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In de zomer van 2021 zal het Fiat-basisvoertuig wijzigen van de DUCATO versie 7 naar de DUCATO versie 8. Een afbeelding van de Ducato versie 8 is om organisatorische 
redenen helaas nog niet mogelijk. Dus houd er s.v.p.rekening mee dat sommige illustraties van de DUCATO niet overeenkomen met de huidige (nieuwe) versie.
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reisgezel samen. Erg handig viareisgezel samen. Erg handig via

configurator.knaus.co
m/nl

configurator.knaus.co
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Ruimte XL, dynamiek XL, 
Ruimte XL, dynamiek XL, 

comfort XL: De BOXDRIVE op 
comfort XL: De BOXDRIVE op 

een MAN TGE is ook verkrijgbaa
r 

een MAN TGE is ook verkrijgbaa
r 

als 600 XL model met hoog dak.
als 600 XL model met hoog dak.
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100 %
KNAUS

LEGENDA CUV

Video beschikbaar
youtube.knaus.com

360° beeld beschikbaar
www.knaus.com

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

Dwarsbedvarianten

 Dwarsbed

 Hef-dwarsbed

 

Eenpersoonsbedvarianten

 Eenpersoonsbedden

  

 Boven: Hef-dwarsbed
Onder: Dwarsbed
Dwarsbed als 
een logeerbed

Boven: Eenpersoonshefbedden
Onder: Eenpersoonsbedden

Eenpersoonshefbedden

Extra bedvarianten

	 Hefbed	voorin

 Bed in hoog dak

 Bed in uitklapdak

 Logeerbed

*  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.

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

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.

KNAUS LEGENDA & FILOSOFIE
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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

Anders

 Slaapplaatsen *

 Gordelzitplaatsen

 Laadvolume

 Voertuighoogte

HD  Chassishoogte 268 cm

H2  Chassishoogte 252 cm

H3  Chassishoogte 276 cm

XL  

33L  Chassis 3,3 t Light

35L  Chassis 3,5 t Light

35M  Chassis 3,5 t Maxi

Chassis + hoog dak = Fiat 308 cm / MAN 297 cm
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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 meer 60 jaar caravaning.O
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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

KNAUS ONDERNEMING & GESCHIEDENIS
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Een ontroerend succ
esverhaal: onze 

Een ontroerend succ
esverhaal: onze 

aantrekkelijke speci
ale modellen ter 

aantrekkelijke speci
ale modellen ter 

gelegenheid van het
 60-jarig bestaan 

gelegenheid van het
 60-jarig bestaan 

bieden tal van uitrustingskenmerken 
bieden tal van uitrustingskenmerken 

voor de beste prijsvoor de beste prijs

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 ongeveer 3.000 
medewerkers, waarvan velen al meer dan 30 jaar en meer 
bij ons 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.



8 9|

540 = 541 cm

600 = 598 / 599 cm

630 = 636 cm

H3
FIAT

282 cm

HD
MAN TGE

268 cm

XL
FIAT

312 cm

XL
MAN TGE

297 cm

35L 35MH2
FIAT

258 cm

33L

680 = 684 cm

KNAUS AFMETINGEN & CHASSIS

ONZE CUV – NET ZO GROOTS 
ALS UW VAKANTIEPLANNEN

MAXI CHASSIS: VOOR IEDEREEN 
DIE GROTE PLANNEN HEEFT

Voertuiglengtes
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Het toelaatbaar tota
algewicht 

Het toelaatbaar tota
algewicht 

bij het standaard Fiat Light 
bij het standaard Fiat Light 

Chassis is modelafhankelijkChassis is modelafhankelijk

Iedereen reist op zijn eigen manier. Daarom bieden onze CUV’s 
maximale veelzijdigheid, zodat u precies het passende model 
voor uw vakantiedromen vindt. Dankzij de verschillende voertuig 
maten zijn avontuurlijke paren net zo gelukkig als het grote gezin.

Het 3,5 ton chassis is stan
daard voor 

Het 3,5 ton chassis is stan
daard voor 

voertuigen op MAN TGE. U kunt de 
voertuigen op MAN TGE. U kunt de 

exacte uitrusting o
nline vinden op  

exacte uitrusting o
nline vinden op  

configurator.knaus.co
m

configurator.knaus.co
m  

Het optionele Fiat Maxi Chassis biedt een geoptimaliseerd laadvermogen en 
een grotere aanhangerlast. Om het extra gewicht over de CUV te verdelen, 
worden de aslasten voor en achter aangepast en grotere 16″ wielen en 
sterkere remmen toegepast. Vooral de grote en bovendien zelfventilerende 
remschijven zorgen ook bij bergritten voor optimale rijeigenschappen.

Meer informatie over de standaarduitrusting en opties vindt u in de actuele prijslijst en op  configurator.knaus.com/nl
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Perfect gebouwd vanaf de grond. Een sterke fundering vormt de 
basis voor elk huis. Hetzelfde geldt voor onze voertuigen. Daarom 
bouwen wij op de juiste chassis van Fiat en MAN. Daarbij houden 
we altijd in het oog wat belangrijk is in de afzonderlijke series, voor 
wie ze gemaakt zijn en hoe we er het beste uit kunnen halen. en hoe 
we het beste uit ze kunnen halen voor onderweg en bij aankomst.

1. GERAFFINEERD EXTERIEURDESIGN 1

Bij het exterieurdesign zorgen we er altijd voor dat de designtaal 
van het basisvoertuig harmonieus geïntegreerd wordt in onze 
KNAUS stijl. Dit is bijvoorbeeld te zien voorin en bij het spatbord 
met onzichtbare schroefverbindingen. Opvallend design van 
de voorkant en een beknopte radiator grille maken een sterk 
statement. De harmonieuze integratie van de cabine in combinatie 
met de aerodynamisch gevormde motorkap zorgt voor een 
dynamisch silhouet. 

2.  AUTOMOTIVE INTERIEUR 1

Een duidelijk gestructureerd dashboard is essentieel om tijdens 
het rijden het overzicht te behouden. Daarom zijn alle belangrijke 
elementen hier zo gerangschikt dat ze snel en gemakkelijk 
kunnen worden bereikt. Praktische opbergvakken en intuïtieve 
bedieningsconcepten maken de cabine tot een perfect uitgeruste 
werkplek voor de bestuurder. Bij MAN TGE-voertuigen biedt het 
standaard multifunctionele display “Plus” een optimaal overzicht. 
Het monochrome TFT-display toont actuele informatie zoals de 
buitentemperatuur, de resterende actieradius en het gemiddelde 
verbruik. Ook de rijhulpsystemen kunnen gemakkelijk via dit 
display worden bediend. In het ergste geval bieden de standaard 
airbags 1 voor bestuurder en voorpassagier bescherming. 

3. UITSTEKEND RIJCOMFORT 1

Optimale sporing, minder rolbewegingen en een optimaal 
rijgedrag in bochten: daarvoor zorgt de 2-kanaals luchtvering 2, 3 
op de achteras. Dit verhoogt niet alleen het rijcomfort, maar 
ook de veiligheid. De automatische versnellingsbak wordt 
aanbevolen voor lange ritten 3. Een echt comfort pluspunt, net 
als de elektronische parkeerrem 2, 3. De elektromechanische 
stuurbekrachtiging 1 zorgt voor een aanzienlijk pluspunt in het 
rijplezier en voor gemakkelijk in- en uitparkeren. De besturing 
wordt automatisch aangepast aan de snelheid. Voor maximale 
rijveiligheid zijn alle voertuigen standaard uitgerust met ABS, ESP 
en Hill Holder.

4. INTELLIGENTE HULPSYSTEMEN 2

Vermoeidheidsherkenning 3, herkenning van verkeerstekens 3,  
elektronische immobilisator 1, … de lijst van moderne rijhulpsystemen 
is lang. Vele daarvan behoren al tot de standaarduitrusting van onze 
voertuigen, zoals de noodremassistent op MAN TGE-voertuigen. 
Met verdere optionele systemen kunt u uw KNAUS precies op uw 
behoeften	afstemmen.

1 Geldt voor alle modellen 2 Modelafhankelijk	 3 Optioneel

Alle opties en inform
atie over de  

Alle opties en inform
atie over de  

KNAUS basisvoertuigen zi
jn te vinden op  

KNAUS basisvoertuigen zi
jn te vinden op  

configurator.knaus.c
om

configurator.knaus.c
om  

De basisvoertuigen van de afzonderlijke modellen vindt u in het serieoverzicht vanaf blz. 12.

KNAUS CHASSIS

In de zomer van 2021 zal het Fiat-basisvoertuig wijzigen van de DUCATO versie 7 naar de DUCATO versie 8. Een afbeelding van de Ducato versie 8 is om organisatorische 
redenen helaas nog niet mogelijk. Dus houd er s.v.p.rekening mee dat sommige illustraties van de DUCATO niet overeenkomen met de huidige (nieuwe) versie.

80

80
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BOXSTAR BOXLIFE

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

Ontdek het multifunctionele Vario 
Ontdek het multifunctionele Vario 

achterconcept vanaf
 pagina 52

achterconcept vanaf
 pagina 52

Wat is nou comfortabeler Wat is nou comfortabeler 

dan een heerlijk va
st bed, 

dan een heerlijk va
st bed, 

dat op uw wacht?dat op uw wacht?

Meer informatie op:  Meer informatie op:  

www.knaus.com/boxlifewww.knaus.com/boxlife  

TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen� 5

Toelaatbaar�totaalgewicht�kg 3.300 - 3.500 

Maximaal�laadvermogen�kg ca. 500 - 650

Lengte cm (min/max) 541 / 636

Breedte cm (buiten/binnen) 205 / 187

Hoogte cm (buiten/binnen) 258 - 282 / 190 - 218

Meer informatie op:  Meer informatie op:  

www.knaus.com/boxstarwww.knaus.com/boxstar  

TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen� 8

Toelaatbaar�totaalgewicht�kg 3.300 - 3.500

Maximaal�laadvermogen�kg ca. 500 - 650

Lengte cm (min/max) 541 / 636

Breedte cm (buiten/binnen) 205 / 187

Hoogte cm (buiten/binnen) 258 - 312 / 190 - 238

vanaf pagina 16 vanaf pagina 50

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

U voelt zich echt helemaal 
ontspannen, want hier heeft alles 
zijn vaste plaats. Als u uw CUV 
inpakt, doe het dan zo dat alles 
perfect georganiseerd is. Daarom 
geven wij de voorkeur aan vaste 
bedden en ruime inbouwmeubels.

U wilt een reisbegeleider die net zo 
flexibel is als u en u precies de ruim-
te geeft, die u op dat moment nodig 
heeft. Vandaag met z’n tweeën, 
morgen een roadtrip met vrienden 
en dan ook eens alleen erop uit de 
natuur in. U zult ervan genieten hoe 
eenvoudig uw CUV zich steeds weer 
aan uw behoeften kan aanpassen.

540 ROAD * X 3 - 5 H2 S O S

600 STREET * X 3 - 5 H2 S O S

600 FAMILY X 5 - 7 H2 S O S

600 SOLUTION X X 5 H3 S S S

600 STREET XL X X 5 XL S S S

600 LIFETIME X 3 - 5 H2 S O S

600 LIFETIME XL X X 5 XL S S S

630 FREEWAY * X X 3 - 5 H3 S O S

540 MQ X 3 - 7 H2 S O O S

600 MQ X 3 - 7 H2 S O O S

600 DQ X X 5 - 7 H3 S O S O

600 ME X 3 - 7 H2 S O O S

630 ME X 3 - 7 H3 S O O S

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

TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen� 2

Toelaatbaar�totaalgewicht�kg 3.500

Maximaal�laadvermogen�kg ca. 375 - 410

Lengte�cm 598 - 684

Breedte cm (buiten/binnen) 204 / 172

Hoogte cm (buiten/binnen) 268 - 309 / 192 - 225

vanaf pagina 80

Meer informatie op:  Meer informatie op:  

wwww.knaus.com/boxdrive
ww.knaus.com/boxdrive  

 2 personen    Gezin met kinderen    Gezin met kinderen of groepen met 4 volwassenen   indelingenzoeker.knaus.com S = Standaard O = Optie
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Voor u gaat om de reis, niet om 
de bestemming. Daarom is het 
voor u bijzonder belangrijk dat 
uw CUV niet alleen het hoogste 
niveau van wooncomfort biedt, 
maar ook absoluut rijcomfort. U 
bepaalt waar u naartoe wilt en 
welke rijhulpsystemen het beste 
bij u en uw wensen passen.

600 XL X X X 4 - 5 XL S O S S

680 ME X 3 HD S O S

Wat zoekt u?Wie bent u?



3-5

3-5

5-7

5

5 5

3-5

3-5

H2

H2

H3

H3

XL

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 600 STREET
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Indelingen�met�dwarsbedden Indelingen�met�eenpersoonsbedden

Wendbaar�voertuig�met�100�%�CUV-genen,�

perfect voor 2 personen die graag spontaan op 

reis gaan en houden van stedentrips.

Ideaal�voor�paren�die graag iets meer 

inpakken, veel beleven en ‘s avonds in een 

comfortabel dwarsbed willen chillen.

Maximaal�slaapcomfort�voor�stellen 

dankzij ruime eenpersoonsbedden en 

doordachte opbergmogelijkheden.

Bij�uitstek�geschikt�voor�jonge�gezinnen�met�kleine�

kinderen,�omdat het unieke stapelbed achterin met 

5 - 7 slaapplaatsen een echte gezinsoase is.

Extra�lange�indeling�met�

eenpersoonsbedden en enorm veel 

ruimte voor maximaal comfort onderweg.

Daar�voelen�vrienden�en�gezin�zich�op�hun�

gemak,�want de combinatie van dwarsbed achterin 

en bed in hoog dak biedt 2 aparte slaapgedeelten.

De�favoriet�voor�gezinnen�en�vrienden�

dankzij comfortabele eenpersoonsbedden en 

innovatief bed in hoog dak.

Ouders�en�teenagers�houden van de aparte 

slaapgedeelten	met	standaard	hefbed	achterin	

en comfortabel dwarsbed achterin.

 Standaard aanwezige bedden   Optionele extra bedden

vanaf 
pagina 18

vanaf 
pagina 26

vanaf 
pagina 42

  indelingenzoeker.knaus.com

  Nachtindelingen kunt u online bekijken op knaus.com

Ruimte & Comfort XL: De BOXSTAR XL 
Ruimte & Comfort XL: De BOXSTAR XL 

modellen met verhoogd dak, in
clusief soepel 

modellen met verhoogd dak, in
clusief soepel 

hefbed met eenhandbedienin
g voor woon- en 

hefbed met eenhandbedienin
g voor woon- en 

slaapcomfort. XLslaapcomfort. XL
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BOXSTAR 540 OVERZICHT

3-5 4 H2
 

         
Indelingen� 1

Toelaatbaar�totaalgewicht�kg 3.300

Maximaal�laadvermogen�kg 650 Lengte�cm 541

Breedte cm (buiten/binnen) 205 / 187

Hoogte�cm (buiten/binnen) 258 / 190

Nu samenstellen op  Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 

configurator.knaus.c
om/nl 

Alle informatie over het jubile
ummodel  

Alle informatie over het jubile
ummodel  

60 YEARS kunt u raadplegen
 in de  

60 YEARS kunt u raadplegen
 in de  

aparte brochure &
 online op 

aparte brochure &
 online op 

www.knaus.com/60years-actiemodellen
www.knaus.com/60years-actiemodellen   

In de zomer van 2021 zal het Fiat-basisvoertuig 
wijzigen van de DUCATO versie 7 naar de DUCATO 
versie 8. Een afbeelding van de Ducato versie 
8 is om organisatorische redenen helaas nog 
niet mogelijk. Dus houd er s.v.p.rekening mee 
dat sommige illustraties van de DUCATO niet 
overeenkomen met de huidige (nieuwe) versie.
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BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

De bank is voor meer zit- en reiscom
fort 

De bank is voor meer zit- en reiscom
fort 

zowel in de breedte als
 qua hoek verstelba

ar
zowel in de breedte als

 qua hoek verstelba
ar

De zwevende dinettetafel 
biedt bijzonder 

De zwevende dinettetafel 
biedt bijzonder 

comfortabel toegang tot
 de zitgroep, 

comfortabel toegang tot
 de zitgroep, 

omdat de weg niet meer door een 
omdat de weg niet meer door een 

storende tafelpoot 
wordt versperd. Dat 

storende tafelpoot 
wordt versperd. Dat 

zorgt voor maximale benutting van d
e 

zorgt voor maximale benutting van d
e 

ruimte en zeer hoog wooncomfort
ruimte en zeer hoog wooncomfort

BOXSTAR 540 WONEN & LEVEN

Geen koude voeten d
ankzij 

Geen koude voeten d
ankzij 

verwarmde tussenbodemverwarmde tussenbodem

1.  Gezellige zitgroep. Dankzij flexibel uitbreidbare tafel, 
draaibare voorstoelen en uittrekbare zitbank is er 
altijd een gezellig plekje voor maximaal 4 personen.

