihed

TRAVELINO VELVÆRE FOR KROP & SJÆL

BADOVERSIGT

Flere oplysninger om vores 
badeværelser findes  
på side 34 - 35.

Badvariant 3

Udnyttelse af plads 
nydefineret. Det, der ser 
ud som en skabsdør, er det 
indklappede badeværelse. 
Efter behov pladsbesparende 
og særdeles nem at betjene.



 #NUMMER 1, FORDI DEN...

har bekvemme 

sovepladser til op  

til 6 rejsende.

byder på et 

fantastisk pris-

ydelses-forhold.

kan fås i 15  

optimalt udstyrede 

grundrids.

Eksklusive KNAUS 

CATEYE evolution-
baglygter for højere

 
køresikkerhed

17 " KNAUS alufælge 

virker særdeles dyn
amiske 

og sætter et markant tegn

DEN ALSIDIGE
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257 cm

599 - 861 cm
232 - 250 cm

En rolig nattesøvn, 
også når det 

hagler: High-strength GFK-taget 

kan tåle en masse

Med støttehjulet ink
l. 

støttelastindikator (valgfrit) 

undgås forkert belæsnin
g

Op til 6 sovepladser

Valgfrit med stort  

190 liters køleskab

Flot udsigt takket v
ære 

SkyRoof-panoramatag
SPORT HIGHLIGHTS & VARIANTER

Så mange grundrids 
som SPORT-typer. Lisa 
og David rejser til deres 
kajaktur med 500 UF 
til den Bayerske skov 
og er især glade for det 
kæmpestore panoramatag.

SPORT OVERSIGT

3-6   4-8
 

       
Grundrids 15

Tilladt totalvægt kg 1.100 - 1.800

Omløbsmål (fortelt) cm 828 - 1.088

Mere på 

www.knaus.com/sport  

Takket være køjeseng
en er 

den perfekt til fam
ilier

SPORT 400 QD

SPORT 500 QDKSPORT 460 EU

SPORT 500 FU

SPORT 650 UDF

SPORT  540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 450 FU SPORT 500 KD SPORT 580 QS

SPORT 550 FSKSPORT 420 QD

SPORT 500 EU SPORT 540 UE

SPORT 500 UF
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Ferieglæde for hele familien. I den rumelige 
lounge glæder Lisa og David sig over at have 
kvalitetstid sammen med børnene, som glæder 
sig over at mor og far er i lige i nærheden.

SPORT 540 FDK
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Is + sport = }

Lækkert lys ti
l 

hyggelige aften
er

1.  Moderne møbeldesign. Mørkt 
træmønster virker i kombination med lyse 
loftskabe højst elegant.

2.  KNAUS indgangsdør. Hvad enten som 
STYLE-standarddør eller som tilkøb 
STYLE PLUS-variant med vindue: Den 
2-delte dør gør det muligt at ventilere og 
samtidigt at holde småbørn og hunde 
sikkert indendørs.

3.  Stor dinette. Den bekvemme dinette kan 
(delvist valgfrit) bygges om til en seng.

LED-spotlysene kan 

forskydes variabelt
. Alt 

efter, hvor man lige 
har brug for lys

SPORT BO & LEV

LOUNGEOVERSIGT

400 LK  Dinette & 
halvdinette

400 QD Dinette

420 QD Dinette

450 FU U-siddegruppe

460 EU Dinette

500 UF U-siddegruppe

500 EU U-siddegruppe

500 FU U-siddegruppe

500 KD Dinette

500 QDK Dinette

540 UE U-siddegruppe

540 FDK Dinette

550 FSK Salon-siddegruppe

580 QS Salon-siddegruppe

650 UDF  U-siddegruppe  

& Dinette

Røgalarm (tilvalg) forhøjer 

sikkerheden og give
r dig en god 

følelse af ubekymret ferie.

SPORT 540 FDK SPORT 500 FU

SPORT 500 UF

SPORT 500 FU
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Interiør af høj kva
litet:  

alle møbelgreb er i metal

Optimalt tilgængelige 

gashaner

Den robuste HPL-
arbejdsflade er let 
at holde ren og er 

ufølsom over for 

ridser: Hvorfor kan du 
læse på side 27

1.  Førsteklasses bagvægsbeklædning 
i køkkenet. Den beskytter mod 
madstænk under madlavningen.

2.  Skuffer med fuldt udtræk. De kører så 
langt ud, så det er let at komme til selv de 
inderste ting.

3.  Stort kogeelement med 3 gasblus. 
Masser�af�plads�til�flere�gryder�og�
pander, som takket være en massiv 
støbejernsrist står absolut sikkert.

