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NEW
Met de configurator 

stelt u in 

een paar klikken uw
 perfecte 

reisgezel samen. Erg handig via

configurator.knaus.co
m/nl 
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100 %
KNAUS

LEGENDA CAMPERS

Verwijzingen naar Original KNAUS onderdelen en naar verdere online-informatie vindt u met de volgende symbolen:

 Slaapplaatsen*

 Gordelzitplaatsen

 Tot 3,5 t

 Eenpersoonsbedden

 Dwarsbed

AFKORTINGEN MODELLEN**

Zitgroep 
D Dinette 
L L-zitgroep 
M Mono zitbank

Bed
E Eenpersoonsbedden
F Frans bed
Q Dwarsbed 
X Queensbett 

Varianten 
G Garage

BEDVARIANTEN

 Frans bed 

 Queensbed

 Hefbed

 Logeerbed

Video beschikbaar
youtube.knaus.com

360° beeld beschikbaar
www.knaus.com

*  Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet allemaal dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan 
uw KNAUS dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u gepland heeft.

** 2-deling (voorkant-achterkant) / 3-deling (voorkant-achterkant-garage)

Alle gegevens bevatten gedeeltelijk speciale uitrustingen, die tegen meerprijs leverbaar zijn.

NEW

Configurator op 
configurator.knaus.com/nl

Uw vrijheid is onze filosofie. Met tomeloze passie zorgen wij bij KNAUS 
sinds 1960 voor onvergetelijke vakanties. Met al onze ervaring en 
de moed nieuwe paden te bewandelen, combineren wij vertrouwd 
met nieuw. Bij de productie kiezen wij voor niederbayerische 
ambachtskunst, bij de ontwikkeling van nieuwe voertuigen voor de 
modernste bouw- en productietechnieken. Door deze combinatie 
van bewezen principes en innovatieve ideeën zijn wij een van de meest 
succesvolle merken in de branche. En de #nummer 1 van onze klanten.
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We vinden het erg prettig dat we u mogen begeleiden op uw reis. Dat we 
uw vakantiebestemmingen en dromen een thuis kunnen geven. En dat u 
met KNAUS op bijna alle plaatsen ter wereld en op de meest uiteenlopende 
vakantieroutes een metgezel heeft, die u het fijne gevoel geeft dat u echt 
bent aangekomen. Met onze producten geniet u van onafhankelijkheid, 
flexibiliteit en individualiteit op de veiligste en mooiste manier van reizen. 
Elk KNAUS voertuig is het resultaat van een sterke community. Samen met 
u, onze uitermate gemotiveerde medewerkers, professionele partners, 
leveranciers en een sterk dealer- en servicenetwerk creëren wij met elk van 
onze producten vrijheid die beweegt.

Ga met ons mee op reis! En ontdek uw geheel persoonlijke vrijheid! Vind hier 
uw perfecte reisgezel en ontdek wat de KNAUS voertuigen zo bijzonder maakt. 

WAT ONS VERBINDT & ONS 
SAMEN NAAR HET DOEL BRENGT
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Modernste productie. Onze belangrijkste fabriek en 
ontwikkelingslocatie bevindt zich in Jandelsbrunn in 
Neder-Beieren. Hier ontwerpen onze teams nieuwe 
voertuigen, testen ze innovatieve technologieën en 
creëren ze steeds weer revolutionaire nieuwe producten, 
die we zeker zien als een bron van inspiratie voor de 
caravaning-sector. Als het prototype aan onze hoge 
eisen voldoet en geslaagd is voor alle tests, wordt van 
start gegaan met de serieproductie. Hiervoor beschikken 
we over twee extra ultramoderne productievestigingen 
in Mottgers, Hessen en Nagyoroszi in Hongarije. 
Geavanceerde productielijnen stellen ons in staat om een 
bijzonder efficiënte processtroom te hanteren, zodat we 
flexibel kunnen reageren op nieuwe technologieën en 
hun productieprocessen. Door deze efficiëntie kunnen we 
u een unieke prijs-kwaliteitsverhouding aanbieden en de 
droom van reisgeluk voor iedereen mogelijk maken.

Met passie aan het werk. Wij investeren voortdurend 
in onze fabrieken en vooral in onze meer dan 2.900 
medewerkers, waarvan velen al meer dan 30 jaar bij ons 
in dienst zijn. Onze productielijnen zijn zo ontworpen 
dat ze kunnen worden aangepast aan de individuele 
behoeften van de medewerkers. Bij ons vormt de 
mens het centrum. Vertrouwen, respect en een sterke 
teamgeest kenmerken ons team. Als topwerkgever 
verwelkomen we graag nieuwe “vakantiegangers” en 
bieden we opleidingen aan in verschillende beroepen.

Een schat aan ervaring. We hebben 
een helder doel en dragen de visie 
waarmee Helmut Knaus in 1960 
Knaus KG heeft opgericht in ons hart: 
Met KNAUS voertuigen willen we 
de droom van vrij en onafhankelijk 
vakantiegeluk voor iedereen 
waarmaken. Dit principe is vandaag de dag nog steeds 
van toepassing en vormt, net als 60 jaar geleden, de 
leidraad voor elke beslissing die we nemen en voor de 
productontwikkeling. Ter ere van de 100ste verjaardag 
van Helmut Knaus en meteen 60ste verjaardag van het 
merk, kijken we met trots terug op KNAUS en willen 
graag degenen bedanken die ons vanaf het begin 
hebben begeleid: Met u, onze trouwe klanten! Bedankt 
voor uw vertrouwen! Meer over onze geschiedenis onder 

 www.knaus.com/geschiedenis

Ons verjaardaggeschenk voor u: 
De 

aantrekkelijke jubil
eummodellen 60 YEARS 

met tal van bijzonde
re uitrustingskenmerken 

tegen de beste pri
js

KNAUS ONDERNEMING & GESCHIEDENIS
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Achter elke KNAUS staat een sterk team. Vele van onze medewerkers zijn 
zelf gepassioneerde KNAUS rijders & vakantiegangers. Hun talrijke persoonlijke 
ervaringen en die van onze klanten vloeien steevast over in de ontwikkeling en 
optimalisatie van onze producten. Bovendien bevat elk van onze voertuigen de 
precisie van gepassioneerde medewerkers, die werken in onze ultramoderne 
productiefaciliteiten, elementen van onze betrouwbare partners en de schat 
aan ervaring van 60 jaar caravaning.
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Innovatie op alle niveaus. Bij KNAUS staan de wielen 
nooit stil. Het beste voorbeeld van onze pioniersgeest: de 
revolutionaire technologieën en baanbrekende materialen 
die we in de loop van MissionTec hebben ontwikkeld. Het 
gepatenteerde FibreFrame en UltraLight lichtgewicht 
materialen hebben ons tijdens de ontwikkeling van de 
TRAVELINO laten zien wat er mogelijk is op het gebied 
van lichtheid, flexibiliteit en duurzaamheid en hebben 
de weg vrijgemaakt voor de nieuwe ontwikkeling van de 
DESEO. De kennis die hieruit voortvloeit, stroomt door in 
al onze ontwerpen en maakt een uniek potentieel voor de 
optimalisatie van onze producten mogelijk. Of het nu gaat 
om een consistente lichtgewicht constructie, maximale 
voertuigstabiliteit of eerder ongebruikte technologieën: In 
al onze studies en innovaties laten we ons altijd leiden door 
dezelfde visie − u het beste van het beste bieden.

KNAUS MissionTec & ontwikkelingspartners 

In de afgelopen jaren hebben we tal van innovaties 
ontwikkeld die onze rol als drijvende kracht in de sector 
herhaaldelijk hebben bevestigd:

PowerAxle. Vederlichte chassistechnologie & een belangrijke 
stap naar hybride en e-mobiliteit in caravaning. Als logische 
verdere ontwikkeling wordt in het VARIO X-chassis een 
bionische lichtgewicht bouwwijze gecombineerd met een 
uitstekende stabiliteit en draagkracht, wat zorgt voor 
optimale rij-eigenschappen. 

FibreFrame. Het zelfdragende frame biedt volledig nieuwe mogelijkheden en 

flexibiliteit voor het ontwerp van de indeling en de ruimte.

Verbindingstechnologie. Bij de ontwikkeling van de RevolutionCube-technologie 

hebben we gebruik gemaakt van EPP, een innovatief materiaal dat extreem 

licht, stabiel en resistent is. Met behulp van ultrasone technologie worden de 

zogenaamde KALTSCHMELZ®-pluggen stevig aan het lichte dragermateriaal 

bevestigd.

U vindt meer informatie onder:  mission.knaus.com

KNAUS ONTWIKKELING
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De toekomst begint nu. THE MISSION is de opdracht, 
de moed en het doel om de toekomst van de recreatieve 
voertuigindustrie te revolutioneren. Onze innovatieve 
technologieën moeten consequent verder worden 
ontwikkeld totdat we elk van onze series hebben 
gerevolutioneerd en met trots kunnen zeggen: MISSION accomplished. 
Omdat we niet alleen aan uw eisen willen voldoen, we willen ze ook 
overtreffen. We willen u steeds opnieuw inspireren en een stap voor zijn 
op de standaardtechnologieë.

Meer informatie over onze 

innovaties vindt u
 op 

knaustabbert.de/innovation-en  

FoldXpand achterwandconstructie. Maximalisatie van de ruimte 
naar binnen toe, compactheid naar buiten toe: twee thema's die 
ons voortdurend bezighouden bij het ontwerp van onze voertuigen, 
maar die op het eerste gezicht niet altijd samengaan. En toch 
hebben we een manier gevonden: De revolutionaire FoldXpand 
achterwandconstructie, dat voor het eerst in de VAN TI wordt 
gebruikt, vormt de achterbumper een volledig vlak oppervlak met 
de achterwand, waardoor in het camperbouwsegment een volledig 
nieuwe automotive achterzijde wordt gecreëerd, die de woonruimte 
binnenin met bijna 10 cm vergroot zonder ook maar één millimeter 
meer ruimte in beslag te nemen aan de buitenkant.
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VAN TI VAN TI PLUS

vanaf pagina 40

vanaf pagina 54

DE WENDBARE

NEW

Meer informatie op:  

www.knaus.com/vanti  
TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen 2

Toelaatbaar totaalgewicht kg 3.500

Lengte cm (min/max) 599 / 696

Breedte cm (buiten/binnen) 220 / 205

Hoogte cm (buiten/binnen) 276 / 196

Opbouwbeur (standaard) KOMFORT

Opbouwbeur (optioneel) PREMIUM / EXKLUSIV

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 550 MF, 650 MEG

 2 personen    Gezin met kinderen    Gezin met kinderen of groepen met 4 volwassenen

Wie bent u? Wie bent u?Wat zoekt u? Wat zoekt u?

Meer informatie op:  

www.knaus.com/vanti-plus 
TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen 2

Toelaatbaar totaalgewicht kg 3.500

Lengte cm (min/max) 699 / 747

Breedte cm (buiten/binnen) 220 / 205

Hoogte cm (buiten/binnen) 290 / 196

Opbouwbeur (standaard) KOMFORT

Opbouwbeur (optioneel) PREMIUM / EXKLUSIV

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 650 MEG, 700 LF

S = Standaard O = Optie  indelingenzoeker.knaus.com 
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Ook verkrijgbaar als actiemodel.

DE DYNAMISCHE

Met de wendbare VAN TI kunt u 
zelfs smalle haarspeldbochten 
moeiteloos aan. En dankzij de 
innovatieve KNAUS FoldXpand 
achterwandconstructie kunt 
u ondanks de erg compacte 
buitenafmetingen genieten van de 
grootste woonruimte in zijn klasse 
met unieke comfortdetails.

Voor iedereen die rijcomfort 
minstens even belangrijk vindt 
als wooncomfort, is de VAN TI 
PLUS op MAN TGE de perfecte 
reisbegeleider. Met diverse 
rij-assistentiesystemen voor 
de bestuurder en optioneel 
selecteerbare aandrijfconcepten, 
kunt u hem helemaal aan uw 
individuele behoeften aanpassen.

550 MD X 4 2 S S

650 MEG X 4 2-3 S S O

650 MEG X 2-4 2 S S

700 LF X 2-4 2-4 S S O
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L!VE TI SKY TI
DE ONCONVENTIONELE DE UNIVERSELE GENIE

vanaf pagina 84

vanaf pagina 70

Meer informatie op:  

www.knaus.com/liveti  
TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen 4

Toelaatbaar totaalgewicht kg 3.500

Lengte cm (min/max) 644 / 752

Breedte cm (buiten/binnen) 232 / 218

Hoogte cm (buiten/binnen) 279 / 200

Opbouwbeur (standaard) KOMFORT

Opbouwbeur (optioneel) PREMIUM / EXKLUSIV

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 590 MF, 700 MEG

 2 personen    Gezin met kinderen    Gezin met kinderen of groepen met 4 volwassenen

Wie bent u? Wie bent u?Wat zoekt u? Wat zoekt u?

Meer informatie op:  

www.knaus.com/skyti 
TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen 6

Toelaatbaar totaalgewicht kg 3.500

Lengte cm (min/max) 643 / 752

Breedte cm (buiten/binnen) 232 / 218

Hoogte cm (buiten/binnen) 279 / 200

Opbouwbeur (standaard) KOMFORT

Opbouwbeur (optioneel) PREMIUM / EXKLUSIV

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 650 MF, 700 MEG

  indelingenzoeker.knaus.com S = Standaard O = Optie
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Ook verkrijgbaar als actiemodel.

De L!VE TI is modern, eigenzinnig 
en legt sterke accenten: een 
camper die er uitnodigend 
uitziet en punten scoort met een 
uitgebreide opbergruimte. Zijn 
uitzonderlijke ruimte-efficiëntie en 
enorme laadvermogen maken hem 
perfect voor paren en kleine gezinnen.

U wilt een grote keuze uit 
verschillende indelingen om 
precies diegene te vinden die 
100% bij u past? Bij de zes 
verschillende SKY TI-modellen is 
er een geschikte uitvoering voor 
elk reistype. Hij is dan ook niet voor 
niets al jaren de absolute bestseller.

590 MF X 4 2 S S

650 MF X 4-5 2 S S

650 MEG X X 4 2-3 S S O

700 MEG X X 4-5 2-4 S S O

590 MF X 4 2 S S

650 MF X X X 4-5 4-6 S S O S

650 MEG X  4 2 S S

700 MEB X X 4-5 3 S S S

700 MEG X X 4-5 3 S S S

700 MX X X 4-5 3 S S S
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L!VE WAVE SKY WAVE

vanaf pagina 98

vanaf pagina 112
DE VEELZIJDIGE DE HALFINTEGRAAL MET HEFBED

Meer informatie op:  

www.knaus.com/livewave  
TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen 5

Toelaatbaar totaalgewicht kg 3.500

Lengte cm (min/max) 698 / 752

Breedte cm (buiten/binnen) 232 / 218

Hoogte cm (buiten/binnen) 294 / 215

Opbouwbeur (standaard) KOMFORT

Opbouwbeur (optioneel) PREMIUM / EXKLUSIV

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 650 MG

 2 personen    Gezin met kinderen    Gezin met kinderen of groepen met 4 volwassenen

Wie bent u? Wie bent u? Wat zoekt u?

Meer informatie op:  

www.knaus.com/skywave 
TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen 3

Toelaatbaar totaalgewicht kg 3.500

Lengte cm (min/max) 698 / 752

Breedte cm (buiten/binnen) 232 / 218

Hoogte cm (buiten/binnen) 284 / 200

Opbouwbeur (standaard) KOMFORT

Opbouwbeur (optioneel) PREMIUM / EXKLUSIV

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 650 MEG

Wat zoekt u?

  indelingenzoeker.knaus.com S = Standaard O = Optie
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Ook verkrijgbaar 

jubileummodel.

Dankzij het standaard hefbed 
is de L!VE WAVE perfect voor 
iedereen die spontaan meer 
reisvrienden wil meenemen. 
Met zijn uitstekende prijs-
kwaliteitsverhouding en 
modern design vervult hij de 
vakantiedromen van iedereen die 
van het leven wilt genieten.

Flexibel bruikbare slaapplaatsen zijn 
belangrijk, maar ook het wooncomfort 
en de buitenafmetingen moeten 
goed zijn. De SKY WAVE overtuigt 
op alle vlakken en biedt dankzij het 
bijzonder grote hefbed twee afzonderlijke 
slaapgedeeltes. Met een extra comfortabele 
200 cm stahoogte en een buitenhoogte 
van slechts 284 cm is hij niet zomaar een 
camper, maar DE halfintegraal met hefbed.

