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100 %
KNAUS

VUOTEET

MERKKIEN SELITYKSET MATKAILUAUTOT

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:

NEW

 Makuupaikat*

 

 alle 3,5 t

MALLISARJAT **

Istuinryhmä 
D Dinetti 
L L-istuinryhmä 
M Yhden hengen istuin

Vuoteet
E Erillisvuoteet 
Q Poikittaisvuode 
X Queen-vuode 

Vaihtoehdot 
G Talli

 Erillisvuoteet

 Poikittaisvuode

 Queen-vuode

 Nostovuode

 Vierasvuode

Turvavyölliset  
istumapaikat

*  Huomiothan, että vuoteiden yhteismäärä saattaa sisältää sekä aikuisten että lasten vuoteet. Kaikki vuoteet eivät ei ole saman mittaisia. Siksi 
suosittelemme, että varmistat jälleenmyyjältäsi ajoneuvossa olevien nukkumatilojen mitat jotta voit varmistua että ne sopivat sinun tarpeisiisi.

** 2-jako (etuosa-takaosa) / 3-jako (etuosa-takaosa-takatalli)

Esitettyihin tietoihin voi kuulua lisävarusteita, jotka ovat saatavana lisähintaan.

Sinun vapautesi likkua on meidän filosofiamme. Suurella intohimolla 
on meillä KNAUSilla toteutettu unohtumattomia lomaelämyksiä jo 
vuodesta 1960 lähtien. Pitkäaikainen kokemuksemme ja rohkeus 
lähteä uusille teille; näin yhdistämme vanhaa ja uutta. Tuotantomme 
perustana on alabaijerilainen käsityötaito, ja uusien ajoneuvojen 
kehitystyössä modernit rakenne- ja valmistustekniikat. Tämä hyväksi 
koettujen toimintaperiaatteiden ja innovatiivisten ideoiden yhdistelmä 
tekee meistä yhden menestyneimpiin kuuluvista alan merkeistä. Ja #nro 
1 asiakkaidemme keskuudessa.M
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E KNAUS MERKKIEN SELITYKSET & FILOSOFIAMME

MIKÄ YHDISTÄÄ MEITÄ JA 
VIE YHDESSÄ PERILLE
Olemme iloisia ja kiitollisia saadessamme olla mukana matkallasi tajoamassa 
sinulle ja seurueellesi kodin lomakohteessa. KNAUS toimii ympäri 
maailmaa mitä erilaisimmilla lomateillä matkakumppanina, joka antaa 
sinulle miellyttävän tunteen perillä olemisesta. Voit nauttia tuotteidemme 
parissa riippumattomuudesta, joustavuudesta ja yksilöllisyydestä sekä 
ihanasta ja turvallissesta matkustustavasta. KNAUS-ajoneuvo on vahvan 
yhteistyön lopputulos. Yhdessä sinun, motivoituneiden työntekijöidemme, 
kumppaniemme, tavarantoimittajiemme sekä vahvan myyjä- ja 
huoltoverkoston kanssa aikaansaamme upean lopputuloksen joka edeustaa 
liikkuvaa vapautta.

Tervetuloa mukaan matkalle löytämään henkilökohtainen 
vapaudentunteesi! Löydä täältä myös sinulle sopiva matkakumppani ja 
tutustu KNAUS- ajoneuvojen upeisiin ominaisuuksiin.. 
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Konfiguraattori sivulla 
configurator.knaus.com/fi
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Huippumoderni tuotanto. Päätehtaamme ja 
kehitystoimipaikkamme on Baijerissa sijaitsevassa 
Jandelsbrunnissa. Täällä tiimimme suunnittelevat uusia 
ajoneuvoja, testaavat innovatiivista teknologiaa ja luovat 
yhä uudelleen mullistavia uutuuksia, joiden näemme 
tuoneen aina uuden sysäyksen matkailuajoneuvoalalle. 
Kun prototyyppi on vastannut korkeita vaatimuksiamme 
ja selvinnyt kaikista testeistä, alkaa sarjatuotanto. 
Jandelsbrunnin päätehtaan lisäksi meillä on lisäksi kaksi 
muuta huippumodernia tuotantolaitosta; Mottgers 
-nimisellä paikkakunnalla Saksassa sekä Nagyoroszissa, 
Unkarissa. Nykyaikaisten valmistuslinjojen ansiosta 
pystymme erittäin tehokkaaseen tuotantoon, jossa 
voidaan nopeasti reagoida uuteen teknologiaan ja sen 
tuotantomenetelmiin. Tämän tehokkuuden ansiosta 
pystymme tarjoamaan sinulle ainutlaatuisen hinta-
laatu-suhteen ja toteuttamaan jokaiselle unelman 
lomailun vapaudesta.

Intohimolla tehtyä. Investoimme jatkuvasti 
tehtaisiimme ja ennen kaikkea koko konsernimme yli 
2 900 työntekijään, joista monet ovat työskennelleet 
meillä jo yli 30 vuotta. Valmistuslinjamme on 
suunniteltu siten, että niillä huomioidaan aktiivisesti 
työntekijöiden hyvinvointi. Meillä ihminen on 
kaiken keskipisteessä. Luottamus, kunnioitus 
ja vahva yhteenkuuluvuus ovat filosofiamme 
kulmakiviä. Työnantajana iloitsemme aina uusista 
”lomantekijöistä” ja koulutamme henkilöstöä 
jatkuvasti ammatissaan.

Jokaisen KNAUSin takana on vahva tiimi. Useat työntekijöistämme ovat 
itse intohimoisia KNAUS-kuljettajia ja -lomailijoita. Heidän ja asiakkaidemme 
lukuisat henkilökohtaiset kokemukset kulkevat aina myös tuotteidemme 
kehitykseen ja optimointiin. Jokaisessa ajoneuvoistamme on lisäksi 
näkyvissä huippumoderneissa tuotantotehtaissamme työskentelevien 
innokkaiden työntekijöidemme tarkkuus sekä luotettavien kumppaniemme 
elementtejä ja 60 vuoden kokemuspääomamme matkailuajoneuvoista.

Kokemuspääomamme. Tiedämme, 
mistä tulemme, emmekä ole koskaan 
unohtaneet sitä visiota, jolla Helmut 
Knaus perusti vuonna 1960 Knaus KG:n. 
KNAUS- matkailuajoneuvon kanssa 
jokaisella on mahdollisuus saavuttaa 
unelma vapaudesta irroittaen 
ajatuksensa arjen askareista. Tämä asia on tänä päivänä 
aivan yhtä ajankohtainen kuin se oli 60 vuotta sitten. Se on 
ollut tinkimätön arvo ja ohjenuora tuotekehityksessämme. 
Voimme nyt Helmut Knausin 100- vuotis syntymäpäivänä 
ja samalla KNAUSin 60- vuotis juhlavuonna katsoa 
ylpeinä taaksepäin ja kiittää ennen kaikkea teitä rakkaat 
asiakkaamme, jotka olette seuranneet meitä kaikki nämä 
vuodet ja mahdolistaneet menestyksemme. Suuri kiitos 
luottamuksestanne! Lisää historiastamme sivulla 

 www.knaus.com/yrityksen-historia

Suuren juhlavuoden kunniak
si tarjoamme 

sinulle: Juhlavuoden kauniit 
60 YEARS 

-erikoismallit. Niissä on erittäin ka
ttava 

varustus ja juhlaidentifikaatio ju
hlallisen 

eduliisella hinnalla!

NEW

KNAUS YRITYS & HISTORIA
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KNAUS-tehtailla on innovaatiota kaikilla tasoilla. Uljas 
esimerkki edelläkävijyydestämme on mullistava teknologia 
ja edistykselliset materiaalit, jotka olemme kehittäneet 
MissionTec -hankkeen puitteissa. Patentoitu FibreFrame ja 
ultrakevytrakenteen valmistusaineet osoittivat TRAVELINO 
-mallimme kehityksessä meille, mikä on keveydessä, 
joustavuudessa ja kestävyydessä mahdollista. Jatkoa 
seurasi ennen pitkää DESEO-mallin suunnittelussa. 
Näistä pioneerituotteista saadut tiedot ovat siirtyneet 
ajoneuvojemme kaikkiin rakenteisiin. Niiden ansiosta 
tuotteidemme ominaisuudet kuten johdonmukainen 
kevytrakenne, ajamisen vakaus tai tähän asti 
käyttämättömät teknologiat ovat ainutlaatuiset. Kaikissa 
tutkimuksissa ja innovaatioissamme meitä ohjaa aina sama 
tavoite − haluamme tarjota sinulle kaikkein parasta.
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Lisätietoa innovaat
ioistamme  

näet sivulta 
knaustabbert.de/innovation-en  

KNAUS MissionTec & kehityskumppanit 

Viime vuosina olemme kehittäneet lukuisia innovaatioita, jotka ovat 

yhä uudelleen vahvistaneet merkityksemme alamme edelläkävijänä.

PowerAxle. Kevyt alustateknologia on merkittävä askel kohti 

hybridi- ja sähkövoimansiirtoa matkailuajoneuvojen alalla. 

Johdonmukaisena kehityksenä VARIO X -alustassa yhdistyy 

bionisen muodon ansiosta kompromissiton rakenne erinomaiseen 

stabiiliuteen ja kantavuuteen ajokäyttäytymisen ollessa jatkuvasti 

optimaalista.

FibreFrame. Itsekantava runko tarjoaa täysin uusia mahdollisuuksia ja 

joustavuutta pohjaratkaisun ja sisätilojen muotoiluun.