Køkkenets bagvægsbe
klædning 

har samme mønster som 

arbejdspladen besky
tter 

mod madstænk KOMPAKT KØKKEN SPORT 500 UF

SPORT 540 FDK

LANGSGÅENDE KØKKEN SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK

SPORT LAV MAD & NYD

Køkken i topform. Om 
friskpresset orangejuice 
til morgenmaden eller en 
lækker panderet om aftenen. 
Her kan familie Bauer nyde 
maden og hygge sig.

KØKKENOVERSIGT

400 LK Kompakt køkken

400 QD Kompakt køkken

420 QD Langsgående køkken

450 FU Kompakt køkken

460 EU Kompakt køkken

500 UF Langsgående køkken

500 EU Kompakt køkken

500 FU Langsgående køkken

500 KD Langsgående køkken

500 QDK Langsgående køkken

540 UE Kompakt køkken

540 FDK Langsgående køkken

550 FSK Kompakt køkken

580 QS Langsgående køkken

650 UDF Langsgående køkk

Flere oplysninger om vores 

køkken findes på side 32 - 33.
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198 x 86 cm 198 x 86 cm

Takke være rullelam
mellerne 

bliver enkeltsengen
e til én 

stor dobbeltseng

De justerbare LED-spots 

kan tages ud og pl
aceres 

i hver lysskinne i v
ognen

Flere detaljer om vores 

EvoPore-koldskumsmadrasser 

findes på side 29

Vægbeklædningen i st
of sørger 

for et særdeles beh
ageligt 

rum- og soveklima

1.  Bekvemme køjesenge. I hvert 
grundrids�med�et�"K"�finder�du�
bekvemme køjesenge og ekstra meget 
opbevaringsplads i sengekassen.

2.  Fransk seng. Takket være det tilstødende 
badeværelse ved grundrids med fransk 
seng udnyttes opholdsrummet perfekt til 
den sidste vinkel.

3.  Gæstevenlig gæsteseng. I de udvalgte 
grundrids kan du bygge dinetten om til 
en gæsteseng.

ENKELSENGE SPORT 500 EU

KØJESENG SPORT 540 FDK FRANSK SENG SPORT 540 FDK

KØJESENGE & OMBYGGET GÆSTESENG SPORT 540 FDK

SPORT SOV & DRØM

 Enkeltsenge

 Fransk seng  Køjeseng

 Tværvendt seng

Frit sengevalg? Uanset hvor god 
godnathistorien er, ligger man 
altid lidt bedre i mor og fars seng. 
Og hvem kunne bebrejde lille 
Mathilda for det lykkelige smil?

SENGEOVERSIGT

400 LK   4    
400 QD   3 - 4    
420 QD   3 - 4    
450 FU   4    
460 EU   4    

500 EU   4    
500 FU   4    
500 KD   5 - 6    
500 QDK   5 - 6    
500 UF   4   

540 UE   4    

540 FDK   5 - 6    
550 FSK   4 - 5    
580 QS   5 - 6    
650 UDF   6   

Flere oplysninger om vores senge 
findes fra side 30 - 31.
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Effektiv rumudnyttelse: 

Badeværelsesbordet 
er integreret 

optimalt i hjørnet og by
der 

på talrige opbevari
ngsrum til 

makeup og kropsplejeprodu
kter

1.  Gulvplaner med franske senge. 
Denne�variant�har�altid�et�aflåseligt�
toiletrum med et drejeligt toilet, samt et 
vaskeområde i soveafdelingen.

2.  Badvariant 500 KD/QS. I disse grundrids 
er badeværelset meget rummeligt og har 
separat bruserum.

3.  Ren badefornøjelse. De plejelette 
overflader�gør�det�særdeles�nemt�og�
hurtigt at rengøre badeværelset.

I det store unders
kab 

er der masser af 
opbevaringsrum 

Hele familien glæder sig 

over det store spe
jl

SPORT VELVÆRE FOR KROP & SJÆL

Badvariant 5

Badvariant 6

Badvariant 7

Badvariant 4

BADOVERSIGT

Flere oplysninger om 
vores badeværelser findes 
på side 34 - 35.

Klar, parart, start! Ikke 
en sportslig disciplin, 
men stadig sjov for hele 
familien. Især ved det 
moderne håndvaskskab.

SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK

SPORT 500 EU

SPORT 500 KD
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faktisk er en af de første 

campingvognsmodeller 

overhovedet.

Perfekt 
materialekombination 

og maksimal stabilitet 

på grund af Pro.Tec 

Frame (yderligere 
detaljer på side 19

)

Hvor stabil 
high-strength 
GFK-taget er, 
kan du læse 
på side 19

AL-KO AAA Premium 

Brake hører med her 

som standard

byder op til  

8 sovepladser 

og optimal 

rumeffektivitet.

imponerer med 

komplette nye 

grundrids og fuldt 

udstyr.

