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Sommeren 2021 vil FIAT-chassis oppgraderes fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Enkelte billedlige detaljer var ikke tilgjengelig på tidspunktet
når denne katalogen ble trykket. Vær derfor oppmerksom på at noen illustrasjoner av DUCATO ikke samsvarer med den nye modellen.

DET VI HAR FELLES, HJELPER
OSS MED Å NÅ MÅLET
Vi er glade for at vi får lov til å være med deg på reisen. For at vi kan gi feriemålene
og drømmene dine et hjem. Og for at du med KNAUS har en følgesvenn som gir deg
en god følelse av å komme hjem, nesten uansett hvor du ferierer og hvor i verden du
måtte befinne deg. Med våre produkter kan du nyte uavhengighet, fleksibilitet og
individualitet når du reiser. Og det på den måten som etter vår mening er tryggest
og finest. Alle kjøretøyer fra KNAUS er resultatet av et sterkt fellesskap. Med alle
våre produkter skaper vi frihet som beveger. Det gjør vi sammen med deg, med våre
toppmotiverte medarbeidere, våre profesjonelle partnere og leverandører samt med
et godt utbygd forhandler- og servicenett.

Din frihet er vår filosofi. Med utrettelig lidenskap har vi tilrettelagt
uforglemmelige ferieøyeblikk hos KNAUS siden 1960. Med all
vår erfaring og fokus på å gå nye veier, forener vi det velkjente
med våre nyheter. Våre håndverkere fra Nedre Bavaria sørger
for topp moderne måter å utvikle våre nye modeller. Denne
kombinasjonen av velprøvde prinsipper og innovative ideer gjør oss
til en av de mest suksessrike merkevarer i bransjen.

Bli med oss på reise! Og finn din helt personlige frihet! Her kan du finne din
perfekte ledsager på reisen, og se hva som gjør kjøretøyer fra KNAUS så spesielle.

LEGENDARISKE CUV
Følgende symboler henviser til originale KNAUS-deler og informasjon på Internett:
100 %
KNAUS

Konfigurator på
configurator.knaus.com/no

Video er tilgjengelig på
youtube.knaus.com

Varianter av enkeltsenger

Tverrgående senger

Enkeltsenger

Ekstra sengevarianter
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Varianter av tverrgående senger

360°-bilde tilgjengelig på
www.knaus.com

Tverrgående senger
erstatter barnesenger

Gjesteseng

HD

Kjøretøy-høyde 268 cm

33L

Karosseri 3,3 t Light

Stoler med sikkerhetsbelter

H2

Kjøretøy-høyde 252 cm

35L

Karosseri 3,5 t Light

Lastevolum

H3

Kjøretøy-høyde 276 cm

35M

Karosseri 3,5 t Maxi

Kjøretøy-høyde

XL

Kjøretøy-høyde: FIAT 308 cm / MAN 297 cm

* Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker
med KNAUS -forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.
Alle varianter inneholder til dels spesialutrustninger som kan leveres til ekstra pris..
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Oppe: Senkbare enkeltsenger
Nede: Enkeltsenger

EK

Oppe: Senkbare tverrgående senger
Nede: Tverrgående senger

Seng oppe ved høyt tak

RED

Senkbare enkeltsenger

EIST

Senkbare tverrgående senger

UN

Bue-senkeseng
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Bak en KNAUS står det alltid et sterkt team. Mange av våre medarbeidere
er selv lidenskapelige KNAUS-eiere og ferierer med våre produkter. De mange
personlige erfaringene til medarbeidere og kunder er alltid viktige når vi
utvikler og forbedrer produktene våre. I alle våre kjøretøyer ser du dessuten
presisjonen som våre engasjerte medarbeidere oppviser når de arbeider i
våre toppmoderne produksjonsfabrikker. Du finner også elementer fra våre
pålitelige partnere og fra over 60 års erfaring med campingvogner.
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Med lidenskap. Vi investerer kontinuerlig i
fabrikkene og ikke minst i medarbeiderne våre.
I hele konsernet har vi over 3000 medarbeidere,
og mange av dem har vært hos oss i over 30 år.
Produksjonslinjene våre er utformet slik at vi de kan
tilpasses til medarbeidernes individuelle behov.
Hos oss står mennesket i sentrum. Teamene våre
er preget av tillit, respekt og et sterkt samhold.
Som arbeidsgiver gleder vi oss alltid over nye
«feriemakere». Vi har også lærlingplasser.

