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100 %
KNAUS

LEGENDA CARAVANS

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

 Slaapplaatsen*

 Zitplaatsen

 Eenpersoonsbedden

 Dwarsbed

 Frans bed

 Queensbed

AFKORTINGEN MODELLEN**

Zitgroep 
D Dinette 
L L-zitgroep 
S Salonzitgroep
U U-zitgroep

Bed
E Eenpersoonsbedden
F Frans bed
Q Dwarsbed 
X Queensbett 

Varianten 
B Badkamer
K Kinderkamer
P Panoramakeuken
TR Transport

BEDVARIANTEN

 Kinderbed

 Bedsofa

 Hefbed

 Opklapbed

 Logeerbed

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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Video beschikbaar
youtube.knaus.com

360° beeld beschikbaar
www.knaus.com

KNAUS LEGENDA & FILOSOFIE

NEWNEW

Configurator op 
configurator.knaus.com/nl

*  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.

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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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.

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.
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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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Meer informatie over onze 

innovaties vindt u
 op 

knaustabbert.de/innovation-en  

48 volt elektrisch voertuigsysteem. Een belangrijke 
mijlpaal op weg naar een zelfvoorzienende 
energievoorziening en nieuwe soorten verbruikers: 
een elektrisch voertuigsysteem biedt de 
mogelijkheid om elektrische componenten zoals 
een airconditioningsysteem, een koelkast met groot 
volume, een elektrisch paneelverwarmingssysteem 
of andere intensieve verbruikers zonder directe 
aansluiting op het openbare elektriciteitsnet langer 
of parallel te gebruiken. Dit maakt het mogelijk 
om meer zelfvoorzienend en spontaan te reizen. 
Bovendien kan de energievoorziening aanzienlijk 
worden verminderd of volledig worden vervangen 
door gas. Draagbare accu's, die worden opgeladen 
door middel van recuperatie of multifunctioneel 
kunnen worden gebruikt, vervolledigen de weg naar 
zelfvoorziening in caravaning.

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.



10 11|

SPORT&FUNDESEO

400 TR X 2-4 5 S O 1-2 480 QL X X 4 4 S S 1

vanaf pagina 50vanaf pagina 34

Bij de keuze voor de
 optionele motorfietshouders is 

de 

praktische inklapbar
e zitbank standaard

 aanwezig

DE FLEXIBELE

Meer informatie op:  

www.knaus.com/deseo  

 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? LadingLading

Meer informatie op:  

www.knaus.com/sportandfun 

DE PRAKTISCHE

S = Standaard O = Optie

TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen 1

Toegestane maximum massa kg 1.500 - 2.000

Lengte cm (min/max) 599

Nuttige lengte cm (min/max) 402

Breedte cm (buiten/binnen) 230 / 216

Hoogte cm (buiten/binnen) 258 / 196

Opbouwbeur (standaard) STYLE

Opbouwbeur (optioneel) STYLE PLUS

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 400 TR

TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen 1

Toegestane maximum massa kg 1.300 - 1.700

Lengte cm (min/max) 625

Nuttige lengte cm (min/max) 480

Breedte cm (buiten/binnen) 232 / 216

Hoogte cm (buiten/binnen) 257 / 196

Opbouwbeur (standaard) STYLE

Opbouwbeur (optioneel) --

Bergruimte voorzijde cm 160 x 216

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 480 QL

Met de DESEO kunt u in 
een handomdraai flexibel 
overschakelen van transport naar 
wonen. De unieke constructie zorgt 
voor een bijzonder variabel gebruik 
van ruimte, zodat zelfs twee 
motorfietsen comfortabel kunnen 
worden vervoerd. Aangekomen op 
de bestemming biedt de DESEO 
het hoogste wooncomfort en een 
uniek gevoel van ruimte.

Voor diegenen die niet genoeg 
kunnen krijgen van opbergruimte, is 
de SPORT&FUN de eerste keuze. In de 
reusachtige bergruimte aan de voorzijde 
kan een enorme hoeveelheid bagage 
overzichtelijk worden opgeborgen. De 
grote achterdeur en de dakrails -en 
ladder zijn bijzonder populair bij actieve 
vakantiegangers. Zelfs omvangrijke 
sport- en vrijetijdsuitrusting kan veilig en 
gemakkelijk worden opgeborgen.

  indelingenzoeker.knaus.com
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Ook verkrijgbaar als actiemodel.
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SPORT

400 LK X 4-5 4 O S S

400 QD X 3 4 S S

420 QD X 3 4 S S

450 FU X 4 4 S S

460 EU X 3 4 S S

500 EU X 4 4 S S

500 FU X 4 4 S S

500 KD X 4-6 5 S S O

500 QDK X 4-6 6 S S O

500 UF X 4 4 S S

540 FDK X 4-6 6 S S O

540 UE X 4 4 S S

550 FSK X 4-6 6 S S O

580 QS X 4-6 6 S S O

650 UDF X X X 5-6 6 S O S

vanaf pagina 66
DE VEELZIJDIGE

Meer informatie op:  

www.knaus.com/sport  

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

Wie bent u? Wat zoekt u?

S = Standaard O = Optie

Lading

15 uitvoeringen, en elk 

daarvan is een voltr
effer

TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen 15

Toegestane maximum massa kg 1.100 - 2.500

Lengte cm (min/max) 599 / 861

Nuttige lengte cm (min/max) 400 / 660

Breedte cm (buiten/binnen) 232 - 250 / 216 - 234

Hoogte cm (buiten/binnen) 257 / 196

Opbouwbeur (standaard) STYLE

Opbouwbeur (optioneel) STYLE PLUS

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 500 EU, 500 FU,

500 UF, 500 KD, 540 FDK

Of u nu een alleenstaande 
natuurliefhebber 
bent, een 
ontdekkingsreizigerspaar 
of een grote familie bent: 
de SPORT biedt een grote 
verscheidenheid aan 
indelingen en een unieke 
prijs-prestatieverhouding, 
waarmee iedereen zijn 
vakantiedromen kan waarmaken. 
Hoogste wooncomfort & praktische 
details uiteraard inbegrepen.

  indelingenzoeker.knaus.com
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Ook verkrijgbaar als actiemodel.
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SÜDWIND

420 QD X 3 3 S S

450 FU X 4 4 S S

460 EU X 3 4 S S

500 EU X 4 4 S S

500 FU X 4 4 S S

500 UF X 4 4 S S

500 PF X 3 4 S S

500 QDK X X 5-6 6 S S O

540 UE X 3 4 S S

540 FDK X X 5-6 6 S S O

550 FSK X X 5-6 6 S S O

580 UE X X 4 4 S S

580 QS X X 5-6 5 S S O

650 PXB X 3 4 S S

650 PEB X 3 4 S S

750 UDF X X 7-8 8 S S O O

vanaf pagina 80

16 perfect uitgeruste indelinge
n, waarvan 

3 met panoramakeuken voorin

Meer informatie op:  

www.knaus.com/suedwind  

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

NEW

Wie bent u? Wat zoekt u?

S = Standaard O = Optie

Lading

HET CARAVAN ICOON

TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen 16

Toegestane maximum massa kg 1.300 - 2.500

Lengte cm (min/max) 643 / 947

Nuttige lengte cm (min/max) 444 / 746

Breedte cm (buiten/binnen) 232 - 250 / 216 - 234

Hoogte cm (buiten/binnen) 257 / 196

Opbouwbeur (standaard) KOMFORT

Opbouwbeur (optioneel) PREMIUM

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 450 FU, 540 UE, 540 FDK, 

580 QS, 650 PEB, 650 PXB

Een van de eerste 
caravanmodellen en vandaag 
de dag nog steeds een echt 
succesverhaal: De SÜDWIND 
inspireert al bijna 60 jaar 
met steeds weer nieuwe 
uitrustingskenmerken, 
innovatieve technologieën 
en designhighlights. Als een 
echt icoon en uitvoerig uitgerust 
jubileummodel, overtreft de 60 YEARS 
dit jaar bij wijze van spreken zichzelf.
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  indelingenzoeker.knaus.com

Ook verkrijgbaar 
jubileummodel.
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DE BESTE TECHNIEK VOOR DE 
MOOISTE TIJD VAN HET JAAR

* 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.

Optimaal geproduceerd voor 100% reisplezier. Met 
onze caravans slaat u een steeds beter figuur. Daarvoor 
zorgen intelligente constructies, talrijke innovaties 
en handige functies. Dit leidt allemaal tot grenzeloos 
vakantieplezier.

 Meer informatie over de 

exclusieve 17 " lichtm
etalen velgen 

van KNAUS vindt u op pagina
 94 

1. 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.

2. ROBUUST HIGH STRENGTH GFK-DAK 1

GFK is niet zomaar GFK. Afhankelijk van het glasgehalte varieert het 
weerstandsvermogen. Voor maximale bescherming tegen hagel hebben wij 
daarom gekozen voor de high strength variant met een haast driemaal zo 
hoog percentage glasvezel als bij standaard GFK. 

3. STABIEL PRO.TEC FRAME 2

Het Pro.Tec frame is een bijzonder stevige aluminium profiellijst, die zijwand, 
voorwand, achterwand en het dak met elkaar verbindt. Hij verbetert 
de stabiliteit van de opbouw en dus ook de duurzaamheid van het hele 
voertuig. Bovendien biedt hij de mogelijkheid om de voortent vanaf beide 
kanten in de voortentlijst te trekken. Bijzonder highlight: in het Pro.Tec 
frame is een kamer voor de afdichtingspasta ingewerkt. Die kan dus niet 
meer uitpuilen en zo ontstaat een schone aanblik.