2.  Optimale fundering. Onder de zitbank vindt u de 
vorstsensor, aftapklep en verwarming. Alles bijzonder 
eenvoudig toegankelijk en prima georganiseerd.

Dankzij het doordach
te dak- en 

Dankzij het doordach
te dak- en 

bodemconstructie bieden 
alle KNAUS 

bodemconstructie bieden 
alle KNAUS 

CUV ’s nog meer stahoogte binne
nin: 

CUV ’s nog meer stahoogte binne
nin: 

Optimaal voor lange mensen
Optimaal voor lange mensen

Perfecte metgezel voor de stad. Dankzij 
de compacte buitenlengte van 5,41 m 
kunnen Mara en Theo met de 540 ROAD 
zelfs smalle steegjes moeiteloos aan. 
En in het interieur zorgt de doordachte 
indeling voor maximaal comfort.

Met de optionele 21,5" SMART-TV  
Met de optionele 21,5" SMART-TV  

incl. HD tuner kunt u uw favoriete 
incl. HD tuner kunt u uw favoriete 

series & films blijven streamen, zelfs 
series & films blijven streamen, zelfs 

op vakantieop vakantie
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BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

|22 23BOXSTAR 540 KOKEN & GENIETEN

Waarom deze HPL Waarom deze HPL 

bladen zo krasvast 
zijn, 

bladen zo krasvast 
zijn, 

leest u op pagina 9
5

leest u op pagina 9
5

1.  Volledig uittrekbare schuifladen. Ze 
komen zo ver naar buiten dat gemakkelijk tot 
helemaal achterin kunnen worden gevuld.

2.  Intelligente constructie. De roestvrijstalen 
spoelbak is in het werkblad weggewerkt en 
biedt voldoende ruimte voor de vaat.

3.  Optimaal verlicht. Dankzij de LEDs onder 
de bovenkasten is het werkblad prima 
verlicht. Twee stopcontacten bieden u de 
mogelijkheid om een koffiezetapparaat of 
ander elektrisch apparaat aan te sluiten.

Helemaal volgens uw 
smaak. De doordacht 
ontworpen keuken biedt 
voldoende plaats voor 
koken, genieten en 
opbergen. Zo geniet Mara 
nog meer van het koken.

Uittrekbare Soft-Close 
Uittrekbare Soft-Close 

laden op kogellagers
 voor 

laden op kogellagers
 voor 

maximaal bedienings- en maximaal bedienings- en 

geluidscomfortgeluidscomfort

KEUKEN OVERZICHT

540 ROAD Compacte keuken

Soft-Close-bovenkasten m
et 

Soft-Close-bovenkasten m
et 

automatische vergrendelin
g

automatische vergrendelin
g

Optimaal in het keukenblo
k 

Optimaal in het keukenblo
k 

geïntegreerd: de 75
 liter 

geïntegreerd: de 75
 liter 

CUV-compressorkoelkast met 
CUV-compressorkoelkast met 

fluisterstille nachts
tand

fluisterstille nachts
tand
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BOXSTAR 540 ROAD

140 cm / 
125-134 cm

194 cm

BOXSTAR 540 SLAPEN & VERZORGEN

Verfrissend en 
opgeruimd. De 
multifunctionele 
compacte badkamer 
benut de aanwezige 
ruimte zeer effectief 
dankzij innovatieve 
details zoals de 
verschuifbare spiegel 
en het draaibaar toilet.

1.  Doordacht tot in elk detail. Dat 
is typisch CUV: ruime schappen en 
maximale beenruimte in het toilet dankzij 
de compacte voertuigafmetingen.

2.  Handige opbergruimte. De 
plafondkasten boven het bed bieden 
veel plaats voor kleding, boeken en 
kleine spullen. LED-leeslampen onder de 
kasten zorgen voor een aangenaam licht.

Hoe de meubelmodules veranderen 
 

Hoe de meubelmodules veranderen 
 

als u de optionele 
flexibele badkamer 

als u de optionele 
flexibele badkamer 

kiest, ziet u op pa
gina 107

kiest, ziet u op pa
gina 107

BED- EN BADKAMER OVERZICHT

540 ROAD   3 - 5    met compacte badkamer *

* Ruime badkamer als optie mogelijk. 
Meer informatie over onze badkamers vindt u op pagina�106�-�107.

DWARSBED BOXSTAR 540 ROAD

COMPACTE BADKAMER BOXSTAR 540 ROAD

Ruime dakopbergkasten in
 edel decor 

Ruime dakopbergkasten in
 edel decor 

met veel ruimte voor uw was
met veel ruimte voor uw was

Aangename stoffen bekleding,Aangename stoffen bekleding,

in plaats van koude
 kunststof 

in plaats van koude
 kunststof 

voor onovertroffen 
comfort

voor onovertroffen 
comfort

Om de douchebak scho
on te 

Om de douchebak scho
on te 

houden, is er een o
ptioneel 

houden, is er een o
ptioneel 

planchet. verkrijgba
ar. 

planchet. verkrijgba
ar. 
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BOXSTAR 600 OVERZICHT

3-7 4 H2 H3 XL
 

     

     
Indelingen� 6

Toelaatbaar�totaalgewicht�kg 3.300 - 3.500

Maximaal�laadvermogen�kg ca. 500 - 620

Lengte�cm 599

Breedte cm (buiten/binnen) 205 / 187

Hoogte�cm (buiten/binnen) 258 - 312 / 190 - 238

Nu samenstellen op  Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 

configurator.knaus.c
om/nl 

Alle informatie over het jubile
ummodel  

Alle informatie over het jubile
ummodel  

BOXSTAR 600 STREET 60 YEARS kunt 

BOXSTAR 600 STREET 60 YEARS kunt 

u raadplegen in de 
aparte brochure &

 online op 

u raadplegen in de 
aparte brochure &

 online op 

www.knaus.com/60years-actiemodellen
www.knaus.com/60years-actiemodellen   

In de zomer van 2021 zal het Fiat-basisvoertuig 
wijzigen van de DUCATO versie 7 naar de DUCATO 
versie 8. Een afbeelding van de Ducato versie 
8 is om organisatorische redenen helaas nog 
niet mogelijk. Dus houd er s.v.p.rekening mee 
dat sommige illustraties van de DUCATO niet 
overeenkomen met de huidige (nieuwe) versie.
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BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

Lievelingsplaats en vakantiegeuren. In 
de BOXSTAR 600 STREET kunnen Mara 
en Theo het eens niet al te nauw nemen 
en van de geuren van de Provençe 
genieten. De zwevende dinettetafel biedt 
namelijk veel plaats om de benen te 
strekken en zich op zijn gemak te voelen.

BOXSTAR 600 WONEN & LEVEN

Geweldig veel beenruim
te.  

Geweldig veel beenruim
te.  

De zwevende dinettetafel 
biedt 

De zwevende dinettetafel 
biedt 

u de mogelijkheid uw benen 
u de mogelijkheid uw benen 

onbeperkt uit te st
rekken

onbeperkt uit te st
rekken

De optionele LED-spotjes De optionele LED-spotjes 

kunnen flexibel worden gericht kunnen flexibel worden gericht 

en dankzij de touc
h functie 

en dankzij de touc
h functie 

bijzonder eenvoudig
 worden 

bijzonder eenvoudig
 worden 

in- en uitgeschakeldin- en uitgeschakeld

1.  Hoogwaardig bekleed. In het zitgedeelte en bij de langsbedden 
hebben wij ademende en extra isolerende voorwandplaten 
aangebracht. Bovendien integreren deze optisch de comfort-
rolgordijnen van de Seitz S7P-ramen.

2.  Variabele zitbank. Voor meer bewegingsvrijheid en 
ergonomisch rijden kan de zitbank in verschillende richtingen 
worden versteld, die ook tijdens de rit veilig kan worden bediend.
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Soft-Close-bovenkasten m
et 

Soft-Close-bovenkasten m
et 

automatische vergrendelin
g

automatische vergrendelin
g

Via het LED-Via het LED-

bedieningspaneel ka
n de 

bedieningspaneel ka
n de 

gehele board-elektro
nica 

gehele board-elektro
nica 

worden aangestuurdworden aangestuurd

KEUKEN OVERZICHT

600 STREET  Keuken in de lengte

600 FAMILY  Keuken in de lengte

600 SOLUTION Keuken in de lengte

600 STREET XL Keuken in de lengte

600 LIFETIME Compacte keuken

600 LIFETIME XL Compacte keuken

KEUKEN IN DE LENGTE BOXSTAR 600 STREET

KEUKEN IN DE LENGTE BOXSTAR 600 STREET

KEUKEN IN DE LENGTE BOXSTAR 600 STREETKEUKEN IN DE LENGTE BOXSTAR 600 STREET

Hier wordt met liefde 
gekookt vooral met verse 
kruiden uit de Provençe. Er 
is voldoende plaats om alles 
voor te bereiden dankzij 
praktische details zoals de 
afdekking voor de spoelbak, 
die dezelfde vormgeving 
heeft als het werkblad. Niet 
alleen nuttig, maar ook een 
stijlvol designelement.

De bijzonder grote, c
omplete 

De bijzonder grote, c
omplete 

set GRASS keukenschuifladen set GRASS keukenschuifladen 

kan helemaal worden kan helemaal worden 

uitgetrokken en slu
iten 

uitgetrokken en slu
iten 

dankzij Soft-Close geruisloos dankzij Soft-Close geruisloos 

en blijven gesloten, 
zelfs als 

en blijven gesloten, 
zelfs als 

het voertuig schuin
 staat

het voertuig schuin
 staat

De CUV compressor-De CUV compressor-

koelkast inspireert 
met de 

koelkast inspireert 
met de 

inhoud van 95 liter en inhoud van 95 liter en 

zeer stille nachtver
laging

zeer stille nachtver
laging

1.  Flexibel werkoppervlak. Als eens meer 
moet worden gesneden en voorbereid, 
is dat geen probleem. Dankzij de 
uitklapbare uitbreiding wordt het 
werkoppervlak maximaal vergroot.

2.  Koelkast. Met max. 95 liter 
inhoud bieden de CUV-koelkasten 
bijzonder veel plaats en zijn dankzij 
nachtverlaging bijzonder geluidsarm.

3.  2-pits fornuis. Snel en eenvoudig te 
gebruiken platen dankzij elektrische 
ontsteking.



32 33|

194 x 145 / 140 cm

BOXSTAR 600 SLAPEN & VERZORGEN

1.  Standaard compacte badkamer. Verschuifbare 

spiegel, talrijke schappen en geoptimaliseerde 

beenruimte zorgen voor maximaal gebruik.

2.  Optionele flexibele badkamer. Hier kan de kleine 

wastafel in een grote wastafel worden omgetoverd 

en de doorgang naar het bed wordt als ruimte 

voor de ruime douchecabine benut. Nog meer 

informatie vindt u op pagina 107.

Schoonheidsslaap nieuw 
gedefinieerd. In het 
ruime dwarsbed kunnen 
Mara en Theo niet alleen 
prima slapen, maar ook 
van een uniek uitzicht 
genieten, wanneer zij de 
achterdeuren openen.

Slaapkamer met Slaapkamer met 

toegevoegde waarde: het toegevoegde waarde: het 

ruime dwarsbed achterin ruime dwarsbed achterin 

biedt veel opbergru
imte

biedt veel opbergru
imte

COMPACTE BADKAMER BOXSTAR 600 STREET RUIME BADKAMER BOXSTAR 600 SOLUTION

BED- EN BADKAMER OVERZICHT

600 STREET   3 - 5     met compacte badkamer *

600 FAMILY   5 - 7    met compacte badkamer *

600 SOLUTION   5     met compacte badkamer *

600 STREET XL   5     met compacte badkamer *

600 LIFETIME   3 - 5     met compacte badkamer *

600 LIFETIME XL   5     met compacte badkamer *

* Ruime badkamer als optie mogelijk. 
Meer informatie over onze bedden vindt u vanaf pagina�34,	over	de	hefbedden	 
voorin op pagina�102�-�103 en over onze badkamers op pagina�106�-�107.

DWARSBED BOXSTAR 600 STREET

Extra opbergvakken
, luidsprekers 

Extra opbergvakken
, luidsprekers 

en stopcontacten da
nkzij zelf 

en stopcontacten da
nkzij zelf 

ontwikkelde afwerkingontwikkelde afwerking

De spiegel kan naar De spiegel kan naar 
zowel naar links zowel naar links 

als naar rechts als naar rechts 
worden geschovenworden geschoven

Gunt u zich nog wat  
Gunt u zich nog wat  

meer comfort! Met de meer comfort! Met de 

optionele EvoPore-matrassen 
optionele EvoPore-matrassen 

en WaterGel topper en WaterGel topper 
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600 SOLUTION

5 H3

BOXSTAR 600  

LIFETIME
BOXSTAR 600  FAMILY

BOXSTAR 600  
SOLUTION

176 x 130 cm 194 x 145 / 140 cm

BOXSTAR 600 SOLUTION

De�perfecte�oplossing�voor iedereen die 

maximale privacy zoekt. De BOXSTAR 600 

SOLUTION is standaard uitgerust met het 

Classic	hefbed	voorin.	Het	Vario	hefbed	voorin	

(194 x 130 cm) is optioneel verkrijgbaar. Meer 

informatie	over	de	verschillende	hefbedden	 

voorin vindt u op�pagina�102�-�103.

Lengte�cm 599

Breedte cm (buiten/binnen) 205 / 187

Hoogte�cm (buiten/binnen) 282 / 218

BOXSTAR 600 HIGHLIGHTS & VARIANTEN

Als de kinderen zelfs
tandig worden en 

Als de kinderen zelfs
tandig worden en 

meer privacy nodig i
s, is de BOXSTAR 

meer privacy nodig i
s, is de BOXSTAR 

600 SOLUTION met dwarsbed 
600 SOLUTION met dwarsbed 

achterin en hefbed 
voorin de juiste ke

uze
achterin en hefbed 

voorin de juiste ke
uze

Jonge KNAUS-gezinnen houden
 van het 

Jonge KNAUS-gezinnen houden
 van het 

handige stapelbed m
et 4 dwarsslaapplaatsen 

handige stapelbed m
et 4 dwarsslaapplaatsen 

in de BOXSTAR 600 FAMILY, omdat 
in de BOXSTAR 600 FAMILY, omdat 

hier iedereen bij el
kaar ligt en zich 

hier iedereen bij el
kaar ligt en zich 

gezamenlijk kan ontspann
en

gezamenlijk kan ontspann
en

Perfect voor paren 
die tijdens het 

Perfect voor paren 
die tijdens het 

slapen een beetje m
eer ruimte 

slapen een beetje m
eer ruimte 

nodig hebben: de co
mfortabele 

nodig hebben: de co
mfortabele 

eenpersoonsbedden 
in de 

eenpersoonsbedden 
in de 

BOXSTAR 600 LIFETIME
BOXSTAR 600 LIFETIME

Onze #nummer 1
Onze #nummer 1

Onze #nummer 1Onze #nummer 1

Onze #nummer 1
Onze #nummer 1

2.  Comfortabel dwarsbed achterin. 
De comfortabele EvoPore HRC 
matrassen vormen een optimale basis 
voor een ontspannende nachtrust.