Liitostekniikka. RevolutionCube-kalustetekniikan kehityksessä olemme 

EPP:n myötä käyttäneet innovatiivista materiaalia, joka on erittäin kevyttä, 

stabiilia ja kestävää ja omaa lisäksi todella hyvän lämmöneristykyvyn. 

Ultraäänitekniikan avulla niin sanotut KALTSCHMELZ®-tapit liitetään 

tiukasti rakenteen pohjamateriaaliin. 

Lisätietoa löydät sivulta:  mission.knaus.com
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KNAUS KEHITYS

Tulevaisuutta tehdään juuri nyt. THE MISSION merkitsee 
meille tehtävää, jonka suorittamisen pontimena on rohkeus ja 
kirkas päämäärä rakentaa tulevaisuutta matkailuajoneuvojen 
alalla. Kehitämme innovatiivista teknologiaamme 
johdonmukaisesti, kunnes olemme onnistuneet toteuttamaan 
parhaat mahdolliset ratkaisut mallistossamme ja voimme ylpeinä sanoa: ”TEHTÄVÄ 
suoritettu”. Emme halua ainoastaan täyttää sinun vaatimuksesi, pyrkimyksemme 
on jos suinkin mahdollista jopa ylittää ne. Haluamme saada sinut ihastumaan 
ajoneuvoosi yhä uudelleen ja saada sinulle tuntemuksen, että olet askeleen edellä.

Mahdollisimman paljon tilaa sisälle,kompakti muoto ulospäin: Nämä 
kaksi ajoneuvon rakenteeseen liittyvää tavoitetta haastavat meitä 
työssämme jatkuvasti, eikä niiden yhteesovittaminen ole helppoa. 
Olemme onnistuneet kehittämään nyt mullistavan ratkaisun jonka nimi 
on FoldXpand-perärakenne.
Uraauurtavassa auton FoldXpand-peräosan rakenteessa, jota käytetään 
nyt ensimmäistäkertaa VAN TI -mallissa, takapuskuri muodostaa täysin 
tasaisen pinnan peräseinän kanssa, minkä ansiosta asuintila suurenee 
sisällä lähesn 10 cm ilman, että ulkopuolen mitta kasvaa ollenkaan!
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L!VE IVAN I
NÄYTTÄVÄKOMPAKT

Lisätietoa  
www.knaus.com/vani  

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisut 4

Sallittu kokonaispaino kg 3.500

Pituus cm (min/max) 596 / 700

Leveys cm (ulko/sisä) 220 / 205

Korkeus cm (ulko/sisä) 276 / 196

Asuinosan ovi (vakiovarustus) STYLE

Asuinosan ovi (lisävaruste) STYLE PLUS

Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 550 MD,  

600 MG, 650 MEG

Lisätietoa 
www.knaus.com/livei 

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisut 3

Sallittu kokonaispaino kg 3.500 - 5.000

Pituus cm (min/max) 699 - 861

Leveys cm (ulko/sisä) 232 / 218

Korkeus cm (ulko/sisä) 279 / 200

Asuinosan ovi (vakiovarustus) KOMFORT*

Asuinosan ovi (lisävaruste) PREMIUM

Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 650 MEG,  

700 MEG, 900 LEG

alk. sivu 42

alk. sivu 56

 floorplanfinder.knaus.com
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Saatavissa myös erikoismallina.

 2 henkilöä    lapsiperhe    lapsiperhe tai 4 aikuisen ryhmä

Montako teitä on? Montako teitä on?Mitä etsitte? Mitä etsitte?

Tilava asuintila mahdollisimman 
kompakteihin ulkomittoihin yhdis-
tettynä niin, että kapeammistakin 
teistä selvitään ilman ongelmia: 
VAN I tekee sen mahdolliseksi. 
Kaikkein kompakteimpana täysin-
tegroiduistamme siinä on usko-
maton tilantunne kokonaispituu-
den ollessa vain 5,96 m - 7 m.

Mukavuus on yhtä tärkeää kuin 
sensaatiomainen design: L!VE I:n 
keula on uudistunut samoin kuin 
auton sisäosan ilme. Tyylikkäänä 
ja uraauurtavana uusi L!VE I 
etsii vertaistaan ja ihastuttaa 
myös ylivoimaisella hinta-
laatusuhteellaan!

550 MD X 4 4 S S S

600 MG X X X 4 4-5 S S S O

650 MEG X X X 4 4 S S S

650 MEG X X X 4 4-5 S S S O

700 MEG X X X 4 4-5 S S S O

900 LEG X X X 4 4-6 S S O

* L!VE I 900 LEG: EXKLUSIV
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SUN I
NEW

alk. sivu 70

AINUTLAATUINEN

Lisätietoa  
www.knaus.com/suni  

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisut 2

Sallittu kokonaispaino kg 5.000

Pituus cm (min/max) 882

Leveys cm (ulko/sisä) 234 / 218

Korkeus cm (ulko/sisä) 294 / 200

Asuinosan ovi (vakiovarustus) EXKLUSIV

Asuinosan ovi (lisävaruste) --

Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 900 LEG

 floorplanfinder.knaus.com
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 2 henkilöä    lapsiperhe    lapsiperhe tai 4 aikuisen ryhmä

Montako teitä on? Mitä etsitte?

Elegantti, ylellinen ja kätevän 
kaksoispohjan ansiosta upeat 
talviominaisuudet! SUN I viehättää 
toiminnan ja laadun täydellisellä 
symbioosilla, korkealaatuisilla 
varusteillaan, kauniilla 
muotoilullaan ja parhaimmalla 
mukavuudella. Niin kesälomalla 
kuin talviretkelläkin – SUN I:n kanssa 
olet aina ja kaikkialla kotonasi.

Aina sinua varten! 

SUN I -asiakkaana 

hyödyt VIP-
tuestamme

900 LEG X X X 4-5 4 S S

900 LX X X X 4-5 4 S S
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Kuormausmahdollisuus 

suksille

1. PITKÄIKÄINEN TVT KORIRAKENNE 3

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

2. VANKKA HIGH-STRENGTH 
LASIKUITUKATTO 1

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

3. ERINOMAINEN LASIKUITUINEN 
ALAPOHJA 2

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

4. EKSKLUSIVE 17‘‘ KNAUS 
ALUMINIUMSFELGER 2, 3

Markant design og ekte KNAUS-DNA Det er hva du får 
med de lettmetallfelgene som fås i variantene helpolert 
svart glans eller lakkert titan metallic. 

5. LÄMMIN KAKSOISPOHJA 2

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

6. ALKO TANDEM -MATALARUNKOALUSTA 2

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

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste

PARASTA TEKNIIKKAA  
VUODEN PARHAIMPIIN HETKIIN

KO
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O
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Perfect match: 
Suolavedenkestävät 1

7 '' 

KNAUS-alumiinivanteet 

sopivat koon, toim
ivuuden ja 

ulkonäön suhteen t
äydellisesti 

yhteen jokasään ren
kaiden 

kanssa. Lisätietoa si
vulla 94

Optimaalisesti rakennettu 100 %:n matkailuiloon! Meidän 
matkailuajoneuvoissamme voit viettää laatuaikaa! Sen 
mahdollistavat älykkäät rakenteet, lukuisat innovaatiot 
ja niiden mukanaan tuomat upeat käyttöominaisuudet. 
Kaikkien osien summa = rajaton lomanautinto.

NEW
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1. PITKÄIKÄINEN TVT+ -RAKENNE 2

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

2. ERINOMAISET 
ERISTYSOMINAISUUDET 2

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

3. SEINÄVERHOILU 
KANGASMATERIAALIA 2

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

4. OPTIMAALINEN SUOJA 1

Maalattu alumiini ja vettä hylkivä XPS-eristys2 
luovat yhdessä suojatun seinärakenteen, joka 
takaa ajoneuvon pitkän käyttöiän ja pintojen 
laadukkaina säilymisen koko auton käyttöiän.

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste

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

A. Alumiinilevy

B. PU-listat

C. XPSA

D. Alumiinilevy

E. Tekstiili

KO
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O
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XPS-materiaali varmistaa 

parhaan eristyksen 
ja 

parhaan sisäilman
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Loppuun asti suunniteltu konsepti takaa 
onnistuneen lomasi. Erinomainen matkailuauto on 
lukemattomien ja laadukkaiden ja käytännöllisten 
yksityiskohtien symbioosi. Jotta näkisit, mitä kaikkea 
integroituihin matkailuautoihimme sisältyy, olemme 
koonneet tähän muutamia tärkeitä asioita.
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1. VETOALUSTA KAASUPULLOILLE 2,3

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

2. TÄYS-LED-AJOVALOT 2, 3

Optimaalinen valaisuvoima ja näkyvyysolosuhteet, vähäinen 
energiankulutus ja valtava käyttöikä: Etuvalot, joissa on lähi-, kauko- ja 
päiväajovalot täys-LED-teknologiana ihastuttavat paitsi valoteholtaan, 
myös muotoilultaan.