4.  KNAUS CATEYE evolution - ACHTERLICHTEN 2

Met driedimensionale lampengeometrie en dynamische LED-knipperlichten 
zijn de nieuwe CATEYE evolution - achterlichten een verdere ontwikkeling van 
het design van de unieke KNAUS nachtverlichting en verhogen de rijveiligheid.

5. CENTRALE SERVICEBOX 2 & WATERFILTER 3

Alle technische voorzieningen centraal op één plaats. Via de in de zijwand 
geïntegreerde klep zijn alle belangrijke elementen heel eenvoudig en snel 
toegankelijk. Het nieuwe waterfilter wordt altijd onderhoudsvriendelijk 
ingebouwd en is hierdoor zeer goed toegankelijk voor een bijzonder 
eenvoudige installatie en vervanging. Uitvoerige informatie over de 
opbouw van de servicebox vindt u op pagina 23, informatie over het 
waterfiltersysteem vanaf pagina 24.

6. KNAUS WATERDICHTHEIDSGARANTIE*

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 waterdichtheidsgarantie op 
de door ons geproduceerde opbouw, alsmede 24 maanden garantie door uw 
Knaus dealer.

7. DAKAIRCONDITIONING 3

Bij tropische temperaturen zorgen onze optionele 
airconditioningsystemen voor een aangename koeling van het interieur. 
De systemen hebben ook een verwarmingsfunctie en kunnen de 
omgevingslucht ontvochtigen. Met de Dometic Freshjet 2200 (OEM)-
dakairconditioner wordt een efficiënte luchtverdeling in verschillende 
richtingen gegarandeerd dankzij de individueel instelbare luchtstroom en 
kan deze comfortabel met een afstandsbediening worden bediend.

1 Geldt voor alle modellen 2 Modelafhankelijk 3 Optioneel
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1. GEPATENTEERD DOUCHEGORDIJN MET LUCHTKAMER 1, 3

U kent het wel: het natte douchegordijn in een caravan zoekt voortdurend 
lichaamscontact. Dit wordt bij ons voorkomen door een geïntegreerde luchtkamer, die 
het douchegordijn vorm geeft en het op die manier verwijderd houdt van het lichaam. 

2. 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. 

3. NEUSWIEL MET KOGELDRUKMETER 3 
 

Met het nieuwe neuswiel met kogeldrukmeter kunnen beladingsfouten zeer 
eenvoudig worden vermeden. Want hier wordt de actuele kogeldruk direct 
weergegeven zodat u op de juiste manier kunt reageren.

4. OPTIMALE GASVOORZIENING 1 
 

Dankzij het hoogwaardige parallelle hefmechanisme ontstaat er een grote toegang. 
De gasdrukveer zorgt er bovendien voor dat de kap zacht en vanzelf naar boven glijdt. 
Met de optionele aluminium bodem wordt de gasflessenkast voor 2 gasflessen van 
11 kg nog robuuster. De nieuwe gasdrukregelaars van TRUMA 3 laten zich eenvoudiger 
terugplaatsen en beschikken over een geoptimaliseerde duidelijke statusindicator. 
In combinatie met het zeer eenvoudig te vervangen gasfilter 3 worden de complete 
gasinstallatie en alle apparaten op gas effectief beschermd. Residuen worden in een 
verwisselbare filterpad opgevangen, zodat het vervangen van de filterpatronen niet 
meer nodig is.

5. FIETSENDRAGER THULE CARAVAN SUPERB 3

Met een laadvermogen van maximaal 60 kg is de fietsendrager optimaal geschikt 
voor twee fietsen of e-bikes. Hij wordt op de dissel gemonteerd. Dankzij het lage 
platform kan de drager heel eenvoudig worden beladen en biedt hij ook met fietsen 
volledige toegang tot de gaskast.

6. VEILIG ALKO-CHASSIS 1

Het chassis van onze caravans is altijd gegalvaniseerd en zo uitstekend beschermd 
tegen corrosie. Dankzijassen met schuingeplaatste wieldraagarmen en schokdempers 
met oliedruk bent u steeds veilig en comfortabel onderweg.

7. AKS RECHT UIT STABILISATOR 1 & AL-KO AAA PREMIUM REM 3

Voor een veilige rit voorkomt de standaard AKS-rechtuitstabilisator slingerende 
bewegingen en dus ook het gevaarlijke, steeds meer beginnen slingeren van de 
aanhanger. En dankzij de zelfnastelelnde AL-KO AAA Premium rem wordt de caravan 
altijd optimaal op het remmen van het trekvoertuig afgestemd meegeremd.

1 Geldt voor alle modellen 2 Modelafhankelijk 3 Optioneel

Uitstekend uitgerust en relaxed met vakantie. Om 
ervoor te zorgen dat uw vakantie van de eerste tot 
en met de laatste seconde fantastisch is, beschikken 
onze caravans over elementen die zowel het rij- als 
het wooncomfort verhogen. Daarom hechten wij 
net zoveel waarde aan een AKS rijstabilisator als aan 
optimale gasvoorraad.

* 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.

KNAUS KWALITEIT

Uitvoerige informatie over het slaapc
omfort in onze 

caravans vindt u v
anaf pagina 26 en informatie over 

de verschillende bed
varianten vanaf pag

ina 28
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De standaard en optioneel verkrijgbare deurvarianten kunt u in het serieoverzicht vanaf pagina 10 nader bekijken.

UNIEKE SERVICEBOX

A.  Tankaftapkraan

B. Ontluchtingsventielen

C. Elektrische aansluiting

D.  Watertank met reinigingsopening 
Dankzij uittrekbare vulhulp en 
geïntegreerde wateropvangbak 
ontstaat er bij overloop tijdens het 
vulling geen problemen.

E.   Handige opbergruimte 
(modelafhankelijk)

UITRUSTING 1. STYLE 2. STYLE PLUS 3. KOMFORT 4. PREMIUM

Slagregenafdichting (dubbele afdichting)

Raam incl. verduistering -- --

Automotive sluitmechanisme -- --

Meervoudige vergrendeling -- -- --

Verdekte scharnieren -- -- --

2 kledinghaken vast vast inklapbaar inklapbaar

Multifunctionele tas -- -- --

Incl. vuilnisbak -- --

Parapluvak -- -- --

KNAUS OPBOUWDEUREN & SERVICEBOX

600 mm & 700 mm breed 
(modelafhankelijk)
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Zo mooi is het begin van uw vakantie met KNAUS 
Caravans. Met onze verschillende opbouwdeuren kunt 
u alle kanten op. Om ongewenste slagregen en andere 
weersinvloeden veilig buiten te houden, zijn alle KNAUS 
opbouwdeuren uitgerust met een weerbestendige 
dubbele afdichting. De varianten KOMFORT en 
PREMIUM beschikken bovendien over een automotive 
sluitmechanisme en zijn indelingsafhankelijk ook in een 
extra brede uitvoering verkrijgbaar. De moderne en 

ingefreesde sleutels 
glijden bijzonder 
gemakkelijk in het slot 

en blijven niet in d
e 

broekzak haken

De KNAUS ServiceBox: handig & centraal. Van tankaftapkraan via 
ontluchtingsventielen en watertank tot aan de elektrische aansluiting: 
dankzij de nieuw ontwikkelde ServiceBox met perfect in de zijwand 
geïntegreerde klep hebt u op een centrale plaats toegang tot alle belangrijke 
voorzieningen in uw caravan. In plaats van lang zoeken en gecompliceerd 
vullen kunt u zich zo weer snel ontspannen.

Perfect voor de 
kleine inkopen:  
De multifunctionele 

KNAUS tas
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(vergelijkbaar met illustratie)

KNAUS TECHNISCHE VOORZIENINGEN

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

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. 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.

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 vakantiep

lezier.

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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Wij bouwen geen luchtkastelen, maar meubels 
die een goed binnenklimaat creëren. De eisen die 
we aan het meubilair van onze caravans stellen, zijn 
enorm hoog. Met een aantrekkelijk design en veel 
bergruimte is het nog niet opgelost. Duurzaamheid, 
stevige constructies en technologieën, die een leven 
lang enthousiasmeren - dat zijn onze maatstaven.

HOOGWAARDIGE INTEGRALE MEUBELBOUW
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.

1. VOLLEDIG UITTREKBARE STABIELE  
SOFT CLOSE LADEGELEIDERS 2

Dankzij volledig uittrekbare ladegeleiders kunnen de lades 
zo ver worden uitgetrokken dat ze ook tot helemaal achterin 
in- en uitgeruimd kunnen worden. Ze hebben een precieze 
geleiding en sluiten zachtjes – zo lang het voertuig bestaat 
en wellicht ook nog langer.

2. KRASVASTE HPL/CPL OPPERVLAKKEN 1

High Pressure laminaat en Continuous Pressure laminaat 
zijn coatingmaterialen die speciaal voor flinke belasting, 
bijv. in keukens, worden gebruikt. De meerlagige opbouw 
wordt onder zeer hoge druk vervaardigd en met een 
bijzonder resistente deklaag afgewerkt. Dat maakt onze 
werk- en tafelbladen (altijd HPL) en meubelfronten (CPL 
modelafhankelijk) bijzonder krasvast. 

3. HOOGWAARDIGE SFEERVERLICHTING 3

Overal waar indirect licht het welzijn verhoogt, zorgen 
wij voor sfeervolle lichtconcepten. Maar ook het nut 
in de praktijk schiet er niet bij in. De sfeervolle lichtlijst 
onder het keukenwerkblad bijvoorbeeld verlicht in 
geopende stand dan ook de schuifladen. Zo vindt u 
ook 's avonds snel de kurkentrekker. De hoogwaardige 
keukenachterwandbekleding in hetzelfde decor als het 
werkblad dient als handige bescherming tegen vlekken 
en spetters en creëert bovendien een nog stemmiger 
totaalbeeld in de keuken.