1.  Hefbed voorin Classic. Het standaard 
hefbed biedt op 176 x 130 cm een 
comfortabele slaapplaats voor nog 
eens 2 personen.

50 cm binnen hoogte
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Een ster voor iedereen: andere BOXSTAR 600 varianten. 
Dezelfde voertuiglengte, dezelfde voertuighoogte, hetzelfde 
wooncomfort. Maar gewoon perfect afgestemd op de verschillende 
soorten reizigers en hun eisen. Bij de intelligent ontworpen 
slaapkamervarianten gaat u heel gemakkelijk naar dromenland. 
Onze XL modellen met hoog dak vindt u vanaf pagina 38. 

Nu samenstellen op  Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 

configurator.knaus.c
om/nl 

Of u kiest voor het 
optionele 

Of u kiest voor het 
optionele 

Vario hefbed (194 x 130 cm) 
Vario hefbed (194 x 130 cm) 

voorin. Hierover meer vanaf 
voorin. Hierover meer vanaf 

pagina 102pagina 102
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600 LIFETIME600 FAMILY

3-5 H25-7 H2

180 x 145 / 140 cm

184 x 145 / 140 cm

180 - 189 x 85 cm
200 x 85 cm

BOXSTAR 600 HIGHLIGHTS & VARIANTEN

1.   Uitbreidbare eenpersoonsbedden.  
De bedinstap kan optioneel ook met  
een extra kussen worden afgesloten.  
Zo ontstaat veel ligplaats.

2.  Comfortabele opstap. Om nog 
comfortabeler naar dromenland te 
kunnen gaan, biedt een vaste trap 
bijzonder eenvoudig toegang tot het bed.

1.  Slaapcomfort voor 4. Het ruime stapelbed 
achterin biedt plaats voor het gehele gezin. 
Het bovenste dwarsbed is gemakkelijk via 
een opbergbare ladder bereikbaar. 

2.  Opbergruimte optimaal benut. Het 
achtergedeelte kan door de uitbouw van 
de lattenbodems ook worden gebruikt voor 
meer bagage of minder gasten.

Lengte�cm 599

Breedte cm (buiten/binnen) 205 / 187

Hoogte�cm (buiten/binnen) 258 / 190

Lengte�cm 599

Breedte cm (buiten/binnen) 205 / 187

Hoogte�cm (buiten/binnen) 258 / 190

BOXSTAR 600 FAMILY

Jonge�gezinnen�houden�van�het�handige�

stapelbed�achterin met vier comfortabele 

dwarsslaapplaatsen. Zo krijgt iedereen zijn 

eigen, vaste slaapplaats en de ouders krijgen 

de zekerheid dat hun kleine avonturiers ook 

werkelijk tot rust komen. De doordachte kasten 

bieden voldoende opbergruimte.

BOXSTAR 600 LIFETIME

Slaapt�u�graag�ruim?�Hier kunt u zich naar believen 

uitstrekken, breed maken en opstaan – allemaal 

zonder uw partner te storen. En de bedlengte 

van max. 200 cm is niet alleen perfect voor lange 

mensen, maar in de ruimte onder de bedden kan ook 

veel bagage worden opgeborgen.
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Nu samenstellen op  Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 

configurator.knaus.c
om/nl 

Met het optioneel ve
rhoogd 

Met het optioneel ve
rhoogd 

dak biedt de BOXSTAR 
dak biedt de BOXSTAR 

600 FAMILY zelfs  600 FAMILY zelfs  

7 comfortabele slaapplaats
en

7 comfortabele slaapplaats
en
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BOXSTAR 600 LIFETIME XL

BOXSTAR 600 LIFETIME XL

BOXSTAR 600  LIFETIME XL

BOXSTAR 600  

STREET XL

BOXSTAR 600 XL HIGHLIGHTS & VARIANTEN

Vandaag met z’n tweeën, morgen met de kleinkinderen
 erop 

Vandaag met z’n tweeën, morgen met de kleinkinderen
 erop 

uit en volgende week het voertuig aa
n de kinderen uitle

nen. 

uit en volgende week het voertuig aa
n de kinderen uitle

nen. 

De BOXSTAR 600 STREET XL heeft naast het d
warsbed 

De BOXSTAR 600 STREET XL heeft naast het d
warsbed 

achterin nog twee volwaardige slaapplaatsen
 dankzij het hoge-d

akbed

achterin nog twee volwaardige slaapplaatsen
 dankzij het hoge-d

akbed

 Het hoge dak overtu
igt met zijn 

 Het hoge dak overtu
igt met zijn 

dynamische vorm en biedt dankzij dynamische vorm en biedt dankzij 

dubbele wand optimale isolatie. 
dubbele wand optimale isolatie. 

Voor de gebruikelijk 
optimale 

Voor de gebruikelijk 
optimale 

voertuigstabiliteit z
orgt de doordachte

 
voertuigstabiliteit z

orgt de doordachte
 

plaats van het tank
systeem met 

plaats van het tank
systeem met 

bijzonder laag zwaartepuntbijzonder laag zwaartepunt

HOGE-DAKBED 1.  Ruimtebesparend en soepel. Het hoge-
dakbed kan bijzonder eenvoudig met slechts 
één handgreep worden in- en uitgeschoven. 
Een speciaal mechanisme zorgt ervoor dat 
het veilig vastklikt.

2.  Hemelse slaap. Verduisterende zijramen 
en volledige koudschuimmatrassen zorgen 
voor optimaal slaapcomfort.

Indelingen: BOXSTAR 600 STREET XL, LIFETIME XL

130 cm breed

207 cm lang

Onze #nummer 1
Onze #nummer 1
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Voor vrienden. Voor iedereen die graag deelt. En in het bijzonder 
voor families: onze BOXSTAR 600 XL modellen met hoog dak. 
De hoge-dakopbouw met extra GFK-dakopbouw biedt een 
gigantische ruimte met een binnenhoogte van max. 238 cm. Dankzij 
het soepele hoge-dakbed met eenhandbediening krijgt u hier twee 
aparte en bijzonder comfortabele slaapgedeelten.

Perfect voor een ro
adtrip met 

Perfect voor een ro
adtrip met 

vrienden: de BOXSTAR 600 
vrienden: de BOXSTAR 600 

LIFETIME XL is dankzij de LIFETIME XL is dankzij de 

ruime bedden in de leng
te 

ruime bedden in de leng
te 

achterin en groot h
oge dakbed 

achterin en groot h
oge dakbed 

bijzonder veelzijdig
 te gebruiken 

bijzonder veelzijdig
 te gebruiken 

en daardoor het pe
rfecte 

en daardoor het pe
rfecte 

voertuig voor grote
 families

voertuig voor grote
 families

Onze #nummer 1Onze #nummer 1
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600 STREET XL 600 LIFETIME XL

5 XL 5 XL

190 cm
x 

130 cm

207 x 130 cm

BOXSTAR 600 XL HIGHLIGHTS & VARIANTEN

Voor een binnenruimte met 
Voor een binnenruimte met 

veel lichtinval zorgen
 standaard 

veel lichtinval zorgen
 standaard 

2 Heki en optioneel het 2 Heki en optioneel het 

gigantische panoramadakgigantische panoramadak

Lengte cm 599

Breedte cm (buiten/binnen) 205 / 187

Hoogte�cm (buiten/binnen) 312 / 238

Lengte�cm 599 cm

Breedte cm (buiten/binnen) 205 / 187

Hoogte�cm (buiten/binnen) 312 / 238

BOXSTAR 600 STREET XL

De�perfecte�reisgezel�voor�iedereen�die�

houdt�van�spontaniteit.�Dankzij de combina-

tie van vast dwarsbed achterin en comfor-

tabel hoge-dakbed hebt u hier vier prima 

slaapplaatsen. De ruime opbergkasten bieden 

bovendien voldoende plaats en organisatie-

mogelijkheden voor alle bagage.

BOXSTAR 600 LIFETIME XL

De�nieuwe�favoriet�van�grote�gezinnen.�Hoe  

de volgende reis er ook uitziet en wie meegaat,  

in de BOXSTAR 600 LIFETIME XL vindt iedereen  

zijn favoriete plaatsje. Vier ruime langsbedden,  

twee achterin en twee in het hoge-dakbed, 

garanderen optimale ontspannen en zorgen voor 

nog meer slaapcomfort.
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Nu samenstellen op  Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 

configurator.knaus.c
om/nl 

De in hoogte verstelb
are 

De in hoogte verstelb
are 

SMART-TV komt met u 
SMART-TV komt met u 

mee naar boven naar
 het 

mee naar boven naar
 het 

bed in het verhoogd
e dak of 

bed in het verhoogd
e dak of 

naar beneden voor 
de tv-

naar beneden voor 
de tv-

avond in de loungeavond in de lounge

1.  Gigantische ruimte. Door de hoge-da-
kopbouw wordt het gehele woonge-
deelte hoger. En dat zorgt voor meer 
slaapcomfort in het dwarsbed achterin.

1.  Gerieflijke bedden in de lengte. 
Absoluut uniek in deze klasse: hier 
kunt u in vier volwaardige bedden in 
de lengte helemaal tot rust komen.

2.  Veilige en eenvoudige opstap. De ladder 
kan heel eenvoudig erin worden gehaakt 
en kan veilig in de ladderschacht worden 
opgeborgen als hij niet wordt gebruikt.

2.  Unieke stahoogte. Zelfs in uitgeschoven 
stand geniet u onder het hoge-dakbed 
nog van een stahoogte van ruim 170 cm 
(ingeschoven 238 cm).
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BOXSTAR 630 OVERZICHT

3-5 4 H3
 

         
Indelingen� 1

Toelaatbaar�totaalgewicht�kg 3.500

Maximaal�laadvermogen�kg 520 Lengte�cm 636

Breedte cm (buiten/binnen) 205 / 187

Hoogte�cm (buiten/binnen) 282 / 218

Nu samenstellen op  Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 

configurator.knaus.c
om/nl 

Alle informatie over het jubile
ummodel  

Alle informatie over het jubile
ummodel  

60 YEARS kunt u raadplegen
 in de  

60 YEARS kunt u raadplegen
 in de  

aparte brochure &
 online op 

aparte brochure &
 online op 

www.knaus.com/60years-actiemodellen
www.knaus.com/60years-actiemodellen   

In de zomer van 2021 zal het Fiat-basisvoertuig 
wijzigen van de DUCATO versie 7 naar de DUCATO 
versie 8. Een afbeelding van de Ducato versie 
8 is om organisatorische redenen helaas nog 
niet mogelijk. Dus houd er s.v.p.rekening mee 
dat sommige illustraties van de DUCATO niet 
overeenkomen met de huidige (nieuwe) versie.
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BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 WONEN & LEVEN

1.  Geweldig ruimtegevoel. Dankzij de talrijke uittrekbare en in-/
uitklapbare resp. draaibare uitbreidingen lijkt het woongedeelte in 
de BOXSTAR 630 zelfs nog groter en biedt u de mogelijkheid in een 
handomdraai extra plaats in alle woongedeelten te creëren.

2.  Ruimteklimaat op een platform. Extra ontluchters en een optionele 
vloer- en stoelverwarming zorgen voor een absoluut weldadige sfeer.

Het geluk in het vizier. Gewoon 
de schuifdeur openen, de zon 
binnenlaten en van het uitzicht 
genieten. Dan geniet men zelfs 
van huishoudelijk werk.

De vloerbedekking va
n 

De vloerbedekking va
n 

slijtvast PVC werkt slijtvast PVC werkt 

bijzonder edel en z
iet er 

bijzonder edel en z
iet er 

ook na talrijke vaka
nties 

ook na talrijke vaka
nties 

nog fris uitnog fris uit

Geen storende tafelpo
ot, maar een 

Geen storende tafelpo
ot, maar een 

uitdraaibaar tafelbl
adverlengstuk. 

uitdraaibaar tafelbl
adverlengstuk. 

Dat is optimale benutting van  Dat is optimale benutting van  

de ruimtede ruimte

Intelligente opbergr
uimte in het verhoogde

 
Intelligente opbergr

uimte in het verhoogde
 

vloerdeel - optimaal voor schoenenvloerdeel - optimaal voor schoenen

De bovenkasten en De bovenkasten en 
opbergvakken boven

 de 
opbergvakken boven

 de 

zitgroep zorgen voo
r 

zitgroep zorgen voo
r 

een grote hoeveelhe
id 

een grote hoeveelhe
id 

opbergruimte. Dankzij opbergruimte. Dankzij 

de H3 zijn deze de H3 zijn deze 
bijzonder hoogbijzonder hoog
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BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY BOXSTAR 630 FREEWAY BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 KOKEN & GENIETEN

Een culinair hoogstandje. 
Op het hoogwaardig 
2-pitsfornuis kunt u niet 
alleen Zweedse Pannkakor 
maken, maar ook Duitse 
Pfannkuchen, Amerikaanse 
pancakes en Franse crêpes, …

Handig schap voor d
e 

Handig schap voor d
e 

kleine dingen: perfe
ct voor 

kleine dingen: perfe
ct voor 

het opbergen van m
obiele 

het opbergen van m
obiele 

telefoons, laadkabels
 etc.

telefoons, laadkabels
 etc.

KEUKEN OVERZICHT

630 FREEWAY Keuken in de lengte

Enorme Soft-Close-bovenkasten Enorme Soft-Close-bovenkasten 

met automatische vergrendelin
g 

met automatische vergrendelin
g 

voor extra veel opb
ergruimte 

voor extra veel opb
ergruimte 

en uitstekend bedie
ningscomfort

en uitstekend bedie
ningscomfort

Waartegen deze HPL tafel- en 
Waartegen deze HPL tafel- en 

werkbladen allemaal bestand werkbladen allemaal bestand 

zijn, leest u op pag
ina 95

zijn, leest u op pag
ina 95

Inklapbaar werkblad-Inklapbaar werkblad-

verlengstuk met handige verlengstuk met handige 

eenhandbedieningeenhandbediening

1.  IJskoude CUV-technologie. De 95 liter 
compressorkoelkast is voorzien van een 
12,8 liter vriesvak en op ooghoogte in de 
keukenmodule gemonteerd. Hij is bijzonder 
zuinig, geluidsarm en door de nachtstand 
niet alleen goed voor de stroomrekening, 
maar ook voor een ontspannen nachtrust.

2.  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.
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195 x 85 cm 190 - 199 x 85 cm

BOXSTAR 630 SLAPEN & VERZORGEN

Open opbergvakken Open opbergvakken 
voor vele verschille

nde 
voor vele verschille

nde 

voorwerpen, die u binnen
 

voorwerpen, die u binnen
 

handbereik wilt hebbenhandbereik wilt hebben

Nog meer comfort Nog meer comfort 

bieden de optionele
 

bieden de optionele
 

WaterGel-toppersWaterGel-toppers

Goed geslapen? Een 
vraag die Mara en Theo 
hier helemaal niet hoeven 
te stellen. Het EvoPore 
HRC matras past zich 
namelijk optimaal aan de 
individuele ligpositie aan.