CAMPINGVOGNS-IKONET
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SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 550 FSKSÜDWIND 500 UF

SÜDWIND 500 QDK

SÜDWIND 750 UDF

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 500 FU SÜDWIND 540 FDK SÜDWIND 650 PEB

SÜDWIND 650 PXBSÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 PF SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 540 UE

257 cm

643 - 947 cm
232 - 250 cm

Alt på ét sted. Få mere at vide 

om, hvad der befinde
r sig i den 

praktiske ServiceBox på side 23

KNAUS CATEYE 

evolution baglygter
ne 

sørger med dynamiske 

LED-blinklys for maksimal 

køresikkerhed KNAUS PREMIUM indgangsdøren 

(valgfri) er ved SÜ
DWIND med 

700 mm særlig bred og kom
fortabel

I panoramakøkkenet 

har du en unik ud
sigt 

under madlavningen

Køjesengen kan valgf
rit også 

fås med 3 etager

Familiegrundrids med 

særdeles stort bad
eværelseSærdeles kompakt grundrids 

med enkeltsenge

Lad dig begejstre af det 

kæmpestore panorama i køkkenet

SÜDWIND HIGHLIGHTS & VARIANTER

Stærke grundrids til 
hvirvelvinde. SÜDWIND 
giver alle lyst til at rejse. 
Og i den børnevenlige 540 
FDK sørger køjesengen i 
bagenden for tilstrækkelig 
plads�til�en�ferie�for�fire.�

SÜDWIND OVERSIGT

3-8   4-9
 

         
Grundrids 15

Tilladt totalvægt kg 1.300 - 2.200

Omløbsmål (fortelt) cm 872 - 1.172

Mere på 

www.knaus.com/suedwind  

Badeværelsesvariant i bagenden
til perfekt pladsudnyttelse
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SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND BO & LEV

Frisk vind til tiden sammen med familien. 
Her er alt tilladt. Male, spille, lege, tumle, læse, 
hvile og kæle - kort sagt hygge sammen med 
familien. Det nyder familie Bauer fuldt ud.
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21

3 SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 540 FDKSÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

24 "

Voksentid 
alene }

1.  Hyggelig siddegruppe. Takket være den 
ergonomiske polstring kan du sidde her 
meget komfortabelt, selv efter mange 
timer. Ombygning til gæsteseng er let.

2.  Drejbart og drejeligt LCD-tv. 
Den�fleksible�tv-holder�er�en�del�af�
standardudstyret, så du kan se tv fra 
opholdsstuen såvel som fra sengen. 

 3.  Kæmpe SkyRoof. Panoramataget har 
en storslået udsigt i opholdsområdet. 
Perfekt ferie i enhver vejr. Det går hurtigt og n

emt at 

klappe EasyAccess-bænken op 

for at få ukompliceret adgang til 

opbevaringsrummet

Takket være et hejse
bord 

med én søjle har enh
ver 

god benplads

SÜDWIND BO & LEV

LOUNGEOVERSIGT

420 QD Dinette

450 FU U-siddegruppe

460 EU U-siddegruppe

500 FU U-siddegruppe

500 UF U-siddegruppe

500 PF Salon-siddegruppe

500 QDK Dinette

540 UE U-siddegruppe

540 FDK Dinette

550 FSK Salon-siddegruppe

580 UE U-siddegruppe

580 QS Salon-siddegruppe

650 PXB  L-siddegruppe 

med sidesæde

650 PEB  L-siddegruppe 

med sidesæde

750 UDF  U-siddegruppe & 

Dinette

Soft-close-loftskabe 
til 

opbevaring af en m
asse

Praktiske gardiner 
sikrer privatlivet
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LANGSGÅENDE KØKKEN SÜDWIND 540 FDK

PANORAMA KØKKEN SÜDWIND 650 PXB

PANORAMA KØKKEN SÜDWIND 650 PEB

1.  3-gasblus med elektrisk tænding. Lynhurtig 
opvarmning og takke være støberisten, står 3 
gryder sikkert på samme tid.

2.  Høj kvalitet køkken bagvægspanel. 
Beskytter mod pletter og stænk under 
tilberedningen, og takket være den samme 
overflade�som�bordpladen�og�omgivende�
belysning ser det særdeles elegant ud.

3.  Stort køleskab. Med 177 liter volumen giver 
dette plads nok plads til alle yndlingsfødevarer. 
Helt nyt design og døre, der kan åbnes begge 
retninger.

Soft-close skuffer 
med fuldt udtræk 
forøger betjenings- 

og lydkomforten

LANGSGÅENDE KØKKEN SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND LAV MAD & NYD

Yndlingsmaden smager 
godt overalt. Men i ferien 
endnu bedre og især, når 
mor og er kokke. Med de 3 
kogeblus er der nok plads til 
familieportioner.