650 MF X X 4-5 4-6 S S S O

650 MG X X 4-5 4-6 S S S O

650 MX X X 4-5 4-5 S S S O

700 MEG X X 4-5 4-6 S S S O

700 MX X X 4-5 4-5 S S S O

650 MF X X 4-5 4-6 S S S O

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

700 MEG X X 4-5 4-5 S S S O
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KNAUS VOERTUIG OPBOUW

1. STABIEL PRO.TEC FRAME 2

Het Pro.Tec Frame is een bijzonder massieve aluminiumprofielstrip, 
die zijwand, voorwand, achterwand en het dak met elkaar verbindt. 
Het verbetert de stabiliteit van de opbouw en daardoor ook de 
duurzaamheid van het gehele voertuig. Bijzonder highlight: in het 
Pro.Tec Frame is een kamer voor het afdichtmateriaal geïntegreerd. 
Dit kan dus niet meer naar buiten komen, waardoor een mooie look 
ontstaat.

2. INNOVATIEVE FoldXpand 
ACHTERWANDCONSTRUCTIE 2

Dankzij een unieke vouwbare lamellenconstructie en een volledig 
nieuw type achterbumper vormt de achterzijde van de VAN TI een 
volledig plat oppervlak dat een bijzonder automotive effect heeft 
en de leefruimte naar binnen toe maximaliseert zonder dat de 
buitenafmetingen van het voertuig moeten worden vergroot.

3.  KNAUS CATEYE evolution ACHTERLICHTEN 2

Met het driedementionale lichtgeometrie en dynamische LED-knipper-
lichten ontwikkelen de CATEYE evolution achterlichten het design van 
de omgevingsverlichting verder en verhogen daarmee de veiligheid.

4. UITSTEKENDE GFK-ONDERVLOER 2

Om de ondervloer optimaal tegen weersinvloeden, steenslag e.d. te 
beschermen, gebruiken wij een dikke, bestendige GFK-laag.

5. DUURZAME TVT OPBOUW 3

Functionele sandwich-constructies van aluminium en isolatiemateri-
alen (XPS of EPS) met versterkingen van polyurethaankunststof en 
volledig verlijmde opbouwstructuur zorgen ervoor dat de totale voer-
tuigconstructie nog stabieler, corrosiebestendiger en duurzamer is.

6. HOOGWAARDIG DIEP FRAME CHASSIS 2

Om in onze campers voor maximale stahoogte bij minimale 
buitenhoogte te zorgen, passen wij het originele Fiat diep frame 
chassis toe.

7. ROBUUST HIGH STRENGTH GFK-DAK 1

GFK is niet altijd GFK. Want de weerstand varieert afhankelijk van 
het glasgehalte. Voor maximale bescherming tegen hagel hebben 
wij daarom gekozen voor de high strength variante met een bijna 
drie keer zo hoog glasvezelgehalte als bij standaard GFK.

1 Geldt voor alle uitvoeringen 2 Modelafhankelijk 3 Optioneel
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BESTE TECHNIEK VOOR DE 
MOOISTE TIJD VAN HET JAAR
Optimaal opgebouwd voor 100% reisplezier. Met onze 
campers slaat u een steeds beter figuur. Daarvoor zorgen 
intelligente constructies, talrijke innovaties en handige 
functies. Dit leidt allemaal tot grenzeloos vakantieplezier.

NEW
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1. OPTIMALE GASVOORZIENING 1

Om het controleren en vervangen van de gasflessen 
bijzonder makkelijk voor u te maken, plaatsen wij 
een speciale uittrekbare gasflessenhouder 2, 3. Deze 
is geschikt voor twee gasflessen van 11 kg en maakt 
het beladen en vervangen van de flessen makkelijker. 
De nieuwe gasdrukregelaars van TRUMA 3 kunnen 
gemakkelijker worden gereset en beschikken over 
een geoptimaliseerde, duidelijke statusweergave. 
In combinatie met de eenvoudig vervangbare 
gasfilterinzet3 worden de complete gasinstallatie en alle 
op gas werkende apparaten effectief beschermd. Resten 
worden opgevangen in een vervangbare filterpad, zodat 
het filterpatroon niet meer hoeft te worden vervangen.

2. THULE FIETSENDRAGER 3

Voor een stabiele bevestiging van uw fietsen aan de 
achterkant kunt u uw camper optioneel uitrusten met 
de Thule Lift V16. Om het laden en er weer afhalen 
gebruikersvriendelijk te houden, kan de drager dankzij 
de liftfunctie tot 70 cm worden neergelaten. Een 
geïntegreerd veiligheidsframe zorgt ervoor dat de 
fietsen tijdens het rijden niet verschuiven. De instelbare 
fietsenhouders laten zich moeiteloos aan verschillende 
fietsgroottes aanpassen - van een mountainbike tot een 
kinderfiets.

3. CENTRALE SERVICEBOX 1 & 
WATERFILTER 3

Alle technische voorzieningen centraal op één plek. 
Via de in de zijwand geïntegreerde klep heeft u 
heel makkelijk en snel toegang tot alle belangrijke 
elementen. Uitgebreide informatie over de montage 
van de ServiceBox vindt u vanaf pagina 24, over het 
waterfiltersysteem vanaf pagina 26.

4. VELOCATE GPS-TRACKER 3

In noodgevallen bent u met het GPS-
plaatsbepalingsysteem van Velocate optimaal 
beschermd. Het trackingsysteem heeft maar 
weinig stroom nodig en kan tot wel drie maanden 
zelfvoorzienend zenden. Dankzij de app-besturing is hij 
bijzonder eenvoudig te bedienen. Een GPS zorgt voor 
een bijzonder snelle plaatsbepaling en een gevoelige 
GPS-antenne biedt zelfs bij moeilijke omstandigheden 
de beste ontvangst voor lokalisatie.

1 Geldt voor alle uitvoeringen 2 Modelafhankelijk 3 Optioneel

Een rondom doordacht concept voor uw 
vakantiegeluk. Een uitstekende camper is de symbiose 
van ontelbare praktische en hoogwaardige details. 
Daartoe behoren extra transportmogelijkheden net zoals 
uitstekende technische voorzieningen.
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NEW

Bij de VAN TI bouwen we de gasflessenkast 
in de 

zijwand. Dit biedt het voorde
el dat twee stuks  

 kg gasflessen naast
 elkaar geplaatst ku

nnen 

worden en zo gemakkelijk kunnen worden vervangen

Nog meer beladingsopties 
biedt 

de geïntegreerde ac
hterdrager met 

afneembare trekhaak. Meer informatie 

over de e.hit vindt
 u op pagina 139
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1. GFK-DAK 1

Optioneel met groot panoramadak, opmerkelijk design, 
geïntegreerde isolatie en natuurlijk ook maximale 
hagelbestendigheid.

2. GEEN ZICHTBARE SCHROEFVERBINDINGEN 1

Bij bumpers, zijpanelen of achterlichtdragers. Waar dat 
mogelijk en constructief zinvol is, kiezen wij voor een 
schone, elegante look met steekverbindingen, waardoor de 
aanbouwdelen stevig vastzitten.

3. EXCLISIEVE 17" KNAUS ALIMINIUM VELGEN 2, 3

Markant design met echt KNAUS DNA. Dat uit zich in de 
lichtmetalen velgen die, afhankelijk van de uitvoering, in de 
varianten glanzend zwart gepolijst of Titan metallic gelakt 
verkrijgbaar zijn.

4. WIELKAST MET EPP-ISOLATIE 1 
 

Optimaal geluidscomfort tijdens het rijden, uitstekende 
isolatie bij stilstand. EPP is een hightech materiaal zonder 
compromissen: licht, slagvast, warmte-isolerend en stabiel.

5. MAKKELIJK & VEILIG AFGESLOTEN 1, 2, 3 
 

Meervoudig vergrendeld en desondanks met slechts één 
hand te bedienen. Wij gaan voor maximaal comfort in de 
vorm van met één hand te bedienen kleppen1. Bovendien 
zorgt de dubbele afdichting1 ervoor dat heftige slagregen en 
windgeruis geen storende invloed hebben op uw vakantie-
ervaring. Om te voorkomen dat u elke klep afzonderlijk moet 
openen en af moet sluiten, monteren wij een comfortabele 
centrale vergrendeling 2, 3 voor de garagedeuren en 
servicekleppen. Zo wordt met slechts één druk op de knop 
alles beveiligd. Voor nog meer veiligheid zorgt de optionele 
alarminstallatie 3. 

6. HOOGWAARDIGE FOLIES 1

Tijdloos design is waardeloos, als het voertuig er al na 
enkele jaren oud uitziet. Daarom gebruiken wij uitsluitend 
hoogwaardige folies van gerenommeerde leveranciers zoals 
3M, Avery en Oracal.

1 Geldt voor alle uitvoeringen 2 Modelafhankelijk 
3 Optioneel

Een veilige zaak: onze hoogwaardige opbouwdetails. 
Was is één van de belangrijkste punten bij de constructie 
van een camper? Natuurlijk de duurzaamheid. En omdat 
u zich honderd procent op uw voertuig kunt vertrouwen, 
kiezen wij in elke camper voor hoogwaardige materialen, 
zoals onze optimaal geïsoleerde GFK-daken.
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Perfecte match: De zoutwaterbestendige 17 '' 

KNAUS lichtmetalen velgen passen
 in grootte, 

functie en uitvoerin
g perfect bij de all 

season 

banden. Meer informatie op pagina 138
NEW

Voor het cabinedak v
an de VAN TI, met 

geïntegreerde isolati
e, is de nieuwste LFI-

technologie toegepas
t. Dankzij het hierbij 

gebruikte vezelverst
erkte polyurethaan 

zijn de componenten bijzonder 
licht en 

tegelijkertijd erg st
abiel en bestendig, 

zelfs 

bij extreme hitte en koude
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De standaard en optioneel verkrijgbare deurvarianten kunt u nalezen in het modellen overzicht op pagina 10.

KNAUS OPBOUWDEUREN

UITVOERING 1. KOMFORT 2. PREMIUM 3. EXKLUSIV

Afdichting tegen slagregen (dubbele afdichting)

Raam incl. verduistering --

Automotive sluitsysteem

Meervoudige vergrendeling --

Verzonken scharnieren --

2 kledinghaken, klapbaar

Multifunctionele tas --

Paraplu vak --

Deurvanger / openingsbegrenzer --

Centrale vergrendeling -- --

Thuiskom verlichting -- --

De thuiskom verlichting bij de 

KNAUS EXKLUSIV opbouwdeur 

is een echte highlig
ht

Met de opklapbare 
kledinghaken heeft 

u 

uw gaderobe altijd bij 

de hand wanneer u het 

nodig heeft

Moderne binnenbaans
leutels glijden heel 

makkelijk in het slot 
en komen dankzij 

het gladde oppervla
k niet vast te zitte

n 
in de broekzak

Zo mooi is de instap van uw vakantie met KNAUS campers. 
Met onze verschillende camper opbouwdeuren kunt u alle kanten 
op. Om ongewenste slagregen en andere weersinvoeden buiten 
de deur te houden zijn alle KNAUS opbouwdeuren 
voorzien van een dubbele afdichting. De 
uitvoeringen zijn bovendien met automotive en 
bijzonder geruisloos vergrendeingssysteem 
uitgerust en modelafhankelijk ook in een 
extra brede uitvoering verkrijgbaar.
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De extra brede deur
 

(700 mm) biedt 
nog meer comfort 
bij het instappenDe multifunctionele KNAUS 

tas is perfect gesch
ikt voor de 

kleine boodschapjes

De optioneel 
verkrijgbare insecten

hor 

is perfect geïntegre
erd 

en houdt muggen en 

vliegen veilig buiten
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Aansluiten, vullen, afvoeren: onze ServiceBox heeft het 
allemaal. Hier een elektrische aansluiting, daar een afvoerkraan 
en de verswatertank weer ergens anders – zo ziet de indeling van 
de technische voorzieningen er bij vele campers uit, maar niet bij 
ons. Elke KNAUS camper is uitgerust met de handige ServiceBox, 
die alle belangrijke functies en aansluitingen op één centraal punt 
combineert. Voor maximaal bedieningscomfort.

UNIEKE SERVICEBOX

1.  Vulopening verswatertank

2.  Reinigingsopening vers- en afvalwatertank

3. Aftapkranen vers- en afvalwatertank 

4.  Kabeldoorvoer 
Om kabels mooi te kunnen aanleggen, is er een 
tegen ongedierte beveiligde kabeldoorvoer van 
onderen naar de ServiceBox.

5.  Tankverwarming 
Met een handgrip is de vergrendeling voor de 
warme luchttoevoer naar de watertanks te 
regelen.

6. Elektrische aansluiting

7.  Vorstsensor 
Bij bijzonder lage temperaturen wordt de 
vorstsensor geactiveerd en stroomt het water 
uit de waterleidingen en uit de boiler, om 
vorstschade te vermijden.
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Dankzij de laadboost
er 

worden de accu's heel
 

snel en efficiënt bij
 een 

draaiende motor opgeladen

TECHNISCHE VOORZIENINGEN
Als een camper net zoveel comfort zoals thuis biedt, zijn daarvoor 
nogal wat technische voorzieningen nodig. Dit wordt zowel de VAN 
TI maar ook in alle andere KNAUS campers zo ingericht dat u altijd 
kunt vertrouwen op een optimale gewichtsverdeling met de juiste 
belading. En uiteraard zorgen we er ook voor dat de aansluitingen op 
de afzonderlijke elementen bijzonder gemakkelijk te bereiken zijn.

A. ServiceBox

B. Verswatertank

C. Afvalwatertank

D. Accu

E. Gasflessen

Prima georganiseerd! Dankzij de 

centrale plaatsing v
an het volledige 

voertuigelektriciteit
ssysteem in 

de garage achterin, 
zoals hier bij 

de VAN TI, zijn alle belangrij
ke 

elementen gemakkelijk toegankelijk
 

en overzichtelijk ge
rangschikt. Dit 

spaart tijd bij het 
onderhoud
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(vergelijkbaar met illustratie)

BWT BESTCAMP WATERFILTER

Het doelmatige waterfilter laat dankzij het ultrafiltratie membraan geen wens onvervuld op het gebied van hygiëne. 
Micro-organismen worden effectief verwijderd uit het onbehandelde water. Zo kan volledig zonder het gebruik van 
chemicaliën onberispelijk water worden geproduceerd. Het waterfilter kan in al onze recreatieve voertuigen worden 
ingebouwd en gemakkelijk worden aangesloten. 

Topklasse techniek: Dankzij het zeer efficiënte holle-vezelmembraan bereikt het waterfilter een uitstekend 
retentieniveau voor micro-organismen van > 99,9999 % (log6). Het grote membraanoppervlak zorgt voor een hoog 
debiet en dankzij de toepassing van materialen die volledig geschikt zijn voor levensmiddelen komen er geen ongewilde 
extra stoffen in het water.

Praktische toepassing: Voor bijzonder eenvoudige installatie zonder gereedschap zorgt een 8 mm 'John Guest' 
steekverbinding. Deze zorgt er ook voor dat de watervoorziening zelfs dan werkt wanneer er op het moment geen 
vervangend filter aanwezig is.

Gezond genieten: Met het waterfiltersysteem wordt het risico van bacteriën in het water geminimaliseerd. Met name in 
risicogebieden bewijst het filter zich als zinvol preventiemiddel en draagt het actief bij aan de bescherming van uw gezondheid.

Zo eenvoudig is het inzetten & vervangen van het filter

1. Om het waterfilter tot wel 6 maanden te kunnen gebruiken 

wordt hij pas geïnstalleerd bij de aflevering van het voertuig.

3. Vanaf de dag van de installatie is het filter maximaal 6 

maanden houdbaar. Een speciale toets toont de actuele stand.

2. Het inbouwen is dankzij de steekverbinding en de 

duidelijke markeringen heel eenvoudig.

4. Indien er geen vervangend filter aanwezig is, 

garandeert het tussenstuk de verdere watervoorziening.