DE

R

Toppmoderne produksjon. Vår hovedfabrikk og
utviklingsavdeling ligger i Jandelsbrunn i Bayern. Her
utvikler våre team nye kjøretøyer, tester innovativ
teknologi og skaper revolusjonære nyheter. Igjen og
igjen. Vi mener absolutt at disse nyhetene gir nye
impulser til hele bransjen. Når en prototype lever opp
til våre høye krav og alle tester er bestått, begynner
serieproduksjonen. Den skjer også i to andre
toppmoderne produksjonsfabrikker som befinner
seg i Mottgers i Hessen (Tyskaland) og i Nagyoroszi
(Ungarn). Oppdaterte produksjonslinjer muliggjør
et ekstra effektivt prosessforløp, slik at vi kan
reagere fleksibelt på ny teknologi og måten denne
produseres på. Denne effektiviteten har mange
fordeler, blant annet at vi kan tilby et enestående
forhold mellom pris og kvalitet. Hos oss kan alle
realisere drømmen om reiselykke og selvstendighet!
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Erfaring. Vi vet hvor vi kommer fra og
har aldri glemt visjonen som Helmut
Knaus hadde da han grunnla Knaus
KG i 1960: Med KNAUS skal drømmen
om fri og selvstendig ferielykke gå i
oppfyllelse for alle. Dette prinsippet er
like aktuelt i dag som for 60 år siden,
og det ligger bak alle våre avgjørelser og produktutviklinger.
100-årsjubileum for Helmut Knaus og samtidig 60årsjubileum for merket Knaus! En god anledning til å se seg
tilbake med stolthet, og til å si tusen takk til dem som har
fulgt oss helt fra starten, nemlig våre trofaste kunder. Takk
for tilliten! Mer om historien vår på
www.knaus.com/history
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STØRRELSER OG KAROSSERI

KNAUS STØRRELSER OG KAROSSERI

HAR DU STORE FERIEPLANER?
DA PASSER VÅR CUV PERFEKT.

MAXI KAROSSERI, FOR
ALLE MED STORE PLANER...

Enhver reiser på sin måte ... Derfor er også våre CUV modeller
så allsidige. Du vil alltid finne en modell som passer til dine
feriedrømmer. Med forskjellige høyde- og lengdevarianter kan
både eventyrlystne par og storfamilier finne noe som passer.

Den store MAXI modellen byr på ekstra lastekapasitet og mer tilhengerlast. Den ekstra
vekten er optimalt fordelt ved at akseltrykket foran og bak er tilpasset og hjulene er
økt til 16 tommer. Bremseanlegget er forsterket og spesielt den ekstra luftingen til
bremseskivene byr på meget sikre kjøreegenskaper, særlig på bratte fjellveier.

HD XL H2 H3 XL
MAN TGE
268 cm

MAN TGE
297 cm

FIAT
258 cm

FIAT
282 cm
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FIAT
312 cm
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35M

680 = 684 cm
630 = 636 cm
600 = 598 / 599 cm
540 = 541 cm
Kjøretøy-lengder

Kjøretøy-lengder
Mer informasjon om standard- og ekstrautstyr finner du i prislisten og på

configurator.knaus.com/no

KAROSSERI

KNAUS KAROSSERI
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Perfekt fra topp til tå. Alle hjem trenger et trygt fundament.
Slik er det også med våre kjøretøyer. Derfor satser vi på chassis
fra Fiat og MAN. Vi vurderer alltid hvilket chassis som passer
til hver enkelt modellserie, hvem den er laget for og hvordan vi
kan hente ut mest mulig med hensyn til kjøring og hviletid.
1. GJENNOMTENKT EKSTERIØRDESIGN 1
Når det gjelder eksteriørdesign, passer vi alltid på at
basisbilens formspråk integreres i delene fra KNAUS.
Den markante fronten og frontgrillen står i stil.