KØKKENOVERSIGT

420 QD Langsgående køkken

450 FU Langsgående køkken

460 EU Langsgående køkken

500 FU Langsgående køkken

500 UF Langsgående køkken

500 PF Panorama køkken

500 QDK Langsgående køkken

540 UE Langsgående køkken

540 FDK Langsgående køkken

550 FSK Langsgående køkken

580 UE Langsgående køkken

580 OS Langsgående køkken

650 PXB Panorama køkken

650 PEB Panorama køkken

750 UDF Langsgående køkken

Flere oplysninger om vores køkken 
findes på side 32 - 33.

Enestående udsigt: 
Det 

panoramiske køkken er en 

nydelse for alle san
ser
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QUEENSSENG SÜDWIND 650 PXB

KØJESENG SÜDWIND 540 FSK

FRANSK SENG SÜDWIND 450 FU

ENKELTSENGE SÜDWIND 540 UE

Blødt hovedgærde og blød side
del samt en 

vægbeklædning i læd
eroptik sørger for 

en 

mærkbar førsteklasse
s atmosfære

Det særlige ved 
Quenssengen, at 
der er adgang fra 
begge sider

1.  Funktionelle køjesenge. Sengen med 
2 etager kan i nogle grundrids valgfrit 
suppleres med et linnedskab eller en 3. 
etage. Med varianten med 3 etager får 
du en multifunktionel seng til at sidde 
på, sove i eller bare hygge sig.

2.  Udvidelige enkeltsenge. I en 
håndevending bliver 2 enkeltsenge til 
en�stor�liggeflade.

3.  Tallerkenfjedre af høj kvalitet. 
En funktion fra topklassen: De 
punktelastiske fjedreelementer er en 
garanti for den bedste søvn. (tilkøb)

Træk rullelamelbunden ud, sæt h
ynderne i og så 

er der allerede en 
komfortabel dobbeltsen

g

Den nederste seng 
kan klappes op for 

at skabe fleksibel 
opbevaringsplads

længde op til 200 cm

bredde op til 144 cm

SÜDWIND SOV & DRØMME

 Enkeltsenge  Tværvendt seng

 Fransk seng

 Køjeseng

 Queensseng

Plads til dagdrømme. Sengene er 
placeret således, at de virker som små 
oaser, hvor man kan trække sig tilbage. 
Således kan kapitlet læses færdigt 
på den ene side, mens der allerede 
drømmes på den anden side.

De optionale 

stræklagener passer 
perfekt til sengens

 
form og sikrer 

maksimal komfort

SENGEOVERSIGT

420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   4    
500 FU   4    
500 UF   4    
500 PF   3    
500 QDK   5 - 6    
540 UE   3    
540 FDK   5 - 6    
550 FSK   5 - 6    
580 UE   4    
580 QS   5    
650 PXB   3    
650 PEB   3    
750 UDF   7 - 8   

Flere oplysninger om vores senge 
findes fra side 30 - 31.
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SÜDWIND 650 PXB

21

3

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 450 FU

Talrige opbevaringsr
um byder 

på plads til alle v
igtige ting, 

man har brug for

1.  Badeværelsesvariant 7 i bagenden. Her 
har du særdeles stor bevægelsesfrihed, 
et stort badeværelsesbord og en separat 
brusekabine. 

2.  Bad variant 6. Den separate toiletrum 
med praktisk bænk toilet er særligt 
bekvemt for familier.

3.  Bad variant 8 Endebad. Endebadeværelset 
giver�optimal�plads�effektivitet�ved�brug�af�
hele indvendig bredde. Dette skaber plads til 
en separat, rummelig brusekabine.

SÜDWIND VELVÆRE FOR KROP & SJÆL

Badvariant 7

Badvariant 8

Badvariant 6

Badvariant 5

BADOVERSIGT

Flere oplysninger om 
vores badeværelser findes 
på side 34 - 35.

Wow, hvad for et 
badeværelse. Ved den 
store håndvask er der 
tilstrækkelig plads til alt. 
Også til lidt pjat med far.

Praktiske detaljer: 
Den 

fold-bare tøjskinne
 til 

at hænge håndklæde
r og 

badedragter på
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specielt er blevet 

udviklet til 

nordeuropæisk klima.

takket være panorama 

skyroof byder på en 

fantastisk udsigt.

scorer point 

med flot skandinavisk 

design. 

De nye KNAUS CATEYE evolution 

baglygter med tredimensional 

lampegeometri og dynamiske LED-

blinklys er et æ
gte blikfang og 

et 
sikkerhedsplus

Særdeles genne
mtænkt: 

Spildevandslednin
gerne 

befinder sig ko
mplet 

indendørs

SCANDINAVIAN SELECTION
SCANDINAVIEN-EKSPERTEN
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SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 580 UF