1 2

3 4

Vervuild water kan niet 

alleen het genot ver
storen, 

maar ook uw gezondheid in 
gevaar brengen

Met hygiënisch schoon
 water koken 

en douchen hoort b
ij KNAUS tot 

de maatstaven voor een 
zorgeloos 

vakantieplezier

Het waterfilter van BWT 

functioneert absoluu
t 

zonder chemicaliën
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Ons filter voor uw pure vakantieplezier. Hoe mooi de reisbestemming 
ook mag zijn, een blik in de verswatertank kan de vreugde al snel 
bederven. Want helaas is schoon water niet overal vanzelfsprekend. Des te 
belangrijker is het om zelf voor gereinigd water te kunnen zorgen. Het hoge 
capaciteit filtersysteem van onze partner BWT biedt u hiervoor de beste 
omstandigheden.
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Uitgebreide informatie over 

het slaapcomfort in onze 

campers vindt u vanaf
 

pagina 32 & over de 

verschillende bedva
rianten 

vanaf pagina 34

Interieur dat overtuigd: zoveel comfort 
zit in onze campers. Een woning met 
badkamer, slaapkamer en keuken met 
voor wegen geschikte compacte maten 
te ontwerpen, is een ding. Iets anders zijn 
intelligente detailoplossingen, zoals dimbare 
sfeerverlichting, waarmee een woonruimte 
in uw favoriete plek omgetoverd wordt.

NEW
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1. REISAPOTHEEK MEDIKIT 1

Brandend maagzuur, hoofdpijn, allergieën: Dingen 
die niemand echt kan gebruiken - vooral niet als 
u op reis bent. Om goed voorbereid te zijn op een 
vervelend scenario ontvangt u bij elk KNAUS voertuig 
een MediKit-voucher*, die u gemakkelijk online kunt 
verzilveren wanneer u de praktische reisapotheek bij 
onze verzendpartner* bestelt. 

2. HOGE MATERIAALKWALITEIT 1 
 

Hoge materiaalkwaliteit is de basis voor maximale 
duurzaamheid. Daarom kiezen bij bijvoorbeeld 
voor massieve gietijzeren roosters, krasvaste 
roestvrijstalen spoelbakken, hoogwaardige metalen 
grepen en nog veel meer.

3. HEADUP DISPLAY 2, 3 & NAVIGATIESYSTEEM 3

Het Headup display projecteert via een transparant 
scherm alle belangrijke gegevens, zoals navigatie, 
snelheid en ook verkeersbordherkenning in het 
gezichtsveld van de chauffeur. Zo hoeft u niet onnodig 
uw blik van de weg af te wenden en kunt u zich beter op 
het verkeer concentreren. Om de rit nog stressvrijer en 
tegelijkertijd vermakelijk te maken, biedt het Pioneer 
navigatiesysteem alles wat u nodig hebt voor korte en 
lange afstanden. Voor de VAN TI PLUS kunt u optioneel 
het MAN Media VAN Business-navigatiesysteem, 
inclusief touchscreen met nabijheidssensortechnologie 
aanschaffen. Beide systemen zijn voorzien van 
Bluetooth en andere talrijke multimediafuncties.

4. DIMBARE SFEERVERLICHTING 3

Dakkasten, opbergvakken, werkblad, bovenkasten, 
baldakijn - overal waar sfeervol licht de vakantie 
mooier maakt, kiezen wij voor onze prachtig 
geïntegreerde, dimbare sfeerverlichting.

5. AIRCONDITIONING 3 

Bij tropische temperaturen zorgen onze optionele 
airconditioningssystemen voor een aangename koeling 
van de binnenruimte. In de bestuurderscabine kunt u 
kiezen tussen een handmatige en automatische uitvoe-
ring — altijd inclusief pollenfilter. Voor de klimaatrege-
ling van de woonruimte bieden wij een Dometic Freshjet 
2200 (OEM) dakairconditioningssysteem aan. Deze 
zorgt dankzij individueel verstelbare luchtstroom voor 
een efficiënt luchtverdeling in diverse richtingen en kan 
comfortabel per afstandsbediening worden bediend. 
Daarnaast is deze voorzien van een verwarmingsfunctie 
en kan de kamerlucht ontvochtigen.

1 Geldt voor alle uitvoeringen 2 Modelafhankelijk  
3 Optioneel

* Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat geneesmiddelen die alleen bij een apotheek kunnen worden gekocht. De voucher kan dus 
alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKit-postorderapotheek op www.medikit.shop. U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop.

Het hoogwaardige magneetslot 

maakt het variabele g
ebruik 

van de deur in de 
nieuwe 

badkamer mogelijk en 

sluit deze bijna ger
uisloos 

(modelafhankelijk)
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5

KNAUS MEUBELBOUW

1. MASSIEVE ALUMINIUMPROFIELEN 1

Het meubilair levert een belangrijke bijdrage aan de 
stabiliteit van de gehele opbouw. Daarom gebruiken 
wij voor ons meubilair zeer sterke aluminiumprofielen. 
Deze zijn nog stabieler dan massief houten profielen en 
duidelijk lichter.

2. HOOGWAARDIGE SOFT CLOSE KLEPPEN 1

Geen dichtslaan, geen geklepper, geen dichtdrukken. Dankzij 
de hoogwaardige scharnieren sluiten de Soft close kleppen 
geruisloos en worden volledig automatisch vergrendeld.

3. SOLIDE PLUGTECHNIEK 1

Ons meubilair wordt standaard met een hoogwaardige plug-
techniek met elkaar verbonden. Dit leidt tot een zeer precieze 
pasvorm en een duidelijk stabielere meubelbouw, waarvan u 
ook na meerdere jaren nog zult kunnen genieten.

4. KRASVASTE HPL OPPERVLAKKEN 1

High Pressure Laminate is een materiaal dat speciaal voor 
grote belastingen, bijv. in de keuken, wordt toegepast. 
De meerlaagse opbouw wordt onder zeer hoge druk 
geproduceerd en met een bijzonder bestendige deklaag 
verzegeld. Daardoor zijn onze werk- en tafelbladen 
bijzonder krasvast.

5. STABIELE SOFT CLOSE VOLLEDIG  
UITTREKBARE LADEN 1

Voor onze uittrekbare schuifladen werken wij samen met 
de kwaliteitsleverancier GRASS, die normaal hoofdza-
kelijk aan merkmeubelfabrikanten levert. En dat merkt 
u. De schuifladen zijn volledig uittrekbaar en dus ook tot 
helemaal achterin toegankelijk. Ze worden nauwkeurig 
geleid en sluiten geruisloos – een heel voertuigleven lang 
en waarschijnlijk ook nog daarna.

1 Geldt voor alle uitvoeringen 2 Modelafhankelijk

Wij bouwen geen luchtkastelen, maar meubels die voor 
een goed binnenklimaat zorgen. De eisen aan het meubilair 
in onze campers zijn enorm hoog. Met een aantrekkelijk 
design en veel opbergruimte zijn wij echter nog niet tevreden. 
Duurzaamheid, robuuste constructies en technologieën die 
een leven lang inspireren - dat zijn onze maatstaven.

HOOGWAARDIGE INTEGRALE MEUBELBOUW 2

Luchtcirculatie is één van belangrijkste voorwaarden 
voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.

Plafondkasten: 
Ze worden bijzonder stabiel gebouwd en met een 
tussenruimte aan de wanden gemonteerd. Het 
resultaat: de lucht kan achter de kasten ongehinderd 
circuleren. Zo wordt condensvorming in de kasten 
voorkomen en blijven uw kleding en spullen altijd 
aangenaam droog en fris. 

Keukenblok: 
Alle meubels worden zodanig van achteren 
geventileerd dat de verwarming optimaal kan werken. 
De open achterventilatieuitsparingen zorgen voor 
een perfecte circulatie van de verwarmingslucht en 
daardoor voor een gezellige warmte in het voertuig.
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1a

1b

2b

2a

KNAUS SLAAPCOMFORT

1. UITSTEKEND EVOPORE HRC MATRAS 1  

 
30% lichter en een 40% minder hard dan vergelijkbare 
koudschuimmatrassen. Ook bij gebruik aan één kant geen 
vorming van kuilen. De 5-zone EvoPore matrassen (1a) 
verwennen u niet alleen met uitstekend slaapcomfort, ze 
overtuigen ook met hun buitengewone duurzaamheid. 
Want de High-Resilience-Climate technologie zorgt 
ervoor dat de matras zelfs onder veeleisende klimatologi-
sche omstandigheden zeer elastisch blijft. Voor nog exclu-
siever slaapcomfort zorgt de optionele WaterGel-topper 
(1b) met tot wel 50 mm meer dikte. Het ademende 
schuimstof past zich vloeiend aan het lichaam aan.

2. OPTIMALE LATTENBODEM 1 
 

Het beste matras is altijd maar even goed als zijn onder-
bouw. Daarom plaatsen wij standaard hoogwaardige 
lattenbodems, waarbij de afstand tussen de afzonderlijke 
latten tegelijkertijd optimale stabiliteit en uitstekende 
ventilatie biedt. 

3. OPBERGRUIMTE, STOPCONTACTEN  
& VERLICHTING 2 

 
Nog een beetje lezen, 's nachts de smartphone opladen 
en de bril binnen handbereik hebben. Voor dit alles en 
meer vindt u in het slaapgedeelte aangename dimbare 
verlichting, doordachte oplossingen voor opbergruimte en 
stopcontacten.

4. STOFFEN RUIMTEVERDELER 1 & WAND-
BEKLEDING 1 

 
Vooral bij meerdere medereizigers en grotere gezinnen 
is de privacy een belangrijke factor voor een ontspannen 
nachtrust. Hiervoor zorgen stoffen ruimteverdelers, die 
eenvoudig kunnen worden uitgetrokken en eenvoudige 
zichtwering bieden. Dankzij de Soft-Touch wandbekleding 
wordt het slaapgedeelte bijzonder knus.

5. UITBREIDING BED 2,3

Natuurlijk willen wij voor u ook het maximale uit de 
slaapplaats halen. Hiertoe dragen ook bijzondere 
detailoplossingen bij, zoals bijvoorbeeld de variabele 
uitbreiding van het voeteneinde bij Franse bedden of de 
op maat gemaakte rollattenbodems en matrasinleggers 
bij eenpersoonsbedden. 

1 Geldt voor alle bouwmodellen 2 Modelafhankelijk 3 Optioneel

Met onze op maat 

gemaakte, optioneel 

verkrijgbare hoeslak
ens 

wordt het ligcomfort 
geoptimaliseerd

Voor een prettig sla
apklimaat zorgt de 

meubelconstructie m
et achterventilatie

Hemels in slaap vallen en ontspannen weer ontwaken. Om 
uitgerust te kunnen beginnen aan een dag vol belevenissen, is de 
vormgeving van het slaapgedeelte onze hoogste prioriteit. Ons 
concept omvat hoogwaardige materialen, doordachte details en 
individualiseerbare oplossingen. 
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Bij onze hefbedden 
biedt de 

ladder een gemakkelijke toegang 

en zorgt de valbev
eiliging voor 

optimale veiligheid
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201 x 85 cm201 x 77 cm

KNAUS BEDVARIANTEN

EENPERSOONSBEDDEN VAN TI 650 MEG

Logeerbed Logeerbed 2

EENPERSOONS
BEDDEN
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QUEENSBED

FRANS BED

HEFBED

LOGEERBED

DWARSBED

FANTASTISCH VEELZIJDIG: 
ONZE BEDVARIANTEN
Een van de belangrijkste vragen voor ontspannen reizen: hoe wilt u 
zich neervlijen? Geeft u de voorkeur aan ruime eenpersoonsbedden 
of slaapt u liever overdwars? Welke bedvariant u ook kiest, op het 
uitstekende KNAUS slaapcomfort kunt u zich altijd verheugen.

Flexibel en comfortabel. Afhankelijk van de 
indeling laat de zitgroep zich ombouwen tot 
een slaapplaats voor één à twee personen (ten 
dele optioneel). De exacte afmetingen van de 
bedden vindt u in de prijslijst of hieronder  

 www.knaus.com 

Royaal in elk opzicht. Met een lengte tot 
210 cm heeft iedereen ruimte voor zichzelf 
en dankzij de rollattenbodem met zijn precies 
passende bekleding (optioneel) ontstaat er snel 
een comfortabel tweepersoonsbed.

Indelingen: VAN TI 650 MEG, VAN TI PLUS 650 MEG, L!VE TI 
650 MEG, 700 MEG, SKY TI 650 MEG, 700 MEB & MEG, L!VE 
WAVE 700 MEG, SKY WAVE 650 MEG, 700 MEG

Aangenaam geïntegreerd. Door de volledige 
breedte van het voertuig te gebruiken, wordt 
de ruimte bijzonder efficiënt benut en krijgt u 
bedden tot 212 cm lang.

Indelingen: L!VE WAVE 650 MG

Ruimtebesparend. Het ingebouwde dwarse 
bed biedt tot 201 x 142 cm ligoppervlak. De 
ruimtebesparende inrichting van badkamer 
en bed naast elkaar komt de woonruimte ten 
goede.

Indelingen: VAN TI 550 MF, VAN TI PLUS 700 LF, L!VE TI 
590 MF, 650 MF, SKY TI 590 MF, 650 MF, L!VE WAVE  
650 MF, SKY WAVE 650 MF

In het middelpunt van de ontspanning. 
Het queensize bed met tot 192 x 162 cm 
ligvlak is aan beide kanten heel comfortabel 
toegankelijk. Naast het bed bevindt zich 
bovendien aan iedere kant een grote 
kledingkast met roede.

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

Ontspannen laten zakken. Voor een tweede 
afzonderlijk slaapgedeelte kan het hefbed 
(tot 195 x 140 cm) dankzij het hoogwaardige 
hefmechanisme gemakkelijk en bijzonder ver 
naar beneden worden neergelaten. Wanneer 
het niet in gebruik is, blijft de comfortabele 
stahoogte in de woonruimte behouden.

Indelingen: L!VE WAVE 650 MF, MG & MX, 700 MEG & MX, 
SKY WAVE 650 MF & MEG, 700 MEG
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COMPACTE KEUKEN VAN TI 550 MF

HOEKKEUKEN VAN TI PLUS 700 LF

KEUKEN IN DE LENGTE SKY WAVE 650 MEG

HOEKKEUKEN

De koelkast bevindt 
zich, 

afhankelijk van de 
indeling, 

tegenover of naast
 het keukenblok
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KEUKEN IN DE LENGTE

COMPACTE KEUKEN

De keuken is voor u het hart van uw huis? Of bent u meer het type dat 
niets anders nodig heeft dan een stevig ontbijt? Hoe dan ook, er is 
voor elke smaak wel iets dat bevalt in onze keukenvarianten. En omdat 
een keuken enorm veel moet doorstaan en aan hoge eisen moet 
voldoen, hechten wij veel belang aan robuuste werkoppervlakken 
en hoogwaardige apparatuur. Een doordacht concept met korte 
afstanden en veel opbergruimte is standaard in elke KNAUS-keuken.

KEUKENVARIANTEN GEHEEL 
VOLGENS UW SMAAK

Opbergruimtewonder. De koelkast wordt hier 
apart naast de kitchenette geïnstalleerd. Dit 
betekent dat het hele keukenblok beschikbaar is 
als opslagruimte en dat de koelkast tot wel  
142 liter en dus bijzonder groot kan zijn. 

Indelingen: VAN TI 650 MEG, VAN TI PLUS 650 MEG, L!VE TI 
590 MF, 650 MEG, SKY TI 590 MF, 650 MEG, SKY WAVE 650 MEG

Perfecte ruimte-efficiëntie. Dankzij 
de compacte vormgeving van de in het 
keukenblok geïntegreerde koelkast is de 
compact keuken bijzonder plaatsbesparend. 
Dit opent de zichtperspectieven en 
maximaliseert het gevoel van ruimte. 

Indelingen: VAN TI 550 MF

Ruime L-vorm. Door de hoekverlenging van 
het keukenblok in de ruimte kan de spoelbak 
en het fornuis om de hoek worden geplaatst. 
Naast extra werkoppervlak en opbergruimte 
zorgt de L-vorm voor een moderne, ontspan-
nen sfeer. 

Indelingen: VAN TI PLUS 700 LF, L!VE TI 650 MF, 700 MEG, 
SKY TI 650 MF, 700 MEB, MEG & MX, L!VE WAVE 650 MF, MG 
& MX, 700 MEG & MX, SKY WAVE 650 MF, 700 MEG
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RUIME BADKAMER SKY TI 700 MEG RUIME BADKAMER SKY TI 700 MEG

RUIME 
BADKAMER
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DWARS BADKAMER 
ACHTERIN

COMFORT BADKAMER

LENGTE BADKAMER

VASTE BADKAMER 

L!VE BADKAMER

BADKAMERVARIANTEN: VAN 
COMPACT TOT RUIM
Een eigen wellness-oase altijd bij u hebben is een echt voordeel voor iedereen die 
vandaag niet weet waar uw reisplannen u morgen naartoe zullen brengen. Bij het 
ontwerpen van onze badkamers hechten wij veel belang aan een gebruiksvriendelijk 
concept, zoveel mogelijk opbergruimte en een feel-good sfeer. Het concept is 
gebaseerd op het idee dat de badkamer zoveel mogelijk ruimte moet bieden, maar zo 
weinig mogelijk ruimte in beslag moet nemen.