4. SOLIDE DEUVEL TECHNIEK 1

Onze meubels worden standaard gemonteerd met een 
hoogwaardige deuvel techniek. Op die manier passen ze 
nauwkeurig en zijn ze duidelijk stabieler, zodat u er na vele 
jaren nog plezier aan beleeft.

1 Geldt voor alle modellen 2 Modelafhankelijk 3 Optioneel
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Hemels in slaap vallen en weer ontspannen wakker worden. 
Om uitgerust aan een dag vol belevenissen te kunnen beginnen, is 
de vormgeving van het slaapgedeelte onze hoogste prioriteit. Ons 
concept omvat hoogwaardige materialen, doordachte details en 
individualiseerbare oplossingen. 

KNAUS SLAAPCOMFORT

Met onze op maat 

gemaakte, optioneel 

verkrijgbare hoeslak
ens 

wordt het ligcomfort 
geoptimaliseerd
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1. UITSTEKENDE EVOPORE HRC MATRAS 1  

 
30% lichter en een 40% lagere hardheidsvermindering 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 duur- 
zaamheid. Want de High-Resilience-Climate technologie 
zorgt ervoor dat de matras zelfs onder veeleisende klimato-
logische omstandigheden zeer elastisch blijft. Voor nog 
exclusiever slaapcomfort zorgt de optionele WaterGel-top-
per (1b) met tot wel 50 mm meer dikte. Het ademende 
schuimstof past zich vloeiend aan het lichaam aan.

2. LATTENBODEM 1 & SCHOTELBODEM 3 
 

Het beste matras is altijd zo goed als haar onderconstructie. 
Daarom bouwen wij standaard hoogwaardige lattenbodems 
(2a) in, waarbij de afstand tussen de afzonderlijke latten 
tegelijkertijd optimale stevigheid en uitstekende ventilatie 
biedt. Voor het speciale extra comfort is een schotelbodem 
(2b) verkrijgbaar. Deze maakt een puntelastische aanpassing 
aan het lichaam en een nog betere zitfunctie mogelijk. In 
combinatie met de WaterGel topper krijgt u zo het maximale 
slaapcomfort.

3. UITBREIDING BED 2, 3

Natuurlijk willen wij voor u ook het maximale uit de 
slaapplaats halen. Hiertoe dragen ook bijzondere detail-
oplos-singen bij, zoals bijvoorbeeld de op maat gemaakte 
rollattenbodems en matrasinleggers bij eenpersoons-
bedden. 

4. OPBERGRUIMTE, STOPCONTACTEN &  
VERLICHTING 2 

 
Nog even 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, doordach-
te oplossingen voor opbergruimte en stopcontacten.

5. STOFFEN RUIMTEVERDELER 2 & WANDBEKLEDING 2 
 

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.

1  Geldt voor alle modellen 2 Modelafhankelijk 3 Optioneel
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Logeerbed Logeerbed 2

LOGEERBED

QUEENSBED

EENPERSOONS
BEDDEN

DWARSBED

FRANS BED

KNAUS BEDVARIANTEN

1.  Stapelbed met 2 etages. Een vast 
geïnstalleerde ladder biedt een com-
fortabele toegang en de uitvalbescher-
ming zorgt voor een veilige nachtrust. 
Onder het bed bevindt zich extra 
opbergruimte.

2.  Optioneel stapelbed met 3 etages. 
Afhankelijk van de indeling ontvangt u 
bij de uitbreiding een extra linnenkast 
of toegang via de garagedeur inclusief 
insectenhor.

KINDERBED *

1.  Twee hoogslapers worden in een handomdraai omgetoverd tot extra 

opbergruimte, die gemakkelijk bereikbaar is vanaf de garagedeur (optioneel) . . .

2.  . . . of door het omklappen in de andere richting, in een behaaglijke 

bank om te luieren & te ontspannen.

OPTIONEEL: MULTIFUNCTIONEEL STAPELBED MET 3 BEDDEN 
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Royaal in elk opzicht. Met een lengte tot 
218 cm heeft iedereen ruimte voor zichzelf 
en dankzij de rollattenbodem met zijn precies 
passende bekleding (optioneel) ontstaat er snel 
een comfortabel tweepersoonsbed.

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

Vanaf beide zijden toegankelijk. Dankzij de 
bijzondere ruimteverdeling is het queensbed 
met 200 x 144 cm ligvlak  van beide kanten 
toegankelijk en biedt hij comfortabel toegang 
tot de badkamer achterin.

Indelingen: SÜDWIND 650 PXB

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 

BEDSOFA
& HEFBED

De opbergruimte onder de hoogsl
aper 

kan bijzonder gem
akkelijk worden geladen 

dankzij de optionele
 toegang van buitenaf

Aangenaam geïntegreerd. Door de volledige 
breedte van het voertuig te gebruiken, wordt 
de ruimte bijzonder efficiënt benut en krijgt u 
bedden tot 210 cm lang.

Indelingen: SPORT&FUN 480 QL, SPORT 400 QD, 420 QD, 
500 KD, 500 QDK, 580 QS, SÜDWIND 420 QD, 500 QDK, 
580 QS

Ruimtebesparend. Het ingebouwde dwarse 
bed biedt tot 200 x 157 cm ligoppervlak. De 
ruimtebesparende inrichting van badkamer en 
bed naast elkaar komt de woonruimte ten goede.

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

Unieke variabiliteit. Een opklapbare bedsofa 
(200 x 140 cm), die als zitbank of als comfortabel 
tweepersoonsbed dient, zet samen met het 
optionele, praktisch hefbed (200 x 140 cm) de 
standaard voor een efficiënt gebruik van de 
ruimte in de DESEO. 

Indelingen: DESEO 400 TR

Optioneel opklapbed. Er kan een 
opklapbed boven de dinette worden 
geplaatst voor een extra, flexibel 
slaapgedeelte. Dit kan in een paar 
eenvoudige stappen van de wand naar 
beneden worden geklapt.

OPKLAPBED*

FANTASTISCH VEELZIJDIG: 
ONZE BEDVARIANTEN

* Meer informatie over de standaard- en optionele uitrusting vindt u in de prijslijst.

exklusief in DESEO
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COMPACTE KEUKEN

KEUKEN IN DE LENGTE

COMPACTE KEUKEN SÜDWIND 460 EU

KEUKEN IN DE LENGTE SPORT 540 FDK

KNAUS KEUKENVARIANTEN
K
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De keuken is voor u het hart van uw huis en zonder een grote 
koelkast kunt u niet van uw vakantie genieten? 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

PANORAMA KEUKEN

PANORAMA KEUKEN SÜDWIND 650 PEB

Koken met uitzicht. In de panorama keuken 
wordt de volledige breedte van het voertuig 
gebruikt, waardoor de opslagruimte en het 
werkoppervlak worden gemaximaliseerd. 
Het gigantische raam aan het keukenblok 
zorgt voor een uniek gevoel van ruimte. 
Afhankelijk van de indeling biedt de koelkast 
hier tot 177 liter volume en een dubbele 
stopsluiting voor gemakkelijke toegang 
vanuit de keuken of de woonruimte.

Indelingen: SÜDWIND 500 PF, 650 PEB, 650 PXB

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

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 177 
liter en dus bijzonder groot kan zijn. 

Indelingen: SPORT&FUN 480 QL, SPORT 500 KD, 500 QDK, 
540 FDK, 580 QS, 650 UDF, SÜDWIND 500 FU, 500 UF,  
500 QDK, 540 UE, 540 FDK, 550 FSK, 580 UE, 580 QS,  
750 UDF
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BADKAMER
VARIANT 7

BADKAMER
VARIANT 2

BADKAMER
VARIANT 1

BADKAMER
VARIANT 3

BADKAMER
VARIANT 6

BADKAMER
VARIANT 5

BADKAMER
VARIANT 4
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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.

Compact en comfortabel. Dankzij het draaibare 
toilet en de ruimtebesparende ingepaste wasbak 
biedt ook de compacte caravan een volwaardige 
wasruimte.

Indelingen: SPORT 400 QD

Verfijnd en enorm. Wie voor het dwarsbed en 
kinderbedden kiest, heeft de grootste badkamer, 
die naast heel veel bewegingsvrijheid zelfs een 
afzonderlijke douche biedt. 
Bij de SPORT-modellen zorgt het 
gepatenteerde KNAUS-douchegordijn 
(optioneel) ervoor dat het water in de 
douchecabine blijft staan; bij de SÜDWIND-
modellen is er een vouwbaar douchescherm 
met magneetsluiting.

Indelingen: SPORT 500 KD, 580 QS, SÜDWIND 500 QDK,  
580 QS
(Afbeelding gelijkaardig)

Perfect gebruik van ruimte & een grote verschei
denheid 

aan badkamers. Van de compacte badkamer voorin tot de 

enorme badkamer achterin met aparte douchecabine

Universeel en doordacht. Dankzij de grote 
wastafel bijzonder praktisch. In de SPORT 
draaibaar, in de SÜDWIND met banktoilet.

Indelingen: SPORT 400 LK, 420 QD, 460 EU, 500 EU,  
500 QDK, 540 UE, SÜDWIND 420 QD, 460 EU, 500 EU,  
540 UE, 580 UE

Slim en ruim. Bij de indelingen met Frans 
bed standaard. In de SPORT met draaibaar 
toilet, de SÜDWIND is uitgerust met een 
hoogwaardig banktoilet.

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

BADKAMERVARIANTEN: VAN 
COMPACT TOT RUIM

Pole position. De compacte badkamer 
voorin overtuigt met een eenvoudig schoon 
te maken banktoilet, een wastafel uit één 
stuk en een grote kast inclusief kledingvak. 
De optionele doucheverlenging omvat een 
uitschuifbare douchekop en het gepatenteerde 
douchegordijn met luchtkamer.