2. I NTERIØR SOM I EN BIL 1
En klart strukturert cockpit er viktig for at du skal
ha oversikten når du kjører. Derfor er alle viktige
elementer plassert slik at de er lette å nå. Praktiske
oppbevaringsrom og intuitive betjeningskonsepter
gjør førerhuset til en perfekt utstyrt arbeidsplass
for den som kjører. I kjøretøyene på MAN TGE er
multifunksjonsdisplayet «Plus» standard og sørger
for god oversikt. Det monokrome TFT-displayet viser
aktuell informasjon som utetemperatur, resterende
rekkevidde og gjennomsnittlig forbruk. Dessuten kan
kjøreassistentsystemene betjenes ved hjelp av dette
displayet. Airbag for fører og passasjer foran 1 er standard og beskytter hvis det skulle skje en ulykke.

3. MODERNE KJØREKOMFORT 1
Den 2-kanals luftfjæringen på bakakslingen 2 gjør det
lettere å holde bilen i kjørefeltet, reduserer vingling og
gir bedre kjøreegenskaper i svinger. Det gir ikke bare
mer kjørekomfort, men også høyere sikkerhet. For
lange reiser anbefaler vi automatgir 3 og elektronisk
parkeringsbrems 2, 3. Det gir betydelig mer komfort.
Den elektromekaniske servostyringen 1 sørger for mer
kjøreglede og lettere parkering. Styringen tilpasses
automatisk til hastigheten. For maksimal sikkerhet har
alle kjøretøyene ABS, ESP og Hill Holder (bakkestart)
som standard.

80
ABS

ESP

4. INTELLIGENTE ASSISTENTSYSTEMER 2

80
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A lle opsjonene ellserier finner d u på
KNA US-mod aus.c om/no
c onfigurator.kn
I oversikten over modellseriene fra side 12 kan du lese mer om grunnmodellene.
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Oppmerksomhetsassistent 3, trafikkskiltgjenkjenning 3,
elektronisk startsperre 1,… Listen over moderne
kjøreassistentsystemene er lang. Mange av dem er
allerede standardutstyr i våre kjøretøyer, for eksempel
nødbremsassistenten i kjøretøyer på MAN TGE. I
tillegg kan du tilpasse din KNAUS etter dine behov med
flere opsjoner som ekstrautstyr.
1

Universalserie

2

Modellavhengig

3

Valgfritt

Sommeren 2021 skjedde et et generasjonsskifte mht. basisbilen fra FIAT, fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Av organisatoriske grunner var det ikke
mulig å trykke katalogen senere for å få denne endringen med på bildene. Bilder av DUCATO vil derfor delvis være av den gamle modellen.

MODELLER OG PLANLØSNINGER

h a gelig enn
Hva er mer be ig seng når
å h a en d eil hjem». .
d u k o m me r «

KNAUS MODELLER OG PLANLØSNINGER

BOXSTAR

BOXLIFE

fra side 16

fra side 50

Her vil du føle deg vel, for her
har alt sin faste plass. Når du
pakker inn i din CUV vil du finne
at alt er perfekt organisert, de
faste sengene og de romslige
møblene vil du sette pris på.

Hvem er du?

Du vil ha en ledsager på reisen som
er like fleksibel som deg og som gir
deg akkurat den plassen du trenger
for øyeblikket. En dag er dere to, en
annen dag tar du en rundtur med
gode venner, eller kanskje du tar en
tur alene en dag. Du vil oppdage at
CUV passer perfekt til alle dine behov.

Hva er dine ønsker?

Hvem er du?
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Hva er dine ønsker?

540 ROAD*

X

3-5

H2

S

O

S

540 MQ

X

3-7

H2

S

O

O

S

600 STREET*

X

3-5

H2

S

O

S

600 MQ

X

3-7

H2

S

O

O

S

5-7

H2

O

S

600 DQ

5-7

H3

S

O

S

600 ME

X

3-7

H2

S

O

S

630 ME

X

3-7

H3

S

O

600 FAMILY

X

600 SOLUTION

X

X

5

H3

S

600 STREET XL

X

X

5

XL

S

3-5

H2

S

5

XL

S

3-5

H3

S

600 LIFETIME

X

600 LIFETIME XL

X

630 FREEWAY*

X

X

X

S
S
S

O
S
O

X

Familie med barn

O
O

S
S

S
S

8

Planløsninger

5

Maksimal tillatt vekt kg

3.300 - 3.500

Maksimal tillatt vekt kg

3.300 - 3.500

Maksimal lasteevne kg

ca. 500 - 650

Maksimal lasteevne kg

ca. 500 -650

Lengde cm (min/maks)

541 / 636

Bredde cm (ytre/indre)

205 / 187

Høyde cm (ytre/indre)

O

TEKNISKE DATA

Planløsninger

2 personer

S

S

TEKNISKE DATA

*Fås også som
jubileumsmodell.