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UK

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 750 UFK

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE

250 cm

257 cm

785 - 947 cm

Op til 7 sovepladser

Stort 2 personers grundri
ds med

op til 4 sovepladser til gæ
ster

En rolig søvn selv i
 nordisk 

vejr: High-strength GFK-taget 

kan klare en masse

Stor panorama-skyroof for den 
bedste ferieudsigt

Takket være 

støttelastindikator på 

støttehjulet undgås 
forkert belæsning

SCANDINAVIAN SELECTION HIGHLIGHTS & VARIANTER

SÜDWIND SCANDINAVIAN 
SELECTION OVERSIGT

4-7   4-9
 

       
Grundrids 5

Tilladt totalvægt kg 1.700 - 2.500  

Omløbsmål (fortelt) cm 996 - 1.174

Mere på 
www.knaus.com/scandinavian  

Det bedste valg for vikinger. Ligegyldigt fra hvilken 
retning vinden blæser, med SÜDWIND SCANDINAVIAN 
SELECTION ligger Lisa og David altid rigtigt. På deres 
jagt efter nordlys har de valgt 580 UF. Den er rummelig 
med 7,85 m totallængde og naturligvis den komplette 
komfort fra det vinteregnede udstyr.
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SCANDINAVIAN 580 UF

SCANDINAVIAN SELECTION BO & LEV

Udvendigt Skandinavien, indvendigt Caribien. 
Den perfekte blanding til Lisa og David. Mindst 
lige så glade de er for det nordiske design er de for 
den behagelige gulvvarme. Og det store SkyRoof 
panoramatag sørger for en fascinerende udsigt.
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SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN 650 UDF

Mørkt træ og lys 
perlemor skaber 

en skøn atmosfære

Ingen kolde fødder
 takket 

være ALDE-gulvvarme

Læn dig afslappet 
tilbage }

Vægbeslaget, der kan
 

svinges og trækkes 

ud, sørger for, at d
u 

bekvemt kan se fjernsyn 

både fra sengen ell
er fra 

siddegruppen

SCANDINAVIAN SELECTION BO & LEV

LOUNGEOVERSIGT

580 UF U-siddegruppe

590 UK U-siddegruppe

590 UE U-siddegruppe

650 UDF  U-siddegruppe & 
Dinette

750 UFK  U-siddegruppe & 
L-siddegruppe

1.  Ekstra dinette 650 UDF. Foruden den store 
rund-siddegruppe har du en ekstra spiseplads.

2.  Formsyet gulvtæppe. Det formsyede, 
rengøringsvenlige gulvtæppe sørger for varme 
fødder og ekstra komfort.

3.  Stærk ALDE-varme. ALDE-central- og 
gulvvarmen varmer også hurtigt og pålideligt 
ved nordiske minusgrader.

4.  Opvarmet garderobe. For at dine jakker kan 
tørre hurtig igen efter en vandretur i sneen el-
ler i regnvejr, kan garderobenichen opvarmes.

Panoramavinduerne er smukt 

integreret i loftet 
og sørger 

for en unik belysni
ng og kan 

selvfølgelig mørklægges
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3 1.  Køkkenvariant 590 UK. Køkkenet i de mere 
kompakte grundrids byder også på mere end 
nok�arbejdsflade.�Gennemtænkte�detaljer�
som den pladsbesparende ekstra dybe vask 
bidrager til dette.

2.  Skuffer med fuldt udtræk. Fulde udtræk af 
høj kvalitet med soft-close funktion sørger 
for fremragende betjenings og praktisk 
anvendelse.

3.  Integreret mikrobølgeovn med 
grillfunktion. Den førsteklasses og elegant 
integrerede mikrobølgeovn sørger for, at 
aftensmaden også bliver til noget, når det 
eventuelt skal gå hurtigt.

Fleksible vægreoler 
sørger for orden

i køkkenet

Hvad der gør denne
 

HPL-overflade så særl
ig, 

kan du læse på sid
e 27

LANGSGÅENDE KØKKEN SCANDINAVIAN 650 UDF

VINKELKØKKEN SCANDINAVIAN 650 UDF

LANGSGÅENDE KØKKEN SCANDINAVIAN 650 UDFLANGSGÅENDE KØKKEN SCANDINAVIAN 590 UK

SCANDINAVIAN SELECTION LAV MAD & NYD

KØKKENOVERSIGT

580 UF Vinkelkøkken

590 UK Kompakt køkken

590 UE Kompakt køkken

650 UDF Langsgående køkken

750 UFK Kompakt køkken

Flere oplysninger om vores 
køkken findes fra side 32.

Kogning, dampning og 
stegning for mesterkokke. 
Den robuste HPL-arbejdsplade 
kan tåle en masse. Så Lisa kan 
uden bekymringer øve hendes 
skæreteknik.

Køkkenlugt og 

vanddamp filtreres 

effektivt af emhætten.
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2

1

222 cm

137 cm

195 cm

1.  Barnekøje over dinetten. Over dinetten kan 
der i 650 UDF ganske enkelt klappes en ekstra 
barnekøje ned.

2.  Sikre køjesenge. Selvfølgelig kan SCANDINAVIAN 
SELECTION også fås med faste køjesenge inklusive 
faldsikring; som f.eks. her i 590 UK.