Indelingen: DESEO 400 TR

Innovatief en praktisch. Ruimtebesparende 
hoekwastafel, ruime spiegelkast, 
draaibaar toilet: deze badkamer is een echt 
ruimtebesparend wonder. De optionele 
doucheverlenging bevat het gepatenteerde 
douchegordijn, een douchekop en een 
uittrekbare douchebak in de woonruimte.

Indelingen: SPORT&FUN 480 QL

Douchegordijn in de  SPORT

Douchescherm 
in de SÜDWIND

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. 
Twee ruimtehoge kasten maximaliseren 
bovendien de bergruimte.

Indelingen: SÜDWIND 650 PXB, 650 PEB
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De flexibele

De nummer 1, omdat hij... 

  het tweede hoofdstuk van THE MISSION 
en deel van de revolutie is.

 wonen en vervoeren combineert zoals geen ander dat verenigt.

 met zijn revolutionaire FibreFrame de weg naar de toekomst wijst.

Het zelfdragende fibr
e frame zorgt 

niet alleen voor meer flexibiliteit 

qua indeling en rui
mteontwerp, 

maar ondersteunt oo
k de 

vooruitstrevende vo
rmtaal

De geoptimaliseerde achterklepc
onstructie 

is uitermate stabiel en licht 
qua gewicht. 

Onderscheidende en L
ED-achterlichten 

zorgen voor een bet
ere zichtbaarheid en

 

een modern totaalbeeld
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

258 cm

230 cm599 cm

DESEO OVERZICHT

2-4   5
 

       
Indelingen 1

Toegestane maximum massa kg 1.500 - 2.000

De premium gasflessenkast met centrale servicem
odule aan 

de voorzijde biedt r
uimte voor twee 11 kg gasflessen, e

venals 

praktische toegang t
ot belangrijke aanslu

itingen van de techn
ische 

voorzieningen en voo
r het legen van het 

cassettetoilet

Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 

Tot 4 slaapplaatsen 

dankzij standaard 
bedsofa en 
optioneel hefbed

Optioneel met 
2 motorfietshouders 

Jürgen Thaler, productmanager
KNAUS campers & caravans

Mijn tip

DESEO INDELINGEN & HIGHLIGHTS

De hele wereld in één indeling. De 
DESEO is zo goed gebouwd dat Julia en 
Felix gewoon alles kunnen inladen wat 
hun vakantie perfect maakt.

“De DESEO met zijn reusachtige achterklep is 
voorbestemd voor een uitbreiding van de 
woonruimte. Onze partner WIGO Zelte biedt 
voor de DESEO een speciaal ontwikkelde 
achtertent, die met een voortent kan 
worden gecombineerd.” Meer informatie 
vindt u onder: www.wigo-zelte.de 

D
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De achterklep van het
 voertuig maakt niet 

alleen het laden makkelijk, maar verbindt 

de woonruimte ook met de natuur
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

BERGRUIMTE 
OVERZICHT

400 TR  

D
ES

EO
 V

AR
IA

BI
LI

TE
IT

De gasdrukveren verg
emakkelijken 

het openen en sluite
n, en een speciaal 

mechanisme zorgt ervoor dat 
de 

achterklep stevig op
 zijn plaats blijft 

wanneer deze is geope
nd

DESEO VARIABILITEIT

De 160 x 180 cm brede achterklep en
 het stabiele 

oprijplaat, dat tijde
ns de rit wordt vastgezet door

 

middel van een stang 
en een draaislot, maken het 

laden bijzonder gem
akkelijk. Indien gewenst kunt u 

ook een optionele la
adbrug krijgen

1.  Transport Plus-pakket. Als u kiest voor 
het optionele Transport Plus-pakket, 
ontvangt u een oprijplaat, twee stevige 
motorfietshouders en 10 sjorogen. 
Om alles veilig te kunnen vervoeren, 
omvat het pakket ook een chassis 
met een laadvermogen van maximaal 
2.000 kg. Voor het woongedeelte bevat 
de transportvariant een bijzonder 
plaatsbesparende opklapbare zitbank en 
verder het optionele hefbed.

2.  Gezellig & flexibel. Voor iedereen die 
alleen een motorfiets wil meenemen maar 
niet zonder de comfortabele bedsofa wil, 
kan de standaarduitvoering ook worden 
uitgebreid met een motorfietshouder. 
Bijzonder praktisch: u kunt de variabele 
tafel ook buiten gebruiken dankzij het 
lichte, resistente aluminiumonderstel.

3.  Veilig opgeborgen. Zowel in de standaard- 
als in de transportuitvoering: alle variabele 
meubelen kunnen tijdens het rijden veilig 
aan de zijwand worden bevestigd. Zo heeft 
alles zijn vaste plaats en heeft u genoeg 
ruimte voor fietsen en meer.
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DESEO 400 TR

DESEO WONEN & LEVEN

Grote klep voor zomers genieten. De hele dag 
onderweg en er toch geen genoeg van krijgen. 
Dankzij de enorme achterklep kunnen Julia en 
Felix bij het diner heel relaxed binnen toosten 
met een gevoel alsof ze buiten zitten.

NEW

De optionele insectenh
or kan aan beide zij

den 

volledig worden gesloten. Als alternatief kunnen
 

beide delen tot het 
midden van het voert

uig of 

tot een andere posit
ie worden gesloten. Zo geniet 

u van maximale variabiliteit! 
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

1.    Wegklapbare led-tv. Opdat hij bij 
het vervoer niet beschadigd kan 
raken en zo weinig mogelijk plaats 
inneemt, verdwijnt de 24 inch Full 
HD televisie elegant in de kast. 

2.  Ruime kledingkast. Met heel 
veel plaats voor meerdere weken 
heerlijke vakantiepret. 

3.  Extra bergruimte. Natuurlijk wordt 
in de DESEO ook de ruimte onder de 
zitgroep perfect gebruikt.

DESEO WONEN & LEVEN

De speciale rugkussen
s (optioneel) zijn 

verkrijgbaar in 6 verschillende varian
ten. 

Er is voor elke smaak wat wils

LOUNGE OVERZICHT

400 TR standaard

Bedsofa 

400 TR optie

Bijzonder plaatsbesparende, 

opklapbare zitgroep voor een 

maximale laadoppervlakte

Hier heeft alles een 

perfecte plek

Ook in de transportv
ariant kunt u reken

en 

op een hoog wooncomfort & de opklapbare 

zitbank gebruiken al
s extra slaapplaats
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

Extra legvlakken 

zorgen voor nog meer 
bergruimte 

DESEO KOKEN & GENIETEN

Koken voor twee. Daarvoor 
is het 2-pits kooktoestel 
optimaal, want het is zo 
geplaatst dat het de ruimte 
optimaal benut en voldoende 
plaats biedt voor het bereiden 
van de favoriete gerechten. Bij 
Julia en Felix heel klassiek en 
eenvoudig: lekkere pasta.

KEUKEN OVERZICHT

400 TR Compacte keuken

Meer informatie over 
onze keuken vindt u op
pagina 30 - 31.

De extra krukken 
behoren tot de 
standaarduitrusting 

en 

bieden 2 extra zitplaatsen

1.  Praktische Orga-Box. In de keuken zijn er 
talloze kleine helpers, zoals bijvoorbeeld de 
innovatieve Orga-Box. Die zorgt voor orde 
en houdt alles tijdens de rit op zijn plek.

2.  Moderne uitrusting. De wandnis is zo 
geconstrueerd dat hierin ruimte is voor 
een koffiezetapparaat. Hoogwaardige 
jaloezieën (optioneel) passen optimaal bij 
het stijlvolle totaalplaatje en zorgen voor 
aangename verduistering.

De koelkast is ruimtebesparend 

in het keukenblok ge
ïntegreerd en 

heeft een inhoud va
n 108 liter

Krasbestendige CPL-

meubelfronten & stilsluitende 

bovenkasten met soft close-

functie behoren hie
r tot de 

standaarduitrusting
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140 cm x 200 cm

200 cm x 140 cm

DESEO SLAPEN & DROMEN
Revolutionaire bouwwijze. De rail voor het hefbe

d is 

direct in de B-zuil van het FibreFrame ge ntegreerd

 Bedsofa  Hefbed

BEDDEN OVERZICHT

400 TR Standaard   2-4   
400 TR Optie   2-4   

Meer informatie over onze bedden vindt u  
op pagina 28 - 29.

HEFBED DESEO 400 TR

BEDSOFA DESEO 400 TR BEDSOFA DESEO 400 TR

BEDSOFA & HEFBED DESEO 400 TR

Dankzij de enorme achterklep ligt u i
n de DESEO 

praktisch midden in de natuur 
en, dankzij de 

optionele hordeur, z
onder vervelende be

zoekers

1.  Comfortabele bedsofa. De zitbank 
kan in een paar eenvoudige stappen 
worden omgebouwd tot een comfortabel 
tweepersoonsbed. Dit betekent dat de 
woonruimte bijzonder efficiënt wordt gebruikt 
en biedt deze tijdens de dagmodus veel 
bewegingsvrijheid en transportruimte.

2.  Hefbed (optioneel). Overdag, wanneer het 
hefbed niet nodig is, kan het heel eenvoudig 
naar boven worden geschoven. 's Nachts 
biedt het dankzij hoogwaardige EvoPore HRC 
matrassen maximaal slaapcomfort.

Dankzij de draagban
d op de 

rugleuning kan het b
ed gemakkelijk 

door één persoon w
orden omgebouwd

Uniek ruimtewonder. Daarnet 
nog een comfortabele zitbank, 
nu in een handomdraai 
adoordachte constructie heeft 
Felix de praktische bedsofa 
vliegensvlug omgebouwd. 
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DESEO 400 TRDESEO 400 TR

DESEO 400 TR

1.  Innovatief douchegordijn. Met de 
optionele doucheverlenging ontvangt u 
naast de uitschuifbare douchekop inclusief 
houder, het gepatenteerde KNAUS-
douchegordijn. Dankzij een geleiderail 
aan het plafond kan deze bijzonder 
soepel worden geopend en gesloten. Een 
geїntegreerde luchtkamer maakt van het 
gordijn quasi een douchecabine en houdt 
het verwijderd van het lichaam.