X

258 - 312 / 190 - 238

Familie med barn eller gruppe med 4 voksne
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Lengde cm (min/maks)

541 / 636

Bredde cm (ytre/indre)

205 / 187

Høyde cm (ytre/indre)
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258 - 282 / 190 - 218

å
Finn ut mer p
o m/b ox li fe
.c
s
u
a
n
.k
w
w
w
S = Standard O = Ekstrautstyr

MODELLER OG PLANLØSNINGER

KNAUS MODELLER OG PLANLØSNINGER

BOXDRIVE
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NEW

fra side 80
For deg er det veien som er
målet. Derfor er det spesielt
viktig for deg at din CUV ikke
bare har best mulig bokomfort,
men også topp kjørekomfort. Du
bestemmer hvor du vil reise, og
hvilke kjøreassistentsystemer som
passer best til deg og dine eventyr.

Hvem er du?

600 XL

X

NEW

680 ME

Hva er dine ønsker?

X

X

4-5

XL

3

HD
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TEKNISKE DATA
Planløsninger
Maksimal tillatt vekt kg

3.500

Maksimal lasteevne kg

ca. 375 - 410

Lengde cm

2 personer

Familie med barn

2

598 - 684

Bredde cm (ytre/indre)

204 / 172

Høyde cm (ytre/indre)

268 - 309 / 192 - 225

Familie med barn eller gruppe med 4 voksne

Mer på:
/b ox d r ive
m
o
.c
s
u
a
n
.k
w
ww
floorplanfinder.knaus.com

S = Standard O = Ekstrautstyr

540
fra side 18

Planløsninger med enkeltsenger

3-5

H2

4

En smidig bobil med 100 % CUV-gener,
perfekt for 2 personer som gjerne tar en

BOXSTAR 540 ROAD

600
fra side 26

spontan-reise og som elsker byturer.

4

3-5

H2

3-5

Den er ideell for to som gjerne pakker med seg litt for

Romslige enkeltsenger gir optimal

mye, som liker å oppleve mye, og som på kvelden kommer

BOXSTAR 600 STREET

«hjem» til den behagelige dobbeltsengen.

5-7

4

sovekomfort for par. Gjennomtenkte, store

BOXSTAR 600 LIFETIME

lagringsrom gjør opplevelsen komplett.

4

Denne passer perfekt for unge familier med
små barn. Den enestående sengen bakerst med 5-7

BOXSTAR 600 FAMILY

soveplasser kan bli til en ekte familie-tumleplass.

5

H3

4

Denne er «skreddersydd» for foreldre med tenåringer,
på grunn av de separate soveområdene. Med standard bue-

BOXSTAR 600 SOLUTION

senkeseng foran og en komfortabel dobbeltseng på tvers bakerst.

5

XL

BOXSTAR 600 STREET XL
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G od plass og m ed ekstra h ø yt tak inklusiv
XL-mod eller m enhåndsbetjening
senkeseng med

5

4

4

Her føler familie og venner seg som hjemme.

"Sharing" er populært for mange. Denne

Kombinasjonen av sengen på tvers bakerst og sengen

passer ypperlig takket være behagelige

oppunder taket byr på 2 separate soveområder.

BOXSTAR 600 LIFETIME XL

enkeltsenger og den innovative separate sengen
oppunder taket.

630
fra side 42

3-5

H3

4

Ekstra lang konstruksjon med
enkeltsenger og meget stor romslighet
floorplanfinder.knaus.com
Planløsninger for natten finner du på knaus.com

BOXSTAR 630 FREEWAY
Standardsenger

Valgbare tilleggs-senger

for maksimal komfort på turen.