1.  Optionele flexibele badkamer. Als men 
kiest voor de flexibele badkamer wordt 
de doorgang naar het slaapgedeelte met 
behulp van een variabele ronde wand in 
een handomdraai veranderd in een ruime 
douchecabine en de bedden zijn ca. 90 cm 
groter. De wastafel kan hier heel eenvoudig 
tot een grote spoelbak worden omgeklapt.

2.  Uitstekend georganiseerd. In de badkamer-
kast is er veel plaats voor uw cosmetica. Spe-
ciale metalen randen zorgen ervoor dat deze 
tijdens het rijden er niet kunnen uitvallen.

BED- EN BADKAMER OVERZICHT

630 FREEWAY   3 - 5    met compacte badkamer *

* Ruime badkamer als optie mogelijk. 
Meer	informatie	over	de	hefbedden	voorin	op	pagina�102�-�103  
en over onze badkamers op pagina�106�-�107.

EENPERSOONS BEDDEN BOXSTAR 630 FREEWAY

RUIME BADKAMER BOXSTAR 630 FREEWAY RUIME BADKAMER BOXSTAR 630 FREEWAY

Voor nog meer buitengevoel Voor nog meer buitengevoel 

kunt u optioneel n
og 

kunt u optioneel n
og 

grotere kaderramen voor de grotere kaderramen voor de 

achterdeuren krijge
n

achterdeuren krijge
n
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BOXLIFE 600 MQ BOXLIFE 600 ME

BOXLIFE 630 ME
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Extra bed achterin
 of een hefbed voo

rin? 
Extra bed achterin

 of een hefbed voo
rin? 

Waarom of? Hier is alles mogelijk. Meer 
Waarom of? Hier is alles mogelijk. Meer 

informatie over de option
ele bedvarianten 

informatie over de option
ele bedvarianten 

vindt u op pagina 
55 en 102 - 103.

vindt u op pagina 
55 en 102 - 103.

Alledaagse�held�en�opbergwonder�voor iedereen 

die graag met z’n tweeën reist en de wendbaarheid 

van een voertuig van 5,40 m weet te waarderen.

De�beste�keus�voor�stellen�die zoeken 

naar de optimale combinatie van 

wendbaarheid, plaats en variabiliteit.

Hij�overtuigt�gezinnen�met�kinderen�

met twee aparte slaapgedeelten dankzij 

het	standaard	hefbed	voorin.

Maximale�slaapplaatsopties. Het 

standaard	hefbed	achterin	biedt	

comfortabele eenpersoonsbedden en 

kan worden aangevuld met een extra 

bed	achterin,	een	hefbed	voorin	en	het	

logeerbed tot maximaal 7 slaapplaatsen.

Langslapers�en�eigengereide�

denkers�welkom.�Hier vindt u 2 

eenpersoonslangsbedden en optioneel 

twee extra hoekstapelbedden.

vanaf 
pagina 56

vanaf 
pagina 64

vanaf 
pagina 72

Indelingen�met�dwarsbedden Indelingen�met�eenpersoonsbedden

 Standaard aanwezige bedden   Optionele extra bedden

  indelingenzoeker.knaus.com

  Nachtindelingen kunt u online bekijken op knaus.com
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BOXLIFE 600 MQ

BOXLIFE

BOXLIFE VARIO ACHTERCONCEPT

Opbergruimte kan door niets worden vervangen. Behalve door nog 
meer opbergruimte, zonder daardoor aan wooncomfort te moeten 
inboeten. Het innovatieve Vario achterconcept biedt in elke situatie de 
passende oplossing en een ongelooflijk laadvolume van max. 2.350 liter.

ZO BENT U 
MAXIMAAL FLEXIBEL

Alles aan boord! Hier is 
Alles aan boord! Hier is 

ruimte voor nog meer 
ruimte voor nog meer 

reizigers en hun ba
gage

reizigers en hun ba
gage

De unieke variabilite
it is verkrijgbaar 

De unieke variabilite
it is verkrijgbaar 

voor alle verschillen
de voertuighoogtes 

voor alle verschillen
de voertuighoogtes 

en -lengtes. Welke past bij u?en -lengtes. Welke past bij u?
Nooit meer te weinig Nooit meer te weinig 

plaats, want zelfs de plaats, want zelfs de 

grootste inkoop kan
 

grootste inkoop kan
 

in de BOXLIFE heel in de BOXLIFE heel 
eenvoudig worden eenvoudig worden 

opgeborgen. Een echte opgeborgen. Een echte 
dagelijkse helddagelijkse held

Van niets te moeten afzien, beteke
nt ook zelfs 

Van niets te moeten afzien, beteke
nt ook zelfs 

grote voorwerpen en grote spor
tuitrusting 

grote voorwerpen en grote spor
tuitrusting 

gemakkelijk te kunnen i
npakken

gemakkelijk te kunnen i
npakken

… elke grote inkoop… elke grote inkoop

Onze #nummer 1 voor …Onze #nummer 1 voor … … vakantie m
et vrienden

… vakantie m
et vrienden
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1.  Flexibele bedophanging. Voor het hefbed achterin is 

een speciaal mechanisme geïnstalleerd dat, dankzij de 

veiligheidsophanging, het nieuwe geleidingsmechanisme en de 

traploze vergrendelingsfunctie, op elke hoogte even stabiel blijft.

2.  Handige contactdozen. Neemt u uw e-bikes mee? Dan 

zijn de optionele contactdozen een absolute must. Bij 

landstroomaansluiting of optioneel met ondulator kunt u de 

accu‘s moeiteloos opladen voor de volgende tocht.

3.  Variabele slaappositie. Het hefbed achterin kan handmatig in 

meerdere posities worden versteld, afhankelijk van wat u op dat 

moment wilt.

… vakanti
e met ALLES wat erbij h

oort

… vakanti
e met ALLES wat erbij h

oort

en noch e
en beetje 

meer

en noch e
en beetje 

meer
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BOXLIFE 600 MQ BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 600 ME BOXLIFE 600 MQ BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE VARIO ACHTERCONCEPTAls u het optionele e
xtra 

Als u het optionele e
xtra 

bed kiest, krijgt u 
maximaal 

bed kiest, krijgt u 
maximaal 

4 extra gebruiksvari
anten

4 extra gebruiksvari
anten

Extra bedelement. Het extra bed wordt onder het hefbed 
achterin aangebracht, kan flexibel worden verwijderd en dankzij 
een gedeelde lattenbodem individueel worden gebruikt.

A.  Optionele couch. De achterste lattenbodem kan  
eenvoudig omhoog worden geklapt. Zo krijgt u een  
couch met uniek uitzicht.

B.  Optie tweepersoonsbed in lengterichting. Bij indelingen 
met hefbed achterin kan ook het onderste extra bed als 
ruim tweepersoonsbed met langsslaapplaatsen bij minimale 
opbergruimte worden gebruikt.

C.  Optie tweepersoonsbed overdwars. Biedt twee extra 
slaapplaatsen en opbergruimte voor een fiets en extra bagage.

D.  Optie eenpersoonsbed overdwars. Biedt een extra 
slaapplaats en opbergruimte voor max. twee fietsen en  
extra bagage.

1.  Standaard opbergruimte. Bij omhoog 
geklapt hefbed achterin krijgt u 
maximale opbergruimte, bijvoorbeeld 
voor 2 e-bikes en extra bagage.

2.  Standaard bed. Elke BOXLIFE is 
uitgerust met een hefbed achterin met 
2-laags koudschuimmatrassen.
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Haal meer uit uw CUV, door meer erin te pakken: Dat kan  
alleen in de BOXLIFE. Als u een BOXLIFE kiest, kiest u voor de grootste 
variabiliteit die een CUV te bieden heeft. Het standaard hefbed achterin 
kan op verschillende hoogtes worden gebruikt en door extra opties op 
uw individuele eisen worden afgestemd.

STANDAARDUITVOERING

Gearriveerd�met�2�slaapplaatsen.�Het	dubbele	hefbed	achterin	kunt	naar	

uw individueel te kiezen slaaphoogte optillen of neerlaten. De beschikbare 

opbergruimte	achterin	is	afhankelijk	van	de	positie	van	het	hefbed.

Onderweg�met�maximale�opbergruimte.�De dieselverwarming en 2,7 kg 

gasfleshouder	bevinden	zich	onder	de	dinettezitbank.	Daardoor	kan	hier	

bijna	de	gehele	voertuigbreedte	als	flexibele	opbergruimte	worden	benut.

OPTIONELE UITRUSTING

Voor�gezellige�avonduren.�Om de couchfunctie te gebruiken, zet 

u	het	hefbed	achterin	in	de	laagste	positie	en	klapt	dan	de	achterste	

lattenbodem van het extra bed heel eenvoudig omhoog.

Extra-bedvarianten. Het	extra	bed	kan	bij	indelingen	met	hefbed	achterin	dwars	als	

een-	of	tweepersoonsdwarsbed	worden	gebruikt.	Bij	indelingen	met	hefbed	achterin	in	

lengterichting als tweepersoonsbed in lengte- en dwarsrichting of eenpersoonsbed dwars.
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BOXLIFE 540 OVERZICHT

3-7 4 H2
 

     
Indelingen� 1

Toelaatbaar�totaalgewicht�kg 3.300

Maximaal�laadvermogen�kg ca. 650 Lengte�cm 541 

Breedte cm (buiten/binnen) 205 / 187

Hoogte�cm (buiten/binnen) 258 / 190

Nu samenstellen op  Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 

configurator.knaus.c
om/nl In de zomer van 2021 zal het Fiat-basisvoertuig 

wijzigen van de DUCATO versie 7 naar de DUCATO 
versie 8. Een afbeelding van de Ducato versie 
8 is om organisatorische redenen helaas nog 
niet mogelijk. Dus houd er s.v.p.rekening mee 
dat sommige illustraties van de DUCATO niet 
overeenkomen met de huidige (nieuwe) versie.
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BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 WONEN & LEVEN

1.  Maximale variabiliteit. Zelfs de meest compacte BOXLIFE-indeling biedt 

nog een enorm ruimtegevoel. Hoe dat werkt? Door multifunctionele 

oplossingen, die het gehele interieur bepalen.

2.  Maximale opbergruimte. Boven de bestuurderscabine en dinette is er veel 

plaats voor bagage. Soft-Close kleppen kunnen bijzonder geruisloos worden 

gesloten en zorgen ervoor dat tijdens het rijden alles op zijn plaats blijft.

De grote lichten en p
raktisch 

De grote lichten en p
raktisch 

geplaatste stopcont
acten maken de 

geplaatste stopcont
acten maken de 

doordachte kitchene
tte compleet

doordachte kitchene
tte compleet

Voor elk avontuur te porren. Met 
de BOXLIFE 540 MQ kunnen Lisa en 
Alexander heel spontaan dat doen wat ze 
op dat moment graag willen doen. Hun 
Stand Up Paddles kunnen gemakkelijk 
in de Vario Heck worden opgeborgen 
en dankzij de wendbare 5,41 meter 
buitenlengte arriveren ze zonder 
problemen op de mooiste plaatsen.
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BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 KOKEN & GENIETEN

KEUKEN OVERZICHT

540 MQ Compacte keuken

Uitklapbare Uitklapbare 
werkbladverlengstuk werkbladverlengstuk 

met handige met handige 
eenhandbedieningeenhandbediening

1.  Spoelen en koken. De hoogwaardige 
spoelbak is voor levenslange kwaliteit 
naadloos in het werkblad geïntegreerd. 
De uitklapbare glazen afdekplaat van het 
2-pitsfornuis dient als een extra en veilig 
schap, als het fornuis niet wordt gebruikt.

2.  Werkbladverlengstuk. Met één 
handbeweging maakt u extra plaats voor 
het bereiden van voedsel.

3.  CUV-compressorkoelkast met dubbele 
aanslag. Kan aan beide kanten worden 
geopend voor een gemakkelijke toegang 
tot uw gekoelde voeding.

Net zo variabel als Net zo variabel als 

de BOXLIFE zelf: de de BOXLIFE zelf: de 

70-liter koelkast inclu
sief 

70-liter koelkast inclu
sief 

geluidsarme nachtstandgeluidsarme nachtstand

De nieuwe keuzevrijheid. 
Lekker grillen of verse 
rauwkost van de markt? 
In de ruime keukenkasten 
is voldoende plaats voor 
alles wat lekker smaakt. 
Zo kan men helemaal zelf 
kiezen wat op de borden 
wordt geserveerd.
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BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

192 / 173 cm

139 cm

121 - 130 cm

BOXLIFE 540 SLAPEN & VERZORGEN

BED- EN BADKAMER OVERZICHT

540 MQ   3 - 7     met compacte badkamer

* Ruime badkamer als optie mogelijk. 
Meer informatie over onze badkamers vindt u op pagina�106�-�107.

1.  Compacte badkamer. Dankzij verschuifbare 
spiegel en draaibaar toilet wordt hier elke 
centimeter perfect benut. Daardoor ontstaat 
ondanks de compacte afmetingen van de 
badkamer een geweldige ruimtegevoel en 
maximale bewegingsvrijheid.

2.  Handige schappen. In de zijwand 
geïntegreerd en met metalen randen om te 
voorkomen dat spullen eruit vallen.

3.  Droge handdoeken. De wasstang kan 
eenvoudig worden in- en uitgeklapt.

HEF-DWARSBED BOXLIFE 540 MQ

Hier hebben we luidsprekers  Hier hebben we luidsprekers  

in de zijwand geïntegreerd.  in de zijwand geïntegreerd.  

Zo kunt u ook in be
d genieten 

Zo kunt u ook in be
d genieten 

van uw favoriete muziek
van uw favoriete muziek

Voor nog meer buitengevoel ku
nt 

Voor nog meer buitengevoel ku
nt 

u optioneel nog gro
tere ramen 

u optioneel nog gro
tere ramen 

voor de achterdeur
en krijgen

voor de achterdeur
en krijgen

Uitstekend uitzicht voor 
ontspannen nachten. 
Dat is vrijheid die beweegt: 
gewoon de achterdeur 
openen en van het uitzicht 
genieten. Afhankelijk van 
de benodigde opbergruimte 
kunnen Lisa en Alexander het 
hefbed achterin individueel 
in de hoogte verstellen.
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BOXLIFE 600 OVERZICHT

3-7 4 H2 H3
 

      

     
Indelingen� 3

Toelaatbaar�totaalgewicht�kg 3.300 - 3.500

Maximaal�laadvermogen�kg ca. 500 - 620

Lengte�cm 599

Breedte cm (buiten/binnen) 205 / 187

Hoogte�cm (buiten/binnen) 258 - 282 / 190 - 218

Nu samenstellen op  Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 

configurator.knaus.c
om/nl In de zomer van 2021 zal het Fiat-basisvoertuig 

wijzigen van de DUCATO versie 7 naar de DUCATO 
versie 8. Een afbeelding van de Ducato versie 
8 is om organisatorische redenen helaas nog 
niet mogelijk. Dus houd er s.v.p.rekening mee 
dat sommige illustraties van de DUCATO niet 
overeenkomen met de huidige (nieuwe) versie.
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BOXLIFE 600 ME

BOXLIFE 600 ME

BOXLIFE 600 ME

BOXLIFE 600 WONEN & LEVEN

1.  Zwenkbare tv-houder. Zo kunt u niet alleen in de dinette, 
maar ook vanuit het bed comfortabel naar de televisie kijken.

2.  Uitdraaibaar werkbladverlengstuk. De zwevende 
dinettetafel biedt niet alleen maximale beenruimte, maar 
ook extra veel plaats bij het eten, werken, plannen van 
tochten of wat ook tijdens uw vakantie de meeste ruimte in 
beslag neemt.