 2.  Ruim vak voor vuil wasgoed. Alweer 
zo'n praktisch detail dat ervoor zorgt 
dat in de DESEO altijd alles uitstekend 
is georganiseerd. In het vak naast het 
toilet kunt u vuil wasgoed of schone 
handdoeken optimaal opbergen waardoor 
u meer ruimte heeft in de kledingkast.

BADKAMER 
OVERZICHT

Meer informatie over onze 
badkamers vindt u op de 
pagina 34 - 35.

Eén badkamer, veel 
mogelijkheden. De 
compacte badkamer biedt 
Julia en Felix niet alleen 
een wellness oase met 
talrijke vakken en extra veel 
opbergruimte, maar ook 
een plek om handdoeken te 
drogen dankzij de praktische, 
inklapbare kledingstang.

Comfortabel en makkelijk 

te reinigen banktoile
t

Veel legvlakken dankz
ij 

verlengde wastafel 

DESEO VERZORGEN & ONTSPANNEN

Badkamer variant 1



SP
OR

T&
FU

N

De elementen van robuust 
ABS-

PMMA kunststof zorgen v
oor een 

opvallende look en 
zien er ook na 

vele jaren nog uit a
ls nieuw

Perfecte verbinding
 van 

materialen en maximale 

stabiliteit dankzij P
ro.Tec Frame 

(meer details op pagin
a 17)

De praktische

De nummer 1, omdat hij...

  gewoonweg een echte legende  
onder de caravans is.

 moeiteloos allerlei sporttoestellen kan transporteren.

  woonbeleving en gebruiksgemak perfect combineert.

Alle informatie over het actiem
odel 

BLACK SELECTION kunt u raadplegen
 

in de aparte brochu
re en online op

www.knaus.com/sport-fun-

black-selection  

De optionele opbergk
lep aan de 

voorkant meet ruim 100 x 120 cm en 

maakt het laden bijzo
nder gemakkelijk
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

257 cm

232 cm 625 cm

SPORT&FUN OVERZICHT

4   4
 

       
Indelingen 1

Toegestane maximum massa kg 1.300 - 1.700

Bergruimte voorkant cm ca. 160 x 216

Met de ladder kunt 
u 

veilig bij het dak komen 

om volumineuze bagage 

zoals surfplanken &
 kajaks 

aan de reling te be
vestigen

De gasflessenkast 
is gescheiden van 
de woonruimte, 
gemakkelijk 
bereikbaar van 
buitenaf en biedt 
plaats aan twee 
11 kg gasflessen

Jürgen Thaler, productmanager
KNAUS campers & caravans

Mijn tip

SPORT&FUN INDELINGEN & HIGHLIGHTS

“Wilt u nog meer vrije ruimte in uw vakantie?  

Dan is de op maat gemaakte en precies passende 

voortent voor de SPORT&FUN van WIGO 

perfect voor u. Gebruiksvriendelijke opbouw 

via strip montage en afneembare zijkanten 

zijn maar een paar van de voordelen.”  

Lees meer op: www.wigo-zelte.de 

Tot maar liefst 
4 slaapplaatsen

Dankzij de optionele
 

motorfietshouder de
 

perfecte combinatie 

van transport- & 
woonruimte

Doet wat hij belooft: SPORT&FUN. Precies 
de juiste caravan voor een surfvakantie. 
Want dankzij de enorme bergruimte voorin 
kan de hele uitrusting mee.
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Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

2 SPORT&FUN 480 QL

172 cm

92 cm

SPORT&FUN VARIABILITEIT

BERGRUIMTE OVERZICHT

480 QL  

SP
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Hier wacht het geïntegree
rde 

oprijplaat (optione
el) om 

gebruikt te worden als u uw 

motorfiets mee wilt nemen

De grote achterdeur
 met een 

breedte van 92 cm biedt 

de beste voorwaarden voor 

comfortabel in- en uitladen

1.  Optionele motorfietshouder. In combinatie met slim gepositioneerde 

sjormogelijkheden wordt uw motorfiets tijdens de rit optimaal 

vastgezet. Voor een eenvoudige belading is optioneel een geïntegreerd 

oprijplatform beschikbaar. 

2.  Comfortabel laden. De serviceklep rechts (65 x 80 cm) behoort tot de 

standaarduitrusting. In combinatie met de optionele opbergklep links 

(100 x 120 cm) heeft u een praktische doorlaadmogelijkheid voor een 

efficiënt gebruik van de opbergruimte voorin.

3.  Enorme bergruimte voorin. Maximale opbergruimte, perfecte 

verdeling van de lading en het gewicht over de hele breedte van het 

voertuig en praktische toegang dankzij het opklapbare en in hoogte 

verstelbare bed. En natuurlijk belooft het doordachte ontwerp van de 

indeling ook de best mogelijke rijeigenschappen bij een juiste belading.

4.  Verzonken sjorogen. Opdat u uw lading optimaal kunt beveiligen 

en er geen obstakels ontstaan, mocht er al eens geen lading vast te 

sjorren zijn.

5.  Duurzame materialen. De hoogwaardige vloerbedekking van vinyl is 

bijzonder duurzaam en ziet er zelfs na vele jaren nog goed uit.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN WONEN & LEVEN

Voor surfers en globetrotters. Terwijl 
Julia het temperament van de Atlantische 
kust uittest, kan Felix zich ook eens gaan 
verdiepen in zijn reisgids om alvast de 
volgende bestemming te vinden.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Wie heeft nou  
wijnglazen nodig ?

SPORT&FUN WONEN & LEVEN

1.  Extra tweepersoonsbed. De loungesofa kan in 

een paar eenvoudige stappen worden omge- 

bouwd tot een comfortabel tweepersoonsbed 

dankzij de standaard, perfect passende bekleding.

2.  Opbergruimte & zitplaats in één. De praktische 

kubuskruk heeft een vaste plaats onder de 

koelkast, kan desgewenst als zitplaats worden 

gebruikt en biedt extra opbergruimte.

3.  Eenvoudig inladen. Precies daar waar u het nodig 

heeft: 230 V-stopcontact en USB-aansluiting.

4.  Praktisch & doordacht. Afstandsbediening 

en bril kunnen worden opgeborgen in het 

geïntegreerde vak.

LOUNGE OVERZICHT

480 QL L-vormig

De comfortabele en ruime 

zitgroep is optioneel 

verkrijgbaar met water- en 

olieafstotende ActiveLine 
stoffen bekleding
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Het robuuste HPL-
werkblad is gemakkelijk 

in het onderhoud 
en 

ongevoelig voor kra
ssen: 

waarom dat zo is, leest 

u op pagina 25

SPORT&FUN KOKEN & GENIETEN

Wie kiest voor de 

apothekerskast, kri
jgt 

er extra ruimte bij

De kleppen kunnen 

ver geopend worden 

en zijn heel stabie
l

KEUKEN OVERZICHT

480 QL Keuken in de lengte

Meer informatie over onze 
keuken vindt u op pagina 
30 - 31.

1.  Hoogwaardig 3-pits kooktoestel. Espresso maken en tegelijkertijd pasta 

koken én saus bereiden – dankzij het stabiele gietijzeren rooster geen 

wankele zaak.

2.  Kamerhoge 142 liter koelkast. Standaard met diepvriesvak en 

automatische energieselectie (AES-functie) voor uw voedingsmiddelen.

3.  Optioneel uischuifbare apotheek. De hoge, smalle constructie biedt een 

maximale, goed georganiseerde opbergruimte met een optimaal gebruik 

van de ruimte.

4.  Multifunctionele opbergruimte. De box onder de koelkast kan 

eenvoudig volledig worden uitgetrokken en biedt extra opbergruimte voor 

uw benodigdheden. Het dient ook als extra zitplaats.

Veilig opgeborgen: 
Hier bevindt 

zich de optionele, 

uischuifbare 19 "-tv 
met HD-tuner
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

199 cm
143 cm

125 cm

Waarom de EvoPore

koudschuimmatrassen 

zo bijzonder zijn, 
leest u op pagina 27

Bergruimte bij de 

vleet, zodat u altijd 
alles kwijt kunt

SPORT&FUN SLAPEN & DROMEN

Omklappen en in een diepe slaap vallen. 
Zo'n bed kan eigenlijk niet groot genoeg 
zijn, als het aan Julia ligt. Felix vindt de 
praktische klapfunctie leuk want daardoor 
verliezen ze geen centimeter bergruimte.

 Logeerbed Dwarsbed

BEDDEN OVERZICHT

480 QL   4  

Meer informatie over onze bedden 
vindt u op de pagina's 28 - 29.

1.  Inklapbaar bed. De gasdrukveren maken van het opklappen van het 
standaard dwarsbed kinderspel en u heeft voorin altijd gemakkelijk 
toegang tot de opbergruimte onder het bed.

2.  In hoogte verstelbaar bed. Als alternatief voor de inklapbare 
variant kunt u in de SPORT&FUN ook een in hoogte verstelbaar 
bed met hoogwaardig verstelmechanisme kiezen. Met de volledige 
transportcapaciteit van de bergruimte aan de voorzijde kan deze 
ook gebruikt worden om in de verhoogde positie te slapen. Het kan 
ook schuin omhoog geklapt worden, bijvoorbeeld als u bijzonder 
omvangrijke bagage wilt vervoeren.

Het standaard boegvenster z
orgt voor optimale 

ventilatie en een li
chtdoorlatende woonruimte. 