Verdens smukkeste natlys. Med 
skuespillet, som nordlyset byder på 
foran deres vindue, kan de begge ikke 
nøjagtigt sige, om de stadigvæk er 
vågne eller allerede er i drømmeland.

Hvad der gør EvoPore-

koldskumsmadrasserne 

så særlige, kan du 
se 

på side 29

Blødt hovedgærde og blød 

sidedel samt en vægbeklædning
 i 

læderoptik sørger f
or en mærkbar 

førsteklasses atmosfære

Sikkerhedsnettet 
ligger under 
madrassen og er 
nemt at anbringe

KLAPSENG SCANDINAVIAN 650 UDF

KØJESENG & FRANSK SENG SCANDINAVIAN 590 UK

FRANSK SENG SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN SELECTION SOV & DRØM

 Enkeltsenge  Fransk seng 

 Køjeseng 

SENGEOVERSIGT

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

Flere oplysninger om vores senge findes 
fra side 30.

Takket være 

fjernindikation er det 

meget let at kontrol
lere 

gasanlæggets driftst
ilstand 

indefra vognen
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SCANDINAVIAN 590 UK

SCANDINAVIAN 650 UDF SCANDINAVIAN 650 UDF

3 SCANDINAVIAN 650 UDF

Ekstra opbevaringsfl
ade takket 

være forlænget bade
værelsesbord

SCANDINAVIAN SELECTION VELVÆRE FOR KROP & SJÆL

Badvariant 6

Badvariant 9

Badvariant 5

Badvariant 4

BADOVERSIGT

Flere oplysninger om 
vores badeværelser findes 
på side 34 - 35.

Varm og kold badefornøjelse. 
Hvad enten du vil blive frisk i 
hovedet om morgenen eller 
skifte til opvarmningsfasen 
om aftenen: Det rummelige 
badeværelse er altid en 
stor glæde. Og takket være 
indvendigt monterede 
spildevandsledninger fryser 
intet til.

1.  Badvariant 6. Takket være den separate 
brusekabine får du her masser af komfort.

2.  Opbevaringsplads. Talrige hylder og 
gennemtænkte skabe sørger for masser af 
plads til kosmetikartikler og håndklæder.

3.  Pålidelig varmvandsforsyning. Takket være 
det ydedygtige ALDE centralvarmeanlæg med 
vandvarmer kan du hurtigt få varmen igen 
med et varmt brusebad.
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OBSIDIAN TALOS

FRESH MINT PETROL FUN

ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROCK 1

PEARL CREAM

DESEO HYNDEVARIANTER

SPORT&FUN HYNDEVARIANTER

TRAVELINO HYNDEVARIANTER

Hyndedesignet er afhængigt af serien.

KNAUS HYNDER�&�COZY�HOME-PAKKER

Så farverig er SPORT&FUN undervejs 

i Spanien - se selv fra side 5
8

Design selv din campingvogn indvendig med en af vores 
mange hynde- og stofvarianter. Specielt praktisk er vores 
ACTIVE LINE polster. De har pålidelig pletbeskyttelse og 
er også vand og olieafvisende.

FUNKTIONELT OG 
STILFULDT: VORES 
HYNDE-STOFFER

Standard stoffer er alle overbevisende med 

deres slidstærke stof og tiltalende design, der 

matcher den særlige møbler indretning.

+  Antiallergisk, åndbar  

og hudvenlig

+ Testet for høj farvefasthed

+ Slidstærk og nem pleje

HYNDESTOFFER

ACTIVE LINE stoffer er meget 

lette at passe. Væsker trænger ikke 

længere straks ind, og de fleste pletter kan fjernes med 

en fugtig klud. 

+ Antibakteriel

+ Lotusblomst effekt

+ Åndbar

+ Vand og olieafvisende

+ pleje beskyttelse

 Valgmuligheder 
 1Active LINE (mod merpris)
 2 Ægte læder (mod merpris)
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ENERGY

COOL GREY GREY COMFORT

CASUAL SILVER

OBSIDIAN

LAS VEGAS 2

PEARL CREAM

ACTIVE ROYAL 1ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROCK 1 ACTIVE ROCK 1

Hyndedesignet er afhængigt af serien.

 Valgmuligheder 
 1Active LINE (mod merpris)
 2 Ægte læder (mod merpris)

KNAUS HYNDER�&�COZY�HOME-PAKKER

Behagelig siddekomfort er ikke  
et tilvalg men tilhører standardudstyret

COZY HOME PAKKE

Gør din campingvogn hyggeligere med en COZY HOME pakke. 
Fra frisk til klassisk er der noget for enhver smag. I hver pakke 
er der to store (60 x 40 cm) og små (40 x 40 cm) puder med 
fjerfyld, samt en matchende bordløber og to bløde tæpper.