Het ISOFIX-systeem voor 
Het ISOFIX-systeem voor 

2 kinderzitjes op de
 zitbank 

2 kinderzitjes op de
 zitbank 

zit er standaard inzit er standaard in

De hoofdsteunen in d
e dinette 

De hoofdsteunen in d
e dinette 

kunnen individueel
 worden 

kunnen individueel
 worden 

aangepast - voor m
aximaal 

aangepast - voor m
aximaal 

comfort en veiligheid t
ijdens 

comfort en veiligheid t
ijdens 

de riten daarnade riten daarna

Het optionele panora
ma-venster CUV (voorin)  

Het optionele panora
ma-venster CUV (voorin)  

zorgt voor een bijz
onder lichtdoorlaten

de woonruimte

zorgt voor een bijz
onder lichtdoorlaten

de woonruimte

Zo ontspannen kan een actieve 
vakantie zijn. Dankzij het innovatieve 
Vario achterconcept kan het voertuig 
gelijktijdig als opberg- en woonruimte 
worden gebruikt. Optimaal voor Lisa en 
Alexander, wanneer hij zich al uitrust 
na het paragliden en zij net van een 
ritje met de mountainbike terugkomt.
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KEUKEN OVERZICHT

600 MQ Keuken in de lengte

600 DQ Keuken in de lengte

600 ME Compacte keuken

1.  Bovenkasten. Dankzij de Soft-Close-
functie sluiten deze bijzonder geluidsarm.

2.  Volledig uittrekbare schuifladen. Kunnen 
volledig worden uitgetrokken en beiden 
daardoor bijzonder comfortabele toegang.

3.  Afdekplaat spoelbak. Hier wordt geen 
ruimte onbenut gelaten. Wanneer de 
spoelbak niet wordt gebruikt, dient een 
precies passende afdekplaat in hetzelfde 
decor zoals het werkblad extra plaats of 
ruimte voor het bereiden van voedsel.

COMPACTE KEUKEN BOXLIFE 600 ME

COMPACTE KEUKEN BOXLIFE 600 ME

COMPACTE KEUKEN BOXLIFE 600 ME

COMPACTE KEUKEN BOXLIFE 600 ME

De HPL-oppervlakken De HPL-oppervlakken 

zijn bijzonder krasv
ast 

zijn bijzonder krasv
ast 

en bij uitstek gesch
ikt 

en bij uitstek gesch
ikt 

voor de hoge belast
ing 

voor de hoge belast
ing 

in de keukenin de keuken

Keukenlicht aan, bad
kamerlicht 

Keukenlicht aan, bad
kamerlicht 

uit: Met de centrale uit: Met de centrale 

lichtbesturing werkt dit lichtbesturing werkt dit 
bijzonder handigbijzonder handig

Eenvoudig gekookt. 
Dankzij de dieselverwarming 
wordt de gasvoorraad in de 
BOXLIFE uitsluitend voor het 
gasfornuis gebruikt en kan 
daarom compacter zijn. Dat 
bespaart gewicht, dat Lisa 
en Alexander goed voor hun 
meegenomen sportuitrusting 
kunnen gebruiken.
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173 cm

197 cm

179 - 188 cm

BOXLIFE 600 SLAPEN & VERZORGEN

BED- EN BADKAMER OVERZICHT

600 MQ   3 - 7     met compacte badkamer *

600 DQ   5 - 7     met compacte badkamer *

600 ME   3 - 7     met compacte badkamer *

* Ruime badkamer als optie mogelijk. 
Meer	informatie	over	de	hefbedden	voorin	op	pagina�102�-�103  
en over onze badkamers op pagina�106�-�107.

1.  Multifunctionele wastafel. In 
de flexibele badkamer verandert 
de compacte, ruimtebesparende 
spoelbak in één handomdraai in een 
extra grote wastafel.

2.  Doordachte oplossingen. Voor 
voldoende opbergruimte zorgen vele 
schappen. Voor vochtige handdoeken 
is er een inklapbare wasstang.

EENPERSOONSHEFBEDDEN BOXLIFE 600 ME

RUIME BADKAMER BOXLIFE 600 MERUIME BADKAMER BOXLIFE 600 ME

RUIME BADKAMER BOXLIFE 600 ME

Het grote dakraam achterin 
Het grote dakraam achterin 

behoort tot de stan
daarduitrusting 

behoort tot de stan
daarduitrusting 

en zorgt voor extra
 ventilatie en 

en zorgt voor extra
 ventilatie en 

een lichte woonruimte
een lichte woonruimte

Meer informatie over de option
eel  

Meer informatie over de option
eel  

ruime badkamer vindt u op pagi
na 107

ruime badkamer vindt u op pagi
na 107

Buiten gebruiken om 
het netjes te houden. De 
douchekop kan bijzonder 
verder worden uitgetrokken. 
Zelfs zo ver dat Lisa haar 
fietsschoenen na de tocht in 
de openlucht weer glanzend 
kan oppoetsen.
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BOXLIFE 630 OVERZICHT

3-7 4 H3
 

       
Indelingen� 1

Toelaatbaar�totaalgewicht�kg 3.500

Maximaal�laadvermogen�kg ca. 520 Lengte�cm 636 

Breedte cm (buiten/binnen) 205 / 187

Hoogte�cm (buiten/binnen) 282 / 218

Nu samenstellen op  Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 

configurator.knaus.c
om/nl In de zomer van 2021 zal het Fiat-basisvoertuig 

wijzigen van de DUCATO versie 7 naar de DUCATO 
versie 8. Een afbeelding van de Ducato versie 
8 is om organisatorische redenen helaas nog 
niet mogelijk. Dus houd er s.v.p.rekening mee 
dat sommige illustraties van de DUCATO niet 
overeenkomen met de huidige (nieuwe) versie.
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BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 WONEN & LEVEN

1.  Veel licht en nog veel meer opbergruimte. De 
grote ‘Midi-Heki’ zorgt voor een heldere sfeer 
met veel lichtinval. Extra veel opbergruimte 
bieden de schappen en opbergkasten boven de 
bestuurderscabine en dinette.

2.  Opbergruimte in de bodem. Het extra vak is 
bijzonder handig voor schoenen en dergelijke.

De standaard dieselv
erwarming 

De standaard dieselv
erwarming 

bevindt zich hier. W
elke voordelen 

bevindt zich hier. W
elke voordelen 

dit biedt, vindt u 
op pagina 97

dit biedt, vindt u 
op pagina 97

Voor individueel en Voor individueel en 

extra comfort kan de extra comfort kan de 

dinette optioneel w
orden 

dinette optioneel w
orden 

uitgerust met verstelbare uitgerust met verstelbare 

enkele zitplaatsenenkele zitplaatsen

De beste gezinsvriend. Met zijn 
variabele concept is de BOXLIFE 
630 ME perfect geschikt voor 
een ontspannen gezinsvakantie. 
Hier vindt iedereen zijn eigen 
favoriete plaats en voldoende 
opbergruimte voor alle bagage 
die mee op reis moet.
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BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 KOKEN & GENIETEN

KEUKEN OVERZICHT

630 ME Keuken in de lengte

Met behulp van de p
raktische 

Met behulp van de p
raktische 

sluithulp kan de de
ur heel 

sluithulp kan de de
ur heel 

eenvoudig worden gesloten, eenvoudig worden gesloten, 

zelfs als u eens een
 keer op 

zelfs als u eens een
 keer op 

de berg heeft gepar
keerd

de berg heeft gepar
keerd

1.  Alles op zijn plaats. Dankzij de afgeronde 
rand zit er u bij het openen van de kast 
erboven niets in de weg.

2.  Veilig opgeborgen. De grote, volledig 
uittrekbare schuifladen kunnen tijdens het 
rijden veilig worden vergrendeld.

3.  Grote koelkast. Met een optionele inhoud 
van 150 liter, een vriesvak van 30 liter en 
fluisterstille nachtstand biedt de CUV-
compressorkoelkast niet alleen constante 
koeling, maar zorgt gegarandeerd ook 
voor ontspannen nachtrust.

Hier eet iedereen naar 
hartenlus. Want in de 
volledig uitgeruste keuken is 
veel ruimte voor opbergen, 
bereiden van voedsel 
en natuurlijk genieten. 
Daardoor verandert zelfs 
een korte pauze op doorreis 
in maximaal genieten voor 
het gehele gezin.
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BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

188 - 196 cm

173 cm

184 cm

BOXLIFE 630 SLAPEN & VERZORGEN

BED- EN BADKAMER OVERZICHT

630 ME   3 - 7     met compacte badkamer *

* Ruime badkamer als optie mogelijk. 
Meer	informatie	over	de	hefbedden	voorin	op	pagina�102�-�103  
en over onze badkamers op pagina�106�-�107.

1.  Flexibele badkamer. Dankzij de verplaatsing 

van de douchecabine naar de doorgang kan de 

badkamer efficiënt worden opgebouwd.

2.  Opbergen en drogen. Talrijke schappen zorgen 

voor opbergruimte, terwijl op de inklapbare 

wasstang handdoeken kunnen worden gedroogd.

3.  Buitendouche. Bijzonder handig voor outdoor-

fans: de wateraansluiting achterin is met enkele 

handelingen gebruiksklaar.
EENPERSOONSHEFBEDDEN BOXLIFE 630 ME

RUIME BADKAMER BOXLIFE 630 ME

Vervelende muggen hoeven Vervelende muggen hoeven 

we echt niet! De muggenhor 
we echt niet! De muggenhor 

is geïntegreerd acht
er het 

is geïntegreerd acht
er het 

voorwandpaneel en kan voorwandpaneel en kan 

eenvoudig naar ben
eden 

eenvoudig naar ben
eden 

worden getrokkenworden getrokken

Net zo variabel als d
e BOXLIFE zelf: 

Net zo variabel als d
e BOXLIFE zelf: 

De verstelbare leeslam
p met touch-

De verstelbare leeslam
p met touch-

functie kan in alle r
ichtingen worden 

functie kan in alle r
ichtingen worden 

gebogen. Dankzij de geïntegree
rde 

gebogen. Dankzij de geïntegree
rde 

USB-poort kunt u niet
 alleen zichzelf, 

USB-poort kunt u niet
 alleen zichzelf, 

maar ook uw smartphone 's nachts 
op 

maar ook uw smartphone 's nachts 
op 

een ontspannen manier opladeneen ontspannen manier opladen

Dankzij de 4 afvoerkanalen in de
 

Dankzij de 4 afvoerkanalen in de
 

ruime badkamer kan het douchew
ater 

ruime badkamer kan het douchew
ater 

altijd optimaal wegvloeien, zelfs op altijd optimaal wegvloeien, zelfs op 

ongelijkmatige staanplaatsenongelijkmatige staanplaatsen

Meer opties voor nog meer 
ruimte. Het gezin Wilhelm 
geniet van de optionele 
flexibele badkamer, dat dankzij 
de aparte douchecabine niet 
alleen meer plaats biedt, maar 
bij de BOXLIFE 630 ME er ook 
voor zorgt dat de langsbedden 
achterin tot 80 mm langer zijn.
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BOXDRIVE 680 ME
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 Standaard aanwezige bedden   Optionele extra bedden

Stel uw BOXDRIVE samen 
Stel uw BOXDRIVE samen 

volgens uw wensen & behoeften bij  
volgens uw wensen & behoeften bij  

configurator.knaus.
com

configurator.knaus.
com  

  indelingenzoeker.knaus.com

  Plattegronden van de nacht zijn online te vinden op knaus.com

vanaf  
pagina 82

Indelingen�met�dwarsbedden Indelingen�met�eenpersoonsbedden

Een�technisch�en�ruim�wonder,�dat klaar is voor alle 

avonturen met de rijdynamiek van het MAN TGE en 

met een totale lengte van minder dan 6 meter. Twee 

aparte slaapgedeeltes dankzij het soepel toegankelijke 

hoogdakbed bieden maximaal comfort voor 4 personen, 

of het nu familie of vrienden zijn.

Elegante�CUV,�die de nieuwste 

voertuigtechnologie combineert met 

onze innovatieve KNAUS-oplossingen, 

waardoor hij de eerste keuze is als het 

gaat om een 2-persoonsvoertuig.

Ruimte XL, dynamiek XL, 
Ruimte XL, dynamiek XL, 

comfort XL: De BOXDRIVE  
comfort XL: De BOXDRIVE  

op MAN TGE is ook verkrijgbaa
r 

op MAN TGE is ook verkrijgbaa
r 

als 600 XL-hoogdakmodel.
als 600 XL-hoogdakmodel.

Bij het ter perse gaan was er geen BOXDRIVE 600 XL-fotovoertuig beschikbaar. 
Binnenkort vindt u alle informatie over het nieuwe model met hoog dak op MAN TGE 
online opwww.knaus.com/der-neue-boxdrive
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BOXDRIVE OVERZICHT

3-5 4 HD XL
 

        

 
Indelingen� 2

Toelaatbaar�totaalgewicht�kg 3.500

Maximaal�laadvermogen�kg ca. 375 - 410

Nu samenstellen op  Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 

configurator.knaus.c
om/nl Lengte�cm 598 - 684

Breedte cm (buiten/binnen) 204 / 172

Hoogte�cm (buiten/binnen) 268 - 309 / 192 - 225
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BOXDRIVE 680 ME

BOXDRIVE 680 ME

BOXDRIVE 680 ME

Meerkleurige Meerkleurige 
LED-verlichting LED-verlichting 
voor individuele voor individuele 
sfeerverlichtingsfeerverlichting

Unieke vormen Unieke vormen 
qua meubelbouwqua meubelbouw

Handige keukenklep Handige keukenklep 
aan de zijkant bijv.

 
aan de zijkant bijv.

 
voor het opbergen voor het opbergen 
van schoenen of afv

al
van schoenen of afv

al

Nachtlichtfunctie Nachtlichtfunctie 
met plintverlichtingmet plintverlichting

1.  Let me entertain you. De optionele 21,5" SMART-TV 
biedt het beste entertainment en video-on-demand.

2.  Bijzonder brede schuifdeur. Daardoor wordt de 
woonruimte naar de natuur toe geopend. En in het 
handige opbergvak kunt u dingen opbergen die u 
op weg naar buiten bij de hand wilt hebben, zoals 
paraplu’s of boodschappentassen.

BOXDRIVE WONEN & LEVEN

Altijd en overal thuis. Dankzij de 
symbiose van uitgekiende functionaliteit 
en maximaal wooncomfort is de 
BOXDRIVE geschikt voor alle avonturen. 
Het maakt niet uit of Miriam en Paul de 
stad in willen, de natuur gaan verkennen 
of de avond gezellig thuis doorbrengen 
in het sfeervolle omgevingslicht.
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BOXDRIVE 680 ME

BOXDRIVE 680 ME

BOXDRIVE 680 ME

BOXDRIVE 680 ME

Soft-Close-Soft-Close-
bovenkasten met bovenkasten met 
automatische automatische 
vergrendeling vergrendeling 
sluiten bijzonder sluiten bijzonder 
geruisloos en veiliggeruisloos en veilig

De HPL-oppervlakken zijn
 bijzonder 

De HPL-oppervlakken zijn
 bijzonder 

krasvast en bij uits
tek geschikt voor 

krasvast en bij uits
tek geschikt voor 

de hoge belasting in
 de keuken

de hoge belasting in
 de keuken

Deze koelkast is voor
zien 

Deze koelkast is voor
zien 

van nachtstand en 
is 

van nachtstand en 
is 

daarom energiezuinig. Een 
daarom energiezuinig. Een 

ander pluspunt : hi
j is 

ander pluspunt : hi
j is 

zeer geluidsarmzeer geluidsarm

Hier is een handig ka
ntelvak 

Hier is een handig ka
ntelvak 

voor de afvalzakkenvoor de afvalzakken

1.  Zwevende dinettetafel. In plaats van 
een storende tafelpoot kunt u hier uw 
benen strekken en genieten van een 
ongestoorde toegang.

2.  Koelkast met nachtstand. De 90 liter 
compressorkoelkast biedt niet alleen 
veel plaats, maar ook optimale nachtrust 
door minder geruis.