Elegant & ruim. De deur naar de was- en toiletruimte 
doet hier tegelijk dienst als scheidingswand naar de 
woonruimte toe, zodat desgewenst een bijzonder 
ruime badkamer ontstaat. Een comfort-highlight is de 
afzonderlijke, royale douchecabine met hoogwaardig 
beslag en praktische aflegplanken.

Indelingen: SKY TI 700 MEG & MX, SKY WAVE 700 MEG

Exclusief ruimtegevoel. Hier wordt de gehele 
breedte achterin gebruikt, zodat er voldoende 
ruimte is voor een grote wastafel met talrijke 
opbergvakken naast de spiegel en de onderkast, 
evenals voor een aparte douche. Het standaard 
dakraam zorgt voor aangenaam daglicht van 
bovenaf.

Indelingen: SKY TI 700 MEB

Rondom zwenkbaar voor meer comfort. De zwenk-
bare wand zorgt aan de ene zijde voor een bijzonder 
ruime douchecabine. Aan de andere zijde bevindt 
zich de wastafel. Boven het toilet biedt een wandkast 
voldoende ruimte voor cosmetica.

Indelingen: VAN TI 650 MEG, VAN TI PLUS 650 MEG, L!VE TI 
650 MEG, SKY TI 650 MEG, SKY WAVE 650 MEG

Efficiënt gebruik van ruimte. Bij indelingen 
met een Frans bed biedt de variabele badkamer 
met eenvoudig te onderhouden banktoilet en 
douchecabine een hoog niveau van comfort, zonder 
veel ruimte in te nemen. De afzonderlijke wastafel is 
optimaal geïntegreerd in de woonruimte.

Indelingen: VAN TI 550 MF, VAN TI PLUS 700 LF, L!VE TI 
590 MF, 650 MF, SKY TI 590 MF, 650 MF, L!VE WAVE  
650 MF, SKY WAVE 650 MF

Intelligent ingedeeld. Vaste wastafel, vaste 
douchecabine en toch veel plaats bij compacte 
afmetingen. Dankzij de intelligente indeling. Een 
ruime spiegelkast en opbergvakken bieden ruimte 
voor alle badkamerbenodigdheden.

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

Comfort aan alle kanten. De L!VE badkamer is 
voorzien van een afzonderlijke douchecabine, die 
door middel van een scheidingswand van textiel 
met de wasruimte kan worden verbonden en van de 
woonruimte kan worden gescheiden. De compacte 
wasruimte met draaibare cassettetoilet kan met 
een variabele scheidingswand eveneens worden 
afgescheiden.

Indelingen: L!VE WAVE 650 MX



VA
N

 T
I

De nummer 1, omdat hij…

  met de innovatieve FoldXpand achterwand- 
constructie nieuwe normen introduceert.

  u als lichtste halfintegraal een maximale belading biedt.

 met compacte afmetingen de grootste woonruimte in zijn klasse biedt.

 Automotive achterwandontwerp, nieuwe 

achterbumper en gemaximaliseerde woonruimte: 

Wat de FoldXpand achterwandconstructie zo u
niek 

maakt, leest u op pa
gina 9 en 17

NEW

De wendbare

Alles overzichtelijk d
ankzij optimaal 

geplaatste achteruit
rijcamera

Alle informatie over het 

actiemodel VANSATION 

kunt u raadplegen 
in de 

aparte brochure en
 online op

www.knaus.com/
vanti-vansation  
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VAN TI 650 MEG

VAN TI 550 MF

599 - 696 cm

276 cm

220 cm

VAN TI INDELINGEN & HIGHLIGHTS

VAN TI OVERZICHT

2-3   4  
 

       

Indelingen 2

Toelaatbaar totaalgewicht kg 3.500
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  indelingenzoeker.knaus.com

  Nachtindelingen kunt u on-
line bekijken op knaus.com

Jürgen Thaler, productmanager
KNAUS campers

Mijn tip
Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 

Schuine 
meubelgeometrie 
voor optimale 
bewegingsvrijheid

 Bijna 10 cm meer lengte in de ru
imte 

dankzij de FoldXpand achterwandconstructie

Compact en wendbaar aan de buitenkant, 
geweldig aan de binnenkant. Of het nu 
gaat om een kronkelende kustweg of om 
smalle steegjes in een oude stad: De VAN TI 
beheerst elke taak dankzij de meest compacte 
buitenafmetingen. Met een voertuigbreedte van 
220 cm en brengt hij Anne en Paul moeiteloos 
naar de mooiste uitzichtpunten ter wereld.

Dankzij de 700 mm brede 

opbouwdeur verloopt de in
stap 

bijzonder comfortabel

De in de lengterichti
ng 

geplaatste gaskast m
aakt 

een bijzonder eenvo
udige en 

comfortabele vervanging
 van 

de gasflessen mogelijk

Daksluis met 
geïntegreerde isolat

ie 

van bijzonder lichte
, 

bijzonder stabiele 
en resistente LFI-
componenten

“Als uniek speciaal model VAN TI VANSATION biedt 

de VAN TI u tal van hoogtepunten qua uitrusting tegen 

een voordelige prijs en is daarom een uitstekende 

keuze.” Ontdek meer op:  

 www.knaus.com/vanti-vansation
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VAN TI 650 MEG

VAN TI WONEN & LEVEN

Maximale ruimte voor maximaal genot. 
De bijzonder riante woonruimte overtuigt 
met open zichtlijnen, moderne sfeer, 
stijlvolle designaccenten en doordachte 
opbergruimte voor alles wat de vakantie 
voor beiden nog mooier maakt.
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2

1 VAN TI 550 MF

VAN TI 550 MF

VAN TI 650 MEG

LOUNGE OVERZICHT

550 MF Zitbank

650 MEG Zitbank met 

 zijzitje

VAN TI WONEN & LEVENJe eigen comfortzone 

rijdt altijd mee }

1.  Doordachte indeling. De 550 MF maakt 
indruk met zijn open zichtlijnen en kan 
optioneel worden uitgerust met de extra 
comfortabele L-zitgroep, met inbegrip 
van een verschuifbare heftafel met één 
poot. Dit creëert extra woonruimte en 
zorgt voor optimale bewegingsvrijheid. 

2.  Garderobe. In de 550 MF bevindt 
zich naast de kledinghaken en de 
kledingkast op vloerniveau ook nog een 
kledingstang tussen de opbouwdeur en 
het bedgedeelte.

De standaard zijzitp
laats 

in de 650 MEG biedt 

extra ruimte voor gasten en 

variabele zitposities

Voor het hoogste zit
comfort 

en een gezonde hou
ding 

zijn de rugkussens 
voorzien 

van een geoptimaliseerd 

volume en een ergonomisch 

gevormde lendensteun 

Het nieuwe designelement 

met geïntegreerde ver
lichting 

maakt de overgang 

van bestuurderscab
ine 

naar woonruimte nog 
harmonieuzer
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KEUKEN IN DE LENGTE VAN TI 650 MEG

KEUKEN IN DE LENGTE VAN TI 650 MEG

KEUKEN IN DE LENGTE VAN TI 650 MEG COMPACTE KEUKEN VAN TI 550 MF

VAN TI KOKEN & GENIETEN

KEUKEN OVERZICHT

550 MF Compacte keuken

650 MEG Keuken in de lengte

Meer informatie over onze
 keukens vindt u op pagina 36 - 37.

Voor liefhebbers van 
heerlijke aroma's. Opkikker, 
16:00 uur: tijd voor een en 
Irish coffee.Zonder koffie 
bestaat niet voor Paul. In de 
VAN TI 650 MEG biedt het 
precies passende vak boven 
de zijzitbank, 230V aansluiting 
en de beschermbeugel de 
perfecte plaats voor de 
koffiecup machine.

Als u kiest voor de 
optioneel 

verkrijgbare sfeerve
rlichting, ontvangt 

u ook het onderhou
dsvriendelijke 

keukenachterwandpaneel in dezelfd
e 

uitvoering als het w
erkblad

1.  2-pits fornuis. Onderhoudsvriendelijk roestvrij 
staal, een praktische elektrische ontsteking en 
voldoende ruimte tussen de afzonderlijke platen 
maken van het koken een plezier.

2.  Compacte keuken. Met een koelkast van 
103 liter (MES), volledig uittrekbare lades en 
uitklapbare werkbladverlenging is de keuken 
volledig uitgerust met de meest compacte 
voertuigafmetingen.

3.  Volledig uittrekbare schuifladen. Maken 
het opbergen van proviand bijzonder 
eenvoudig. Ook tot in de kleinste hoeken.

142 liter volume, 

automatische energieselect
ie, 

een groot groente- 
en 

diepvriesvak: deze 
koelkast 

laat niets te wensen over
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VAN TI 650 MEG

201 x 85 cm

201 x 77 cm

VAN TI SLAPEN & DROMEN

EENPERSOONSBEDDEN VAN TI 650 MEG

FRANS BED VAN TI 550 MF

FRANS BED VAN TI 550 MF

 Eenpersoonsbedden  Frans bed

Meer dan een gewone slaapruimte. 
Dankzij de innovatieve FoldXpand 
achterwandconstructie biedt het 
slaapgedeelte in de VAN TI nog meer ruimte 
om uzelf echt eens flink uit te strekken. Een 
echt pluspunt voor Paul, net als de ruime 
kledingkasten met kledingstang en extra 
veel opbergruimte onder de bedden.

Het uitgewerkte lichtconcept 

zorgt voor een bijz
onder 

gezellige sfeer

Dankzij de praktisch
e 

stroomaansluitingen (USB en 230V) 

kan u niet zichzelf,
 maar ook uw 

smartphone 's nachts 
weer opladen

Perfect passende 
scheidingswand 

voor meer privacy

Dankzij de optioneel 
verkrijgbare 

rollattenbodem en de exact passen
de 

bekleding, wordt in een handom
draai 

een groot ligvlak ge
creëerd

1.  Extra kledingkast. Naast de kledingkasten 
onder de eenpersoonsbedden is de 650 
MEG ook voorzien van een kledingkast van 2 
etages met kledingstangen.

2.  Frans bed. Met de meest compacte 
buitenafmetingen overtuigt de 550 MF 
binnenin met een Frans bed van meer 
dan 2 meter lang. Dit past perfect in de 
indeling en zorgt daarmee voor maximale 
bewegingsvrijheid.

3.  Opbergruimte. Het Franse bed kan 
eenvoudig omhoog worden geklapt voor een 
gemakkelijke toegang tot de onderliggende 
opbergruimte.

BEDDEN OVERZICHT

550 MF     2     
650 MEG     2-3   

Meer informatie over onze 
bedden vindt op pagina 34 - 35.
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1 2

VAN TI VERZORGEN & ONTSPANNEN

Comfort badkamer

Lengte badkamer

BADKAMER OVERZICHT

550 MF Lengte badkamer

650 MEG Comfort badkamer

Meer informatie over onze 
badkamers vindt u op 
pagina 38 - 39.

COMFORT BADKAMER VAN TI 650 MEGLENGTE BADKAMER VAN TI 550 MF

COMFORT BADKAMER VAN TI 650 MEG

Alle badkleding aan boord. 
De comfort badkamer biedt 
ruimte voor een bijzonder 
grote wandkast door het 
optimale gebruik van de 
ruimte. Een echt hoogtepunt 
voor Anne, want hier kan ze 
alle badkamerbenodigdheden 
handig opbergen en 
overzichtelijk sorteren.

De rekken zijn bijzon
der ruim en kunnen 

zowel in de douche als
 bij de wastafel 

worden gebruikt dan
kzij de doordachte 

totaalconstructie

1.  Lengte badkamer. De wasruimte is uitgerust 
met een banktoilet, opbergruimte en 
praktische voorbereiding van de douche. 
De afzonderlijke wastafel biedt extra 
opbergruimte en is perfect geïntegreerd in de 
ruimte. 

2.  Comfort badkamer. Als u wilt douchen, klapt 
u gewoon de zwenkbare wand met de wastafel 
naar de zijkant en trekt u de douchekop 
naar omhoog aan de douchehouder. De 
doucheschuifdeur sluit lekvrij. 

Hoogwaardige en 
onderhoudsvriendel

ijke 

achterwandbekleding 

in leisteenoptiek

De douchekolom verdwijnt volledig 

achter de zwenkbare wand wanneer 

deze niet wordt gebruikt. Dit maakt 

de beschikbare ruim
te, zelfs in de 

wastafelmodus, bijzonder gro
ot

De gasdrukdemper
zorgt voor een 
bijzonder soepele en

 

vlotte bediening.
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De nummer 1, omdat hij…

  de perfecte symbiose van wooncomfort  
en rijdynamiek weerspiegelt.

 u een vrije keuze aan aandrijvingsconcepten biedt.

 en scoort met tal van rij-assistentiesystemen.

De Dynamische

In adembenemende haarspeldbocht
en 

of op hobbelige grav
elwegen: De 

standaard automatische versnellingsb
ak 

en een sterke 177 P
K motor bieden 

het hoogste niveau 
van rijcomfort 

Ziet er net zo dynam
isch 

als dat hij zelf rijd
t: 

De optionele metallic-

lakafwerking in indiumgrijs 

benadrukt daarnaas
t het 

sportieve design
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VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS 700 LF 220 cm

290 cm

699 - 747 cm

Optioneel zorgen de 
exclusieve KNAUS 17 '' 

aluminiumvelgen met opvallend design
 en echt 

KNAUS DNA voor een sterke ui
tstraling

Ontspanning PLUS. Na hun lange rit 
verheugen Cora en Tino zich op een 
duik in zee en aansluitend op een paar 
ontspannen uurtjes in hun  
VAN TI PLUS 650 MEG.

“Wat de VAN TI PLUS nog aantrekkelijker maakt, is de 

vierwielaandrijving - en dat is 100% de moeite waard. Ik 

heb natuurlijk zelf erin gereden en ben totaal enthousiast. 

Vlot bochten nemen, optimale tractie zelfs bij sneeuw en 

gladheid en een uniek rijgevoel zijn vanzelfsprekend. En dat 

allemaal tegen een ongeëvenaarde prijs.”

Jürgen Thaler, productmanager
KNAUS campers

Mijn tip

VAN TI PLUS INDELINGEN & HIGHLIGHTS

VAN TI PLUS OVERZICHT

2-4   2-4  
 

       

Indelingen 2

Toelaatbaar totaalgewicht kg 3.500 
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 indelingenzoeker.knaus.com

  Nachtindelingen kunt u online 
bekijken op knaus.com

Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 

De garagedeur aan de
 bestuurderszijde i

s 

optioneel verkrijgba
ar voor de 650 MEG. In 

combinatie met de standaard gar
agedeur aan 

de passagierszijde o
ntstaat zo een prak

tische 

laadmogelijkheid voor de 
garage achterin

Voor een lichtovergot
en woonruimte 

en het beste uitzic
ht wordt gezorgd 

door het optioneel 
verkrijgbare 

openslaande raam Hutze, inclusief 

insectenhor en verd
uistering
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4 VAN TI PLUS

2 VAN TI PLUS

1 VAN TI PLUS 700 LF

3 VAN TI PLUS

1 2

VAN TI PLUS HIGHLIGHTS
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VAN TI PLUS INDIVIDUELE MOTORISERING & AANDRIJFCONCEPTEN

VAN TI PLUS RIJASSISTENTIESYSTEMEN

 configurator.knaus.com/nl

Stel uw VAN TI PLUS samen volgens 

uw wensen en behoeften 
samen op  

configurator.knaus.
com/nl 

1.  Elegante opbouw. De harmonieuze integratie van de 
bestuurderscabine is niet alleen aan de buitenkant een echt 
pluspunt. Het homogene ruimteconcept zorgt ook voor een betere 
bewegingsvrijheid in de binnenruimte.

2.  Individuele aandrijfconcepten & Euro 6d-Temp motorisering. 
De standaard voorwielaandrijving kan optioneel worden 
vervangen door een vierwielaandrijving met hoge tractie. Dankzij 
de Euro 6d-Temp motorisering met AdBlue wordt de uitstoot van 
stikstofoxide enorm gereduceerd.

3.  2-kanaals luchtvering. Door de 2-kanaals luchtvering wordt 
een geoptimaliseerde rijstrookassistentie, gereduceerde 
zwenkbewegingen en een verbeterd rijgedrag in bochten bereikt. 
Dit zorgt voor nog meer rijcomfort en veiligheid. 