3. OHJAAMOLÄMMITYKSEN ILMAKANAVAT 1

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

4. TEHOKAS AÄÄNEN JA LÄMMÖN ERISTYS 1

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

5. KÄYTÄNNÖLLINEN KAKSOISLATTIA 2

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

6. JÄTEVESIVENTTIILIKAMERA 2, 3  
SEKÄ SÄHKÖINEN TYHJENNYSVENTTIILI 2

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

7. KORKEALAATUISTA VIIMEISTELYÄ 1

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

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste
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1. MEDIKIT 1 MATKA-APTEEKKI

Närästys, päänsärky tai allergiset oireet ovat asioita, joita ei 
etenkään lomalla halua kokea. Jotta olisit varautunut tällaisiin 
joskus yllätyksenä tuleviin tilanteisiin, saat uutena ostetun 
KNAUS-ajoneuvon mukana MediKit-arvosetelin*, jolla voit 
lunastaa kätevän ”matka-apteekin” verkosta.* 

2. KUOLLEEN KULMAN VAROITIN 2, 3

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

3. PARASTA TURVALLISUUTTA

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

4. PARHAAT NÄKYMÄT 2 
 

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

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

NEW

Matkusta huolettomasti, pääse perille 
turvallisesti, nauti ja rentoudu. Asetamme 
matkailuautojemme varustelussa erittäin paljon 
arvoa maksimaaliselle käyttömukavuudelle ja 
turvallisuudelle. Esimerkkejä tästä Knausiin kehitetyt 
tuulilasinpyyhkijät ja turvallinen yhdellä kädellä 
lukitava asunto-osan ovi.
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Jotta sinä voit nuk
kua yöllä rauhassa, 

olemme asentaneet 

asunto-osan oviin m
assiiviset, erittäin 

lujaa terästä olevat
 

lukitusosat. Myös luukut ovat m
oninkertaisen lukitu

ksen 

ja säänkestävän tup
latiivisteen ansiosta

 erittäin turvalliset
. 

Niiden avaus käy hel
posti yhdellä kädell

ä.
* Ajoneuvon mukana tulee kuponki jolla voi lunastaa lääkityspakkauksen. Kupongin voi lunastaa vain vastaavassa MediKitin 

postimyyntiapteekissa osoitteessa www.medikit.shop. Osoitteessa www.medikit.shop. saat myös lisätietoja MediKit-pakkauksesta.
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OVET & ISTUMAMUKAVUUTTA

Vakiovarusteisista ja lisävarusteina tilattavista ovivaihtoehdoista saat lisätietoa mallisarjojen yleiskatsauksesta sivulta 10 alkaen.

KNAUSin monitoimilaukku 

on ihanteellinen tar
peellisia 

pikkuostoksia varte
n

Asuinosan KNAUS EXKLUSIV-

oven Coming-Home-valo toivottaa 

sinut aina tervetull
eeksi

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

Sateenkestävä tiiviste (kaksoistiiviste)

Tummennettu ikkuna -- --

Itseliikkuva sulkeutumisjärjestelmä -- --

Moninkertainen lukitus -- --

Piilotettu sarana -- -- --

2 vaatekoukkua kiinteää kiinteää taitettavaa taitettavaa taitettavaa

Monitoimilaukku -- -- --

Sis. roskakorin -- -- --

Sateenvarjolokero -- -- --

Oven lukituslaite / avauksen rajoitin -- -- --

Keskuslukitus -- -- -- --

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

Erityisen leveä 
700 mm oviaukko 
mahdollistaa mukavan 

sisäänmenon
ISTUINVARUSTUS LUXURY LUXURY

Pitkittäisasetus (200 mm)

Selkänojan kaltevuuden asetus

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

Istuintyynyn syvyysasetus

Aktiivinen istuinilmastointi tuuletuksella

Integroitu 3-pisteturvavyöjärjestelmä

Turvavyönkiristäjä

Kangaspäällyste

Tunnelinpuoleinen selkänojan lukituksen vapautus

Käsinojat kaltevuussäädettävissä ja käännettävissä 

Pehmustettu (60 mm leveä)

Kiertosäätö (mekanismi istuimessa)

Mekaaninen korkeussäätö (100 mm) --

Pneumaattinen korkeussäätö (100 mm - 10 mm:n 

välein automaattisella painosäädöllä ja jousituksella)
--

Pneumaattinen iskunvaimentimien  

säätö (9-vaiheinen)
--

Pneumaattinen ristiselkätuki --

Istuinlämmitys (2-tasoinen) --

Kompressori --

SUPER-

Hyvä tuuletus ja pen
kin 

lukuisat säätömahdollisuudet 

varmistavat optimaalisen 

istumisergonomian joten voit 

istua useita tunteja
 mukavasti 

ja terveellisessä ase
nnossa

 Vakiovarustelu  Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

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

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

välimatka lisää liikkumisvapautta. Istuimet 

voidaan kääntää help
osti asuintilaan päin
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Kaksoispohjaisessa ServiceBoxissa 

on keskeisesti sijoit
ettunakaikki 

tärkeät liitännät ja 
säätimet

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 haar-
asulkua 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.
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VESI, SÄHKÖ, KAASU
Kun matkailuautossa on samat mukavuudet kuin 
kotonakin, on ajateltava niihin liittyvän tekniikan sijoittelua. 
Esimerkkiajoneuvossamme SUN TI ne on sijoitettu ennen kaikkea 
kaksoispohjaan. Tästä on se etu, että kaikki asennukset ovat suojassa 
jäätymiseltä ja ne on helppo huoltaa lattiassa olevien aukkojen 
kautta

A. Huoltoboksi

B. Tuorevesisäiliö

C. Harmaavesisäiliö

D. Akku

E. Kaasupullot

Sähköliitännät, vesisäiliöiden täytöt ja tyhjennykset: kaikki 
samassa huoltoboksissa. 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)

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

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

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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Tuorevesisuodattimemme takaa puhtaan lomanautinnon. 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.
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Kaikkien toimintojen 

intuitiivinen käyttö

Home-painike johtaa su
oraan 

takaisin päävalikkoo
n

Tästä löydät järjestel
män 

laajennetut toiminnot

Käytännöllinen pääkyt
kin

1. ALOITUSNÄYTÖN YLEISKUVA 

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

2. VALO-OHJAUS KOKO AJONEUVOSSA 

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

3. MONIVYÖHYKKEINEN 
ILMASTOINTIAUTOMATIIKKA  

Tästä voidaan ohjata useampia ilmastointivyöhyk-
keitä. Valitset haluamasi lämpötilan ja automati-
ikka säätelee lämmitystä sekä ilmastointilaitetta 
tilanteen vaatimalla tavalla.

4. VESISÄILIÖN TÄYTTÖTASON NÄYTTÖ 

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

5. YKSITYISKOHTAINEN 
AKKUVALVONTA 

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

6. KÄYTÄNNÖLLINEN ETUOSAN 
PIMENNYS

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

Luonnollisesti voit ohjata lämmitystä ja ilmas-
tointilaitteita myös manuaalisesti, aktivoida 
ALDE-tehostimen esimääritellyillä ajoneuvon alueilla 
ja tarkkailla sisä- ja ulkolämpötilaa sekä kellonaikaa ja 
päiväystä. 

KNAUS SMART CI

* Mallikohtainen

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

A.  Käyttöpaneeli

B.  Digitaalisesti verkotettavissa 
Sähköjakelukaappi

C.  Valonohjausmoduuli ja 8  
digitaalista lähtöä

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

makuutoiminnoista löydät 

sivulta 34 alkaen ja 

erilaisista vuoderat
kaisuista 

sivulta 36 lähtien

Valloittavat sisätilat: Tämä kaikki löytyy 
matkailuautoistamme. Asunto, jossa on 
kylpyhuone, makuuhuone, olohuone ja keittiö 
katu-uskottavassa kompaktikoossa. Tämän 
lisäksi älykkäästi ratkaissut yksityiskohdat, kuten 
himmennettävä tunnelmavalaistus, tekevät 
oleskelutilasta lempipaikkanne.
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1. KORKEALAATUISET MATERIAALIT & 
UPEA VALOSUUNNITTELU 1  

 
Materiaalien mahdollisimman pitkä ikä perustuu 
korkeaan laatuun. Siksi asennamme massiiviset 
valuristikot, naarmuuntumattomat ruostumattomat 
teräsaltaat, laadukkaat metallikahvat, tyylikkäät 
akryylilasihyllyt ja paljon muuta. Panostamme 
ajoneuvojemme valmistuksessa erittäin paljon 
tyylikkääseen valosuunnitteluun. Päiväsaikaan 
suurista kattoikkunoista tulevasta saadaan reilusti 
luonnonvaloa.

2. HEADUP-NÄYTTÖ 3 & 
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. Ja lisänä vielä 
kolmen vuoden maksuton karttojen päivitys.

3. OHJAAMON MUKAVA SUUNNITTELU

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

4. ILMASTOINTILAITE 2, 3 

Ilmastointilaite viilentää kuumalla ilmalla sisätilan 
miellyttäväksi Ohjaamoon voit valita manuaalisen tai 
automaattisen mallin — laite sisältää aina siitepöly-
suodattimen. Asuintilan ilmastointiin suosittelemme 
mallisarjasta riippuen erilaisten kattoilmastointilaitteen 
asennusta. Laite huolehtii yksilöllisesti säädettävän 
ilmavirran ansiosta ilman tehokkaasta jakautumisesta 
eri suuntiin, sitä ohjataan mukavasti kaukosäätimellä. 
Ilmastointilaitteessa on lisäksi lämmitystoiminto ja se 
poistaa kosteuden sisäilmasta.

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste

"Valaistuksella se jutt
u tehdään", 

sanovat sisustussuu
nnitelijamme! Upea 

valosuunnittelu ain
utlaatuisella KNAUS-

logolla antaa hienon
 kokonaiskuvan
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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. Korkealaatuis-
ten saranoiden ansiosta sulkeutuvat Soft-Close luukut peh-
meästi ja painuvat kiinni ilman, että sinun pitäisi tehdä jotain.