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

5

1

2

6

4

3

SPORT 
HYNDEVARIANTER

SÜDWIND 
HYNDEVARIANTER

SCANDINAVIAN SELECTION 
HYNDEVARIANTER

Uanset�hvilke�hyndestoffer�og�polster�du�vælger,�kan�du�stole�på�én�ting:�
hver KNAUS-campingvogn grundlæggende udstyret med optimeret 
siddekomfort. Derfor bruger vi ergonomiske sædepuder, der passer 
optimalt til ryggen og kan hjælpe dig med en sund krop selv 
efter lange aftener og ekstravagante familie måltider.

Afhængigt af modellen 

understøtter vores
 

sædehynder den na
turlige 

S-form af rygsøjlen
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CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
2. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2019
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

GESAMTSIEGER SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

KNAUS ER 
INTERNATIONAL...

Island

Og også i

Irland

Sverige

Norge

Danmark

Holland

Tyskland

Polen

Slowakai

Ungarn
Rumænien

Østrig
Schweiz

Frankrig

Spanien
Portugal Italien

Grækenland Tyrkiet

Slovakiet

Bulgarien

Tjek. republik

Belgien

Finland

Kina

Taiwan

Japan

Australien

Storbritannien

Sydkorea

Flere oplysninger er 
 

tilgængelige online 
på 

dealer.knaus.com  

Mere end 300 KNAUS-forhandlere i over 25 lande verden over. 
Dette store forhandlernetværk bidrager til høj kundetilfredshed. 
Via�grundrids-oversigten�finder�du�på�knaus.com,�din�ynglings-
model hos en forhandler i nærheden.

... OG 
PRISBELØNNET

KNAUS FORHANDLERNET & AWARDS

KNAUS står for kvalitet. 
Det 

er ikke kun vores 
mening: 

Talrige priser bekræ
fter os og 

det, som vi laver i dagligdagen

ALLE PRÆMIER OG PRISER

Stolthed og motivation i ét: Vores 
udemærkelser driver os til at yde 
vores bedste igen og igen. Det 
deler vi naturligvis meget gerne 
med vores kunder.

En komplet kronik af vores priser 
kan findes på  
knaus.com/auszeichnungen



128 | 129KNAUS VORES MÆRKEVERDEN

TIL VORES FANS KNAUS FANSHOP

Har du lyst til en lille shoppingtur?�I�vores�fanbutik�finder�du�
et stort udvalg af artikler, der gør rejsen endnu smukkere. 
Fra modetøj til både kvinder og mænd, spændende spil og til  
nøgleringe, er der noget for enhver smag.

God fornøjelse!

Der er masser af fine 

KNAUS-varer under  

shop.knaus.com 

RENT AND TRAVEL

Du vil købe et fritidskøretøj, men vil gerne prøve på forhånd, 
om det virkelig passer dig? Så er tilbuddet om leje og rejse 
lige det rigtige for dig. Søg online eller hos rejsebureauet 
efter dit favorit grundrids. Sammen med et tysk netværk 
af mere end 150 udlejningsstationer med mere end 1.650 
udlejningsbiler og mere end 360 rejsebureauer, hjælper RENT 
AND TRAVEL dig med din beslutning om det rigtige 
køretøj. Derudover drager du fordel af 
den store serviceportefølje, som f.eks. 
ruteforslag og mange samarbejder med 
campingpladser og autocamperrpladser. 
Hav det sjovt på test-ferien!

Kan bookes online på
 www.rentandtravel.de el

ler 

gennem vores 360 partner rejseburea
uer

Lej nu også i udlan
det. Oplev 

alle udlejningsstatio
ner  

www.rentandtravel.de 

mein.KNAUS KUNDEKLUB

Oplev hele KNAUS-

mangfoldigheden på vores 

sociale medier!

Altid opdateret  
www.knaus.com  Ikke medlem endnu? Tilmeld dig 

direkte og gå ikke g
lip af noget 

mein.knaus.com  

Mein.KNAUS kundeklub giver dig mange fordele, 
som eksklusive tilbud og gode rabatter hos vores 
samarbejdspartnere. Som medlem af klubben får du 
mulighed for at deltage i vores årlige kundemøde samt 
et klubkort, der giver dig eksklusiv adgang til VIP-
klientområdet på vores messer. To gange om året vil 
du også modtage vores informative kundemagasin 
INSIDE. Medlemskabet er 100% gratis for alle 
KNAUS-kunder.