BOXSTAR MODELLER

Planløsninger med tverrgående senger

BOXSTAR 540 OVERSIKT

3-5

Planløsning
Maksimal tillatt vekt kg

4

H2

1
3.300

Maksimal lasteevne kg650

Lengde cm541
Bredde cm (ytre/indre)

205 / 187

Høyde cm (ytre/indre)

258 / 190

på
Kon fi g urer nå aus.c om/no
c on fi g urator.kn

Sommeren 2021 vil FIAT-chassis oppgraderes
fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Enkelte billedlige
detaljer var ikke tilgjengelig på tidspunktet
når denne katalogen ble trykket. Vær derfor
oppmerksom på at noen illustrasjoner av
DUCATO ikke samsvarer med den nye modellen.
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BOXSTAR 540 BO & LEVE

Perfekt for bygatene. Takket være den
kompakte utvendige lengden på 5,41 m
takler Mara og Theo også smale gater
med sin 540 ROAD. Innvendig sørger
den gjennomtenkte planløsningen for
topp komfort.
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1. K
 oselig sittegruppe. Bordet kan utvides etter behov,
forsetene kan snus og benken kan trekkes ut. Her er det
alltid plass til inntil 4 personer.
2. O
 ptimalt fundament. Under sittebenken finner du
betjening for temperatur, utslippsventil og oppvarming.
Alt er lett tilgjengelig og praktisk organisert.

BOXSTAR 540 ROAD
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BOXSTAR 540 MATLAGING & KOS

Den smarte
kjøkkenløsningen
byr på ekstra stor plass
både for oppbevaring,
tilberedelse til
smakfulle måltider.
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BOXSTAR 540 ROAD

H PLHvor for d isse så ripefaste,
over flatene er sid e 9 5
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BOXSTAR 540 ROAD

ft-CloseKulela gred e Soaksimal
uttrekk for m rt og
betjeningskomfo
minimalt stø y

BOXSTAR 540 ROAD

1. S
 kuffer med fullt uttrekk. De kan trekkes så
langt ut at man kommer til helt bakerst i
skuffene.
2. Intelligent konstruksjon. Oppvask-kummen
i edelstål er integrert i kjøkkenbenken og byr
på god plass for oppvasken.

KJØKKENLØSNINGER
540 ROAD

Kompaktkjøkken

rt i
Per fekt integre r d u
kjøkkenet finneleskapet med
kompressorkjø attinnstilling
nesten lyd løs n
BOXSTAR 540 ROAD

3. O
 ptimal belysning. LED-lysene under
overskapene gir god arbeidsbelysning
i kjøkkenet. Du finner også to stikkkontakter her for kaffemaskin eller andre
kjøkkenapparater.

BOXSTAR 540 SOVE & VELVÆRE
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En forfriskende opplevelse.
Det praktiske kompaktbadet
byr på nyskapende detaljer,
f. eks. skyvespeil og
dreibart toalett.

ed praktiske ine.
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KOMPAKT BADEROM BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

140 cm /
125-134 cm
194 cm

1. A
 lt er gjennomtenkt til minste detalj, det
er typisk for CUV. Her er romslige hyller og
skuffer og maksimal benplass i toalettområdet
selv i den mer kompakte bobilstørrelsen.
2. Praktiske lagringsmuligheter. I overskapene

SENGE- OG BADEROMSLØSNINGER
540 ROAD

  3 - 5

over sengen finner du masse plass til klær,
med kompakt baderom *

* Romslig baderom som ekstrautstyr
Mer informasjon om våre bad finner du på sidene 106-107.

TVERRGÅENDE SENGER BOXSTAR 540 ROAD

et skal
For at d usjkar kan d u
hold e seg rent, passet
få en spesialtil
gulvkomponent
(ekstrautstyr)

bøker og småting. Og LED-lampene under
skapene sørger for behagelig leselys.
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BOXSTAR 600 OVERSIKT

3-7

Planløsninger

4

H2 H3

XL

6

Lengde cm599

Maksimal tillatt vekt kg

3.300 - 3.500

Bredde cm (ytre/indre)

205 / 187

Maksimal lasteevne kg

ca. 500 - 620

Høyde cm (ytre/indre)

258 - 312 / 190 - 238

på
Kon fi g urer nå
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g
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Sommeren 2021 vil FIAT-chassis oppgraderes
fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Enkelte billedlige
detaljer var ikke tilgjengelig på tidspunktet
når denne katalogen ble trykket. Vær derfor
oppmerksom på at noen illustrasjoner av
DUCATO ikke samsvarer med den nye modellen.