4.  Koppelbare boordelektronica. Van de lichtregeling via de 
airconditioning en verwarming tot aan de watervoorziening en 
accumanagement: Dankzij de koppelbare boardelektronica kan 
alles centraal via onze KNAUS smart CI worden geregeld. Dat 
betekent voor u: niet lang zoeken, maar snelle en eenvoudige 
instelling volgens uw wensen.

Het hele interieur werkt 

bijzonder helder en 
overzichtelijk 

door de open zichtli
jnen 1. Euro 6d-Temp ADBLUE

2.  177 pk voorwielaandrijving,  

8 traps automatische versnellingsbak

Optioneel tegen meerprijs

  177 pk 4x4, 8 traps automatische 

versnellingsbak

1. ABS, ESP & Hill Holder (bergoprijhulp)

2.  Start-stop systeem met terugwinning 

van remenergie

3. Noodrem assistent

4. Multi botsingrem

5.  Elektromechanische 

stuurbekrachtiging

6. Elektrische wegrijvergrendeling

Optioneel tegen meerprijs

  Mistschijnwerpers incl. afslagverlichting

  Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer

  Adaptive Cruise Control (ACC) met 

snelheidsbegrenzer 

  Bergoprijassistent met bergafrijhulp 

  Grootlichtassistent “Light Assist”

  Actieve rijstrookassistent

 Verkeersbordenherkenning

 Vermoeidheidsherkenning

  Ruitenwisser met intervalschakelaar 

en regensensor en automatische 

grootlichtschakeling
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VAN TI PLUS 650 MEG

Gekoppelde boardelek
tronica. Wanneer u het 

optionele EnergyPlus-pakket kiest, kr
ijgt 

u ook het gebruiker
svriendelijke touch-

bedieningspaneel. D
aarmee kunt u alle 

aanwezige systemen vanaf één centra
le plaats 

regelen en controler
en: licht, het vulpe

il van 

alle tanks en de cap
aciteit van de accu’s

.

VAN TI PLUS WONEN & LEVEN

Wooncomfort PLUS. In de gezellige zitgroep 
kunnen Cora en Tino de vele indrukken 
tijdens de reis uitwisselen. En meteen ook 
het volgende reisdoel plannen.



62 63|

21

3

3a

3c

3b

3d

De 1-kolom heftafel biedt bijzo
nder 

veel beenruimte. Bovendien is hij 

bijzonder gemakkelijk en ver naar
 

onderen te schuiven
 om hem tot 

logeerbed om te bouwen

De overgang van woonruimte naar 

bestuurderscabine i
s ononderbroken 

en zorgt daardoor 
voor een 

bijzonder harmonieus totaalbeeld

1.  Zitbank 650 MEG. Dankzij de ergonomisch 
stoelkussens en de draaibare stoelen in de 
bestuurderscabine kan men hier gezellige 
uurtjes met z'n tweeën of met z'n vieren 
doorbrengen.

2.  TV-liftsysteem. De televisie kan heel 
eenvoudig worden in- en uitgeschoven. 
Daardoor is hij tijdens de rit veilig opgeborgen.

3.  Multifunctionele lounge 700 LF. De 
behaaglijke L-zitgroep biedt bijzonder veel 
ruimte voor gezelligheid. Absoluut highlight: 
zij is optioneel om te bouwen in twee extra 
met gordel beveiligde zitplaatsen in de 
rijrichting. En wanneer de gasten willen blijven 
slapen ontstaat hier eveneens eenvoudig een 
comfortabel logeerbed voor twee personen.

LOUNGEOVERZICHT

650 MEG Zitbank

700 LF L-vormige zitgroep met zijzitje

L-VORMIGE ZITGROEP MET ZIJZITJE VAN TI PLUS 700 LF

ZITBANK VAN TI PLUS 650 MEG L-VORMIGE ZITGROEP MET ZIJZITJE VAN TI PLUS 700 LF

L-VORMIGE ZITGROEP MET ZIJZITJEVAN TI PLUS 700 LF

Luchtkussens optim
aliseren 

de vorm van de zitting en d
e 

rugleuning en zorgen
 zo voor 

betere steun tijdens 
de rit

VAN TI PLUS WONEN & LEVEN
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3

2

145 liter AES-
koelkast

met geïntegreerd 
vriesvak 

Sterke kwaliteit: De volledig 

uitschuifbare GRASS-

schuifladen kunnen 
bijzonder ver 

worden geopend en b
ieden veel 

opbergruimte voor proviand

Soft close bovenkaste
n met

automatische vergrendelin
g voor

maximaal bedieningscomfort

Genieten PLUS. In deze 
doordachte keuken wil men 
het liefst alle kruiden ter wereld 
gebruiken. Gelukkig hebben 
Cora en Tino op de markt een 
grote voorraad gekocht.

1.  Beste ruimte-indeling. Het doordachte ruimte- 
concept creëert een moderne ambiance. De 
tegenoverliggende positie van de koelkast 
maakt deze snel toegankelijk.

2.   Hoekkeuken. Hier wordt elke hoek optimaal 
benut. Bijvoorbeeld voor extra bergruimte, een 
bijzonder diepe spoelbak of een hoogwaardige 
3-pits kookplaat met gietijzeren rooster.

3.  Hoogwaardige keukenachterwandbe-
kleding (optioneel). In hetzelfde decor als 
het werkblad past deze harmonieus in het 
totaalbeeld en kan eenvoudig worden afge-
veegd. In de geïntegreerde zwaluwnesten is 
ruimte voor kruiden en meer.

HOEKKEUKEN VAN TI PLUS 700 LF

HOEKKEUKEN VAN TI PLUS 700 LF

HOEKKEUKEN VAN TI PLUS 700 LF

LENGTEKEUKEN VAN TI PLUS 650 MEG

KEUKENOVERZICHT

650 MEG Lengtekeuken

700 LF Hoekkeuken

Meer informatie over onze  
keuken vindt u op pagina 36 - 37.

Dankzij de verlenging
 van het 

werkblad ontstaat hi
er heel 

snel meer ruimte om het 

eten te bereiden

VAN TI PLUS KOKEN & GENIETEN

De lengtekeuken in d
e 

650 MEG is uitgerust 

met een 2-pits kookp
laat
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VAN TI PLUS 700 LF

201 x 80 cm

201 x 80 cm

Dromen PLUS. In de ruim 2 meter 
lange eenpersoonsbedden met super 
comfortabele EvoPore HRC-matrassen 
kunnen Cora en Tino prima slapen en 
over nieuwe reisdoelen dromen.

Onder de ruim 2 meter lange eenperso
onsbedden is 

er veel opbergruim
te met kledingstangen. D

ankzij het 

handige inklapsystee
m en bijzonder ruim

e opening is 

deze zeer goed toeg
ankelijk

De super comfortabele 5-zone EvoPore 

HRC-matrassen kunnen op
tioneel worden 

voorzien van een W
aterGel-toplaag, 

waardoor het nog aan
genamer wordt

Optioneel zorgt een 
panoramadak 

achterin (130 x 45 cm) voor een 

geweldig uitzicht op d
e sterrenhemel

FRANS BED VAN TI PLUS 700 LF

EENPERSOONSBEDDEN VAN TI PLUS 650 MEG

LOGEERBED VAN TI PLUS 700 LF1.  Kledingkast. De slimme indeling creëert 
extra ruimte voor een tot aan het plafond 
reikende kledingkast. Dankzij meerdere 
legplanken en kledingroedes kunt u hier alles 
gemakkelijk opbergen.

2.  Frans bed. Perfect achterin geïntegreerd 
en met een aangenaam soft touch 
wandafwerking kunt u hier genieten van een 
gezonde nachtrust.

3.  Logeerbed. De lounge laat zich heel 
eenvoudig ombouwen in een comfortabel 
logeerbed. De 1-kolom heftafel naar beneden 
schuiven, het op maat gemaakte kussen erin 
leggen en uitrusten.

VAN TI PLUS SLAPEN & DROMEN

 Eenpersoonsbedden  Frans bed

BEDDEN OVERZICHT

650 MEG   2  
700 LF   2-4  

Meer informatie over onze 
bedden vindt op pagina 34 - 35.
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1 LENGTE BADKAMER VAN TI PLUS 700 LF

COMFORT BADKAMER VAN TI PLUS 650 MEG

Comfort badkamer

Lengte badkamer

BADKAMER OVERZICHT

650 MEG Comfort 

badkamer

700 LF Lengte badkamer

Meer informatie over onze 
badkamers vindt u op 
pagina 38 - 39.

LENGTE BADKAMER VAN TI PLUS 700 LF

Badkamercomfort 
PLUS. Hetzij als lengte 
badkamer achterin of 
als comfort badkamer: 
optimale benutting van 
de ruimte behoort hier tot 
de standaarduitrusting. 
Net als hoogwaardige 
armaturen en extra veel 
bergruimte.

COMFORT BADKAMER VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS VERZORGEN & ONTSPANNEN

1.  Lengte badkamer achterin. Dankzij een 
afzonderlijke wastafel die perfect in het 
woongedeelte is geïntegreerd, kan de 
badkamer met toilet en douche gelijktijdig 
worden gebruikt. Een volwaardige 
spiegelkast biedt heel veel ruimte voor alle 
cosmetica.

2.  Verander 1 in 2. In de comfort badkamer 
zorgt een slimme draaiwand ervoor dat 
u in een handomdraai over een bijzonder 
ruime douchecabine beschikt. Via een 
slimme magneetsluiting sluit de douchedeur 
waterdicht met slechts één handgreep.

Stijlvol en praktisc
h: Het 

open opbergrek in d
onkere 

leisteenoptiek biedt
 extra 

opbergruimte voor alles wat 
u snel nodig heeft



L!
VE

 T
IDe Onconventionele

De nummer 1, omdat hij…

 niet alleen qua meubelbouw een echte KNAUS is.

 een fantastische prijs-kwaliteitverhouding biedt.

 door zijn elegante design overtuigt.

Met de optioneel verk
rijgbare 

THULE-fietsendrager kunt 
u tot 

3 fietsen meenemen op vakantie. 

Meer informatie hierover kunt u
 

vinden op pagina 19



72 73|

L!VE TI 650 MF

L!VE TI 650 MEG

L!VE TI 590 MF

L!VE TI 700 MEG

279 cm

232 cm

644 - 752 cm

Compacte indeling  

met Frans bed

Geen zichtbare 

schroefverbindingen
 en 

perfecte overgangen
 

getuigen van de ho
ge 

kwaliteit

Ook als variant met lage 

bedden verkrijgbaar
 

Alle belangrijke funct
ies op één 

plaats: ook in de L!
VE TI  

zorgt de ServiceBox voor  

uitstekend bedienin
gscomfort

L!VE TI INDELINGEN & HIGHLIGHTS

L!VE TI OVERZICHT

2-4   4-5  
 

       

Indelingen 4

Toelaatbaar totaalgewicht kg 3.500 

L!
V

E 
TI

 IN
DE

LI
N

GE
N

 &
 H

IG
H

LI
GH

TS

  indelingenzoeker.knaus.com

  Nachtindelingen kunt u online bekijken op knaus.com

Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 
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Een goed idee voor iedereen. De 
L!VE TI biedt alles wat een trouwe 
reisbegeleider moet hebben. Lea en 
Daniel hebben de 590 MF ingepakt 
voor hun tocht door Nederland.
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L!VE TI 590 MF

L!VE TI WONEN & LEVEN

Lof feeling die blijft hangen. De 
open vormgeving van de ruimte 
en het stijlvolle meubelontwerp 
zorgen voor een bijzonder 
modern totaalbeeld, dat Lea en 
Daniel herinnert aan hun tijd als 
studenten in Stockholm.
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L!VE TI 700 MEG

L!VE TI 700 MEG

L!VE TI 590 MF

L!VE TI 700 MEG

27 ″

Soft close bovenkaste
n 

voor maximaal bedienings- 

en geluidscomfort

Stabiele mechanica 

met gasdrukveer voor
 

eenvoudige bedienin
g

L!VE TI WONEN & LEVEN

LOUNGE OVERZICHT

590 MF Zitbank

650 MF  Zitbank met zijzitje

650 MEG  Zitbank met zijzitje

700 MEG Zitbank met zijzitje

1.  TV-lift voor LED-TV. De Full HD tv 
(optioneel) verdwijnt achter de zitbank en 
neemt zo geen plaats in beslag, als u die op 
dat moment niet nodig hebt.

2.  Doordachte dinette. In de bovenkasten is 
heel veel bergruimte. Dankzij de vouwfunctie 
kunnen de hoogwaardige stores naar 
hartenlust worden opgetrokken of neergelaten.

3.  Elegante vooruitbouw. Het donkere 
afzetdecor volgt de lijn van de cabinebekleding 
en zorgt zo voor een homogene overgang.

Op de juiste plaats 
op het 

juiste moment }

De extra zijzitplaats
 biedt nog meer 

flexibele zitmogelijkheden en zor
gt bij 

het ombouwen van de dinette 
tot een 

logeerbed voor een 
comfortabel ligoppervla

k

De optioneel verkrijg
bare L-zitgroep inc

lusief verschuifbare
 

heftafel met één poot, creëer
t extra woonruimte en zorgt 

voor optimale bewegingsvrijheid 
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1 2

3L!VE TI 700 MEG

Hoogwaardige metalen grepen en 

prachtige integraalm
eubelbouw 

bieden uitstekende 
kwaliteit ook 

op lange termijn

Dankzij de sterke vo
lledig  

uittrekbare laden m
et  

Soft close functie van
  

GRASS zijn de schuifladen
  

bijzonder goed brui
kbaar

HOEKKEUKEN L!VE TI 700 MEG

L!VE TI KOKEN & GENIETEN

KEUKEN OVERZICHT

590 MF Keuken in de lengte

650 MF Hoekkeuken

650 MEG Keuken in de lengte

700 MEG Hoekkeuken

Meer informatie over onze
keukens vindt u op pagina 36 - 37.

KEUKEN IN DE LENGTE L!VE TI 590 MF HOEK KEUKEN L!VE TI 700 MEG

1.  Keukenvariant in de lengte. De keuken in 
de lengte in de 550 MF is compact, biedt 
dankzij het uitklapbare werkbladverlengstuk 
en handige indeling echter ongelooflijk veel 
werk- en opbergruimte.

2.  Extra opbergruimte. De verlengde hoek 
biedt extra ruimte voor vaatwerk en 
voorraden. De afsluitkranen zijn hier ook veilig 
ondergebracht.

3.  Vers gebakken. De optioneel verkrijgbare 
gasoven incl. grillfunctie krijgt een elegante 
plek in het keukenblok.

Met een koelkastvolum
e 

van maximaal 142 liter 

kunt u voldoende v
oorraden 

inpakken en dankzij
 de 

AES-functie hoeft u z
ich 

geen zorgen te maken over 

de energiebron

Eigenzinnig en geheel 
volgens uw smaak. 
Lea en Daniel kunnen 
altijd comfortabel op 
de gezellige zitbank 
zitten. Maar wat zit een 
ontbijt op bed eigenlijk 
in de weg? Niets! In de 
590 MF bevinden de 
keukenladen zich zelfs 
binnen handbereik.
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210 x 81 cm

195 x 81 cm

EENPERSOONSBEDDEN L!VE TI 700 MEG

L!VE TI SLAPEN & DROMEN

 Eenpersoonsbedden  Frans bed

BEDDEN OVERZICHT

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

Meer informatie over onze bedden  
vindt op pagina 34 - 35.

Met de rollattenbode
m in het midden en de beide 

bekledingselementen verandert u 
de eenpersoonsbedd

en 

in een handomdraai in een groot 
tweepersoonsbed

EENPERSOONSBEDDEN L!VE TI 700 MEG

FRANS BED L!VE TI 590 MF FRANS BED L!VE TI 590 MF

Hier ligt u altijd prima. De 
hoogwaardige EvoPore-matrassen 
blijven jarenlang elastisch en vormen 
geen ongemakkelijke putten. Dit vindt 
Daniel vindt net zo geweldig als het meer 
dan 2 meter lange bed en de uitklapbare 
bekleding (optioneel) om het voeteneinde 
van het Franse bed te verlengen.

1.  Praktische opbergruimte. Het Franse bed 
kan eenvoudig omhoog worden geklapt 
voor een gemakkelijke toegang tot de 
onderliggende opbergruimte. U kunt het ook 
van buitenaf bereiken, via de garage achterin.

2.  Perfect geïntegreerd. Het Franse bed 
past op een bijzonder ruimtebesparende 
manier in de indeling. Dit maakt de gehele 
woonruimte nog meer open en biedt 
maximale bewegingsvrijheid.