3. KESTÄVÄ TULPPAKIINNITYS 1

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

4. NAARMUUNTUMATTOMAT HPL PINNAT 1

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

5. STABIILIT SOFT-CLOSE VETOLAATIKOT 1

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

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen

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.
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Me emme rakenna pilvilinnoja vaan toimivia ja raikkaita 
lomakoteja. 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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Makuumukavuus 

optimoidaan tarkasti 

sopivilla, lisävarusteen
a 

saatavilla muotoon 

ommelluilla lakanoilla

1. ERINOMAISET EVOPORE HRC -PATJAT 1 

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

2. LÄMMITETTÄVÄT PATJAT2, 3

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

3. OPTIMAALINEN SÄLEPOHJA 1 

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

4. VUOTEEN LAAJENNUS 3

Tietenkin haluamme saada sinulle mahdollisimman suuren 
makuutilan. Siihen vaikuttavat myös monet yksityiskohdat, 
kuten esimerkiksi erillisvuoteiden väliin tarkasti avattava 
sälepohja ja lisäpatja.

5. VARASTOTILAA, PISTORASIOITA  
& VALAISTU 2

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

6. TEKSTIILITILANJAKAJAT 2  

& SEINÄVERHOILU 1

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

1 Kaikissa malleissa 2 Mallista riippuen 3 Lisävaruste
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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.
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203 x 85 cm203 x 85 cm

Vuoteiden alla oleva 
tila toimii ylimääräisenä 

säilytystilana ja hyv
in suunniteltujen v

etolaatikoiden 

ansiosta tavarat py
syvät hyvässä järjes

tyksessä

ERILLISVUOTEET SUN I 900 LEG

KNAUS VUOTEET

QUEEN-VUODE

NOSTOVUODE

ERILLISVUOTEET VIERASVUODE

POIKITTAISVUODE

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

Pohjaratkaisut: VAN I 600 MG, L!VE I 650 MEG, 
700 MEG, 900 LEG

V
U
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TODELLISTA MONIPUOLISUUTTA: 
TUTUSTU VUODEVAIHTOEHTOIHIMME!
Yksi miellyttävän matkustelun tärkeimmistä kysymyksistä: 
Kuinka sinä haluat nukkua? Pidätkö avarista yksittäisvuoteista 
vai nukutko mieluummin poikittain? Minkä vuodeversion 
valitsetkaan, voit aina iloita KNAUSin nukkumismukavuudesta.

Tilavuutta jokaiseen toiveseen. 
Jokaisella on täällä tilaa jopa 203 cm 
pituuteen asti ja lisäsälepohjan ja 
väliin tarkasti sopivan pehmusteosan 
(lisävaruste) avulla syntyy nopeasti 
mukava parivuode.

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

Rennosti alas. Toista erillistä makuualuetta 
varten voidaan nostovuode laskea todella 
helposti pitkälle alas. Nousu on näin turvallista 
myös ilman tikkaita. Vuoteen ollessa nostettu 
ylös sen alle jää mukava seisomakorkeus, jopa 
205 cm.

Vakiona kaikissa täysintegroiduissa matkailuautoissa

Viihtyisästi yhdistetty. Käyttämällä 
ajoneuvon koko leveyttä on tila hyödynnetty 
todella tehokkaasti, ja saat jopa 200 cm pitkät 
vuoteet. Rappuja pitkin vuoteeseen pääsee 
mukavasti.

Pohjaratkaisut: VAN I 550 MD, 600 MG

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

Pohjaratkaisut: SUN I 900 LX
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SIVUKEITTIÖ L!VE I 650 MEG

KNAUS KEITTIÖVAIHTOEHDOT

KOMPAKTIKEITTIÖ VAN I 550 MD

L-KEITTIÖ SUN I 900 LEG

L-KEITTIÖ

SIVUKEITTIÖ

KOMPAKTIKEITTIÖ
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Sinulle keittiö on asuntosi sydän ja ilman suurta jääkaappia et pysty nauttimaan 
lomasta? Tai kuulutko pikemminkin siihen ryhmään, joka ei maukkaan 
aamiaisen lisäksi tarvitse mitään? Niin tai näin, meidän keittiövalikoimastamme 
löytyy vaihtoehto jokaiseen tarpeeseen. Keittiön tulee taipua moneen. Olemme 
kiinnittäneet eritysitä huomiota tyätasojen kestävyyteen, korkealaatuisiin 
materiaaleihin ja laitteisin. Erinomaisen suunnittelun ansiosta KNAUS- 
keittiölle asetetut vaatimukset täyttyvät upeasti.

KEITTIÖMALLIT OMIEN 
MIELTYMYKSIESI MUKAAN

Tilava L-muoto. Keittiökaapiston jatkeena olevan 
viistotun osan ansiosta kulmaan voidaan sijoittaa 
tiskiallas ja liesi. Tilavan työtason ja runsaan 
säilytystilan ohella L-muoto luo modernin, rennon 
tunnelman. 

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

Säilytystilaihme. Jääkaappi asennetaan tässä 
mallissa keittiökaapiston viereen. Näin koko 
keittiöryhmä on käytettävissä säilytystilana ja 
jääkaappi voi olla tilavuudeltaan 142 litraa. 

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

Täydellisen tehokasta. Jääkaappi on 
kompaktikeittiössä integroitu keittiöryhmään. 
Tämä kompakti sijoittelu tekee keittiöstä 
todellisen tilaihmeen. Keittiöstä on avoin 
näkymä ja tilantunne on paras mahdollinen. 

Pohjapiirrokset: VAN I 550 MD
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KOMFORT
KYLPYHUONE

FIX- KYLPYHUONE

KNAUS KYLPYHUONEET

LUKSUS-
KYLPYHUONE LEG

LUKSUS-
KYLPYHUONE LX

TILAVA KYLPYHUONE SUN I 900 LEGTILAVA KYLPYHUONE SUN I 900 LEG

TILAVA 
KYLPYHUONE

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

Pohjaratkaisut: L!VE I 900 LEG

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

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

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

Pohjaratkaisut: SUN I 900 LEG

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

Pohjaratkaisut: L!VE I 700 MEG

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

Pohjaratkaisut: SUN I 900 LX
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Se että oma kylpyhuone kulkee aina mukana on todellista 
luksusta. Pesutilojemme muotoilussa annamme suuren arvon 
helppokäyttöisyydelle, runsaalle säilytystilalle ja viihtyisälle 
tunnelmalle. Taidokkaan pohjaratkaisusuunnitelun ansiosta pesutila on 
mahdollisimman tilava, mutta vie vähän tilaa.

KYLPYHUONEET: 
KOMPAKTISTA TILAVAAN
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Optimaalinen näkyvyys 

ja miellyttävä valo 
LED-lähivalojen 
ansiosta

Ainutlaatuinen 
alumiinipohja 
takaa osaltaan 

ajoneuvon 
pitkän iän

Kompakti

#Nro 1, koska ...

 se on luokkansa kevein ajoneuvo.

  siinä on dynaaminen ulkonäkö  
korin aistikkaan grafiikan ansiosta.

 se on vain 2,20 m:n leveä, kulkee kuin kotonaan myös kapeilla teillä.

Kaikki tiedot PLATINUM SELECTION 

-erikoismallista löydät erillis
estä  

esitteestä & verkkosivulta

www.knaus.com/platinumselection  
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VAN I 550 MD

VAN I 600 MG

VAN I 650 MEG

276 cm

220 cm
596 - 700 cm

VAN I

4-5   4  
 

       

Pohjaratkaisut 3

Sallittu kokonaispaino kg 3.500

Miellyttävät, parivuo
teeksi 

laajennettavat yksit
täisvuoteet

Tilava mukavuuskylpyhuone 

kääntöseinällä

Uskomattoman 
kompakti pohjaratkaisu 

4 nukkumapaikalla

ABS-PMMA-materiaalia 

VAN-mallisarjassa

Erikoisikkunat vähen
tävät 

ajomelua, ovat turvallis
ia 

näyttävät lisäksi er
inomaisilta

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

Suunnittele nyt om
a mallisi  

configurator.knaus.c
om/fi 

 floorplanfinder.knaus.com

 Yöpohjaratkaisut löydät verkkosivulta knaus.com
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VAN I 600 MG

VAN I ASUMINEN & ELÄMINEN

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

VAN I 650 MEG

VAN I ASUMINEN & ELÄMINEN

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

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

ISTUINRYHMÄT

550 MD Sohva

600 MG Sohja ja sivuistuin 

650 MEG Sohva

Vakuuttavia 
näkymiä }

Lisätietoja GRAMMER 

Luxury- ja Super Luxury 

-istuimista löytyy sivulta 
23

Käytännölliset LED-Touch-

spotit takaavat opt
imaalisen 

käyttömukavuuden

Pöydän aitopuureunu
s 

on osa kodikasta 
ilmapiiriä

USB-pistorasiat 
vakiovarusteina
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1 2

3

VAN I RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

KEITTIÖT

550 MD Kompaktikeittiö

600 MG Sivukeittiö  

650 MEG Sivukeittiö

Lisätietoja keittiöistämme 
löytyy sivuilta 38 - 39.

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

SIVUKEITTIÖ VAN I 650 MEG

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

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

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

SIVUKEITTIÖ VAN I 650 MEG

SIVUKEITTIÖ VAN I 600 MG

KOMPAKTIKEITTIÖ VAN I 550 MD

Soft-Close-yläkaapit 
automaattisella 

lukituksella 
takaavat parhaan 

käyttömukavuuden

TRUMA i-Net -järjestelmä: Ohjaa ajoneuvon 

lämmitystä ja monia muita toimintoja kätevästi 

älypuhelimella tai tabletilla 

HPL-työtasoista lisää 
sivulla 33

Käytännöllinen työtas
on 

jatke yhden käden 
käytöllä

Soft-Close-laatikot aadukk
ailla 

GRASSin kokonaan avautu
villa 

laatikoilla ovat erit
täin käytännölliset
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1 2

3

201 x 81 cm

189 x 81 cm

VAN I NUKKUMINEN & UNI

 Erillisvuoteet  Nostovuode Poikittaisvuode  Vierasvuode

VUOTEET

550 MD   4     
600 MG   4-5      
650 MEG   4    

Lisätietoja vuoteistamme  
löytyy sivuilta 36 - 37.