BOXSTAR 600

smod ellen finner
m
u
e
il
b
ju
m
o
A ll informasjon00 STR EE T 60 YEA R S t på
BOXSTA R 6 ate brosjyren og på Internet
d u i d en separm/60years-special-ed ition
www.knaus.c o

BOXSTAR 600 BO & LEVE

Sittekroken blir favorittplassen.
I BOXSTAR 600 STREET kan Kari og
Ola virkelig slappe av og bare nyte
ferien. Det «svevende» bordet byr
på masse plass til å strekke ut bena.

(ekstrautstyr)
LED-spottene fleksibelt og
kan stilles inn og på med
enkelt slås av en
touc h-funksjon

BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

ruppen
Bord et i sittegen og gir
er uten bord b av plass
d eg maksimalt
1. K
 ledning på veggene. Ved sittegruppen og de
langsgående sengene har vi kledd veggen med et materiale
som både puster og isolerer. Her er også komfortrullegardinene til Seitz S7P-rammevinduene integrert.
2. V
 ariabel sittebenk. For at du skal kunne røre på deg og
sitte ergonomisk riktig på reisen, kan sittebenken justeres i
ønsket sittestilling. Den er også trygg å bruke under kjøring.

BOXSTAR 600 STREET
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BOXSTAR 600 MATLAGING & KOS

Her koser man seg på
kjøkkenet. Med friske
urter fra Provence.
Praktiske detaljer som
lokk på oppvaskkummen
i samme utførelse som
benken, gir god plass til å
forberede maten. Lokket er
ikke bare nyttig, det er også
et stilig designelement.
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LANGSGÅENDE KJØKKEN BOXSTAR 600 STREET

LANGSGÅENDE KJØKKEN BOXSTAR 600 STREET

KJØKKENLØSNINGER
600 STREET

Langsgående kjøkken

600 FAMILY

Langsgående kjøkken

600 SOLUTION

Langsgående kjøkken

600 STREET XL

Langsgående kjøkken

600 LIFETIME

Kompaktkjøkken
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LANGSGÅENDE KJØKKEN BOXSTAR 600 STREET

1. F
 leksibel arbeidsplate. Hvis du for en
gangs skyld har mye å skjære opp og
forberede, er det ikke noe problem.
Med klaffen til arbeidsplaten har du
maksimalt med benkeplass.
2. P
 raktisk kjøleskap. Med inntil 95 liter
volum har CUV-kjøleskapene ekstra mye
plass og er ekstra stillegående om natten.
3. K
 oketopp med 2 bluss. Raskere og enklere

600 LIFETIME XL Kompaktkjøkken

bruk av platene med elektrisk tenning.
LANGSGÅENDE KJØKKEN BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 SOVE & VELVÆRE
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Sengekos med noe ekstra.
I den store tverrsengen
kan Kari og Ola ikke bare
sove godt men de kan også
nyte den fine utsikten ved å
åpne bakdørene.
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KOMPAKT BADEROM BOXSTAR 600 STREET

ROMSLIG BADEROM BOXSTAR 600 SOLUTION

Soverom med
Un d e r
r.
e
et
h
g
li
u
m
s
g
g
tille
rsengen
d en store tver ekstra
du
bakerst finner ringsplass
mye la g
194 x 145 / 140 cm

SENGE- OG BADEROMSLØSNINGER
600 STREET

  3 - 5

		 med kompakt baderom *

600 FAMILY

  5 - 7

med kompakt baderom *

600 SOLUTION

  5

		 med kompakt baderom *

600 STREET XL

  5

		 med kompakt baderom *

600 LIFETIME

  3 - 5

600 LIFETIME XL

  5

1. S
 tandard kompaktbad. Skyvbart speil,
masse hyller og god plass gjør badet

		 med kompakt baderom *

ekstra praktisk.

		 med kompakt baderom *

* Romslig baderom som ekstrautstyr
Mer informasjon om våre senger finer du fra side 34, om bue-senkesengene
på sidene 102-103 og om badene på sidene 106-107.

TVERRGÅENDE SENGER BOXSTAR 600 STREET

Speilet kan
forskyves til
venstre eller
mot h ø yre.