3.  Verbreding van dinette zitbank. De 
standaard zijwaartse uittrekfunctie en de 
drietraps loungefunctie maken deel uit 
van de standaarduitrusting en kunnen 
ook tijdens het rijden worden gebruikt.

KEUKEN OVERZICHT

BOXDRIVE 600 XL  Compacte keuken 

BOXDRIVE 680 ME Keuken in de lengte

KNAUS smartCI: Op 
KNAUS smartCI: Op 

het 4,3 inch touchscreen het 4,3 inch touchscreen 

kunt u intuïtief ta
lrijke 

kunt u intuïtief ta
lrijke 

functies bedienen, z
oals 

functies bedienen, z
oals 

licht & verwarming, licht & verwarming, 

maar ook bijvoorbeeld
 het 

maar ook bijvoorbeeld
 het 

accu niveau control
eren.

accu niveau control
eren.

BOXDRIVE KOKEN & GENIETEN

Kostbare bergruimte 
in overvloed. In de 
BOXDRIVE 680 ME is dat 
ook in de keuken bijzonder 
royaal en luxueus. Dankzij 
de volledig uittrekbare 
geleiders met kogellagers 
kan Miriam alle ruimte 
perfect en tot op de 
millimeter benutten.



88 89|

205 x 78 cm

198 x 78 cm

Textielbehang met extra voering Textielbehang met extra voering 

voor nog meer comfort
voor nog meer comfort

Talrijke functies zoal
s 

Talrijke functies zoal
s 

de inklapbare wastafel de inklapbare wastafel 

en de uitklapbare en de uitklapbare 
spiegel bieden maximaal 
spiegel bieden maximaal 

gebruikerscomfort.gebruikerscomfort.

Dankzij de Dankzij de 
geïntegreerde geïntegreerde 
verduisterende verduisterende 
rolgordijnen schijnt

 
rolgordijnen schijnt

 
de zon pas naar de zon pas naar 
binnen als u dat w

ilt
binnen als u dat w

ilt

Het optionele RGB-
Het optionele RGB-

sfeerlicht in de sfeerlicht in de 
douchecabine kan douchecabine kan 
intuïtief worden bediendintuïtief worden bediend

EENPERSOONS BEDDEN BOXDRIVE 680 ME

RUIME BADKAMER BOXDRIVE 680 ME EENPERSOONSHEFBEDDEN BOXDRIVE 680 ME

Luxe interieurdesig
n & 

Luxe interieurdesig
n & 

uitgebreid verlichti
ngsconcept 

uitgebreid verlichti
ngsconcept 

brengen flair in het
 slaapgedeelte

brengen flair in het
 slaapgedeelte

1.  Innovatieve inklapbare wastafel. De ruime 
flexibele badkamer is voorzien van een 
uittrekbare wastafel, dat in uitgetrokken 
toestand 650 x 300 mm groot is.

2.  Droom wordt ruimte. De bedden in de 
langte zijn optioneel ook verkrijgbaar 
als hefbed. Dit geeft u extra, flexibele 
opbergruimte voor grote bagage, fietsen, 
e-bikes of andere sportuitrusting onder 
de twee comfortabele slaapcabines. De 
boordapparatuur bevindt zich ook achterin. 

BED- EN BADKAMER OVERZICHT

BOXDRIVE 600 XL   4 - 5     met zwenkbad * 
BOXDRIVE 680 ME   3     met zwenkbad *

* Ruime badkamer optioneel verkrijgbaar 
Meer informatie over onze badkamers vindt u op pagina�106�-�107. Opstapjes voor gemakkelijke 

Opstapjes voor gemakkelijke 

toegang tot het bed
 & met 

toegang tot het bed
 & met 

extra bergruimteextra bergruimte

BOXDRIVE SLAPEN & VERZORGEN

Aantrekkelijk ontwerp. 
Tussen de badkamer en 
het bed is een kast van 
vloer tot plafond met 
genoeg ruimte voor 
de lievelingskleren van 
Miriam en Paul, die niet 
mogen ontbreken op een 
reis. Extra bergruimte 
wordt ook geboden door 
de bovenkasten.
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De optionele achteru
itrijcamera 

De optionele achteru
itrijcamera 

is perfect in de car
rosserierand 

is perfect in de car
rosserierand 

geïntegreerd en bied
t u perfect 

geïntegreerd en bied
t u perfect 

zicht naar achterenzicht naar achteren
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U vindt online meer U vindt online meer 

informatie over KNAUS 
informatie over KNAUS 

CUV-competentie onder:  CUV-competentie onder:  

knaus.com/kompetenz knaus.com/kompetenz 

1. CUV MET VERHOOGD DAK MET UNIEKE LFI-BOUWWIJZE 2, 3 

Vergeleken met een gebruikelijke GFK-bouwwijze, biedt LFI optimale 
isolatiewaarden, maximale stabiliteit en uiterst nauwkeurige gewichts-
specificaties,	aangezien	het	hele	dak	als	een	compleet	onderdeel	wordt	
geproduceerd. De aërodynamische vorm bevordert de rij-eigenschappen en 
zorgt samen met een verlenging van het frame in het achterste gedeelte voor 
een harmonieuze belijning. Binnenin overtuigt het verhoogde dak met een 
enorm ligoppervlak van 200 x 135 cm en diverse doordachte functies. 

2. PERFECT ONTWORPEN VERHOOGD DAK 2 

De extra GFK-dakopbouw zorgt bij onze BOXSTAR XL modellen met verhoogd 
dak voor een enorme binnenhoogte van max. 238 cm. Optimale isolatiewaarden 
worden door een speciale dubbelschalige constructie verkregen, zodat het 
ruimteklimaat in het hele voertuig en vooral in het bed in het verhoogde dak bij 
hoge en lage temperaturen altijd aangenaam is. De aerodynamische vorm van 
het verhoogde dak past harmonisch in het totaalbeeld. Verhoogde zijstrips met 
geïntegreerde regengoten zorgen ervoor dat regen- en smeltwater optimaal 
wordt afgeleid. Voor de dakopbouw zijn extra inkepingen aangebracht, wat een 
positief	effect	heeft	op	de	voertuigstabiliteit	en	het	rijgedrag.

3. PANORAMA-VENSTER CUV (VOORIN) &�SpaceRoof�2, 3

Bij H2 indelingen zorgt de optionele panorama-venster (voorin) voor een 
bijzonder lichtdoorlatende leefruimte. Bovendien kan het naar buiten 
worden opgesteld voor een optimaal ruimtelijk klimaat. De insectenhor 
houdt	vervelende	muggen	effectief	buiten	en	de	verduisterende	plissé	
maakt het mogelijk om het interieur te verduisteren voor de nacht. Voor 
extra hoofdruimte en extra gemakkelijke toegang tot de bestuurders- en 
voorpassagiersstoel zijn H2-indelingen verkrijgbaar met de optionele 
SpaceRoof dakverlenging.

4. HORDEUR 1 & UITSCHUIFBARE OPSTAP 3

Juist op de details komt het aan. Zoals de standaard hordeur of de elektrische 
opstap,	die	automatisch	naar	binnen	schuift,	wanneer	u	dat	vóór	het	wegrijden	
eens mocht vergeten. Om de grote schuifdeur gemakkelijker te kunnen sluiten, 
is deze voorzien van een handgreep.

5. FIETSENDRAGER 3 

Voor	een	veilig	transport	van	uw	fietsen	zorgen	precies	passende	
fietsendragers.	Bij	onze	BOXSTAR-modellen	wordt	de	fietsdrager	aan	de	
achterdeur gemonteerd en kan eenvoudig worden ingeklapt, als deze niet 
wordt	gebruikt.	De	deuren	kunnen	ook	met	opgehangen	fietsen	worden	
geopend. Aan onze BOXLIFE-modellen kan dankzij het Vario achterconcept de 
unieke Thule VeloSlide worden toegevoegd. 

1 Geldt voor alle bouwmodellen  2 Modelafhankelijk	 	 3 Optioneel

Comfort Next Level: De elektrische 
Comfort Next Level: De elektrische 

Soft-Close schuifdeur slui
t bijna 

Soft-Close schuifdeur slui
t bijna 

vanzelf. In noodgev
allen kan hij ook 

vanzelf. In noodgev
allen kan hij ook 

handmatig worden bediendhandmatig worden bediend

NEW

NEW

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

DE BESTE TECHNIEK VOOR DE 
MOOISTE TIJD VAN HET JAAR
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* 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.

1. REISAPOTHEEK MediKit 1, 3

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. GROTE DAKRAMEN 1

Voor een vriendelijke woonruimte met veel lichtinval zorgen in al onze CUV grote 
dakraam. Standaard monteren wij een 700 x 500 mm Midi-Heki aan de voorzijde en 
een 400 x 400 mm, doorzichtig dakluik 2 aan de achterzijde, dat optioneel ook als een 
700 x 500 mm Heki 2 kan worden uitgevoerd. Als optie is nog een derde dakraam 2, 3 
van 400 x 400 mm in het midden van het voertuig verkrijgbaar. In onze BOXSTAR XL 
modellen met hoog dak laten het optionele panoramadak en een uitklapbaar raam 
achterin extra veel licht binnen.

3. RAMEN MET COMFORT ROLLUIKEN 1

Onze CUV’s zijn rondom uitgerust met SEITZ S7P ramen, ook in de badkamer. 
Deze zorgen voor koudebrugvrije isolatie en kunnen dankzij een speciaal comfort 
rolgordijnsysteem eenvoudig en volledig worden verduisterd. De rolgordijnen zijn in 
de dinette en bij de langsbedden achter een voorwand geïntegreerd. Voor duurzaam 
waardebehoud verzegelen wij natuurlijk de snijkanten bij alle openingen extra met 
corrosiebescherming. Op verzoek kunnen de kaderramen in de achterdeuren groter 
worden gemaakt voor nog meer licht en lucht. 2, 3 

4. DOORDACHTE DINETTE 1

Omdat u hier ook na vele uren nog comfortabel kunt zitten, hebben wij aan elk detail 
aandacht besteed. De zwevende dinettetafel biedt barrièrevrije toegang en extra 
veel beenruimte. Bovendien kan hij eenvoudig eruit worden gedraaid voor nog meer 
plaats. De zitgroep overtuigt met ergonomisch gevormde kussens en verstelbare 
stoelen.	Zo	kan	de	bank	in	slechts	één	handomdraai	naar	de	gang	worden	uitgebreid	
en kan ook tijdens het rijden worden gebruikt. De rugleuning kan aan de individuele 
lichaamshouding worden aangepast.

5. OPTIMALE ISOLATIE 1

In een meertrapsproces worden alle delen van onze CUV’s met innovatieve materialen 
geïsoleerd. Aan het plafond en de zijwanden wordt daarvoor een geslotencellig 
polyethyleenschuim toegepast. Deze voorkomt het ontstaan van holle ruimtes, waarin 
zich	water	zou	kunnen	ophopen.	Binnenin	zorgt	de	textiele	soft-touch	wandafwerking:	
voor een aangenaam binnenklimaat en een bijzonder behaaglijke sfeer.

6. 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	2000	(OEM)-dakairco	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 bouwmodellen  2 Modelafhankelijk	 	 3 Optioneel
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NEW

Alledaags, vrije tijd of vakantie? De generatie 
CUV’s kan alles. Ja zeker, met onze wendbare en 
optimaal uitgeruste CUV geniet u altijd van 5-sterren 
comfort met ‘thuisvoordeel’. Want van raam tot aan 
matras hechten wij grote waarde aan uitstekende 
materiaalkwaliteit en doordachte detailoplossingen.



94 95|

1. VOLCORPUS MEUBELS EN PLUGTECHNIEK 1

De meubels in onze CUV‘s hebben een volwaardige achterwand 
– dus een bijzonder stabiel corpus. Ze zijn niet zoals vaak 
gebruikelijk zonder achterwand vlak tegen de carrosserie van 
het voertuig aangebracht, waardoor gemakkelijker condensaat 
ontstaat, maar vormen een zelfstandige eenheid. Vormvast, 
solide en stabiel passen ze precies in het totaalbeeld van het 
voertuig en garanderen ook na jarenlang gebruik perfecte 
kwaliteit. Ons meubilair wordt standaard met een hoogwaardige 
plugtechniek 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.

2. STABIELE SOFT-CLOSE  
VOLLEDIG UITTREKBARE LADEN 1

De	volledig	uittrekbare,	kogelgelagerde	schuifladen	van	de	
Duitse topleverancier GRASS komen zover naar buiten dat ze 
gemakkelijk tot helemaal achterin toegankelijk zijn. Ze worden 
precies geleid en sluiten zacht.

3. KRASVASTE HPL BLADEN 2

High Pressure Laminate en Continuous Pressure Laminate zijn 
materialen die speciaal voor grote belastingen, bijv. in de keuken, 
worden toegepast. De meerlaagsopbouw wordt onder zeer hoge 
druk geproduceerd en met een bijzonder bestendige deklaag 
verzegeld. Daardoor zijn onze werk- en tafelbladen (altijd HPL) 
bijzonder krasvast. 

4. INSTELBARE SOFT-CLOSE KLEPPEN 1

De	kastdeuren	voorzien	wij	van	hoogwaardige	Soft-Close	
scharnieren, zodat de kleppen altijd geruisloos sluiten – 
ongeacht met hoeveel kracht ze worden gesloten. Een heel 
voertuigleven lang en waarschijnlijk ook nog daarna. Want als 
een klep eens niet werkt zoals dat moet, dan kan het scharnier 
probleemloos worden bijgesteld.

5. ZWEVENDE DINETTETAFEL 1

Onze CUV’s zijn allemaal uitgerust met een barrièrevrije 
dinettetoegang.	De	tafel	heeft	nu	geen	storende	tafelpoot	
meer, zodat u van maximale beenruimte kunt genieten. Dankzij 
de zeer sterke, maar onzichtbare schroefverbinding aan de 
buitenwand is de dinettetafel natuurlijk net zo sterk belastbaar 
als een traditionele tafel met tafelpoot. Een uitdraaibaar 
werkbladverlengstuk biedt in een handomdraai extra oppervlak, 
wanneer	u	die	nodig	hebt	en	efficiënt	gebruik	van	de	ruimte	als	
dat niet het geval is.

1 Geldt voor alle bouwmodellen  2 Modelafhankelijk

KNAUS MEUBELBOUW

OPTIMAAL BINNENKLIMAAT 
Eén ding was in onze CUV’s altijd al standaard: een 
echt weldadige sfeer. Dat klinkt wellicht eenvoudig, 
maar vereist veel werk. 

Soft-Touch wandafwerking: 
In het bed en in de zitgroep maken wij in alle CUV’s 
gebruik van openporige Soft-Touch-vormdelen 
of met schuimstof gevulde spanstof. De zachte 
oppervlakken voelen niet alleen aangenamer en 
warmer aan dan de gebruikelijke hardplastic-
afwerkingen; ze voorkomen ook condensvorming aan 
het oppervlak. 

Isolatie & meubelbevestiging: 
Perfect klimaat in een compacte ruimte, dat is 
de taak van onze CUV-ontwerpers en -bouwers. 
Daarom kiezen wij innovatieve oplossingen bij de 
meubelbevestiging en een vuilbestendige isolatie.
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Wij bouwen geen luchtkastelen, maar meubels die voor 
een goed binnenklimaat zorgen. De eisen aan het meubilair 
in onze CUV zijn enorm hoog. Met een aantrekkelijk design 
en veel opbergruimte zijn wij echter nog niet tevreden. 
Duurzaamheid, intelligente constructies en technologieën, die 
een leven lang inspireren – dat zijn onze maatstaven.
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1. OPTIMALE WATERVOORZIENING 1 

Met een verswatertank met een inhoud van 110 liter kunt u met onze CUV’s ook enkele 
dagen	zelfstandig	op	reis.	Het	waterfilter	bluuwater	garandeert	ook	in	risicovolle	
regio’s de hygiënisch probleemloze watervoorziening. Bij lage temperaturen zorgt de 
warmeluchtcirculatie ervoor dat het water niet bevriest.

