
SPORT&FUN 
BLACK-SELECTION

Alle os med Knaus

SPORT&FUN BLACK SELECTION HØJDEPUNKTER

Vores trendsætter og succesmodel SPORT & FUN kommer nu  
som specialmodel ”BLACK-SELECTION”. En helt ny version i
mørke farver, der giver denne ”trendsætter” et helt nyt look.  

• ALKO VARIO X-chassisramme, let konstruktion med en reduktion på op   
 til 30% (i forhold til et standardchassis) 

• 17 “aluminiumsfælge TITAN i eksklusivt KNAUS-design
• AL-KO-AAA Premium bremser (selvjusterende)
• BWT ”Best mini camp” vandfilter
• Eksklusiv hyndestof SPORT&FUN „Black Selection“
• Eksklusive møbler med CPL-Dekor SPORT&FUN „Black Selection“
• Eksklusiv udvendig design i elegant BLACK SELECTION  
• Ekstra 230 V stik i køkken
• Ekstra indgangsdør i bagenden, bredde 92 cm
• Friskvandstank 45 l
• Forteltslbelysning ved bagdør i LED
• Glatte sider i alu
• HEKI II tagluge (Seitz)
• Kassette kombi rullegardin i baderum
• Næsehjul med vægtangivelse

kr. 188.900,- Prisen er inkl. lev.omk.

Din Knaus forhandler:

• Mørk lygtekonsol for og bag
• Røgalarm
• Serviceklap foran i venstre side (100 cm x 120 cm)
• Spildevandstank 25 l, mobil
• Stabilform støtteben
• Tagrælling og stige i sort lak
• Truma S3004
• Truma MonoControl CS inkl. gasfilter
• Truma Therme varmtvandsforsyning
• Trækstangsafdækning
• Udvendigt kombistik (strøm + TV)
• Vægtforhøjelse fra 1300 kg. til 1400/1500 kg.

Black
Selection

Anskaf dig en

nu!

Letvægtskonstruktion: 
AL-KO´s nye VARIO  
X-chassis tilbyder højeste 
stabilitet og bidrager til at  

holde egenvægten nede.



SPORT&FUN BLACK SELECTION specifikationer:

Total længde cm    625
Indvendig længde cm   480
Bredde cm (udv./indv.) cm  232 / 216
Højde cm (udv./indv) cm  257 / 196
Bagdør cm (BXH)  cm   97 x 172
Egenvægt kg   1.060
Køreklarvægt kg   1.130
Totalvægt kg   1.400/1.500
Sengemål, front cm  142,8/124,5x198,8
Sengemål, midt cm  121/99x192
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Forbeholdt for ændringer. På billederne kan der være monteret ekstraudstyr, som ikke er standard i Danmark. 