2. Valgbart romslig baderom. Her blir vaskeservanten til en vask med stor benkplass,
og gjennomgangen til sengen gir rom for
et ekstra stort dusjkabinett. Du finner mer
informasjon om dette på side 107.

BOXSTAR 600 HØYDEPUNKTER & VARIANTER

BOXSTAR 600 HØYDEPUNKTER & VARIANTER

En allsidig stjerne: Flere BOXSTAR 600 varianter.
Den samme CUV-lengden, den samme høyden, og den
samme bo-komfort, men alt er perfekt konstruert for de
forskjelligste reiseforhold og betingelser. Soveområder
designet for gode søvnopplevelser gjør reisen komplett.
Våre XL modeller med høyt tak finner du fra side 38.
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separat bue-se

600 SOLUTION
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Unge familier lasser i KNA US BOXSTA
med fire lig gepY, ford i her kan alle lig ge
600 FA MIL god plass til søvn og hvile.
s a m me n me d

1. B
 ue-senkeseng Classic. I denne
standard bue-senkesengen på

De komfortable EvoPore HRC

176 x 130 cm kan ytterligere 2

madrassene gir grunnlag for en

personer få bekvem plass.

god natts søvn.

176 x 130 cm

m
Vår #nu

me r 1
BOX S TAR
60 0
FA MILY

Vår #nummer 1

BOXS TAR 60 0
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2. B
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BOX STAR 600
SOLUTION
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194 x 145 / 140 cm

BOXSTAR 600 SOLUTION

m me r

1

Den perfekte løsningen for alle som søker
et maksimalt privatområde. BOXSTAR 600
SOLUTION er utstyrt med bue-senkeseng Classic
som standard. Bue-senkesengen Vario
(194 x 130 cm) er å få som tilvalg. Mer informasjon

Lengde cm599

om de forskjellige bue-senkesengene finner du på

Bredde cm (ytre/indre)

205 / 187

sidene 110 og 111.

Høyde cm (ytre/indre)

282 / 218

på
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s.c om/no
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BOXSTAR 600 HØYDEPUNKTER & VARIANTER

BOXSTAR 600 HØYDEPUNKTER & VARIANTER

600 FAMILY

1. S
 ovekomfort for 4. Den store etasjesengen
bakerst byr på plass for hele familien. Du

600 LIFETIME

1. U
 tvidede enkeltsenger. Liggeområdet
kan utvides med en valgbar tilleggsbenk.

kommer opp i den øvre sengen ved hjelp av

Slik oppstår et stort deilig soveområde.

den solide låsbare stigen som etterpå kan

2. Komfortabel inngang. Et fast

stues bort.

5-7

H2

3-5

2. E
 kstra stor lagringsplass. Ved færre

36 | 37

trappetrinn gjør at det er meget enkelt

H2

å komme opp i sengen.

medreisende kan rommene i sengebunnen
bakerst benyttes til ekstra lagringsplass.

184 x 145 / 140 cm

180 - 189 x 85 cm

180 x 145 / 140 cm

valg fritt)
Med hevetak (A R 600
kan BOXST inntil 7
å
FA MILY by p oveplasser
komfortable s

BOXSTAR 600 FAMILY

BOXSTAR 600 LIFETIME

Den praktiske bakre-etasjesengen på tvers

Stor sengeplass gir storartet søvn. Her kan dere

med 4 komfortable soveplasser er perfekt for

strekke ut, både langt og bredt uten å komme i

unge familier. Alle har hver sin faste soveplass og

veien for hverandre. Er du storvokst, passer sengen

foreldrene kan lett kontrollere at krabatene også

på 200 cm perfekt for deg, og du får i tillegg masse

200 x 85 cm

kommer til ro. Gjennomtenkte skapløsninger

Lengde cm599

sørger for nok av plass.

Bredde cm (ytre/indre)

205 / 187

Bredde cm (ytre/indre)

205 / 187

Høyde cm (ytre/indre)

258 / 190

Høyde cm (ytre/indre)

258 / 190

lagringsplass under sengen.