En dankzij de insectenh
or en de verduistering 

kunt u genieten va
n een ongestoorde 

nachtrust 

en een muggenvrije woonruimte
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QLSPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN VERZORGEN & ONTSPANNEN

Badkamer variant 2

BADKAMER 
OVERZICHT

Meer informatie over onze 
badkamers vindt u op de 
pagina's 32 - 33.

Zonnebad to go. Na een 
dag in de Spaanse hitte 
vindt Julia hier een welkome 
verfrissing. En de praktische 
kasten zijn superleuk.

1.  Uittrekbare douche. De badkamer kan 
heel gemakkelijk met een douchebak 
worden uitgebreid (optioneel). Ook 
inbegrepen in de doucheverlenging: 
Een hoogwaardige douchekop inclusief 
houder naast de deur - klaar voor 
gebruik in de douchebak.

2.  Uitstekende benutting van 
de ruimte. Veel plaats voor een 
ontspannen, avontuurlijke vakantie. 
Hier wordt elke hoek benut.

Een grote douche 
in een compacte 

caravan: de option
eel 

uittrekbare douchek
uip 

maakt het mogelijk



Exclusieve KNAUS CATEYE 

evolution - achterlichten voor
 

verhoogde rijveiligh
eid

De veelzijdige

De nummer 1, omdat hij... 

  voor tot maar liefst 6 vakantiegangers 
comfortabele slaapplaatsen in petto heeft.

  een fantastische prijs-kwaliteitverhouding biedt.

  in 15 optimaal uitgeruste indelingen verkrijgbaar is

SP
O

RT

Alle informatie over het actiem
odel 

SILVER SELECTION kunt u terugvinde
n 

in de aparte brochu
re & online op

www.knaus.com/sport-silver-selectio
n  

Zijwanden standaard in 

aluminium hamerslagplaat
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SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 400 QD

SPORT 420 QD

SPORT 450 FU

SPORT 460 EU

SPORT 500 EU

SPORT 500 FU

SPORT 500 UF

SPORT 500 KD

SPORT 500 QDK

SPORT 540 UE

SPORT 550 FSK

SPORT 580 QS

SPORT 650 UDF

257 cm

599 - 861 cm
232 - 250 cm

Met het steunwiel 

incl. kogeldrukmeter 

(optioneel) worden 

beladingsfouten 
vermeden

SPORT OVERZICHT

3-6   4-8
 

         
Indelingen 15

Toegestane maximum massa kg 1.100 - 2.500

Omloopmaat voortent cm 828 - 1.088

 �indelingenzoeker.knaus.com

 Nachtindelingen�kunt�u�online�bekijken�op�knaus.com

Perfect voor groter
e families dankzij 

multifunctionele hoo
gslaper (optioneel)

Dwarsbed in plaats va
n zitgroep voorin

Met de optionele Dometic 

Freshjet 2200 OEM-

airconditioning kunt u alt
ijd 

zorgen voor een in
dividueel, 

aangenaam klimaat

Met de tot 100 x 120 cm 

(optioneel) grote g
aragedeur 

wordt het laden kin
derspel

Met het steunwiel 

incl. kogeldrukmeter 

(optioneel) werden 

beladingsfouten 
vermeden

Optioneel met een 

enorme 177 liter koelkast

Geweldige uitzichten met 

het SkyRoof panoramadak
SPORT INDELINGEN�&�HIGHLIGHTS

Lang leve de SPORT! 
Met�de�grote�ruimte�
kan�familie�Bauer�alles�
inpakken�voor�een�
geslaagde�actieve�vakantie�
in�het�Beierse�Woud�en�
iedereen�is�enthousiast.
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Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 
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Iedereen blij. De kinderen zijn blij 
met de ruimte voor een luidruchtig 
kussengevecht. De ouders met de 
duurzame meubels en stoffering.
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IJs + sport = }

De LED-spots kunnen 

willekeurig worden 

verschoven: precies
 

waar u op dat moment 

licht nodig hebt

Hoogwaardige 
sfeerverlichting voo

r 

gezellige avonden

SPORT WONEN & LEVEN

LOUNGE OVERZICHT

400 LK Dinette & 
 halve dinette

400 QD Dinette

420 QD Dinette

450 FU U-zitgroep

460 EU Dinette

500 UF U-zitgroep

500 EU U-zitgroep

500 FU U-zitgroep

500 KD Dinette

500 QDK Dinette

540 UE U-zitgroep

540 FDK Dinette

550 FSK Salonzitgroep

580 QS Salonzitgroep

650 UDF   U-zitgroep  

& Dinette

Rookmelders (optioneel) 
verhogen de 

veiligheid en zorge
n voor een goed 

gevoel en een onbe
zorgde vakantie

1.  Modern meubeldesign. Donker houtdecor 
met nerven overdwars in combinatie met 
lichte plafondkasten zien er zeer elegant uit.

2.  KNAUS opbouwdeur. Als standaard STYLE-
deur of de optionele STYLE PLUS-variant 
met raam: Met de in tweeën gedeelde deur 
kunt u ventileren en tegelijkertijd kleine 
kinderen en honden veilig binnen houden.

3.  Ombouwbare zitgroep. Dankzij precies 
passende bekleding (gedeeltelijk optioneel) 
ontstaat in een handomdraai een comfort-
abel, extra bed.
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COMPACTE KEUKEN SPORT 500 UF

KEUKEN IN DE LENGTE SPORT 540 FDK

Optimaal 
toegankelijke gask

ranen

Hoogwaardig interieur: alle 

meubelgrepen zijn va
n metaal

Het robuuste 
HPL-werkblad 

is gemakkelijk in 
het onderhoud en 

ongevoelig voor 

krassen: waarom dat 
zo is, leest u op 

pagina 25

SPORT KOKEN & GENIETEN

Keuken in topvorm. Of het 
nu gaat om vers geperst 
sinaasappelsap voor het ontbijt 
of een lekkere groenteschotel 
's avonds. Hier kan het gezin 
Bauer naar believen smullen.

KEUKEN OVERZICHT

400 LK Compacte keuken

400 QD Compacte keuken

420 QD Keuken in de lengte

450 FU Compacte keuken

460 EU Compacte keuken

500 UF Compacte keuken

500 EU Compacte keuken

500 FU Compacte keuken

500 KD Keuken in de lengte

500 QDK Keuken in de lengte

540 UE Compacte keuken

540 FDK Keuken in de lengte

550 FSK Compacte keuken

580 QS Keuken in de lengte

650 UDF Keuken in de lengte

Meer informatie over onze 
keuken vindt u op pagina 30 - 31.

SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK 1.  Keukenachterwandbekleding (optioneel). 
Beschermt tegen spatten tijdens de 
bereiding van maaltijden en het koken, en 
zorgt daarenboven voor een harmonieus 
totaalbeeld.

2.  Volledig uittrekbare schuifladen. U kunt 
ze zover uittrekken dat u ze comfortabel tot 
helemaal achterin kunt gebruiken.

3.  Groot 3-pits kooktoestel. Veel plaats 
voor meerdere kook- of braadpannen 
tegelijkertijd, die dankzij het massieve 
gietijzeren rooster absoluut veilig staan.

Hier standaard  
met grote 142 
liter koelkast incl. 
AES-functie
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198 x 86 cm 198 x 86 cm

  Eenpersoons  
bedden

 Frans bed  Kinderbed

 Dwarsbed

EENPERSOONSBEDDEN SPORT 500 EU

KINDERBED SPORT 540 FDK FRANS BED SPORT 540 FDK

KINDERBED & OMGEBOUWD LOGEERBED SPORT 540 FDK

SPORT SLAPEN & DROMEN

Gratis bedlinnen optie? Hoe goed een 
verhaaltje voor het slapengaan ook is. In 
het bed van de ouders is ze nog steeds 
een beetje beter. En wie zou de kleine 
Mathilda de schuld kunnen geven van 
die zalige glimlach?

BEDDEN OVERZICHT

400 LK   4 - 5    
400 QD   3    
420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   3    

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

540 UE   4    

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

Meer informatie over onze bedden  
op pagina 28 - 29.

1.  Comfortabele kinderbedden. In 
elke indeling met een ‘K’ vindt u 
comfortabele kinderbedden en extra 
veel bergruimte in de bak onder het bed.

2.  Frans bed. Dankzij de aansluitende 
badkamer wordt de woonruimte bij 
indelingen met Frans bed tot in de 
laatste hoek perfect benut. 

3.  Bezoekersvriendelijk logeerbed. 
In bepaalde indelingen kunt u de 
dinette ombouwen tot een logeerbed 
(gedeeltelijk optioneel).

De wandbekleding van 

textiel (optioneel) 
zorgt voor 

een bijzonder aang
enaam 

ruimte- en slaapklimaat

Dankzij de lattenbod
em (optioneel) op 

wielen worden de eenpersoo
nsbedden 

met enkele handeling
en in een groot 

tweepersoonsbed omgetoverd

Talrijke opbergvakke
n en grote 

opbergkasten biede
n voldoende 

ruimte voor alles wat u snel 

bij de hand moet hebben
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Efficiënt gebruik van de ruimte. 

De wastafel is optimaal in de 

hoek geïntegreerd e
n biedt talrijke 

opbergvakken voor 
cosmetica

SPORT VERZORGEN & ONTSPANNEN

Badkamervariant 4

Badkamervariant 5

Badkamervariant 6

Badkamervariant 3

1.  Badkamervariant 5. Indelingen met Frans bed 

beschikken altijd over een afgesloten toiletruimte 

met douche (optioneel) en een wasgedeelte met 

een open toegang tot de woonruimte. 

2.  Badkamervariant 6. Bij indelingen met 

dwarsbed en kinderbedden is de badkamer 

bijzonder ruim en heeft een aparte douche.