ERILLISVUOTEET VAN I 650 MEG ERILLISVUOTEET VAN I 650 MEG

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

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

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

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

ERILLISVUOTEET VAN I 650 MEG

Kaasupainejousi pitää
 

luukut tehokkasti k
iinni

Erityisen helppo nou
su matalien 

kiinnityspisteiden a
nsiosta

Maittavia unia varten
 

myös VAN I on varustettu 

erinomaisilla EvoPore-

patjoilla. Lissää EvoPore-

patjoista sivulla 34 

Ylellisesti työstetyt
 pinnat ja laadukka

at 

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

VAN I 650 MEG

VAN I PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

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

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

Komfort kylpyhuone

KYLPYHUONEET

550 MD Komfort kylpyhuone

600 MG Komfort kylpyhuone

650 MEG Komfort kylpyhuone

Lisätietoa kylpyhuoneistamme 
löytyy sivuilta 40 - 41.

Vasemmalla suihkukaappi, o
ikealla kylpyhuone: 

Kääntöseinä tekee yh
destä huoneesta kak

si

Mukavuuskylpyhuone. 
Huoliteltu ulkonäkö vaatii 
toimivan kylpyhuoneen. 
Tilavissa säilytyslokeroissa 
Anton voi säilyttää kaikkea 
siistiytymiseen vaadittavaa.
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Styling-paketti ja sen laadu
kkaat 

kromiaplikaatiot, dynaam
iset 

kalvografiikat, hiili
kuituoptiikka 

ja aistikkaat sivup
aneelit ovat 

todellisia katseenva
ngitsijoita

Vakiovarusteena olev
an latauksentehost

imen 

ansiosta ajoaika hyö
dynnetään L!VE I 

-mallissa entistäkin te
hokkaammin ja asunto-

osan akku latautuu
 ennätyksellisen no

peasti

Täys-LED-valonheittimet 

huolehtivat ihantee
llisesta 

näkyvyydestä ja lis
äävät 

turvallisuutta yöaj
ossa

Valtava panoraama-etuikkuna 

tuo mukanaan ihanteellise
n 

näkymän sekä mahtavan 

tilantunteen oleskel
utilassa

#Nro 1, koska ...

  siinä yhdistyvät toiminta ja  
design täysin uudella tavalla.

  se erottuu ylivoimaisella hinta-laatusuhteella.

  se ilmentää näyttävän keulamuotoilunsa ansiosta 
integroitujen autojen uutta aikakautta.

Näyttävä
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L!VE I 650 MEG

L!VE I 700 MEG

L!VE I 900 LEG

279 cm

232 cm

699 - 861 cm

Jürgen Thaler, tuotepäällikkö
KNAUS matkailuautot

Minun vinkkini

Lisävarusteena valt
ava 

177 litran jääkaappi
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NEW

   floorplanfinder.knaus.com 

  Yöpohjaratkaisut löydät verk-
kosivulta knaus.com

Mikä voisi olla 
mukavampaa? Nautit 
rennon retki jälkeen oman 
rakkaan matkakotisi 
mukavuudesta ja upeista 
näkymistä, missä sitten 
kuljetkin. 

Vakiovarusteisen nos
tovuoteen 

& lisävarusteisen vie
rasvuoteen 

ansiosta autosta löy
tyy jopa 5 

mukavaa nukkumapaikkaa

L!VE -malliston lippulaiva n
yt 

3- akselisena! Sisätilat ovat yhdellä
 

sanalla sanoen ihana
t.

THULEn tallijärjestelmään sisältyy 

2 monikäyttöistä, suoja
kumillista 

kiinnityskiskoa sekä
 2 kiinnityshihnaa 

ja 6 vapaasti sijoitettavaa 

kiinnityssilmukkaa ja niitä void
aan 

hankkia lisää oman tarpeen vaaties
sa.

”Suosittelen asunto-osaan 700 mm leveää 
KNAUS EXCLUSIV -ovea, jossa on coming-
home-valo, sekä ALDEn lattialämmitystä. Kaksi 
hienoa varustetta, jotka tuovat lomaan entistä 
enemmän lisämukavuutta.”

L!VE I

4-6   4-5  
 

       

Pohjaratkaisut 2

Sallittu kokonaispaino kg 3.500 - 5.000

Suunnittele nyt om
a mallisi  

configurator.knaus.c
om/fi 
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L!VE I 900 LEG

L!VE I ASUMINEN & ELÄMINEN

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

3

2L!VE I 900 LEG

L!VE I 900 LEG

L!VE I 650 MEG

L!VE I 900 LEG

27 "

L!VE I ASUMINEN & ELÄMINEN

ISTUINRYHMÄT 

650 MEG Sohja ja sivuistuin 

700 MEG Sohja ja sivuistuin 

900 LEG L-Sohja ja sivuistuin

GRAMMER-

istuimet huolehtivat 
lisämukavuudesta

Uusi L!VE-ohjaamonovi 

tarjoaa lippupidikkeen sekä 

kolikkolokeron kalta
isine 

varusteluominaisuuksineen 

paljon uudenlaista m
ukavuutta

1.  Ulos siirtyvä televisio. Valinnainen 27" 
televisio on varustettu HD-virittimellä ja 
se voidaan upottaa helposti penkin taakse 
ajon aikana ja silloin kun sitä ei käytetä.

2.  Hyvin suunniteltu vaatekaappi. Asunto-
osan oven vieressä on 3-akselisessa 
mallissa tilava kaappi takeille, jalkineille ja 
kaikelle, mitä tarvitset ulkona, mutta minkä 
ei haluta olevan sisätiloissa näkyvillä. 

3.  Vakioverhoilu. Ohjaamon istuimissa on 
vakiona TURIN-verhoilu. Lisävarusteena 
voit saada L!VE I -matkailuautoosi myös 
erittäin mukavat GRAMMER-istuimet, joissa 
on sisätilojen kanssa yhteensopiva verhoilu.

Täällä kaikki on 
hyvässä järjestykses

sä 

Lisävarusteena saat
ava ALDEn 

lattialämmitys on todellinen 

bonus mukavuuden suhteen

Paremmin ei voisi olla: Istu
inryhmä 

on L!VE I 900 LEG -mallissa 

erityisen tilava ja j
ättää kuitenkin 

runsaasti liikkumistilaa
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1 2

3

L!VE I 900 LEG

L!VE I RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

L-KEITTIÖ L!VE I 900 LEG

SIVUKEITTIÖ L!VE I 650 MEG

L-KEITTIÖ L!VE I 700 MEG

KEITTIÖT

650 MEG Sivukeittiö 

700 MEG L-keittiö 

900 LEG L-keittiö

Lisätietoja keittiöistämme 
löytyy sivuilta 38 - 39.

Moniosaisen 
valuristikon 

ansiosta kattilat 
ja pannut pysyvät 
vakaasti paikoillaan

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

1.  Tilava jääkaappi. 142-177 litrainen 
jääkaappi tarjoaa paljon tilaa, ja AES-
toiminnon ansiosta ei energialähdettä 
tarvitse valita erikseen.

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

3.  Sivukeittiö 650 MEG. Käännettävän 
työtason jatko-osan ansiosta saat lisää 
laskutilaa. Tilavat laatikot avautuvat 
todella pitkälle niin, että niistä pääsee 
ottamaan tavaroita aivan perältäkin.

3-akselisen mallin suuressa 

177 litran jääkaapiss
a 

on vakiona molemmille 

puolille aukeava ov
i.

Hyvällä maulla tehty 

päivitys: Suo itsellesi 

lisävarusteena saata
va kaasu-

uuni, jossa on grilli
toiminto



66 67|

1 2

3

L!VE I 700 MEG L!VE I 900 LEG

200 x 83 cm

200 x 83 cm

L!VE I NUKKUMINEN & UNI

ERILLISVUOTEET L!VE I 900 LEG

 Erillisvuoteet  Nostovuode  Vierasvuode

VUOTEET

650 MEG   4-5     
700 MEG   4-5    
900 LEG   4-6    

Lisätietoja vuoteistamme  
löytyy sivuilta 36 - 37.

NOSTOVUODE L!VE I 650 MEG

Valtava panoraamaikkuna 

tulvillaan valoa oles
kelutilaan. 

Yörauhan takaamiseksi se voidaan 

luonnollisesti pimentää

Kaasupainejousi 
pitää pääsyn 
automaattisesti auki 

Lehtiteline, lukuval
ot ja 

päivänvalo: Myös nostovuode 

tarjoaa runsaasti m
ukavuutta

1.  Kankainen tilanjakaja. Enemmän omaa 
rauhaa saadaan vuoteen ja oleskelutilan 
välisellä verholla, jonka vetäminen kiinni 
käy helposti kiskon avulla.

2.  Tilavat vaatekaapit. Erillisvuoteiden 
alla on kaksi tilavaa vaatetangollista 
kaappia. 900 LEG -mallissa on vielä yksi 
korkea vaatekaappi lisää.