3.  Kledingkasten onder eenpersoonsbedden. 
Open de deur en de klep en u heeft meteen 
een praktische toegang tot de ruime 
kledingkasten, inclusief de kledingstangen 
aan beide zijden.
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VASTE BADKAMER L!VE TI 700 MEG LENGTE BADKAMER L!VE TI 590 MF

COMFORT BADKAMER L!VE TI 700 MEG

L!VE TI VERZORGEN & ONTSPANNEN

Comfort badkamer

Lengte badkamer 

Vaste badkamer

BADKAMER OVERZICHT

590 MF  Lengte badkamer 

650 MF  Lengte badkamer 

650 MEG Comfort badkamer

700 MEG Vaste badkamer

Meer informatie over 
onze badkamers vindt u op 
pagina 38 - 39.

LENGTE BADKAMER L!VE TI 590 MF1.  Vaste badkamer. Met een vaste douchecabine, een 
hoogwaardige inrichting en een standaard dakkap (28 x 
28 cm) biedt de vaste badkamer maximaal comfort. De 
geoptimaliseerde spiegelkast biedt veel ruimte voor uw 
badkamerbenodigdheden. 

2.  Lengte badkamer. Door de wastafel te verplaatsen naar 
het woongedeelte ontstaat er een afzonderlijke ruimte met 
een comfortabel banktoilet en een douchecabine. Naast de 
rekken en de opbergkasten bij de wastafel biedt de grote 
wandkast boven het toilet ook extra opbergruimte.

Fris voor de dag. Bij de 
vormgeving van de badkamers 
hebben we niet alleen 
aandacht besteed aan uw 
lichaamsverzorging, maar ook 
aan het gebruiksgemak van 
het meubilair. Daarom maken 
we gebruik van oppervlakken 
die gemakkelijk kunnen 
worden schoongemaakt. Zo is 
Lea in een handomdraai klaar 
voor de volgende uitstap.

Bijzonder praktisch: 

Extra opbergvakken
 

onder de wastafel en 

een handdoekdispen
ser

Spiegeloppervlakken
 

verhogen bovendien
 

het riante gevoel



SK
Y 

TIEchte KNAUS kwaliteit: Geen zichtbare 

schroefverbindingen,
 geïsoleerde dak 

met LED-positielichten en o
ersterke 

aluminiumprofielen (Pro.Tec Frame zie 

pagina 16)
Gemakkelijk en snel 

uitbreidbaar: De 
opbouwaccu is van 
buiten toegankelijk

Geen angst voor schu
im en steenslag, de

40 mm dikke ondervloer m
et XPS-isolatie

is van een GFK-beschermlaag voorzien

De universele genie

De nummer 1, omdat hij…

  met het grootste aantal verschillende  
indelingen leverbaar is.

 de meest verkochte half integraal in Duitsland is.

 een fantastische prijs-kwaliteitverhouding biedt.

Alle informatie over het actiem
odel 

PLATINUM SELECTION kunt u 

raadplegen in de ap
arte brochure en on

line op

www.knaus.com/platinumselection  



86 87|

SKY TI 700 MEBSKY TI 590 MF

SKY TI 650 MEG SKY TI 700 MEG

SKY TI 650 MF SKY TI 700 MX

232 cm

279 cm

643 - 752 cm

Flexibele 3D-badkamer met 

gepatenteerde flexib
iliteit

Volwaardige kledingkaste
n 

en enorm dwarsbed

Ruim dwars badkamer achterin

Alles overzichtelijk d
ankzij 

optimaal geplaatste 

achteruitrijcamera

SKY TI INDELINGEN & HIGHLIGHTS

2-6 4 3,5SKY TI OVERZICHT

2-6   4-5  
 

       

Indelingen 6

Toelaatbaar totaalgewicht kg 3.500 

Zo vele verschillende indelingen . Voor Svenja en Paul was de keuze 
helemaal niet zo gemakkelijk. Omdat ze op weg zijn naar de mode 
metropolen van Italië, hebben ze de 700 MEG gekozen. Want door de 
vele opbergvakken is het shoppen onbeperkt.

SK
Y

 T
I I

N
DE

LI
N

GE
N

 &
 H

IG
H

LI
GH

TS

  indelingenzoeker.knaus.com

  Nachtindelingen kunt u online bekijken op knaus.com

Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 
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Frans bed van meer dan 

2 meter lang

Met grote 142 
liter-koelkast

Tot 6 slaapplaatsen wanneer de 

zitgroep wordt omgevormd tot 

een logeerbed en de
 keuze van 

het optioneel verkr
ijgbare hefbed

De garagedeur rechts
 van 80 x 110 cm is 

hier standaard. Modelafhankelijk biedt
 een 

tweede, optioneel verk
rijgbare garagedeur 

aan de bestuurders
zijde een comfortabele 

laadmogelijkheid voor de 
garage achterin
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SKY TI 700 MEG

SKY TI WONEN & LEVEN

Stracciatella-ijs als ontbijt? Hoort gewoon bij 
een vakantie in Italië. En in de gezellige lounge 
kunnen Svenja en Paul daarvan ook elke dag 
en nacht genieten. Zo smaakt Bella Italia.
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SKY TI 650 MF SKY TI 700 MEG

SKY TI 700 MEG

SKY TI 700 MEG

27 "

Groot scherm met
handige liftfunctie

De Soft close kleppen 

sluiten zachtjes en 
vergrendelen autom

atisch

Vlekbestendige Active 

Line bekleding (det
ails 

op pagina 130)

Desgewenst ook 

met stoelverwarming

Speciaal voor de ei
sen in de 

camper en maximaal comfort 

op lange reizen ont
wikkeld

1.  TV-lift voor 27 inch LED-TV. De woonruimte 
heeft ook een elegante uitstraling omdat 
u de 27" Full-HD LED-TV (optioneel) 
met ingebouwde digitale ontvanger en 
omvangrijke aansluitmogelijkheden 
onzichtbaar achter de achterbank kunt laten 
verdwijnen.

2.  Parelmoerwit decor kruislings geschuurd. 
Ziet er goed uit, voelt goed aan en is zo sterk 
dat het ook na vele jaren er nog als nieuw 
uitziet.

3.  Panoramadak & hemelbekleding. 
Bestuurderscabine en woonruimte versmelten 
elegant tot een eenheid. Overdag zorgt het 
panoramadak voor aangenaam veel licht, ‘s 
avonds voor de sfeerverlichting. 

Enorm panoramadak voor 

nieuwe indrukken en een
 

fantastisch uitzicht

SKY TI WONEN & LEVEN

LOUNGE OVERZICHT

590 MF Zitbank

650 MEG Zitbank

650 MF  Zitbank met zijzitje

700 MEB Zitbank met zijzitje

700 MEG Zitbank met zijzitje

700 MX Zitbank met zijzitje



92 93|

3

1 2

HOEKKEUKEN SKY TI 700 MEG

HOEKKEUKEN SKY TI 650 MF HOEKKEUKEN SKY TI 700 MEG

1.  Ruime Hoekkeuken. Deze sluit zich direct aan 
de zitgroep aan en maakt optimaal gebruik van 
de aanwezige ruimte. Voor maximaal werkop-
pervlak en veel bewegingsvrijheid.

2.  Sterke uittrekbare mand. Onder de prima 
toegankelijke gaskranen is er voldoende op-
bergruimte, die dankzij de uittrekbare manden 
ook nog eens uitstekend kan worden benut.

3.  Kogelgelagerde, volledig uittrekbare 
schuifladen. Komen zo ver naar buiten dat 
ze gemakkelijk tot helemaal achterin kunnen 
worden gevuld.

Robuuste & 
onderhoudsvr

iendelijke

roestvrijstalen
 spoelbak

Hoogwaardige uittrekbare 

laden van GRASS: perfect  

qua functie & stabiliteit

De 
sfeerverlichting 

verlicht ook 
de kasten en 

schuifladen

Wat aan deze 
HPL-werkbladen en 

tafelbladen zo bijzo
nder 

is, ziet op pagina 3
0

LED-spotjes voor p
erfecte 

verlichting van 
het werkblad

HOEKKEUKEN SKY TI 700 MEG

SKY TI KOKEN & GENIETEN

KEUKEN OVERZICHT

590 MF Keuken in de lengte

650 MEG Keuken in de lengte

650 MF Hoekkeuken

700 MEB Hoekkeuken

700 MEG Hoekkeuken

700 MX Hoekkeuken

Meer informatie over onze 
keukens vindt u op pagina 36 - 37.

Van de markt direct in de 
pan. Basilicum, rozemarijn, 
tijm - wat ruikt dat lekker! 
En dankzij sterke en 
onderhoudsvriendelijke HPL-
bladen kan daarbij ook rustig 
eens worden geknoeid.
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1

201 x 80 cm 195 x 80 cm

EENPERSOONSBEDDEN SKY TI 700 MEG

1.  Frans bed met uitbreiding. Matras omhoogtillen, 
verlengstuk uitklappen - zo heeft u meer plaats.

2.  Kledingkasten de bedden. Veel ruimte, talrijke 
schappen, kledingstangen aan beide zijden, handige 
verlichting en dankzij de ruime ingang perfect bruikbaar. 
Dat zijn onze nieuwe kledingkasten.

EENPERSOONSBEDDEN SKY TI 700 MEG

FRANS BED SKY TI 650 MF

Gasdrukveren houden
 de klep 

open, zodat u beid
e handen 

kunt gebruiken en 
kleding heel 

eenvoudig kunt oph
angen

Als u graag onder de
 sterrenhemel slaapt, is 

het optionele enorm
e panoramadak  

achterin de perfect
e oplossing voor u

Slapen als op de wolken,

dankzij EvoPore matrassen

Rondom met achterventilatie, 
verwarmd en 

van zacht gecacheer
d hoofd gedeelte vo

orzien: 

Voor een optimale weldadige sfeer

SKY TI SLAPEN & DROMEN

BEDDEN OVERZICHT

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

Meer informatie over onze bedden 
vindt op pagina 34 - 35.  Eenpersoonsbedden  Frans bed  Queensbed

Met de sterren inslapen en met de zon 
opstaan. In de super comfortabele bedden 
plannen Svenja en Pauls ‘s avonds al waar 
ze morgen zullen heengaan. Colosseum, 
Piazza della Signoria of misschien toch 
liever blijven liggen?
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RUIME BADKAMER SKY TI 700 MEG

SKY TI VERZORGEN & ONTSPANNEN

Comfort badkamer

Lengte badkamer

Dwars badkamer achterin

Ruime badkamer

BADKAMER OVERZICHT

590 MF Lengte badkamer

650 MEG Comfort badkamer

650 MF Lengte badkamer

700 MEB Dwars badkamer achterin

700 MEG Ruime badkamer

700 MX Ruime badkamer

Meer informatie over onze badkamers 
vindt u op pagina 38 - 39.

LENGTE BADKAMER SKY TI 700 MEGRUIME BADKAMER SKY TI 650 MEG

De wastafel is 
perfect in de ruim

te 

geïntegreerd & biedt 

een extra aflegvlak

Sfeervol licht op 
de spiegelkast

Make-updoekjes altijd
 bij de 

hand - dat is mogelijk met de 

ruimtebesparend geplaat
ste doekjesdoos

De pvc-vloer 
met yacht look is 
heel slijtvast

1.  Luxe flexibele badkamer. De ruime, afzon-
derlijke douchecabine biedt hier maximaal 
comfort. Hoogwaardige waterkranen en het 
grote dakraam zorgen voor een elegant en 
vriendelijk totaalbeeld.

2.  Doordachte lengtebadkamer achterin. Dankzij 

de zwenkbare wand kan de ruimte efficiënt 

worden benut. De wand kan heel makkelijk in de 

positie worden gezet die u net nodig heeft. Zo 

beschikt u met een kleine moeite over een ruime 

douchecabine of een royale wastafel.

Een badkamer zo fris als 
de Adriawind. Over de 
grote spiegelkast is Svenja 
bijzonder enthousiast. Een 
echte alleskunner dankzij 
geïntegreerde verlichting en 
gecombineerde opbergruimte.
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De centrale ServiceBox bevat 

van elektrische aans
luiting tot 

vorstsensor alle bel
angrijke technische 

voorzieningen en zo
rgt zo voor 

maximaal bedieningscomfort

De veelzijdige

De nummer 1, omdat hij…

 in elk opzicht een echte KNAUS is.

  een uitstekende  
prijs-kwaliteitverhouding biedt.

 dankzij het hefbed max. 6 comfortabele slaapplaatsen heeft.

Met de optioneel ver
krijgbare 

THULE-fietsendrager kunt
 u tot 

3 fietsen meenemen op vakantie. 

Meer informatie hierover kunt 
u 

vinden op pagina 19
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L!VE WAVE 650 MX

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 700 MX

232 cm

De L!VE WAVE heeft niet 

de typische golfvorm
, heeft 

daarentegen max. 215 cm 

stahoogte voor lang
e mensen

Bijzonder ruime vaste badkamer

Compacte indeling met  

luxe Queensbed

Optioneel ook als  
laag bedvariant

Bijzonder ruim door de 

perfecte integratie 
van 

bad en bed achterin

L!VE WAVE INDELINGEN & HIGHLIGHTS
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  indelingenzoeker.knaus.com

  Nachtindelingen kunt u online bekijken op knaus.com
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Met de optioneel ver
krijgbare luifel kunt

 u 

zich buiten echt co
mfortabel voelen en a

ltijd 

rekenen op zonnebe
scherming

Extra opbergruimte 

inbegrepen: De ruime garage 

achterin (afhankelijk
 van 

de indeling) biedt 
u extra 

ruimte voor alles wat u op 

vakantie nodig heef
t

Voor alle omstandigheden. 
Met het standaard hefbed 
heeft de familie Muller genoeg 
ruimte voor drie personen en als 
dochter Paula later alleen reist, 
is de L!VE WAVE ook perfect 
geschikt als 2-persoonsvoertuig.

294 cm

698 - 752 cm

L!VE WAVE OVERZICHT

5-6   4-5  
 

         
Indelingen 5

Toelaatbaar totaalgewicht kg 3.500 

Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 
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L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE WONEN & LEVEN

Modern vormgegeven en leuk voor 
iedereen. De doordachte woonruimte 
biedt volop bewegingsvrijheid en, dankzij 
de standaard zijzitplaats, ook voldoende 
speelruimte voor het hele gezin.
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3 L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 650 MG L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE WONEN & LEVEN

LOUNGE OVERZICHT

650 MG Zitbank met zijzitje

650 MF Zitbank met zijzitje

650 MX Zitbank met zijzitje

700 MEG Zitbank met zijzitje

700 MX Zitbank met zijzitje

1.  Hoogwaardig hefbed. De ladder biedt ge-
makkelijke toegang en de met textiel beklede 
zij-elementen zorgen voor meer comfort.

2.  Multifunctionele zijzitplaats. Hier kunt u niet 
alleen comfortabel zitten, maar ook genieten 
van extra opbergruimte voor alles wat u snel 
bij de hand moet hebben.

3.  Perfect geïntegreerd. Het gedeelte 
voorin is homogeen in de woonruimte 
geїntegreerd en biedt dankzij 
praktische rekjes extra bergruimte. Het 
panoramadakraam zorgt voor extra licht en 
een optimaal ruimteklimaat.

De optioneel verkrijg
bare heftafel 

met één poot kan fun
ctioneel worden 

aangepast aan uw behoeften

De optioneel verkrijg
bare 

L-zitgroep inclusief
 

verschuifbare heftaf
el met 

één poot, creëert e
xtra 

woonruimte en zorgt voor 

optimale bewegingsvrijheid 

Als u kiest voor de 

optioneel verkrijgba
re 

sfeerverlichting, ont
vangt u 

ook het onderhouds
vriendelijke 

keukenachterwandpaneel in dezelfd
e 

uitvoering als het w
erkblad
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L!VE WAVE 650 MG

3

1 2

L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 650 MG L!VE WAVE 650 MG

De Soft close bovenkaste
n sluiten 

zachtjes en vergren
delen automatisch

L!VE WAVE KOKEN & GENIETEN

KEUKEN OVERZICHT

650 MG Hoekkeuken

650 MF Hoekkeuken

650 MX Hoekkeuken

700 MEG Hoekkeuken

700 MX Hoekkeuken

Meer informatie over onze 
keukens vindt u op pagina 36 - 37.

1.  Reusachtige koelkast. In de hoekkeuken is 
plek voor een 133-142 liter-koelkast die dank-
zij AES-functie de energiebron op betrouwba-
re wijze automatisch kiest.