3.  Badkamervariant 4. De perfect geïntegreerde 

wastafel biedt een verlengd rek. Met de optionele 

doucheverlenging wordt de badkamer in een 

handomdraai omgetoverd tot een douchecabine.

En de ruime onderkast 

biedt bijzonder ve
el 

opbergruimte

Het hele gezin verhe
ugt zich 

op de royale spiegel

BADKAMER 
OVERZICHT

Meer informatie over onze 
badkamers vindt u op de 
pagina 34 - 35.

Op uw plaats, start, en 
poetsen maar! Geen 
sportieve discipline, maar 
toch leuk voor het hele 
gezin. Vooral bij de moderne 
wastafelkast.
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Perfecte verbinding van 

materialen en maximale 

stabiliteit dankzij Pro.Tec Frame 

(meer details op pagina 17)

De nummer 1, omdat hij... 

  daadwerkelijk één van de eerste  
caravanmodellen überhaupt is.

 met max. 8 slaapplaatsen en zeer efficiënte ruimte-indeling biedt.

 met 16 goed doordachte indelingen straalt.

Het caravan icoon

De praktische 

gasflessenkast biedt
 

extra opbergruimte en 

ruimte voor twee 11 kg 

gasflessen en is gem
akkelijk 

toegankelijk voor o
nderhoud 

en vervanging

Het elegante gladde 
plaatwerk 

zorgt optioneel voo
r een 

bijzonder moderne uitstraling

Alle informatie over het jubile
ummodel 60 YEARS 

kunt u raadplegen 
in de aparte brochu

re & online op

www.knaus.com/60years-actiemodellen  
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SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 750 UDF

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 500 QDK SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 550 FSK

SÜDWIND 500 PF

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 EU SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND 650 PEB

SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 500 UF

SÜDWIND 500 FU

257 cm

643 - 947 cm

232 - 250 cm

Het kinderstapelbed
 is optioneel 

ook met 3 bedden verkrijgba
ar

SÜDWIND OVERZICHT

3-8   4-9

           
Indelingen 16

Toegestane maximum massa kg 1.300 - 2.500

Omloopmaat voortent cm 872 - 1.172

 �indelingenzoeker.knaus.com

 �Nachtindelingen�kunt�u�online�
bekijken�op�knaus.com

Dankzij de praktisch
e 

insectenhordeur bl
ijven 

(optioneel) muggen & 
vliegen buiten

Optionele garagedeur
 aan beide 

zijden (60 x 95 cm) voor een 

comfortabele doorlaadm
ogelijkheid

De KNAUS CATEYE 

evolution - achterlichten 

zorgen met dynamische 

LED-knipperlichten vo
or 

meer rijveiligheid

In de panoramakeuken 
hebt u tijdens het

 

koken uniek uitzic
ht

Gezinsindeling met heel 

grote badkamer

SÜDWIND�INDELINGEN�&�HIGHLIGHTS

Sterke indelingen 
voor actievelingen. De�
SÜDWIND�brengt�iedereen�in�
vakantiestemming.�En�in�de�
kindvriendelijke�540�FDK�is�
dankzij�het�kinderstapelbed�
achterin�voldoende�plaats�voor�
een�vakantie�met�z'n�vieren.�

Bedvariant achterin voor perfect
e 

benutting van de ruimte

SÜ
D

W
IN

D
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DE
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N
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H
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TS

NEW

Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 

Bijzonder compacte 

eenpersoonsbed ind
elingen
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SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND WONEN & LEVEN

Frisse wind voor de gezinsvakantie. Hier 
mag gewoon alles - en dat is ook gewenst. 
Kleuren, spelen, snoepen, lezen, ravotten en 
natuurlijk gezellig samen knuffelen. Daarvan 
geniet het gezin Bauer met volle teugen.
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SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 540 FDKSÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

24 "

Dankzij de heftafel m
et één 

zuil is er op elke plaats 

meteen veel beenruimte

SÜDWIND WONEN & LEVEN

LOUNGE OVERZICHT

420 QD Dinette

450 FU U-zitgroep

460 EU U-zitgroep

500 EU U-zitgroep

500 FU U-zitgroep

500 UF U-zitgroep

500 PF Salonzitgroep

500 QDK Dinette

540 UE U-zitgroep

540 FDK Dinette

550 FSK Salonzitgroep

580 UE U-zitgroep

580 QS Salonzitgroep

650 PXB  L-zitgroep  

met zijzitje

650 PEB  L-zitgroep  

met zijzitje

750 UDF  U-zitgroep & 

Dinette

De plooibare gordijnen bieden 

praktische zichtwering

NEW

Time out voor de 
volwassenen }

1.  Gezellige zitgroep. Dankzij de 
ergonomische kussens zit men 
hier ook na vele uren nog zeer 
comfortabel. De ombouw tot 
logeerbed is bijzonder eenvoudig.

2.  Draaibare en draaiende lcd-tv 
(optioneel). Dankzij de flexibele 
tv-houder kunt u zowel vanuit de 
zitgroep als vanuit uw bed tv kijken.

 3.  Enorme SkyRoof. Het panoramadak 
biedt een prachtig uitzicht in de 
zithoek. Perfect vakantiegevoel bij 
alle weersomstandigheden.

Snel en eenvoudig omhoog 

klappen van de ban
k voor 

eenvoudige toegang tot de 

opbergruimte eronder

 U kunt het niet zie
n, maar wel horen: Het optionele 

KNAUS Bluetooth geluidssysteem speelt uw favoriete muziek in 

de beste kwaliteit af via twee luidsprekers
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KEUKEN IN DE LENGTE SÜDWIND 540 FDK

PANORAMAKEUKEN SÜDWIND 650 PEB

Volledig uittrekbare 

Soft close schuifladen 

verhogen het bedienings- 
en geluidscomfort

SÜDWIND KOKEN & GENIETEN

Het lievelingseten smaakt 
overal. Maar in vakantie nog 
beter en vooral als mama en 
papa koken. Op het 3-pits 
kooktoestel is voldoende 
plaats voor gezinsporties.Eenmalig uitzicht: de 

panoramakeuken is een 

genot voor alle zin
tuigen

KEUKEN OVERZICHT

420 QD Compacte keuken

450 FU Compacte keuken

460 EU Compacte keuken

500 EU Compacte keuken

500 FU Keuken in de lengte

500 UF Keuken in de lengte

500 PF Panoramakeuken

500 QDK Keuken in de lengte

540 UE Keuken in de lengte

540 FDK Keuken in de lengte

550 FSK Keuken in de lengte

580 UE Keuken in de lengte

580 OS Keuken in de lengte

650 PXB Panoramakeuken

650 PEB Panoramakeuken

750 UDF Keuken in de lengte

Meer informatie over onze 
keuken vindt u op pagina 30 - 31.

NEW

NEW

COMPACTE KEUKEN SÜDWIND 500 EU

KEUKEN IN DE LENGTE  SÜDWIND 540 FDK 1.  Compacte keuken. Van de in het keukenblok 
geïntegreerde koelkast tot veel opbergruimte 
en het gasfornuis: hier is alles beschikbaar en 
bijzonder ruimtebesparend ingericht.

2.  Hoogwaardige achterwandpanelen in de 
keuken (optioneel). Beschermt tegen vlekken 
en spatten tijdens het koken en ziet er, dank-
zij dezelfde inrichting als het werkblad en de 
sfeerverlichting, bijzonder stijlvol uit.

3.  3-pits kooktoestel met elektrische onts-
teking. Verwarmd bliksemsnel en dankzij 
het nobele gegoten rooster hebben 3 potten 
tegelijkertijd een veilige stand.

De enorme 177 liter 

koelkast kan gemakkelijk in 

beide richtingen w
orden 

geopend dankzij de 

dubbele stopsluiting
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SÜDWIND 580 QSSÜDWIND 580 QS

KINDERBED SÜDWIND 540 FDK

EENPERSOONSBEDDEN SÜDWIND 540 UE

Het onderste bed 

kan omhoog worden 

geklapt, om flexibele 

opbergruimte te creëren

t/m 144 cm breed

t/m 200 cm lang

QUEENSBED SÜDWIND 650 PXB

Zacht hoofd- en zijdeel en een 

wandbekleding met een look van lee
r zorgen 

voor een voelbaar 
hoogwaardige ambiance

SÜDWIND SLAPEN & DROMEN

Een plek om weg te dromen. De bedden 
zijn zo geplaatst dat ze net een kleine oase 
zijn waar men zich kan terugtrekken. Zo 
kan men aan één kant nog een hoofdstuk 
in het boek lezen, terwijl men aan de 
andere kant al in dromenland is.

De optionele hoeslak
ens zijn 

perfect afgestemd op de vorm 

van de bedden en 
zorgen voor 

maximaal ligcomfort en een 

bekleding op maat

  Eenpersoons- 
bedden

 Fans bed

 Kinderbed

 Dwarsbed

BEDDEN OVERZICHT

420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   3    
500 EU   4    
500 FU   4    
500 UF   4    
500 PF   3    
500 QDK   5 - 6    
540 UE   3    
540 FDK   5 - 6    

550 FSK   5 - 6    
580 UE   4    
580 QS   5 - 6    
650 PXB   3    
650 PEB   3    
750 UDF   7 - 8     

Meer informatie over onze bedden  
op pagina 28 - 29.

 Queensbed

1.  Functionele kinderbedden. Het 
2-etagebed kan optioneel bij enkele 
indelingen met een linnenkast of een 3e 
etage worden aangevuld. Altijd standaard 
meegeleverd: valbeveiliging en een vaste 
ladder voor optimale veiligheid.