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

High-Resilience-Climate -teknologia 

pitää EvoPore-patjat eritt
äin joustavina 

ja estää kuoppien m
uodostumisen

Mukava lepopaikka. Kun Simone ja Tom 
haluavat loikoilla oikein rennosti, käyttävät 
he erillisvuoteisiin lisävarusteena saatavaa 
laajennusta. Tarkasti sopivan pehmustepalan 
ja avattavan sälepohjan ansiosta laajennus on 
hetkessä tehty. Vuoteisiin nousua helpottavat 
muuten säilössä olevat tikkaat. 
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1

3

2

Komfort kylpyhuone

Fix- kylpyhuone

Tilava kylpyhuone

L!VE I PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

KYLPYHUONEET

650 MEG Komfort kylpyhuone

700 MEG Fix- kylpyhuone

900 LEG Tilava kylpyhuone

Lisätietoa kylpyhuoneistamme 
löytyy sivuilta 40 - 41.

FIX- KYLPYHUONE L!VE I 700 MEG

KOMFORT KYLPYHUONE L!VE I 650 MEG

TILAVA KYLPYHUONE L!VE I 900 LEG

TILAVA KYLPYHUONE L!VE I 900 LEG

1.  Tilava kylpyhuone. Pesu- ja WC-tilan ovi 
toimii myös tilanjakajana oleskelutilaan päin. 
Erillinen, hyvänkokoinen suihkukaappi on 
mukava käyttää.

2.  Kiinteä kylpyhuone. Laadukas akryylilasi-
nen suihkualue tarjoaa äärimmäisen paljon 
liikkumavapautta. Lukuisien säilytystilojen 
ansiosta tilaa on riittävästi kaikille kosmetiik-
katuotteille.

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

Virkistävä. Oma 
kylpyhuone matkoilla on 
todellista mukavuutta. 
Luksusta on se, että se on 
ihanteellisesti varusteltu, 
siellä on suuret 
seinäkaapit ja että se 
kulkee kaikkialla mukana.
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Valinnainen 

vaihtosuuntain 230 

V:lle takaa maksimaalisen 

riippumattomuuden Mahtava Outdoor Entertainment 

-paketti 32-tuumaisella 

LED-televisiolla ja Bluetooth-kuulokkei
lla

NEW

#Nro 1, koska ...

  se vakuuttaa kaksoislattian  
ansiosta myös talvilomalla.

  se tarjoaa luokkansa ainoana alumiini-XPS-alumiini-rakenteen.

  se on Liner-sarjan designillinen huipentuma. Sisältä ja ulkoa.

Ainutlaatuinen

24/7
SUN I
VIP Support

Aina sinua varten! 

SUN I -asiakkaana 
hyödyt VIP-

tuestamme
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SUN I 900 LEG

SUN I 900 LX

294 cm

234 cm

882 cm

SUN I 

4   4-5  
 

       

Pohjaratkaisut 2

Sallittu kokonaispaino kg 5.000

 

Jürgen Thaler, tuotepäällikkö
KNAUS matkailuautot

Minun vinkkini

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

Ainutlaatuinen kylpy
huone-

pohjaratkaisu

Toinen ilmastointilaite 

takaosassa (lisävaru
ste)

Yhden käden käyte
ttävyys ja 

keskuslukitus (lisäv
aruste) takaavat 

erinomaisen käyttömukavuuden 

Ylimääräiset sivupaneeli
t 

kromiapplikaatioilla ja la
adukas SUN I 

-mallisarjan teksti ova
t hienostuneitaSU

N
 I 

PO
H

JA
RA

TK
AI

SU
T 

& 
H

IG
H

LI
GH

TS SUN I POHJARATKAISUT & HIGHLIGHTS

Suunnittele nyt om
a mallisi  

configurator.knaus.c
om/fi 

   floorplanfinder.knaus.com 

  Yöpohjaratkaisut löydät verk-
kosivulta knaus.com

Lippulaivamme aina valmiina. 
Raikkaassa talvi-ilmassa tehdyn 
hiihtoretken jälkeen on ihanaa 
rentoutua jälleen SUN I:n syleilyssä! 
Parhaan eristyksen, lämmittävän 
kaksoispohjan ja tehokkaan 
lämmityksen ansiosta Amanda ja Georg 
aistivat hetkessä lämpimän tunnelman.
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SUN I 900 LEG

SUN I ASUMINEN & ELÄMINEN

Unelmien täyttymys. Amanda ja 
George ovat alusta pitäen rakastaneet 
SUN I:ssä sen eleganttia kokonaisilmettä, 
lämpimää puusävyä, lukuisia 
yksityiskohtia ja upeaa valosuunnittelua. 
Uudet, ergonomiset istuimet antavat 
tuntemuksen luksuksesta, jota ei 
ainoastaan näe, vaan jonka myös tuntee.
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3 SUN I 900 LEG

21 SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

SUN I 900 LEG

39 "

SUN I ASUMINEN & ELÄMINEN

ISTUINRYHMÄT 

900 LEG L-Sohja ja sivuistuin 

900 LX L-Sohja ja sivuistuin 

Eristetyt sivulasit ed
esauttavat 

lämmön tasaisuutta

Pöytälevyä voidaan 

suurentaa todella h
elposti 

– näin sinulla on ta
rkalleen 

sellainen tila jonka 
tarvitset

Ten Haaftin Oyster V -satelliittilaitteist
on 

(lisävaruste) kanssa
 televisionautinnost

a 

tulee entistä käyttä
jäystävällisempää. 

Enemmän aiheesta sivulla 
94

1.  Upotettava 39-tuumainen LED-televisio. Valtava, lisävarusteena 
saatava televisio nousee napin painalluksesta sohvan takaa ylös. 

2.  Ergonomista & tyylipuhdasta. Sohvan ja sivuistuimen 
pehmustekokoa on lisätty ja niiden selkänojassa on ergonomisesti 
kaareutuva ristiseläntuki, mikä tekee niistä erityisen mukavat.

3.   Kauniisti nimikoitu. Korkealaatuisten materiaalien ja ylellisen 
avarien tilojen lisäksi SUN I osoittaa ainutlaatuisella muotoilullaan 
ja tyylikkäillä KNAUS-nimielementeillään todellista tyylitajua. 
Himmennettävä reunavalaistus on yhdistetty hienosti kalusteisiin 
ja kuuluu vakiovarustukseen.

Yhdellä napsautukse
lla 

ihanan lämmintä }

Lisää mukavuutta 

apukuljettajalle: Mukipidikkeet 

sisältävään sivukaap
piin mahtuu 

kaikki, mitä tarvitaan ajon a
ikana

Korkealaatuinen kahv
a ja tyylikäs 

valaistus nostovuot
eessa
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SUN I 900 LEG

1 2

3

SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

SUN I 900 LEG

SUN I RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

KEITTIÖT

900 LEG L-keittiö

900 LX L-keittiö

Lisätietoja keittiöistämme 
löytyy sivuilta 38 - 39.

Kaunis ja 
helppohoitoinen 

keittiön takaseinän verhoilu 
on vakiovaruste

Soft-Close-yläkaapit autom
aattisella 

lukituksella koko ajo
neuvossa

Kaikki parhaassa 
järjestyksessä 
laatikkojakajan 
ansiosta

1.  Lasivitriini. Samppanja- ja viinilasit 
ovat kauniisti esillä hienostuneissa 
lasivitriinissä, jossa on LED-valaistus. 
Magneettikiinnityksellä varustetun pidikkeen 
ansiosta ne pysyvät paikallaan ajonkin aikana.

2.  Valtava 177 litran jääkaappi. Koska 
jääkaapin kätisyys on molemminpuolinen, 
ovi voidaan avata mukavasti kumpaankin 
suuntaan. Pakasteita varten on 30 litran 
pakastelokero.

3.  Soft-Close-laatikot. GRASSin korkealaatui-
set laatikot voidaan vetää pitkälle ulos, mikä 
helpottaa niiden käyttöä.

Taivaallisia makuja. 
Laadukkaiden 
varusteiden, hyvin 
suunnitellun säilytystilan 
ja kauniiden kalusteiden 
yhdistelmää luo todellista 
nautintoa Georg paistaa 
kaasu-uunilla patonkeja 
aivan kuten kotonaan.

Erittäin luja 
keittiön työtaso 
Schiefer-sävyisenä

Pleksilasinen, 
monikäyttöinen hylly 

on kätevä ja korost
aa 

modernia kokonaisilm
että

Työtasoon upotettu 
säilytyslokero on 

myös hyvänä apuna
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2

1

203 x 85 cm
203 x 85 cm

SUN I NUKKUMINEN & UNI

 Erillisvuoteet  Queen-vuode  Nostovuode

VUOTEET

900 LEG   4   
900 LX   4  

Lisätietoja vuoteistamme  
löytyy sivuilta 36 - 37.

ERILLISVUOTEET SUN I 900 LEG

ERILLISVUOTEET SUN I 900 LEG

NOSTOVUODE SUN I 900 LEG

Nostovuode voidaan 
laskea hyvin matalalle 

pääsyn helpottamiseksi ilman tikkaita

Läpikuormausmahdollisuus 

talliin tämän oven takana

Käytännölliset vetolaa
tikot 

pienille tavaroille, j
oita haluat 

pitää käsillä vuotee
n lähellä

Ulkona lumipeite, sisällä untuvapeitto. 
Laadukkaiden EvoPore-patjojen päällä lepää 
niin hyvin, että mielellään viettäisi siinä koko 
päivän. Tilavissa yläkaapeissa on riittävästi 
tilaa kaikille mukaan otetuille kirjoille.

1.  Täyskorkea vaatekaappi. Lempivaatteita ei tarvitse jättää kotiin, sillä 
täyskorkeassa vaatekaapissa sekä vuoteen alle sijoitetuissa tilavissa 
vetolaatikoissa on ykkin kyllin tilaa.