2.  Stabiele gietijzeren rooster. Voor veilig 
kookplezier is het 3-pits kookfornuis uitgerust 
met een hoogwaardig gietijzeren rooster. 
De glasafdekking dient als praktische 
spatbescherming tijdens het bakken.

3.  Soft-Close schuifladen. Niet alleen stil, 
maar ook echt praktisch: Dankzij de volledige 
uittrekfunctie van GRASS kunt u alles 
moeiteloos bereiken.

Behoorlijke power in 
de keuken. Of u nu 
zelfgemaakte spread wilt 
mixen of de tablet wilt 
opladen: De familie Müller 
weet de stopcontacten aan 
de kasten en de console 
echt te waarderen. Dit 
geldt overigens ook voor 
de spatwaterbescherming 
en de kinderbeveiliging. 

Hier is nog meer 
opbergruimte voor 
alle voorraden die 
niet gekoeld hoeven

 
te worden
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L!VE WAVE 650 MG L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 650 MG

212 x 147/135 cm

Dat u hier heerlijk z
ult slapen, ligt 

waarschijnlijk aan de 
uitstekende 

EvoPore matrassen. En wat daaraan 

zo bijzonder is, lee
st u op pagina 32

L!VE WAVE SLAPEN & DROMEN

 Eenpersoonsbedden  Dwarsbed

 Queensbed  Hefbed

  Frans bed

BEDDEN OVERZICHT

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

Meer informatie over onze bedden 
vindt op pagina 34 - 35.

DWARSBED L!VE WAVE 650 MG

1.  Kledingkast. Bij indelingen met Frans bed wordt de plaats 
tussen wastafel en keuken benut voor een plafondhoge 
kledingkast met roede. Bij de eenpersoons- en 
dwarsbedindelingen bevindt de kledingkast zich tussen het 
bed en de koelkast. En bij Queensbed-indelingen is er zelfs 
ruimte voor twee kledingkasten aan de achterwand.

2.  Volop opbergruimte. In de riante bovenkasten heeft u 
veel ruimte voor de dingen die u snel en dagelijks nodig 
heeft. De Soft-Close kleppen sluiten bijzonder stil en zijn 
uiterst duurzaam dankzij de robuuste metalen handgrepen. 

3.  Extra opbergruimte. Voor een optimale gewichtsverdeling 
kunnen zware voorwerpen, zoals ingeblikte levensmiddelen 
of dranken, in de onderste vakken in het midden van het 
voertuig worden opgeborgen.

Ontspanning staat voorop. Het 
standaard hefbed kan eenvoudig naar 
omlaag worden gehaald. Met een 
maximum van 195 x 140 cm biedt meer 
dan genoeg ruimte voor twee personen. 
En dankzij de valbeveiliging kan Paula hier 
absoluut veilig en ontspannen dromen.
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L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 650 MGL!VE WAVE 650 MG

VASTE BADKAMER L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE VERZORGEN & ONTSPANNEN

L!VE badkamer

Lengte badkamer

Vaste badkamer

BADKAMER OVERZICHT

650 MG Vaste badkamer

650 MF  Lengte badkamer

650 MX L!VE badkamer 

700 MEG Vaste badkamer

700 MX Vaste badkamer

Meer informatie over 
onze badkamers vindt u op 
pagina 38 - 39.

De geïntegreerde 
doekjesdispenser is 

een van 

de talloze doordach
te details 

in de L!VE WAVE

1.  Meer dan alleen opbergruimte. Aan 
de ruime wandkast zijn rekken met een 
valbeveiliging voorzien om ervoor te zorgen 
dat tijdens de reis alles mooi op zijn plaats 
blijft. Het spiegeloppervlak creëert een open 
gevoel van ruimte.

2.  Vaste douchecabine. Door de handige 
ruimte-indeling is in de vaste badkamer 
plaats voor een extra douchecabine.

3.  Handdoekhouder. Een praktische helper 
die eenvoudigweg naar boven kan worden 
geklapt als hij niet wordt gebruikt.

Goed verzorgde time-out 
voor de badkamerheld. De 
doordachte vaste badkamer 
in de 650 MG biedt niet alleen 
een afzonderlijke ruimte 
voor persoonlijke hygiëne, 
maar ook tal van rekken en 
een grote spiegelkast. Een 
absoluut pluspunt voor de 
familie Muller.

Er is een heleboel pl
aats. 

Ook moeiteloos voor twee }

In de praktische zw
aluwnesten 

nder de wasbak wordt nog meer 

opbergruimte gecreëerd



SK
Y 

W
AV

E

De ServiceBox combineert alle 

technische voorzien
ingen op één plaats

 

voor maximaal comfort

Waarom het Pro.Tec Frame de 

opbouw zo sterk en duurz
aam 

maakt, leest u op pa
gina 17

De halfintegraal met hefbed

De nummer 1, omdat hij…

  niet zo maar, maar de  
half integraal met hefbed is.

 max. 6 super comfortabele slaapplaatsen biedt.

 ondanks hefbed en 200 cm stahoogte slechts 284 cm hoog is.

Alle informatie over het 

jubileummodel 60 YEARS 

kunt u raadplegen 
in de 

aparte brochure &
 online op

www.knaus.com/60years-

actiemodellen  
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SKY WAVE 650 MF

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 700 MEG

232 cm

284 cm

Gepatenteerde flexibel
e badkamer  

met bijzonder veel bew
egingsvrijheid

Jürgen Thaler, productmanager
KNAUS campers & caravans

Mijn tip

SKY WAVE INDELINGEN & HIGHLIGHTS

Bij deze indelingen is ook nog 
iemand anders enthousiast. 
Door de grote woonruimte in 
de 650 MEG hebben Svenja en 
Paul voldoende plaats om hun 
viervoeter Sam mee op fotoreis 
te nemen.
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 indelingenzoeker.knaus.com

  Nachtindelingen kunt u online 
bekijken op knaus.com
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“De 17 inch lichtmetalen velgen in het exclusief KNAUS 

design met de exclusief hoogwaardige merkbanden 

voor alle seizoenen, zijn de perfecte upgrade voor de 

SKY WAVE. Het dynamische totaalbeeld woord door de 

lichtmetalen velgen compleet.”

De gebogen daklijn ge
eft de SKY WAVE zijn 

naam en zorgt voor maximale hoofdruimte 

in het interieur on
danks het hefbed

Frans bed van meer dan 2 meter lang

SKY WAVE OVERZICHT

5-6   4-5  
 

         
Indelingen 3

Toelaatbaar totaalgewicht kg 3.500 

Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 

698 - 752 cm
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SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE WONEN & LEVEN

Open voor nieuwe avonturen. 
Hoewel Sam het liefst de hele tijd op 
het strand zou willen ravotten, kijkt 
ook hij er naar uit om weer terug te 
gaan naar de gezellige woonruimte.
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31 SKY WAVE 650 MEG SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

Vakantiekaarten eens
 

helemaal anders } 

Dankzij liftfunctie m
et 

gebruiker bijzonder
 

eenvoudig te bedien
en

1.  TV-lift voor 27 inch LED-TV. De woonruimte 
werkt ook elegant en opgeruimd omdat u de 
27" Full-HD LED tv (optioneel) met ingebouwde 
digitale ontvanger onzichtbaar achter de ach-
terbank kunt laten zakken.

2.  Soft close bovenkasten. Sluiten geruisloos 
en vergrendelen automatisch. En dat dankzij 
hoogwaardige scharnieren vele, vele jaren lang.

3.  Optionele L-zitgroep. Hier kunt u het dankzij 
de grote dinette in L-vorm nog gezelliger 
maken. De heftafel op één poot is in alle 
richtingen verschuifbaar.

Hefbed met houten inlegstuk
 en aangenaam 

zacht oppervlak vo
or een gezellige woonsfeer

SKY WAVE WONEN & LEVEN

LOUNGE OVERZICHT

650 MF Zitbank met zijzitje

650 MEG Zitbank met zijzitje 

700 MEG Zitbank met zijzitje 

De vinylvloerbedekkin
g in 

edel yachtoptiek is 
bijzonder 

slijtvast en ziet er 
zelfs na 

vele jaren nog goed
 uit. De 

optioneel verkrijgba
re elektrische 

vloerverwarming of een op 

maat gemaakt tapijt voor ex
tra 

comfort en warme voeten
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1 2SKY WAVE 650 MEG

Prachtige sfeerverlic
hting 

voor een aangename 

stemming (optioneel)

Waarom dit 
HPL-blad zo 

krasvast is, leest 
u op pagina 31

KEUKEN IN DE LENGTE SKY WAVE 650 MEG

KEUKEN IN DE LENGTE SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE KOKEN & GENIETEN

KEUKEN OVERZICHT

650 MF Hoekkeuken

650 MEG Keuken in de lengte

700 MEG Hoekkeuken

Meer informatie over onze 
keukens vindt u op pagina 36 - 37.

1.  Volledig uittrekbare schuifladen. 
Deze kunnen volledig worden 
uitgetrokken en zijn dus heel 
makkelijk te vullen en in te richten. 
De sfeerverlichting onder het 
werkblad verlicht de binnenruimte 
van de schuifladen, zodat u nog 
sneller vindt wat u zoekt.

2.  Grote koelkast. Hoekkeuken of 
keuken in de lengte: hier krijgt u 
altijd een afzonderlijke koelkast 
met een inhoud van 133 / 142 liter.

Iedere greep een genot. 
In de ruime bovenkasten is 
heel veel plaats voor alles wat 
men nodig heeft om het eten 
voor te bereiden, te koken 
& te genieten. En dankzij de 
stille soft close functie gaan 
ze bijzonder makkelijk & snel 
vanzelf weer dicht, als men de 
handen net voor iets anders 
nodig heeft.
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3SKY WAVE 650 MEG

193 x 81 cm

198 x 81 cm

1.  Ruime kledingkasten. Door de toegang 
vanaf de zij- en bovenkant kunt u de 
kledingkasten bijzonder goed gebruiken.

2.  Volwaardig hefbed. Met een ligvlak van 
195 x 140 cm en hoogwaardige EvoPore 
HRC matras slaapt men hier bijzonder 
comfortabel. Voor een comfortabele 
instaphoogte gaat het hefbed extra ver 
naar beneden.

3.  Handig opbergschap. Hier is plek voor 
alles wat u 's nachts of bij het ontwaken 
binnen handbereik wilt hebben. 

EENPERSOONS BEDDEN SKY WAVE 650 MEG

HEFBED SKY WAVE 650 MEGEENPERSOONS BEDDEN SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE SLAPEN & DROMEN

 Eenpersoons bedden  Frans bed  Hefbed

BEDDEN OVERZICHT

650 MF   6    
650 MEG   5    
700 MEG   5   

Meer informatie over onze bedden 
vindt op pagina 34 - 35.

Prima uitzicht voor goede dromen. In 
het grote hefbed heeft Paul Svenja weer 
helemaal voor zich alleen. Daar mag 
Sam niet tussenbeide komen. Hoewel - 
er is zeker voldoende plaats.

Het standaard dakra
am (40 x 40 cm) 

aan de achterzijde 
zorgt voor een 

bijzonder vriendelij
ke sfeer en kan 's 

nachts op natuurlij
ke wijze 

worden verduisterd
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1 2

COMFORT BADKAMER SKY WAVE 650 MEG

COMFORT BADKAMER SKY WAVE 650 MEG COMFORT BADKAMER SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE VERZORGEN & ONTSPANNEN

Ruime badkamer

Lengte badkamer

Comfort badkamer

BADKAMER OVERZICHT

650 MF Lengte badkamer

650 MEG Comfort badkamer

700 MEG Ruime badkamer

Meer informatie over  
onze badkamers vindt u op 
pagina 38 - 39.

Onder de wastafel is de 

toiletpapierhouder 
binnen 

handbereik geplaats
t

1.  Efficiënte zwenkbare wand. Zo ontstaat 
in een handomdraai een douchecabine 
of een volwaardige wasruimte. Door de 
multifunctionaliteit is de comfortabele 
badkamer zeer compact. De bespaarde 
ruimte komt de woonruimte en het 
ruimteaanbod ten goede.

2.  Doordachte bergruimte. De 
aflegvlakken op de spiegel zijn voorzien 
van eigentijdse metalen randen, zodat er 
tijdens het rijden niets uit kan vallen.

Een badkamer om 
verliefd te worden. 
Over de innovatieve 
zwenkbare wand is 
Svenja altijd weer 
enthousiast. Ze verheugt 
zich al bij het stylen op 
de volgende douche.
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Productietechniek van de bekleding is serieafhankelijk.

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

COZY HOME PAKKETTEN

Verfraai uw camper met een COZY HOME pakket. 
Van fris tot klassiek is hier voor elke smaak wat wils. 
Elk pakket bevat twee grote (60 x 40 cm) en kleine 
(40  x   40 cm) kussens die gevuld zijn met veren, alsmede 
een bijpassende tafelloper en twee knuffeldekens.

BEKLEDINGSVARIANTEN

De standaard bekledingsstoffen overtuigen allemaal 

met slijtvast weefsel en een aantrekkelijk design, dat bij het 

betreffende meubeldecor past.

+  Anti-allergisch,  

ademend en huidvriendelijk

+ Getest op hoge kleurechtheid

+ Slijtvast en onderhoudsarm

De ACTIVE LINE bekledingsstoffen zijn uiterst 

onderhoudsvriendelijk Vloeistoffen dringen niet meer 

onmiddellijk door en de allermeeste vlekken kunt u met een 

vochtige doek verwijderen. 

+ Antibacterieel

+ Vlekbestendig

+ Ademend

+  Water-  

& olieafstotend

+ Onderhoudsvriendelijk

Optimaal voor gezinnen &
 hondenbezitters 

vanwege de uitstekende 
onderhoudseigensch

appen

Aangenaam zitcomfort is geen optie, maar behoort tot de standaarduitrusting. 
Het maakt niet uit voor welke bekleding u kiest, op één ding kunt u altijd vertrouwen: op 
het desbetreffende model geoptimaliseerd zitcomfort behoort bij iedere camper van 
KNAUS tot de basisuitrusting. Dat u overal ontspannen aankomt heeft voor ons bovenste 
prioriteit. Afhankelijk van het model maken wij daarom ergonomische zitkussens die uw 

rug optimaal steun bieden en u ook tijdens lange ritten en bij uitgelopen 
etentjes met de familie kunnen ondersteunen, ten behoeve van 
een gezonde lichaamshouding.

 Afhankelijk van het 
model 

ondersteunen de z
itkussens 

de natuurlijke S-v
orm van 

de ruggengraat. Zo begint u 

ontspannen en niet met  

rugpijn aan uw vakantie

 configurator.knaus.com/nl

KNAUS INDIVIDUALITEIT

100% KNAUS  
100% INDIVIDUEEL
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Om ervoor te zorgen 
dat u 

nog vele jaren van 
uw KNAUS 

reisbegeleider kunt
 genieten, 

hechten wij veel belang aan 

hoogwaardige en duurzame 

materialen van de be
kleding.

Stel uw camper zelf samen volgens uw wensen. Met onze talrijke, 
individuele aanpassingsmogelijkheden wordt onze camper de uwe. 
Waar u altijd op kunt vertrouwen is de hoogste KNAUS-kwaliteit en 
optimaal comfort.
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10.0.85090 Hohenstein

L!VE TI WOONWERELD DESIGNVAN TI WOONWERELD DESIGN
NEWNEW

*tegen meerprijs  Model van het kussen is afhankelijk van de serie.

Hoe goed deze bekled
ing bij de 

meubels in de VAN TI PLUS 

past, ziet u vanaf 
pagina 54

MEUBELDECOR 
Matara Teak Tiberino

WOONWERELD 
DESIGN 

Opties voor series

1. BLUE NIGHT NEW

2. COOL GREY

3. TURIN

Active Line* 

4. ACTIVE ROCK

5. ACTIVE ROYAL

Echt leder * 

6. CREAM NATURE NEW

MEUBELDECOR 
Egmond Elm

WOONWERELD  

DESIGN 

Opties voor series

1. ENERGY

2. COOL GREY

Active Line *

3. ACTIVE ROCK

4. ACTIVE ROYAL

Echt leder *

5. CREAM NATURE NEW

VAN TI PLUS WOONWERELD DESIGN

MEUBELDECOR 
Matara Teak Tiberino

WOONWERELD  

DESIGN 

Opties voor series

1. BLUE NIGHT NEW

2. COOL GREY

3. TURIN

Active Line *

4. ACTIVE ROCK

5. ACTIVE ROYAL

Echt leder * 

6. CREAM NATURE NEW

 configurator.knaus.com/nl
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U kiest! Met de keuze van 
de woonwereld, geeft u uw 
voertuig een persoonlijk tintje 
in het interieur. Dit omvat de 
bekledingen, het gordijn- en 
store-ontwerp. Hier krijgt u de 
eerste indrukken om het perfecte 
interieurontwerp voor uw camper 
te vinden.