2. DOORDACHTE GASVOORZIENING 1 

In onze BOXDRIVE- en BOXLIFE-modellen zorgt de standaard dieselverwarming ervoor 
dat het gasverbruik minimaal is. (2a) Voor een gegarandeerde gasvoorziening van het 
gasfornuis	is	een	2,7	kg	gasfles	meer	dan	voldoende.	Deze	kan	ruimtebesparend	direct	
bij de verswatertank worden aangebracht. (2b) Bij onze BOXSTAR-modellen wordt een 
conventionele gasverwarming gebruikt. Daarom is er voldoende ruimte voor max. twee 11 kg 
gasflessen.	De	gaskast	kan	veilig	worden	afgesloten.

3. TOILETAFVOER VAN BUITENAF 2

Voor een bijzonder eenvoudige afvoer van de zwartwatertank monteren wij een volledig 
beklede wc-afvoerschacht met toegang van buitenaf.

4. INNOVATIEF WARMTESYSTEEM 1

Voor een optimale warmteverdeling houden wij al tijdens de ontwerpfase rekening 
met alle componenten van het verwarmings- en installatiesysteem. Dit leidt tot een 
volledig doordachte totaalconstructie van onze CUV’s, die naast de geperfectioneerde 
warmteverdeling nog andere voordelen bieden. Zo zorgt de speciale positionering van het 
verwarmingssysteem voor een dieper zwaartepunt van het voertuig, wat weer positieve 
gevolgen	heeft	voor	de	voertuigstabiliteit.	Bovendien	wordt,	vooral	achterin,	ruimte	
bespaard, die u als extra opbergruimte kunt benutten. De optionele vloerverwarming 3 
verloopt van het dinetteplatform tot in de doorgang naar het slaapgedeelte.

5. BODEMCONSTRUCTIE 2 & VERWARMD DINNETTEPLATFORM 1

De op de carrosserievorm perfecte aangepaste bodemplaat maken wij volgens de sandwich-
methode. Daardoor krijgen onze CUV’s naast extra isolatie ook maximale stahoogte binnenin. 
In de dinette monteren wij bovendien een tussenbodem, die door de verwarming voor 
aangenaam warme voeten zorgt.

6. HEADUP DISPLAY 2, 3 & NAVIGATIESYSTEEM 3

De 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 uw reis nog ontspannender en tegelijk aangenamer te maken, biedt het 
nieuwe Pioneer navigatiesysteem in de BOXSTAR en BOXLIFE modellen alles wat u nodig hebt 
voor korte en lange ritten met een 9" multi-touch display met hoger contrast, een verbeterde 
kijkhoek en een 24bit kleurdiepte. Compatibel met draadloze Apple CarPlay & draadloze 
Android Auto, inclusief promobil-parkeerplaatsradar en verbinding met het head-up display 
voor navigatieweergave. Voor de BOXDRIVE kunt u optioneel het MAN Media VAN Business-
navigatiesysteem,	inclusief	touchscreen	met	nabijheidssensortechnologie	aanschaffen.	Beide	
systemen zijn voorzien van Bluetooth en andere talrijke multimediafuncties.

1 Geldt voor alle bouwmodellen  2 Modelafhankelijk	 	 3 Optioneel
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NEW

Met deze techniek bent u overal en altijd uitstekend 
beschermd. U kunt het niet zien, maar het voelt 
toch echt goed aan. Want dankzij onze uitgekiende 
toevoersysteem kunt u gegarandeerd zelfs bij de laagste 
temperaturen van stromend water genieten en hoeft u 
nooit met koude voeten in de dinette te zitten.
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NEW

Zeer efficiënt ultrafi
ltratiemembraan 

Zeer efficiënt ultrafi
ltratiemembraan 

verwijdert de kleinste d
eeltjes, kiemen & 

verwijdert de kleinste d
eeltjes, kiemen & 

bacteriën 99,999 % van het leidingsyst
eem

bacteriën 99,999 % van het leidingsyst
eem

DE NIEUWE bluuwater�WATER�FILTER

Hygiënisch�veilig�water�op�elke�bestemming. Het 

nieuwe	waterfilter	bluuwater	verwijdert	kiemen,	

bacteriën en kleine deeltjes bijna volledig (99,999 %) uit 

het leidingsysteem van alle Knaus Tabbert voertuigen (in 

serie).	Het	vervangbare	filterpatroon	met	zeer	efficiënt	

ultrafiltratiemembraan	wordt	verticaal	of	horizontaal	

tussen het waterreservoir en het leidingsysteem 

gemonteerd.	Hij	heeft	een	filtercapaciteit	van	maximaal	

8.000 liter – en dankzij een Timestrip-indicator in het 

voertuig kan de resterende gebruikstijd op elk moment 

worden gecontroleerd. 

De blauwwaterpatroon moet uiterlijk na zes maanden 

worden	vervangen,	afhankelijk	van	het	gebruik.	

Dankzij het klik-en-klaar snelkoppelingssysteem kan hij 

gemakkelijk en druipvrij worden vervangen.

•	 	Zeer	efficiënt	ultrafiltratiemembraan	verwijdert	de	

kleinste deeltjes, kiemen en bacteriën 99,999 % uit het 

toevoersysteem

• Filtercapaciteit: 8.000 l

•  Gemakkelijk te vervangen dankzij het klik-en-klaar 

snelkoppelingssysteem

Dankzij de laadboost
er worden  

Dankzij de laadboost
er worden  

de accu's heel snel e
n efficiënt bij  

de accu's heel snel e
n efficiënt bij  

een draaiende motor opgeladeneen draaiende motor opgeladen

UW KEUZE: AGM-BATTERIJ OF LITHIUM-ION-BATTERIJ?

AGM-opbouwbatterijen zijn een verdere ontwikkeling van de 

gelaccu, kunnen ook iets hogere stromen aan en scoren met een 

korte absorptietijd. 

•  Bewezen AGM-batterijtechnologie met economische kosten-

batenverhouding vanaf het eerste ampère-uur (Ah)

•  Cyclusbestendig en onderhoudsvrij, koudebestendig

•  Gemakkelijke en ongecompliceerde uitwisseling

•  Ideaal voor weekend- en jaarkampeerders, maar ook voor 

globetrotters die slechts tijdelijk gebruik maken van de 

verbruikers (haardroger, TV)

De�nieuwe�lithium-ion�batterijen�overtuigen door hun hoge 

capaciteit en snelle, ongecompliceerde oplaadeigenschappen.

•  Gewichtsbesparing tot 50 % in vergelijking met AGM-

opbouwbatterijen

•  Snellere stroomopname en gebruik van het volledige 

nominale vermogen zonder vermogensverlies, ongeacht de 

stroomsterkte

• Langere levensduur, aanzienlijk betere prestaties bij snelladen

•  Ideaal voor reizigers die vaak zelfvoorzienend zijn en/of veel 

stroom nodig hebben

High performers: De nieuwe, optioneel 
High performers: De nieuwe, optioneel 
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Wil een CUV comfort bieden zoals thuis, dan is daar heel wat 
toevoertechniek voor nodig. In alle KNAUS CUV's is dit zo geregeld dat 
het vorstvrij met het verwarmingssysteem is aangelegd. En natuurlijk 
zorgen we er ook voor dat de verbindingen met de afzonderlijke 
elementen bijzonder gemakkelijk te bereiken zijn.
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BOXLIFE 630 ME

KEUKEN IN DE LENGTE BOXLIFE 630 MECOMPACTE KEUKEN BOXSTAR 540 ROAD

KEUKEN 
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in extra werkoppervlak  in extra werkoppervlak  

worden omgetoverdworden omgetoverd

KEUKENVARIANTEN GEHEEL 
VOLGENS UW SMAAK

De optionele, multifunctionele De optionele, multifunctionele 

KNAUS tas heeft een vast
e plaats 

KNAUS tas heeft een vast
e plaats 

aan de zijkant van 
het keukenblok

aan de zijkant van 
het keukenblok

In sommige indelingen zijn 
optioneel zelfs 

In sommige indelingen zijn 
optioneel zelfs 

enorme compressorkoelkasten v
an 150 liter 

enorme compressorkoelkasten v
an 150 liter 

met een vriesvak van
 30 liter verkrijgbaar

met een vriesvak van
 30 liter verkrijgbaar

1.  Geïntegreerde koelkast. De CUV-

compressorkoelkast bevindt zich onder in het 

keukenblok en heeft een inhoud van 75 liter. 

2.  Efficiënt gebruik van de ruimte. Dankzij de 

doordachte indeling is tussen keukenrij en 

slaapgedeelte nog plaats voor een kledingkast 

met hangstang.

Indelingen: BOXSTAR 540 ROAD, 600 LIFETIME  

& LIFETIME XL, BOXLIFE 540 MQ, 600 ME, BOXDRIVE 600 XL

1.  95 liter inhoud. Biedt de erboven gemonteerde 

koelkast met fluisterstille nachtstand.

2.  Alles afgedekt. De roestvrijstalen spoelbak kan 

met behulp van het speciale inzetstuk worden 

afgedekt en als extra werkblad worden gebruikt. De 

hoekrekken bieden praktische ruimte voor kruiden. 

Indelingen: BOXSTAR 600 STREET & STREET XL, SOLUTION, 

FAMILY, 630 FREEWAY, BOXLIFE 600 DQ, MQ, 630 ME, 

BOXDRIVE 680 ME

Is voor u de keuken het hart van uw woning? Dan zult u beslist enthousiast zijn 
over de twee keukenvarianten in onze CUV's! Een grote koelkast, de praktische 
werkbladverlenging en een 2-pitsfornuis met glazen afdekplaat zijn standaard 
en bieden de beste voorwaarden voor maximaal vakantieplezier.
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176 x 130 cm

194 x 130 cm

100 cm

50 cm

KNAUS HEFBEDVARIANTEN

Een- of tweepersoonsbed? 
Een- of tweepersoonsbed? 

Het Vario hefbed voorin Het Vario hefbed voorin 

biedt altijd precies 
zoveel 

biedt altijd precies 
zoveel 

plaats als u nodig 
hebt

plaats als u nodig 
hebt

CLASSIC HEFBED 
VOORIN

VARIO HEFBED VOORINCLASSIC HEFBED VOORIN BOXSTAR 600 SOLUTION VARIO HEFBED VOORIN BOXSTAR 600 SOLUTION

1.   Lucht naar boven en naar de 
zijkant. Het Vario hefbed voorin 
biedt met een binnenwerkse 
hoogte van 100 cm en de zijwaartse 
uittrekking maximale variabiliteit 
en optimaal slaapcomfort.

2.   Elektrische aandrijving. Voor 
nog meer bedieningscomfort 
is optioneel een elektrische 
aandrijving. verkrijgbaar.

3.   Stahoogte. Als u het hefbed 
niet nodig hebt, geniet u van een 
aangename stahoogte in de keuken.

als optie mogelijk:  
BOXSTAR 600 SOLUTION, 630 FREEWAY, 
BOXLIFE 600 DQ, 630 ME
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1.  Slaapcomfort. Hier ligt u heerlijk op 

twee koudschuimmatrassen met een 

binnenwerkse hoogte van 50 cm. Het 

hefbed Classic voorin kan eenvoudig 

met de hand via het handvat naar 

omlaag worden getrokken en weer 

omhoog worden geduwd. Voor een 

optimale veiligheid in de dagstand 

zorgen de vaste, aan het plafond 

aangebrachte klikbevestigingen en de 

bijzonder stevige veiligheidsgordels.

2.  Comfortabele hoogte. In de 

dagstand, wanneer het hefbed 

Classic voorin niet naar beneden 

wordt getrokken, heeft u hier een 

comfortabele stahoogte.

3.  Uitvalbescherming. Dankzij het 

speciale veiligheidsnet is het Classic 

hefbed voorin ook geschikt voor 

kinderen. Als het echt niet nodig is, 

kan het eenvoudig via de kliksluiting 

worden verwijderd.

Standaard: BOXSTAR 600 SOLUTION, 

BOXLIFE 600 DQ

Optioneel mogelijk: BOXSTAR 630 

FREEWAY, BOXLIFE 630 ME

Flexibele slaapplaatsen voor ontspannende 
nachten. Voor iedereen die een extra apart 
slaapgedeelte nodig heeft, zijn onze hefbedden 
voorin de perfecte oplossing. Welke variant u ook 
kiest, u kunt altijd vertrouwen op het bijzonder 
eenvoudige gebruik en maximaal slaapcomfort.
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200 x 135 cm

KNAUS OPTIE CUV UITKLAPDAK

BED IN UITKLAPDAKBED IN UITKLAPDAK BOXSTAR 600 STREET
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De dakraam in de voorkant De dakraam in de voorkant 

behoort tot de stan
daarduitrusting. 

behoort tot de stan
daarduitrusting. 

Een 2de dakraam achterin of een Een 2de dakraam achterin of een 

aircosysteem in het verhoogde d
ak 

aircosysteem in het verhoogde d
ak 

zijn eveneens optio
neel verkrijgbaar

zijn eveneens optio
neel verkrijgbaar

Het RGB-sfeerlicht zorgt vo
or 

Het RGB-sfeerlicht zorgt vo
or 

een gezellige stemming
een gezellige stemming

Dat krijgt u alleen bij
 KNAUS! 

Dat krijgt u alleen bij
 KNAUS! 

In plaats van de geb
ruikelijke 

In plaats van de geb
ruikelijke 

GFK-productie, vertrou
wen we 

GFK-productie, vertrou
wen we 

op de nieuwste LFI-technologie op de nieuwste LFI-technologie 

en een aërodynamische vorm 
en een aërodynamische vorm 

voor de beste rij-ei
genschappen 

voor de beste rij-ei
genschappen 

en de hoogste stabil
iteit

en de hoogste stabil
iteit

Spectaculair uitzich
t 

Spectaculair uitzich
t 

dankzij de cabriofu
nctie  

dankzij de cabriofu
nctie  

met muggenhor met muggenhor 

U vindt online nog 
meer 

U vindt online nog 
meer 

informatie over het informatie over het 

optioneel verkrijgb
are 

optioneel verkrijgb
are 

verhoogd dak onde
r :  

verhoogd dak onde
r :  

www.knaus.com/cuv
www.knaus.com/cuv   

Onze #nummer 1. omdat we graag Onze #nummer 1. omdat we graag 
spontaan op reis kunnen willen…spontaan op reis kunnen willen…

… voor nog meer … voor nog meer 
vakantiepleziervakantieplezier

1.   Cabriofunctie. De voorzijde kan 
eenvoudig van binnenuit worden 
geopend en weggeklapt. Zo geniet u 
van een uniek uitzicht. De muggen-
hor en het verduisteringsscherm zor-
gen voor een optimale bescherming 
tegen insecten en bieden privacy.

2.   Hoogste slaapcomfort. De 
koud-schuimmatrassen met 2 lagen 
bieden een aangenaam ligcomfort. 
De gesloten onderschaal en de stan-
daard uitstromer voor warme lucht 
zorgen voor een optimaal klimaat 
van de ruimte.

3.   Doordachte details. De USB-aan-
sluiting, inductielader, leeslampen, 
flessenhouder en opbergvakken 
zijn overzichtelijk gerangschikt. En 
dankzij de valbescherming kunt u als 
familie met kinderen genieten van 
een veilige nachtrust.