2.  Nostovuode. Vakiona olevassa nostovuoteessa on EvoPore HRC 
-patjat ja täysipainoinen sälepohja pitämässä huolta mukavista unista. 
Mikäli et tarvitse nostovuodetta, voidaan sen tilalle asentaa tehtaalla 
lisää säilytyskaappeja.

Upea valosuunnittelu
 kulkee koko 

asuintilan läpi ja tu
o nukkumistilaankin 

miellyttävän tunnelm
an



82 83|

1

2 2 2

SUN I PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

Luksuskylpyhuone LEG

Luksuskylpyhuone LX

KYLPYHUONEET

900 LEG Luksuskylpyhuone LEG

900 LX Luksuskylpyhuone 

LXLisätietoa kylpyhuoneistamme 
löytyy sivuilta 40 - 41.

LUKSUSKYLPYHUONE LEG

LUKSUSKYLPYHUONE LEG

LUKSUSKYLPYHUONE LEG LUKSUSKYLPYHUONE LEG LUKSUSKYLPYHUONE LEG

1.  Muuntuva luksuskylpyhuone 
LEG. Ovi ei sulje ainoastaan WC-
tilaa käytävään päin, vaan myös 
koko kylpyhuoneen oleskelutilaan 
päin. Mukavaan, leveään WC-
istuimeen on lisävarusteena 
saatavissa SOG-WC-tuuletin.

2.  Täydelliset säilytystilat. Jotta 
ei tarvitse ahtaa tavaroita 
minne sattuu, vaan voisit pitää 
kaiken hyvässä järjestyksessä, 
on kylpyhuoneessa lukuisia 
lokeroita. WC:n yläpuolella 
sekä lämpöpatterin alla olevat 
seinäkaapit, tilava peilikaappi ja 
pesupöydän alakaapin lokerot 
tuovat todella paljon säilytystilaa.

Kuivat pyyhkeet odot-
tamassa. Hulppeassa 
suihkutilassa otetun vir-
kistävän suihkun jälkeen 
Amandan kylpypyyhe on 
omalla paikallaan käte-
vän lämpöpatterin päällä. 
Patteri lyhentää kuivu-
misaikaa ja saa pyyhkeet 
miellyttävän lämpimiksi.

Myös aitoa lasia oleva
 

laadukas suihku hen
kii 

kauniine vesikaluste
ineen 

erinomaista laatua

Tummaa Schiefer-sävyä o
leva 

helppohoitoinen tak
aseinä on 

vettähylkivää ja tyy
likäs.
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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 istuintyyny
t 

tukevat selkärangan
 

luonnollista S-muotoa. 

Vietät lomasi rentoutuen, 

ilman selkäkipuja

Istuintyynyn malli on mallisarjakohtainen.

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

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.  

KANGASVAIHTOEHDOT

Vakiokankaat vakuuttavat kaikki kestävällä 

kudoksellaan ja kuhunkin päälliseen sopivalla 

viehättävällä designillaan.

+  Antiallerginen, hengittävä & 

ihoystävällinen

+ Hyvä värinkesto tarkastettu

+ Kestävä & helppohoitoinen

ACTIVE LINE -kankaat ovat erittäin 

helppohoitoisia. Nesteet eivät enää tunkeudu 

suoraan materiaalin sisään ja useimmat tahrat voi 

poistaa kostealla liinalla. 

+ Antibakteerinen

+ Lootuskukkavaikutus

+ Hengittävä

+  Vettä & öljyä hylkivä

+ Hoitosuoja

Ihanteellinen perhei
lle sekä koirien om

istajille 

erinomaisten hoito-ominaisuuksien ansiost
a

  configurator.knaus.com/fi
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100 % KNAUS  
100 % YKSILÖLLINEN

Asetamme suuren painoarvon 

verhoilumateriaalien laadulle
 

ja kestävyydelle. N
iiden laatu 

ilmenee ennekaikkea k
ovassa 

käytössä vuosien sa
atossa.

Parasta istumismukavuutta 

ja liikkumistilaa eivät määritä 

ainoastaan istuinpehmusteet. 

KNAUS-istuimissa se on 

pehmusteiden tekotavan
 

ja tarkkaan suunni
tellun 

kalustegeometrian symbioosi, joka 

luo hyvänolon tunt
een.

Suunnittele oma matkailuautosi yksilöllisesti sellaiseksi kuin haluat. 
Lukuisten yksilöllisten vaihtoehtojemme ansiosta matkailuautostamme 
tulee sinun. Se, mihin siinä voit aina luottaa, on parhain KNAUS-laatu ja 
optimaalinen mukavuus.
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10.0.85090 Hohenstein

Sivulta 70 lähtien voit nähdä
, 

kuinka hyvin tämä sisustus 

sopii SUN I:n ilmeeseen

*lisämaksusta  Tyynyn tyyppi riippuu rakennussarjasta.

SUN I SISÄTILAT

L!VE I SISÄTILAT

VAN I SISÄTILAT

KALUSTEET 
Gentle Voyage

SISÄTILAT

Vakioverhoilut
1. INDIAN SUMMER
2. MODERN CREAM

Aitoa nahkaa *

3. ECRU
4. DARK COFFEE

5. CREAM NATURE NEW

KALUSTEET 
Matara Teak Tiberino

SISÄTILAT

Vakioverhoilut
1. TURIN
2. COOL GREY
3. BLUE NIGHT

Active Line *

4. ACTIVE ROCK
5. ACTIVE ROYAL

Aitoa nahkaa *

6. CREAM NATURE NEW

KALUSTEET 
Noce Opera Caramel

SISÄTILAT

Vakioverhoilut
1. INDIAN SUMMER
2. BLUE MARINE
3. ENERGY

Active Line *

4. ACTIVE ROCK
5. ACTIVE ROYAL

Aitoa nahkaa *

6. CREAM NATURE NEW

  configurator.knaus.com/fi
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VANTEET & YMPÄRIVUOTISET RENKAAT

Tyylikkään dynaamiset 17 tuuman 

 KNAUS - alumiinivanteet.

1. Kiiltävä musta

2. Titanmetallic-sävy

3. 17" alumiinivanteet renkailla, kiiltävä musta, kiilloitettu etuosa KNAUS Design

Kaikki muut vanteet & pölykapselit näet sivulta  configurator.knaus.com/fi

Lisätietoa 
sivulla 94

 Suolavedenkestävä &
 

optimaalisesti siten myös 

talvikäyttöön sopiva
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Huolto & huoltokumppanit. 
Olemme sinua varten. Alan 
pätevät myyjämme ja heidän 
huoltokorjaamonsa ja osaavat 
palvelut ovat mielellään 
käytettävissäsi, kun tarvitset 
tarkastusta tai korjaamokäyntiä. 
Lisätietoa löydät sivulta  

 dealer.knaustabbert.com

KNAUS Tiiviystakuu. Me 
tiedämme, että tuotteemme 
pitävät sen, mitä me 
lupaamme. Myönnämme 
Kaikille vamistamillemme 
matkailuajoneuvoille 
takuuehtojemme puitteissa 
KNAUS-jälleenmyyjälläsi 
10 vuoden tiiviystakuun 
valmistamallemme asunto-osalle 
sekä 24 kuukauden takuun.

Tiukasti standardin mukaan. 
Ajoneuvoihimme tulevissa 
erikoisosissa luotamme 
liikekumppaneihimme ja 
toimittajiimme, joihin meidät 
yhdistää monivuotinen, luotettava 
yhteistyö. Tässä annamme suuren 
arvon tarvittavien lisäosien laadulle. 
Voimassa olevien standardien 
noudattaminen on meille yhtä 
tärkeää kuin ISO/IEC-hyväksynnällä 
varustettujen osien käyttö. 

Tuotteisiimme & huoltokumppaneihimme voit luottaa. Jokaisen 
KNAUS-ajoneuvon vakiovarustukseen kuuluu varmuus päästä hyvin 
perille. Siksi annamme kaikille tuotteillemme kymmenen vuoden 
tiiviystakuun* ja valmistamme vain korkealaatuisia elementtejä, joista 
sinulle on iloa useiksi vuosiksi. Tarkastus- ja korjaamokäynneillä voit 
luottaa huoltokumppaniemme pätevyyteen.

* KNAUS-merkkisten matkailuvaunujen, matkailuautojen ja CUV-autojen osalta annamme sinulle 
lakisääteisen takuun lisäksi 10-vuotisen tiiviystakuun valmistamallemme korille takuuehtojen puitteissa.

SELVÄT PÄÄMÄÄRÄT
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W I N N A A R

Kampeerauto 
van het jaar

Half-integraal
Knaus Van Ti Plus 650 MEG

2016
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

2. PLATZ
Knaus Sky 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 €

2019
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

2. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

GESAMTSIEGER
GESAMTSIEGER
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KNAUS on tunnettu laadu
sta. Me emme ole ainoa, 

joka näkee sen niin
: lukuisat huomionosoitukset 

vahvistavat meille sen mitä me teemme päivittäin

Ylpeyttä & motivaatiota. Saamamme 
palkinnot kannustavat meitä huippusuorituksiin 
kerta toisensa jälkeen. Kerromme siitä myös 
mielellämme teille, rakkaat asiakkaamme! Koottu 
kronikka saamistamme palkinnoista löytyy 
osoitteesta  knaus.com/auszeichnungen

KNAUS MERKKIMAAILMAMME

Helppokäyttöinen pohjaratkaisun haku. Täydellisen 
matkakumppanin löytämiseksi on selvitettävä muutamia 
kysymyksiä: Montako makuupaikkaa tarvitset? Miten suuri 
KNAUS-ajoneuvosi tulee olla? Minkälainen on bujettisi? 
Pohjaratkaisun haku johdattaa sinut muutamien kysymysten 
avulla pinessä hetkessä sinulle sopivan ajoneuvon kohdalle. 