2.  Uitbreidbare eenpersoonsbedden. In 
een handomdraai verandert u 2 aparte 
langsbedden in een grote ligplaats.

3.  Opbergruimte. Tot twee grote 
kledingkasten bieden u voldoende 
opbergruimte voor uw reisgarderobe.

Lattenbodem (optioneel) op wielen 

uittrekken, kussens 
plaatsen, en u 

heeft een comfortabel tweepersoonsbed
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SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 450 FU SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 650 PXB

Wat een badkamer! 
De grote wastafel biedt 
voldoende plaats voor 
alles. Ook om met pa een 
beetje plezier te hebben.

Talrijke schappen 

bieden plaats voor
 alle 

belangrijke spullen

SÜDWIND VERZORGEN & ONTSPANNEN

Badkamervariant 6

Badkamervariant 7

Badkamervariant 5

Badkamervariant 4

BADKAMER 
OVERZICHT

Meer informatie over onze 
badkamers vindt u op de 
pagina's 32 - 33.

Praktische details: 
De 

inklapbare kledingstang 
voor het ophangen 

van handdoeken en
 

doucheartikelen

NEW

1.  Badkamervariant 6 achterin. Hier hebt u 
bijzonder veel bewegingsvrijheid, een grote 
wastafel en een aparte douche. 

2.  Badkamervariant 7 achterin. De badkamer 
achterin biedt optimale ruimte-efficiëntie 
doordat de gehele breedte van de binnenruimte 
wordt benut. Zo ontstaat er ruimte voor een 
afzonderlijke, royale douchecabine.

3.  Badkamervariant 5. De gescheiden 
toiletruimte met praktisch banktoilet is 
bijzonder praktisch voor gezinnen.

4.  Badkamervariant 4.  Bijzonder praktisch 
dankzij de perfect geïntegreerde wastafel met 
verlengd rek en banktoilet. 
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*tegen meerprijs  Model van het kussen is afhankelijk van de serie.

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 onderhouds-

vriendelijk 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

100% KNAUS  
100% INDIVIDUEEL

KNAUS INDIVIDUALITEIT

DESEO WOONWERELD DESIGN 

SPORT&FUN WOONWERELD DESIGN 

MEUBELDECOR 
Nagano Oak

WOONWERELD 
DESIGN

Opties voor series
1. OBSIDIAN
2. TALOS

Active Line *  
3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

MEUBELDECOR
Salem Oak

WOONWERELD 
DESIGN

Opties voor standaard 

modellen
1. FRESH MINT
2. PETROL FUN

Active Line *  
3. ACTIVE ROCK

Ontwerp uw caravan individueel volgens uw eigen ideeën. Met onze 
talrijke decopaketten en bekledingsvarianten verandert onze caravan in 
die van u. U kunt daarbij altijd vertrouwen op hoogste KNAUS kwaliteit en 
optimaal comfort.

 Zoutwaterbestendig & daardoor ook 

optimaal geschikt voor g
ebruik in de winter

VELGEN 

Onze 17"-lichtmetalen velgen in het exclusieve KNAUS design  

zorgen voor een bijzonder harmonieus en dynamisch totaalbeeld.

1. Glanzend zwart gepolijst

2. Titaniummetallic gelakt

U kunt alle andere velg- en wieldoppen ontdekken op 

 configurator.knaus.com/nl

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

SPORT WOONWERELD DESIGN 

MEUBELDECOR 
Egmond Elm

WOONWERELD 
DESIGN 

Opties voor series
1. GREY COMFORT
2. CASUAL SILVER

Active Line *  
3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

MEUBELDECOR 
Olmo Pavarotti

WOONWERELD 
DESIGN 

Opties voor series
1. COOL GREY
2. ENERGY

Active Line *  
3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

SÜDWIND WOONWERELD DESIGN 

COZY HOME PAKKETTEN

Verfraai uw caravan 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.

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

Aangenaam zitcomfort is niet optioneel, maar behoort tot de standaarduitrusting. 
Ongeacht voor welke stof en kussens u kiest, van één ding kunt u op aan: tot de 
basisuitrusting van elke KNAUS caravan hoort een geoptimaliseerd zitcomfort voor 
het betreffende model. Daarom bouwen wij ergonomische stoelkussens in die van het 
model afhankelijk zijn. Deze ondersteunen uw rug optimaal 
en kunnen ook op lange avonden en bij uitgebreide 
gezinsmaaltijden een gezonde lichaamshouding 
ondersteunen.

 Afhankelijk van het 

model ondersteunen 
de 

stoelkussens de nat
uurlijke 

S-vorm van de wervelkolom

KNAUS INDIVIDUALITEIT

  configurator.knaus.com/nl
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CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
3. PLATZ
Knaus Eurostar
Ober- und Luxusklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
3. PLATZ
Knaus Südwind Exclusive
Obere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
2. PLATZ
Knaus Südwind/Silver Selection 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
2. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2019
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2020
3. PLATZ
Knaus Sport (Silver Selection) 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2020
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

GESAMTSIEGER
GESAMTSIEGER

Gewinner in der Kategorie

Zielgruppen-Fokus

KNAUS TABBERT GMBH

Knaus Sport & Fun

160119_EU_Innovation_Award_Urkunden_englisch.indd   13 19.01.16   15:40

WINNER Any Caravan £18,000 - £21,000

Knaus Sport & Fun

WINNER Any Caravan £21,000 - £24,000

Elddis Avanté 840

WINNER Any Caravan £24,000 - £29,000

Elddis Crusader Storm

WINNER Any Caravan £29,000 - £34,000

Bessacarr By Design 560

WINNER Any Caravan over £34,000

Knaus StarClass 695

WINNER Any Family Caravan

Bessacarr by Design 650

WINNER Any Large Family Caravan

Elddis Avanté 868

2ND PLACE Any Large Family Caravan

Knaus Südwind 580 QS

WINNER Any Two Berth Caravan

Elddis Affinity 520

2ND PLACE Any Two Berth Caravan

Knaus StarClass 480

WINNER Any Caravan over 8ft wide

Knaus StarClass 695

2ND PLACE Any Caravan over 8ft wide

Bailey Alicanto Grande Sintra

WINNER Any Caravan £29,000-£34,000

Knaus StarClass 565

2ND PLACE Any Caravan £29,000-£34,000

Bailey Alicanto Grande Estoril

WINNER Any Caravan over £34,000

Knaus StarClass 695

2ND PLACE Any Caravan over £34,000

Buccaneer Barracuda

WINNER Any Family Caravan

Bailey Pegasus Grande Messina

2ND PLACE Any Family Caravan

Knaus Südwind 580 UE
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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 

HELDERE DOELEN

STERKE SERVICE
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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

|102 103

Satellietinstallatie 
& televisie laten 
zich bedienen 
met slechts één 
afstandsbediening.

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.

RE
IS

W
ER

EL
D

STERKE PARTNERS & FEATURES

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 22.

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 17.

WIGO Voor- en achtertenten

Wanneer het om op maat gemaakte voor- en achtertenten gaat, 

vertrouwen wij op onze partner WIGO. Van de gebruikersvriendelijke 

stormband en afneembare zijkanten tot aan de combinatie van voor- 

en achtertent biedt de tentexpert uit Hessen praktische en ten dele 

speciaal voor KNAUS caravans op maat gemaakte producten aan om de 

woonruimte naar buiten toe uit te breiden.

TRUMA rangeerhulp 

Voor perfect en comfortabel rangeren kunt u uw caravan** optioneel 

uitrusten met het bijpassende TRUMA Mover rangeersysteem. 

Deze maakt nauwkeurig manoeuvreren en het exact aankoppelen 

aan het trekkende voertuig mogelijk via een intuïtieve, doelmatige 

afstandsbediening. Hellingen tot 10% en zelfs eenzijdige hindernissen 

en oneffen terrein meestert de TRUMA Mover zonder problemen. 

Dankzij de automatische stopfunctie en de terugrolvergrendeling 

biedt hij bovendien maximale veiligheid.

TEN HAAFT satellietinstallaties

Met de optionele satellietinstallaties van ten Haaft wordt 

tv-kijken in de KNAUS voertuigen nog comfortabeler en 

gebruikersvriendelijker. Onze tv-pakketten garanderen dankzij 

de ruimtebesparende, extreem windbestendige CARO+ Premium 

satellietinstallatie en 24" tot 32" tv’s maximaal entertainment 

alsmede een heldere tv-ontvangst. 

NEW

Meer informatie over de 

MediKit-reisapotheek is 

te vinden op pagina 19

Bovendien is de hardware voorbereid  om de communicatie met het systeem via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact) verder uit te brieden. Meer informatie vindt u op www.velocate.com of www.knaus.com.
** Beschikbaarheid en uitvoering van het rangeersysteem zijn afhankelijk van het model.

KNAUS REISWERELDOnmisbaar voor fietsers
 en 

actieve vakantiegan
gers

Dankzij het lage pla
tform 

kan de drager heel
 eenvoudig 

worden beladen en m
aakt 

hij ook met fietsen volledige 

toegang tot de gas
kast mogelijk

THULE FIETSDRAGER

Voor een veilig en gebruikersgemakkelijk 
vervoer van uw fietsen of e-bikes is de Thule 
Caravan SUPERB het optimale uitrustingsfeature. 
Dankzij de montage op de dissel en 
vergrendelbare schuifbeugel worden de fietsen 
zelfs bij zware wegen- en weeromstandigheden 
veilig op hun plaats gehouden.

In 7 trappen verste
lbaar

Verandert de stoel i
n een 

comfortabele ligplaats

NEW 4 verschillende adap
ters

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
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Uw KNAUS dealer
verheugt zich op uw bezoek!

Onze catalogi zijn 
ook beschikbaar v

oor 

semi-geïntegreerde en
 geïntegreerde cam

pers 

en CUV ‘s. Ontdek ook onze sp
eciale en 

jubileummodellen in de apa
rte brochures!

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