4.   Geweldig ruimtegevoel. In de 
woonruimte geniet u altijd van de 
volledige stahoogte van 190 cm.

Optioneel mogelijk: BOXSTAR 540 
ROAD, 600 STREET, 600 FAMILY, 600 LIFE-
TIME, BOXLIFE 540 MQ, 600 MQ, 600 ME

Voor de hoogvliegers onder ons. Met het unieke CUV verhoogd dak maakt u van 
uw CUV in een handomdraai een comfortzone met twee verdiepingen. Het hele 
dak wordt als een compleet onderdeel geproduceerd met behulp van de modernste 
LFI-technologie. Daardoor biedt het optimale isolatiewaarden en een maximale 
stabiliteit. Met een enorme ligoppervlakte van 200 x 135 cm is er comfortabel 
veel ruimte voor twee personen. De standaard uitstromer voor warme lucht, 
cabriofunctie en talrijke functies garanderen het best mogelijke slaapcomfort.
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Maak van 2 1: Het  Maak van 2 1: Het  

draaibare bad bied
t een 

draaibare bad bied
t een 

ruime douchecabine of 
een 

ruime douchecabine of 
een 

royale wasruimte, afhankelijk  royale wasruimte, afhankelijk  

van uw behoeften.van uw behoeften.

RUIME BADKAMER

Als een aparte ruimte biedt het zwenkbad een duidelijke afbakening van 
de andere woonruimten. Hierdoor ontstaat een bijzonder helder, goed 
gestructureerd totaalbeeld. Met de meest efficiënte benutting van de ruimte 
combineert de praktische zwenkbadkamer twee verschillende gebruiksgebieden. 
Aan één kant bevindt zich de wastafel, die boven het toilet kan worden gedraaid. 
Zo ontstaat in een handomdraai een homogene doucheruimte met gladde 
wanden aan de andere kant. Het wandmeubel boven het toilet biedt voldoende 
ruimte voor de verschillende cosmetica-artikelen. De doucheplanken zijn in de 
zijwand geïntegreerd en kunnen dus zowel in de douche- als in de wasmodus 
volledig worden gebruikt.

De homogene indeling integreert zich perfect in de 
globale indeling. Hier wordt de doorgang naar het 
bed achterin uitsluitend als zodanig gebruikt door 
het aparte badkamergedeelte. Het zwenkbare toilet 
biedt optimale beenruimte en het gepatenteerde 
douchegordijn houdt altijd afstand dankzij de 
speciale luchtkamerring. De spiegel kan gemakkelijk 
naar links en rechts worden bewogen. Het kan 
worden gebruikt als spat- en valbescherming voor 
de kast of als privacyscherm voor het raam.

COMPACTE 
BADKAMER

ZWENKBAD

Hier is de badkamer doorgetrokken in de gang 
voor meer bewegingsvrijheid. U kunt de effecten 
hiervan in detail zien in het infovak rechts. In een 
paar eenvoudige stappen wordt een bijzonder grote 
douchecabine gecreëerd, inclusief vier afvoeren. 
Wanneer de cabine halverwege wordt gedraaid, kan 
ze ook als scheidingswand worden gebruikt. Dankzij 
de inklapfunctie kan de compacte wasbak in een 
handomdraai worden omgetoverd tot een grote 
wastafel, zoals u kunt zien op pagina 71.

ZWENKBAD BOXDRIVE 680 MEZWENKBAD BOXDRIVE 680 ME

NEW

RUIME BADKAMER BOXLIFE 600 MERUIME BADKAMER BOXLIFE 630 ME

COMPACTE BADKAMER  
BOXSTAR 600 STREET

COMPACTE BADKAMER BOXSTAR 540 ROAD

Je goed voelen in deze badkamers. Uw eigen wellness-
oase altijd bij u hebben is een echt pluspunt voor al 
diegenen die vandaag niet weten waar hun reislust hen 
morgen zal brengen. Bij onze BOXSTAR en BOXLIFE 
modellen heeft u de keuze tussen de standaard 
compacte badkamer en de optionele ruime badkamer.  
De BOXDRIVE overtuigt met een multifunctioneel 
zwenkbad als standaard, met een kamerbad als optie.

BOXSTAR 600 STREET, 600 STREET XL, 
BOXLIFE 600 MQ 

De extra ruimte wordt hier benut voor een 
kledingkast tot aan het plafond, die tussen 
bed en badkamer wordt aangebracht en 
extra opbergruimte biedt.

BOXSTAR 600 LIFETIME, 600 LIFETIME XL, 
630 FREEWAY, BOXLIFE 600 ME, 630 ME 

Hier wordt het eenpersoonsbed achterin aan 
de bestuurderskant langer en de plafondkast 
groter, net zoals de schappen.

Indelingen�met�eenpersoonsbedden

BOXSTAR 540 ROAD, BOXLIFE 540 MQ 

Hier wordt het dwarsbed achterin, bij de 
keuze	van	de	flexibele	badkamer,	ca.	90	
mm breder, net zoals de plafondkast en de 
schappen.

Indelingen�met�dwarsbed

MEUBELVARIANTEN  
FLEXIBELE BADKAMER

Als�u�kiest�voor�een�voertuig�met�een�rui-
me�badkamer,�krijgt u niet alleen de ruime 
douchecabine, maar ook andere voordelen. 
Want door de verlenging van de badkamer 
tot naar de doorgang kan de badkamer in 
zijn	totaliteit	smaller	worden,	wat	afhankelijk	
van de indeling gevolgen voor de aangren-
zende	meubelmodules	heeft.

BIJZONDERHEDEN BOXSTAR & BOXLIFE
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10.0.85090 Hohenstein

KNAUS INDIVIDUALITEIT

 De stoelkussens ond
ersteunen 

 De stoelkussens ond
ersteunen 

de natuurlijke S-v
orm van de 

de natuurlijke S-v
orm van de 

wervelkolom. Zo start u ontspannen 
wervelkolom. Zo start u ontspannen 

en zonder rugpijn met uw vakantie
en zonder rugpijn met uw vakantie

100 % KNAUS  
100 % INDIVIDUEEL

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

COZY HOME PAKKETTEN

Verfraai uw CUV 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

Aangenaam zitcomfort is niet optioneel, maar behoort tot 
de standaarduitrusting. Welke stof u ook kiest, van één ding 
kunt u zeker zijn: voor het betreffende model geoptimaliseerd 
zitcomfort hoort bij elke KNAUS CUV tot de basisuitrusting. 
Daarom gebruiken wij ergonomische zitkussens, die een 
gezonde lichaamshouding ondersteunen. En voor dat 
extra beetje comfort kan de dinette optioneel met 
verstelbare afzonderlijke stoelen worden uitgerust.

BOXSTAR & BOXLIFE WOONWERELD DESIGN

BOXDRIVE WOONWERELD DESIGN

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

Optimaal voor gezinnen Optimaal voor gezinnen 
& hondenbezitters & hondenbezitters 

vanwege de uitstekende vanwege de uitstekende 

onderhoudseigensch
appen

onderhoudseigensch
appen
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  configurator.knaus.com/nl

Vanaf pagina 20 kunt u zien hoe h
et houtdecor 

van de Egmondse Iep in de BOXSTAR werkt

MEUBELDECOR BOXSTAR
Egmond Elm

MEUBELDECOR BOXLIFE
Matara Teak

WOONWERELD DESIGN

Opties voor series

1. INDIAN SUMMER

2. ENERGY

3. TURIN

4. CASUAL SILVER

ACTIVE LINE * 

5. ACTIVE ROCK

Echt leder * 

6. CREAM NATURE 

MEUBELDECOR
Modern Oak

WOONWERELD DESIGN

Opties voor series

1. CASUAL SILVER

2. MEMPHIS

ACTIVE LINE * 

3. ACTIVE ROCK

Echt leder *  

4. CREAM NATURE 

5. DARK COFFEE NEW

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

KNAUS INDIVIDUALITEIT

ONTDEK ONZE 
CUV-LAKKEN

IN
D

IV
ID

U
AL

IT
EI

T 
LA

KK
EN

LAKKEN UNI: BOXSTAR & BOXLIFE

LAKKEN METALLIC *: BOXSTAR & BOXLIFE

LAKKEN METALLIC *: BOXDRIVE

1. CANDY WIT

2. LICHTORANJE *

3. KERSROOD *

4. ONTARIO GROEN *

5.  DEEP OCEAN  

BLAUW *

1. REFLEX ZILVER

2. INDIUM GRIJS

3. DEEP BLACK

4. STARLIGHT BLUE

* tegen meerprijs  configurator.knaus.com/nl

1. WIT

2. CAMPOVOLO GRIJS *

3.    LANZAROTE  

GREY * NEW

1. ALU-ZILVER

2.  ARTENSE 

GREY NEW

3. FER GRIJS 

4. ZWART
Welke kleur heeft uw volgende reis? Van klassiek grijs via edele 
metallic tinten tot aan knallend rood. Geniet van de vrijheid om 
precies die lakkleur voor uw CUV te kiezen die u het beste bevalt.
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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. 

*  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.

KNAUS MERKENWERELD

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

HELDERE DOELEN

STERKE SERVICE
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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.
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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. 

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 450 merkenpartners in meer 
dan 30 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  www.knaus.com

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 De link die u rechtstreeks 

van thuis uit naar uw 
van thuis uit naar uw 

KNAUS-dealer brengt KNAUS-dealer brengt 

dealer.knaus.com dealer.knaus.com 

KNAUS staat voor kwaliteit. Dat weten 
KNAUS staat voor kwaliteit. Dat weten 

niet alleen wij: talrijke ondersch
eidingen 

niet alleen wij: talrijke ondersch
eidingen 

bevestigen dit. Dat is wat wij elke dag doen
bevestigen dit. Dat is wat wij elke dag doen

KNAUS MERKENWERELD

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

HELDERE DOELEN

STERKE SERVICE
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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.
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Online te boeken op 

 
Online te boeken op 

 

www.rentandtravel.de 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 Nog geen lid? Meld u dan direct 

aan en mis niets meer van 
aan en mis niets meer van 

mein.knaus.commein.knaus.com   
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Vind u heel veel gew
eldige 

Vind u heel veel gew
eldige 

KNAUS fanartikelen op KNAUS fanartikelen op 
shop.knaus.comshop.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.
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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 180 verhuurstations met meer dan  
2.200 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!

NEW   Beleef uw kampeervakantie Beleef uw kampeervakantie 

nu nog mobieler & onafhankelijker! 
nu nog mobieler & onafhankelijker! 

Van handig online inchecken
 tot 

Van handig online inchecken
 tot 

handige checklists. Alles in één app!
handige checklists. Alles in één app!

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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Meer informatie over de Meer informatie over de 

MediKit-reisapotheek is MediKit-reisapotheek is 

te vinden op pagina 93
te vinden op pagina 93

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

STERKE PARTNERS & FUNCTIES

 bluuwater�waterfilter 3. Onze	partner	voor	hygiënische	verswatervoorziening.	Het	hoogwaardige	filtersysteem	van	bluuwater	is	speciaal	
ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van onze recreatievoertuigen. Zie�bladzijde�99�voor�gedetailleerde�informatie.

� velocate�GPS�Tracker 3 *. Voor optimale bescherming tegen diefstal biedt het innovatieve GPS-trackingsysteem van velocate intuïtieve app-bediening 
met stille alarmmodus en een zelfvoorzienende werkingsduur tot 3 maanden zonder stroom.

� Pioneer�Headup�Display 2, 3. Het Headup Display biedt nog meer comfort en veiligheid tijdens het rijden. Een transparant scherm projecteert alle 
belangrijke gegevens, zoals navigatie en snelheid, in het gezichtsveld van de bestuurder. Zie�bladzijde�97�voor�gedetailleerde�informatie.

� GA-Actuation�e.Hit�geïntegreerde�achterdrager 3. Elektrisch	uitschuifbaar,	met	voldoende	hoog	laadvermogen	en	gecombineerd	met	een	
afneembare aanhangerkoppeling is de achterdrager uiterst praktisch. De e.Hit is klaar om te reizen in slechts een paar stappen: Met een druk op de knop 
worden	twee	zwenkarmen	uitgeschoven.	Zodra	de	accessoirevoet	met	inschuifbare	LED-achterlichten	erop	wordt	geschoven,	is	er	een	onmiddellijke	
verbinding van de elektra met het motorhome.

Pioneer�Navigationssystem 2, 3. Duidelijker en met meer contrast presenteert zich het intuïtieve Pioneer AVIC. De multifunctionele unit is compatibel 
met draadloze Apple CarPlay & draadloze Android Auto. Als u met uw smartphone navigeert, kunnen de route-instructies zelfs op het head-up display 
worden geprojecteerd. 

ten�Haaft�satellietsystemen 3. Met	de	optionele	satellietsystemen	van	ten	Haaft	wordt	tv-kijken	in	KNAUS-voertuigen	nog	comfortabeler	en	
gebruiksvriendelijker.	Afhankelijk	van	het	model	bieden	de	Oyster	60	Premium	en	Oyster	80	Premium	systemen	een	heldere	tv-ontvangst	en	technische	
hoogstandjes zoals app-bediening via smartphone en nog veel meer. 

1 Geldt voor alle modellen 2 Modelafhankelijk	 3 Optioneel

Oyster 60 & 80 Premium 
Oyster 60 & 80 Premium 

in edel antraciet!in edel antraciet!

Met de producten van onze sterke en betrouwbare 
partnerbedrijven wordt elke KNAUS CUV 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.
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FRANKANA FREIKO

FRANKANA FREIKO

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

1.  Gasadapterset geschikt voor alle Europese 
gasfl	esaansluitingen	|	Artikel	nr.	651/026

2.  Campingtafel afmetingen (L x B): 115 x 70 cm |
Artikel nr. 51 016

3.  Campingstoel antraciet	|	Artikel	nr.	651/019

4.  Voetsteun	antraciet	|	Artikel	nr.	601/143

5.  Kookpannenset 9 stuks, ø 20 cm | Artikel nr. 51 013

6.  Servies set	Cosmic	Blue,	9-teilig	|	Artikel	nr.	51	014

7.��Mokken set van 4, blauw	|	Artikel	nr.	651/020

Op  shop.knaus.com�vindt u het gevarieerde 
aanbod van onze fanshop. Alle informatie en prijzen 
voor Frankana Freiko zijn te vinden op  www.
frankanafreiko.de

KNAUS REISWERELD

silwyREADY 
NEW

4 verschillende adap
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ters

Verandert de stoel i
n een 

Verandert de stoel i
n een 

comfortabele ligstoelcomfortabele ligstoel

7 - instelbare stap7 - instelbare stap

Rondvallende en kletterende glazen tijdens het 
kamperen ‒ dankzij de slimme magnetische 
oplossingen van silwy® MAGNETIC SYSTEM 
is dit niet langer een probleem! De perfect en 
elegant geïntegreerde magneet in elk silwy glas 
vindt bij ons altijd de juiste metalen tegenhanger. 
Bijvoorbeeld, in de metalen nano-gel pads. Deze 
kleven op bijna elk verzegeld oppervlak, kunnen 
worden verwijderd zonder resten achter te laten, 
zijn afwasbaar en permanent herbruikbaar. 
U vindt meer informatie onder  silwy.de



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

In	de	zomer	van	2021	zal	het	FIAT-basisvoertuig	wijzigen	van	de	DUCATO	versie	7	naar	de	DUCATO	versie	8.	Een	afbeelding	van	de	Ducato	versie	8	is	om	organisatorische	redenen	
helaas nog niet mogelijk. Dus houd er s.v.p.rekening mee dat sommige illustraties van de DUCATO niet overeenkomen met de huidige (nieuwe) versie. 

Fouten	en	drukfouten	zijn	voorbehouden.	De	vermelde	specificaties,	maatvoering	en	gewichten,	evenals	het	uiterlijk	zijn	geldig	op	het	moment	van	het	ter	perse	gaan	
(12/2021). 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 AG niet toegestaan.

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

Uw KNAUS dealer verheugt 
zich op uw bezoek!
Uw KNAUS dealer verheugt 
zich op uw bezoek!
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