Uusi konfiguraattori. Suunnittele konfiguraattorilla 
henkilökohtainen KNAUS-ajoneuvosi varustus täysin omien 
toiveidesi mukaan! Etenet klikkaus klikkaukselta unelmaasi 
sinulle mieleisestä KNAUS-ajoneuvosta. Lopuksi vain tallennat 
valitsemasi kokonaisuuden PDF-tiedostona, tulostat sen ja 
esittelet lopputuloksen läheisillesi.

Vahva myyjäverkosto. Yli 300 kauppiaskumppania yli 25 maassa 
ympäri maailmaa: Tämä valtava myyjäverkosto takaa myös 
suuren asiakastyytyväisyyden. Osaava neuvonta, ystävällinen 
palvelu ja mukavat tapahtumat odottavat sinua kauppiaasi luona. 
Lähimmän KNAUS-myyjän ja tarjolla olevat pohjaratkaisut löydät 
muutamalla klikkauksella antamalla postinumerosi myyjähakuun. 

Kaikki suoraan sivulta  www.knaus.com

Löydät meidät helposti. Oman KNAUS-myyjän luona tai 
lukuisissa online-kanavissamme: Autamme sinua sanoin ja teoin. 
Vahvan yhteisömme tuloksena ajoneuvomme pystyvät yhä 
uudelleen ihastuttamaan alan asijantuntijat ja tuomariraadit. 
KNAUS -ajoneuvot ovat saaneet lukuisia palkintoja.

KNAUS ONLINE

Oli sitten kyse tuoteuutisista, interaktiivisista 
ominaisuuksista, niin: KNAUS-verkkosivuilla 
on jokaiselle jotakin. Tässä pieni valikoima:

 floorplanfinder.knaus.com

 knaus.com/messen-termine

 shop.knaus.com

KNAUS on aktiivisesti mukana myös sosiaalisessa mediassa. Schwalbenblog-
nimisestä blogistamme löydät viihdyttäviä matkakertomuksia, Instagramissa 
jaamme lumoavia lomakuvia ja Facebookissa on useita varmasti kiinnostavia 
kertomuksia ajoneuvoistamme ja KNAUS-merkistä.

 schwalbenblog.knaus.com   youtube.knaus.com

 facebook.knaus.com     instagram.knaus.com

Linkki, joka vie sin
ut 

suoraan kotoa osaa
van 

KNAUS-myyjän luokse 

dealer.knaus.com 

NEW
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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 170 
vuokrauspisteen ja yli 1900 vuokra-ajoneuvon sekä 
yli 380 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 

KNAUS MERKKIMAAILMAMME

KNAUS Fanikauppa. Tekisikö mieli hieman shoppailla? 
Fanikaupastamme löydät suuren valikoiman tuotteita, jotka 
tekevät matkustamisesta entistä mukavampaa. Sieltä löytyy 
jokaiselle jotain aina avaimenperistä tyylikkääseen naisten 
ja miesten muotiin saakka.

Etkö ole vielä jäsen?
 Ilmoittaudu 

heti, niin et jää en
ää mistään paitsi 

mein.knaus.com  

Sinua odottavat luku
isat upeat 

KNAUS-fanituotteet osoit
teessa 

shop.knaus.com 

mein.KNAUS-asiakasklubi. KNAUS-
asiakkaana nautit vapaudesta, joka 
on kokonaisvaltaista. Asiakasklubin 
jäsenenä koet vapautta, joka yhdistää. 
Hyödy lukuisista eduista, kuten hienoista 
kampanjoista ja merkittävistä alennuksista 
yhteistyökumppaniemme luona! 
Klubijäsenenä saat kutsun jokavuotiseen 
asiakastapaamiseemme ja lisäksi kaksi 
kertaa vuodessa paljon tietoa sisältävän 
INSIDE-asiakaslehtemme. Jäsenyys on kaikille 
KNAUS-asiakkaille täysin maksutonta.

Se on vapautta, joka kuuluu kaikille. KNAUS-filosofia ei käsitä 
ainoastaan korkealaatuisia matkailuajoneuvoja, vaan se on 
ennen kaikkea myös kokonaisvaltaista matkailun iloa. Tervetuloa 
ainutlaatuiseen maailmaamme ja tutustumaan monipuolisiin 
tarjouksiimme, joilla vuoden odotetuimmasta ajasta tulee entistäkin 
ihanampaa. Nauti tarjouksistamme kuten mein.KNAUS-asiakasklubista, 
fanikaupastamme tai RENT AND TRAVEL-vuokrauksemme palveluista.
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FRANKANA FREIKO

VAHVAT YHTEISTYÖKUMPPANIT

Kitkarenkaat NEW  

Kun renkaissa on M+S sekä 3PMSF -merkintä, kyseessä on 

aidot jokasään renkaat, joilla voi ajaa niin kesällä kuin talvella, 

helteessä, jäisellä tiellä tai lumessa. Tämä tarkoittaa sinulle: 

Ei lisäkustannuksia kesä- tai talvirenkaiden ja vanteiden 

vuoksi. Myös niinä vuodenaikoina, kun sääolosuhteet ovat 

huonot, voit huoletta luopua renkaiden vaihdosta.

BWT-vesisuodatin 

Kumppanimme hygieenisimmässä raikasvesihuollossa. BWT:n 

suurtehosuodatinjärjestelmä on kehitetty täyttämään KNAUS 

-standardin tiukimmat vaatimukset. Lisätietoja tästä löytyy 

sivulta 26 lähtien.

VELOCATE GPS-seuranta* 

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 20 lähtien.

PIONEER Headup-näyttö 

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 30 lähtien.

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.

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
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Oyster 60 & 80 Premium 

nyt tyylikkäässä an
trasiitissa!

NEW

NEW

Lisätietoa MediKit-matka-apteekista 

löydät sivulta 20

* Laitteisto on lisäksi valmisteltu lisävarusteena saatavilla tunnistimilla (esim. ovi-/ikkunakosketin) 
tehtävään laajennukseen. Lisätietoa löydät verkkosivulta www.velocate.com tai www.knaus.com

KNAUS MATKAILUMAAILMAMME

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.

7-portainen säätö

Muuntaa tuolin 
mukavaksi sängyksi

NEW 4 erilaista adapteria

FRANKANA FREIKO

On tavaroita, jotka eivät saa puuttua leirintäalueella. 

Luota kumppanimme Fankana Freiko KNAUS-

kokoelmaan. 

1.  Kaasun adapterisetti, sopii kaikkiin eurooppalaisiin 

kaasupulloliittimiin | Tuotenro. 651/026

2.  Campingpöytä mitat (P x L): 115 x 70 cm | 

Tuotenro. 51 012

3.  Campingtuoli sinisenharmaa | Tuotenro. 651/019

4.  Jalkajakkara sinisenharmaa | Tuotenro. 601/143

5.   Kattilasetti 9-osainen, ø 20 cm | Tuotenro. 51 013

6.   Astiastosetti Cosmic Blue, 9-osainen | Tuotenro. 51 014

7.  Muki neljän setti, sininen | Tuotenro. 651/020

Sivulta  shop.knaus.com löydät fanikauppamme 

monipuolisen valikoiman. Kaikki Frankana Freiko -tuotteiden 

tiedot & hinnat ovat sivulla  www.frankanafreiko.de



Virheet ja painovirheet pidätetään. Tiedot toimituksen laajuudesta, mitoista ja painosta sekä ulkonäöstä vastaavat tietoja painohetkellä (08/2020). Pidätämme 
oikeuden muuttaa teknisiä tietoja, sarjatuotannon laajuutta, hintoja ja laitteiston muutoksiin. Sopimuksen tekemisen jälkeen tekniset muutokset valmistuksen 
yhteydessä ovat mahdollisia siltä osin kuin ne palvelevat teknistä kehitystä ja ovat asiakkaalle kohtuullisia. Oikeus vähäisille värivaihteluille - jopa sopimuksen 
tekemisen jälkeen - pidätetään, siltä osin kuin niitä ei voida välttää aineellisten syiden vuoksi (esim. värierot jopa noin 2,0 dE) peltilevyn ja GRP-maalien välillä 
ovat kohtuullisia. Kuvissa on osittain esitetty lisävarusteita, jotka voidaan toimittaa lisämaksusta, tai prototyyppien / tutkimusten ominaisuuksia, jotka eivät 
ole vakiovarusteita, ja joissain tapauksissa niitä ei ole saatavana lisävarusteina. Painon värivirheet ovat mahdollisia. Ennen ajoneuvon ostamista ota yhteyttä 
asianmukaiseen KNAUS-valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi kattavia neuvoja sarjan nykyisestä tilasta. Kuvissa käytetyt koriste-esineet eivät kuulu 
toimitukseen. Huomaa nykyisen hinnaston tiedot, erityisesti painot, kuorma-asetukset ja toleranssit. Uusintapainos, osittainenkin, on sallittu vain Knaus Tabbert 
GmbH: n etukäteen antamalla kirjallisella luvalla.

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

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

KNAUS- jälleenmyyjäsi 
odottaa innolla vierailuasi!

Tuotenro. R08116798-FI

Matkailuvaunuille j
a puoli-intergroid

uille 

matkailuautoille on
 myös omat luettelonsa. 

Tutustu myös erillisissä esit
teissä oleviin täy

sin 

varusteltuihin er
ikois- ja juhlamalleihimme!