Uanset om det er spændende produktnyheder, interaktive funktioner 

eller oplysninger om selv-afhentninger, har KNAUS website noget for 

enhver smag. Her er et lille udvalg:

 grundrissfinder.knaus.com

 www.knaus.com/messen-termine

 shop.knaus.com

KNAUS ONLINE

KNAUS er også aktiv på de sociale medier. I vores svaleblog finder du 

underholdende rejsehistorier, på Instagram deler vi fascinerende feriebilleder 

med dig, og på Facebook er der mange grupper med hyggelige rejsevenner.

 schwalbenblog.knaus.com

 facebook.knaus.com

 youtube.knaus.com

 instagram.knaus.com
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VORES REJSEVERDEN
Med produkterne fra vores stærke og pålidelige samarbejdspartnere 
bliver hver KNAUS-autocamper en smule bedre. For at kunne stole på 
de højeste kvalitetsstandarder, arbejder vi kun sammen med udvalgte 
fagfolk og sammen udvikler vi skræddersyede løsninger til vores 
fritidskøretøjer og din ferieglæde.

VORES LEVERANDØRER OG PARTNERE

Satellitsystem og TV 

kan styres med kun en 

system fjernbetjening

* Tilgængelighed og udstyr på moveren afhænger af modellen.

BWT vandfilter NEW  

Vores partner for hygiejnisk friskvandsforsyning. BWTs højt-ydende 

filter system blev specielt udviklet til kravene til vores fritidskøretøjer. 

Flere oplysninger findes på siden 22.

VELOCATE GPS tracker NEW  

For optimal tyveribeskyttelse: Velocate's innovative GPS tracking 

system. Takket være  intuitiv app kontrol med lydløs alarmtilstand 

og en selvforsynende løbetid på op til 3 måneder uden strøm. Mere 

information findes på side 17.

WIGO telte - For & Bag

Når det drejer sig om skræddersyede for- og bagtelte, stoler vi på 

vores partner WIGO. Fra brugervenlige påsætning og aftagelige 

sidepaneler til kombinationen af for- og bagtelt tilbyders praktiske 

og delvis specialtilpassede KNAUS Caravan-produkter for at udvide 

beboelsesrummet udad. 

STÆRKE PARTNERE OG FUNKTIONER

TRUMA mover 

Til perfekt og komfortabel manøvrering kan du eventuelt 

udstyre din campingvogn * med det passende TRUMA Mover 

shunting system. Dette giver mulighed for præcis manøvrering 

og præcis kobling til trækkøretøjet via en intuitiv, praktisk 

fjernbetjening. Gradienter på op til 10% og endog ensidige 

forhindringer og ujævnt underlag kan nemt styres af TRUMA 

Mover. Takket være den automatiske stopfunktion og anti-

tilbagrulning yder den også maksimal sikkerhed.

TEN HAAFT satellitsystemer

Med TEN Hafts optionale satellitsystemer bliver glæden 

ved at se fjernsyn i KNAUS-køretøjer endnu mere 

bekvem og brugervenlig. Vores tv-pakker garanterer god 

underholdning og klar tv-modtagelse takket være det 

pladsbesparende, ekstremt vindtætte CARO + Premium 

satellitsystem og 24 "til 32" tv-apparater. 

NEW

Der er ting, der ikke kan gå glip 
af på campingpladsen. Stol 
på KNAUS-samlingen fra vores 
partner Frankana Freiko.

FRANKANA FREIKO

4 stk i  
hvert sæt

7 - justerbar

Sæt stolen i en 
behagelig lounger

KNAUS VORES REJSEVERDEN
Uundværlig for cykli

ster 

og aktive folk på fe
rie

Takket være sin lave
 

placering er det sæ
rdeles 

nem at læsse cyklerne o
g 

der er stadig fuld adgang 

til gaskassen, selv 
med 

cyklerne på..

THULE CYKELHOLDER

For en sikker og brugervenlig transport af dine cykler eller 
e-cykler er Thule Caravan Superb det optimale udstyr. Takket 
være montering på trækstang og låsbart håndtag holdes 
hjulene sikkert på plads selv under vanskelige vej- og vindforhold.

FRANKANA FREIKO

Oplev det varierede tilbud i vores  
fan shop shop.knaus.com

1.  Køkkengrej sæt Skipper 8+1 
Art.-nr. 51 013 | € 69,90

2.  Servicesæt Cosmic, 8-teilig 
Art.-nr. 51 014 | € 37,90

3.  Krus med håndtag 4er-Sæt, blå 
Art.-nr. 651/020 | € 19,90

4.  Camping bord Linear 115 WPF  
Art.-nr. 51 012 | € 109,90

5.  7-pos. stol Kerry Phantom,  antracit 
Art.-nr. 651/019 | € 89,90

6.  Fodstøtte Kerry Phantom ,  antracit 
Art.-nr. 601/143 | € 36,90

Listepriser Tyskland i Euro  
herunder 19% moms.

Flere gode campingartikler kan 
findes på www.frankana.de 
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Oplev KNAUS-mangfoldigheden på vores sociale medier!
Du�kan�finde�meget�mere�information�om�KNAUS�på www.knaus.comshop.knaus.com

Din KNAUS forhandler
glæder sig til dit besøg!