A. Bekleding

B. Gordijn & store

C. Yachtoptiek

Ontdek onze woonwerelden! Met de verschillende woonwerelden 
die harmonieus zijn afgestemd op de houtoptiek van de betreffende 
bouwserie, kunt u een individueel designaccent zetten.
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L!VE WAVE WOONWERELD DESIGN
NEW

*tegen meerprijs  Model van het kussen is afhankelijk van de serie.

MEUBELDECOR 
Matara Teak Tiberino

WOONWERELD 

DESIGN 

Opties voor series

1. BLUE NIGHT NEW

2. COOL GREY

3. TURIN

Active Line *

4. ACTIVE ROCK

5. ACTIVE ROYAL

Echt leder * 

6. CREAM NATURE NEW

MEUBELDECOR 
Nagano Eik

WOONWERELD 

DESIGN

Opties voor series

1. INDIAN SUMMER

2. BLUE MARINE

3. ENERGY

Active Line * 

4. ACTIVE ROCK

5. ACTIVE ROYAL

Echt leder * 

6. CREAM NATURE NEW

SKY TI & SKY WAVE WOONWERELD DESIGN

 configurator.knaus.com/nl
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 Zoutwaterbestendig & daardoor ook 

optimaal geschikt voor g
ebruik in de winter Meer informatie kunt u 

vinden op pagina 138

VELGEN & BANDEN*

Onze 17"-lichtmetalen velgen in het exclusieve KNAUS design  

zorgen voor een bijzonder harmonieus en dynamisch totaalbeeld.

1. Glanzend zwart gepolijst

2. Titan metallic gelakt

3. Banden incl. 17" lichtmetalen velgen in exclusief KNAUS design 

U kunt alle andere velg- en wieldoppen ontdekken op configurator.knaus.com/nl

NEW

LAKWERK CABINE

FIAT

1. WIT

2.  FER GRIJS* 

(metallic-lak)

MAN

3. WIT

4.  INDIUM GRIJS*  

(metallic-lak)
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Service & servicepartner. We 
zijn er voor u. Voor een inspectie 
of atelierbezoek staan onze 
competente specialisten met hun 
servicewerkplaatsen en diensten 
op maat tot uw beschikking. U 
vindt meer informatie onder  

 dealer.knaustabbert.com

KNAUS lekkagegarantie. We 
weten dat onze producten precies 
leveren wat we beloven. Voor 
al onze recreatieve voertuigen 
bieden wij u in het kader van de 
bij de aflevering van het voertuig 
geldende garantiebepalingen 10 
jaar lekkagegarantie op de door ons 
geproduceerde opbouw, alsmede 
24 maanden garantie door uw 
Knaus Partner.

Streng volgens de norm.
Voor speciale elementen in 
onze voertuigen vertrouwen 
we op partners en leveranciers 
waarmee we vaak een langdurige, 
betrouwbare samenwerking 
hebben. Wij hechten het grootste 
belang aan de kwaliteit van de 
extra componenten. Naleving van 
de geldende wettelijke normen is 
voor ons net zo belangrijk als het 
gebruik van elementen met de 
ISO/IEC-certificering. 

U kunt vertrouwen op onze producten & servicepartners. Een 
onderdeel van de standaarduitrusting van elk KNAUS-voertuig is 
de veiligheid van goed aan te komen. Daarom geven wij op al onze 
producten een tienjarige lekdichtheidsgarantie* en gebruiken wij 
uitsluitend hoogwaardige elementen die u vele jaren plezier geven. 
Voor inspectie- en werkplaatsbezoeken kunt u vertrouwen op de 
competentie van onze servicepartners.

HELDERE DOELEN
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* Voor vrijetijdsvoertuigen van het merk KNAUS geven wij, in het kader van onze garantievoorwaarden, 
naast uw wettelijke garantie, een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw.
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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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DS KNAUS staat voor kwaliteit. Dat 

weten niet alleen w
ij: talrijke 

onderscheidingen bevestigen d
it. 

Dat is wat wij elke dag doen

KNAUS MERKENWERELD

NEW

Trosts & motivatie. Onze onderscheidingen 
stimuleren ons om steeds weer opnieuw 
topprestaties te leveren. En dat willen wij natuurlijk 
ook graag delen met u als onze klant. Een 
verzamelde kroniek van onze onderscheidingen 
vindt u onder:  knaus.com/auszeichnungen

Gebruiksvriendelijke indelingenzoeker. Op weg naar de 
perfecte reisgezel zijn er een aantal vragen die beantwoord 
moeten worden: Hoeveel slaapplaatsen heeft u nodig? Hoe 
groot mag of moet uw KNAUS zijn? Heeft u een vast budget? 
De indelingenzoeker leidt u in enkele seconden naar de voor u 
meest geschikte voertuigen dankzij intuïtieve vragen over de 
belangrijkste punten. 

Nieuwe configurator. Configureer uw persoonlijke vrijheid die 
beweegt. Met de productconfigurator kunt u uw persoonlijke 
KNAUS vvoertuig volgens uw individuele wensen samenstellen 
en zo dichter bij uw eigen KNAUS-droom komen, klik voor klik. 
En tot slot kunt u alles eenvoudig opslaan als PDF, uitprinten en 
delen met familie en vrienden.

Sterk dealer-netwerk. Meer dan 300 merkenpartners in meer 
dan 25 landen wereldwijd: dit enorme dealer-netwerk draagt 
ook bij aan een hoge klanttevredenheid. Vakkundig advies, 
vriendelijke service en spannende evenementen wachten hier 
op u. U kunt de dichtstbijzijnde KNAUS-dealer en de indelingen 
die u daar kunt verwachten in een paar klikken vinden door uw 
postcode in te voeren bij het zoeken naar een dealer. 

Alles direct op  wwww.knaus.com

Hoe vindt u ons. Of het nu bij uw plaatselijke KNAUS dealer is of 
op onze talrijke online kanalen: wij staan tot uw dienst met advies 
en ondersteuning. Dankzij onze sterke community hebben onze 
voertuigen ook herhaaldelijk experts en vakjury's overtuigd en 
hebben ze al talrijke onderscheidingen ontvangen.

KNAUS ONLINE

Of het nu gaat om spannende nieuwe producten, interactieve 
functies of informatie over de afhaling in de fabriek: op de 
KNAUS-website ontdekt u alles wat u moeten weten. Hier is 
een kleine selectie:

 indelingenzoeker.knaus.com

 knaus.com/beurzen-datums

 shop.knaus.com

 knaus.com/fabrieksafhaling

KNAUS is ook actief op de sociale-mediakanalen. In onze Zwaluwblog vindt u 
leuke reisverhalen, op Instagram delen we fascinerende vakantiefoto's met u 
en op Facebook leest u vele spannende artikels over onze voertuigen en het 
merk KNAUS.

 schwalbenblog.knaus.com

 facebook.knaus.com

 youtube.knaus.com

 instagram.knaus.com

De link die u rechtstreeks 

van thuis uit naar uw 

KNAUS-dealer brengt 

dealer.knaus.com 
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RENT AND TRAVEL. U wilt een recreatief voertuig kopen, 
maar wilt graag vooraf testen of deze werkelijk bij u 
past? Dan is het aanbod van RENT AND TRAVEL precies 
de juiste oplossing voor u. Zoek uw favoriete indeling 
gemakkelijk online of in het reisbureau. Samen met een 
over heel Duitsland verdeeld netwerk van meer dan  
170 verhuurstations met meer dan 1900 huurvoertuigen 
en meer dan 380 partnerreisbureaus ondersteunt RENT 
AND TRAVEL u bij uw keuze voor het juiste voertuig. 
Profiteer bovendien van het grote dienstenportfolie zoals 
routevoorstellen en talrijke samenwerkingsverbanden 
met campings & staanplaatsen. Veel plezier met het in 
praktijk testen van uw vakantie!

Online te boeken op  

www.rentandtravel.de 

KNAUS MERKENWERELD

KNAUS Fanshop. Zin om te shoppen? In onze fanshop vindt 
u een grote keuze in artikelen, die reizen nog mooier maken. 
Van attractieve dames- en herenmode, leuke spelletjes tot 
aan de sleutelhanger toe, is er voor een ider wat bij.

Nog geen lid? Meld u dan direct 

aan en mis niets meer van 

mein.knaus.com  
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Vind u heel veel gew
eldige 

KNAUS fanartikelen op 
shop.knaus.com 

mein.KNAUS klantenclub. Als KNAUS klant 
geniet u van een vrijheid die beweegt. Als lid 
van de klantenclub voelt u een vrijheid die 
verbindt. Profiteer van talrijke voordelen, 
zoals exclusieve promoties en grote 
kortingen bij onze samenwerkingspartners! 
Als clublid ontvangt u een uitnodiging 
voor onze jaarlijkse klantenbijeenkomst en 
twee keer per jaar wordt ons informatieve 
klantenmagazine INSIDE per post naar u 
toegestuurd. Het lidmaatschap is 100% 
gratis voor alle KNAUS klanten.

Dit is vrijheid die iedereen beweegt. KNAUS staat niet alleen voor 
hoogwaardige vrijetijdsvoertuigen, maar bovenal voor het plezier van 
caravaning. Laat u verrassen door onze unieke merkenwereld en ontdek 
ons brede aanbod dat de mooiste tijd van het jaar nog kleurrijker maakt. 
Profiteer van ons aanbod zoals o.a. het mein.KNAUS klantenclub, onze 
fanshop of de diensten van ons verhuurportaal RENT AND TRAVEL.
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FRANKANA FREIKO

STERKE PARTNERS & FEATURES

Seizoensbanden van een hoogwaardig merk NEW  

Ze zijn voorzien van zowel een M+S- als 3PMSF- identificatie, wat 
maakt dat dit echte seizoensbanden zijn waarmee zowel in de zomer 
als in de winter, bij hitte, ijs of sneeuw kan worden gereden. Dit 
betekent voor u: geen extra investering voor zomer- of winterbanden 
en -velgen. U hoeft dan ook geen rekening meer te houden met de 

weersgerelateerde en seizoensgebonden bandenwissel.

BWT Waterfilter 

Onze partner voor hygiënische voorziening van vers water. Het hoge 
capaciteit filtersysteem van BWT werd speciaal ontwikkeld voor de 
eisen in onze recreatieve voertuigen. Meer informatie hierover vindt 

u vanaf pagina 26.

VELOCATE GPS-tracker* 

Voor optimale bescherming tegen diefstal zorgt het innovatieve GPS-
plaatsbepalingsysteem van Velocate dankzij intuïtieve app-besturing 
met stil alarm-modus en een zelfvoorzienende gebruiksduur van 
maximaal 3 maanden zonder stroomaansluiting. Meer informatie 
vindt u op pagina 19.

PIONEER Headup Display 

Het Headup display zorgt voor nog meer comfort en veiligheid tijdens het 
rijden. Op een transparant scherm worden alle belangrijke gegevens als 
navigatie en snelheid in het gezichtsveld van de bestuurder geprojecteerd. 

Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 29.

PIONEER navigatiesysteem

Het naadloos geïntegreerde navigatie- en entertainmentsysteem Pioneer 
NavGate EVO kan intuïtief worden bediend. Een geïntegreerde DAB+ 
ontvanger zorgt voor een ruisvrije radio-ontvangst en voor uw ritten zijn reeds 
5.600 kampeerplaatsen door heel Europa opgeslagen. Inclusief 3 jaar updates 
van de kaarten en ook snelle toegang tot achteruitrijcamera en voice control 

per smartphone. 

TEN HAAFT satellietinstallaties

Met de optionele satellietinstallaties van ten Haaft wordt televisie kijken in de 
voertuigen van KNAUS nog leuker, comfortabeler en gebruiksvriendelijker. 
Afhankelijk van het model bieden de installaties Oyster 80 Premium en Oyster 
80 Premium heldere tv-ontvangst en technische highlights zoals bediening per 
app via smartphone en nog veel meer. 

RE
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NEW

ONZE LEVERANCIERS 
& PARTNERS
Met de producten van onze sterke en betrouwbare 
partnerbedrijven wordt elke KNAUS camper nog een 
klein beetje beter. Om ervoor te zorgen dat u ook 
hier kunt vertrouwen op maximale kwaliteitsnormen, 
werken wij uitsluitend samen met geselecteerde 
professionals en ontwikkelen we samen oplossingen op 
maat voor onze recreatieve voertuigen en uw reisplezier.

Meer informatie over de 

MediKit-reisapotheek is 

te vinden op pagina 28

Oyster 80 Premium nu 
in edel antraciet!

* Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen via optionele sensoren (bv. 
deur/raamcontact). Meer informatie vindt u www.velocate.com op www.knaus.com

FRANKANA FREIKO

Er zijn dingen die op de camping gewoon niet 
mogen ontbreken. Vertrouw op de KNAUS 
collectie van onze partner Frankana Freiko. 

1.  Gasadapterset geschikt voor alle Europese 
gasflesaansluitingen | Artikelnr. 651/026

2.  Campingtafel afmetingen (L x B): 115 x 70 cm | 
Artikelnr. 51 012

3.  Campingstoel antraciet | Artikelnr. 651/019

4. Voetsteun antraciet | Artikelnr. 601/143

5. Pannenset 9-delig, ø 20 cm | Artikelnr. 51 013

6. Serviesset Cosmic Blue, 9-delig | Artikelnr. 51 014

7. Mokken met oor set van 4, blauw | Artikelnr. 651/020

Op  shop.knaus.com vindt u het omvangrijke assortiment 

van onze fanshop. Alle info & prijzen over Frankana Freiko zijn 

beschikbaar op  www.frankanafreiko.de

KNAUS REISWERELD

De transportboxen e
.box hebben 

een volume van ruim 300 liter

De trekhaak kan er 

makkelijk worden 
afgenomen

De fietsdrager e.carr
y optioneel 

voor maximaal 4 fietsen

GA-ACTUATION E.HIT GEЇNTEGREERDE ACHTERDRAGER

Elektrisch uitschuifbaar, met voldoende hoog 
draagvermogen en gecombineerd met een afneem-
bare trekhaak is de achterdrager extreem praktisch. 
Met slechts een paar handelingen is de e.hit gereed 
voor de reis: met een druk op de knop schuiven twee 
beweegbare armen naar buiten. Zodra de acces-
soirebasis met inklapbare led-achterlichten erop is 
geplaatst, ontstaat een directe verbinding van de 
elektra met de camper. 

In 7 trappen verste
lbaar

Verandert de stoel i
n een 

comfortabele ligplaats

NEW 4 verschillende adap
ters



Uw KNAUS dealer
verheugt zich al op uw bezoek!

Artikel nr. R08116792-N
L-IN

T

Ontdek de KNAUS-veelzijdigheid op onze sociale mediasites!
Nog meer informatie over het thema KNAUS vindt u op www.knaus.comshop.knaus.com

Fouten en drukfouten zijn voorbehouden. De vermelde specificaties, maatvoering en gewichten, evenals het uiterlijk zijn geldig op het moment van het ter perse gaan 
(08/2020). Veranderingen aan uitvoeringen, technische gegevens, standaardgrootte en prijs zijn voorbehouden. Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische 
aanpassingen in het kader van de bouw/constructie mogelijk, voorzover deze de technische vooruitgang dienen en voordeel voor de klant hebben. Kleine variaties van kleur en 
kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van 
het plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent. De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die 
niet standaard meegeleverd worden en/of die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen 
en daardoor ook niet als optie beschikbaar zal zijn. Kleurafwijkingen zijn door druktechnische redenen mogelijk. Wij adviseren u voor aankoop van één van deze modellen te 
informeren bij uw KNAUS dealer naar de concrete kenmerken, uitvoering en eigenschappen van het door u gekozen model. De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar. 
Leest u ook kritisch de algemene toelichtingen en in het bijzonder het onderdeel over gewichten, beladingsmogelijkheden en toleranties. Het gebruik van beelden en of delen uit de 
brochure en prijslijst is, zonder voorafgaande toestemming van Knaus Tabbert GmbH niet toegestaan.

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

Onze catalogi zijn 
ook beschikbaar v

oor geïntegreerde
 

campers, CUV ‘s en voor caravan
s. Ontdek ook onze 

speciale en jubile
ummodellen in de apa

rte brochures!