Lengde cm599
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BOXSTAR XL MED HØYT TAK HØYDEPUNKTER & VARIANTER

BOXSTAR 600 XL HØYDEPUNKTER & VARIANTER

For venner. For alle som liker å dele med andre. Spesielt for
familier: da er BOXSTAR 600 XL med høyt tak det perfekte
valget. Den store takhøyden og med ekstra GFK tak-påbygg byr
på enorm romslighet med innvendig høyde på 238 cm. Den lett
tilgjengelige sengen oppunder taket med enhånds betjening gir et
ekstra og behagelig soveområde.
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barnebarna me er . . BOXSTA R 600 STR d a to
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XL h ar i tilleg ngeplasser oppund er taket.
komfortable se
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BOXSTAR 600 LIFETIME XL
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BOXSTAR 600 LIFETIME XL

BOXS TAR 60 0
LIFE TIME XL

1
Vår #nummer

SENGEN
OPPUNDER TAKET

1. Plassbesparende og lett tilgjengelig.
Høydesengen kan lett manøvreres med et
enkelt håndgrep. En spesiell mekanisme
sørger for at sengen klikker solid i lås.
2. B
 ehagelig og uforstyrret. Sidevinduer som
kan formørkes og tykke og gode kaldskummadrasser sørger for den beste sovekomfort.
Planløsninger: BOXSTAR 600 STREET XL,
LIFETIME XL

BOXSTAR XL MED HØYT TAK HØYDEPUNKTER & VARIANTER

BOXSTAR 600 XL HØYDEPUNKTER & VARIANTER

600 STREET XL

5

40 | 41

600 LIFETIME XL

5

XL

1. P
 lasstilbudet er nesten enormt. Den

2. S
 ikker og enkel oppstigning.

store takhøyden gir følelsen av stor

Stigen hektes sikkert på, og

romslighet. Dette gir også ekstra stort rom

etter bruk skyves den helt

for tverrsengen i soverommet bakerst.

enkelt inn i skapet sitt.

XL
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1. D
 u vil sette pris på de behagelige

2. H
 er er det høyt under taket.

sengene i lengderetningen. Av denne

Selv med uttrukket høydeseng

typen senger er de helt enestående.

er det fortsatt 170 cm plass til å

Og her får du til og med fire slike

bevege seg på. Er sengen skjøvet

senger med meget god komfort.

inn, er høyden hele 238 cm.

207 x 130 cm

190 cm
x
130 cm

en k a n
SMA RT TV- slik at
en
justeres i h ø ydd d eg opp
me
d en enten blir eller ned for å
i taksengen
longen
se på TV i sa

BOXSTAR 600 STREET XL

BOXSTAR 600 LIFETIME XL

Det perfekte «feriehjemmet» for alle som

Den nye modellen som er perfekt for store

er litt spontane. Kombinasjonen av tverrsen-

familier. Uansett hvor du har tenkt deg, og hvem

gen bakerst og den komfortable Høydesengen

som blir med, i BOXSTAR 600 LIFETIME finner alle

får du her fire behagelige soveplasser. De

sin favorittplass. Fire store langsgående senger,

romslige skapene gir mer enn nok plass for all

Lengde cm

bagasjen.

Bredde cm (ytre/indre)

205 / 187

Høyde cm (ytre/indre)

312 / 238

599 cm

to bakerst og to høydesenger byr på romslig og

Lengde cm599

behagelig sovekomfort.

Bredde cm (ytre/indre)

205 / 187

Høyde cm (ytre/indre)

312 / 238

på
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BOXSTAR 630 OVERSIKT

3-5

Planløsning
Maksimal tillatt vekt kg

4

H3

1
3.500

Maksimal lasteevne kg520

Lengde cm636
Bredde cm (ytre/indre)

205 / 187

Høyde cm (ytre/indre)

282 / 218
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Sommeren 2021 vil FIAT-chassis oppgraderes
fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Enkelte billedlige
detaljer var ikke tilgjengelig på tidspunktet
når denne katalogen ble trykket. Vær derfor
oppmerksom på at noen illustrasjoner av
DUCATO ikke samsvarer med den nye modellen.
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BOXSTAR 630 BO & LEVE

Nyt utsikten ... Du kan ganske
enkelt åpne skyvedøren, la
solen komme til og få de vakre
omgivelsene rett inn i bodelen.

g hyllene
Overskapene o pen gir
over sittegrup ringsplass.
masse oppbeva 3 er d isse
Takket være H h ø ye
nemlig ekstra

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY

und er
Smart lasterome gulvet,
d et forh ø yed skoene
per fekt for
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beleg get av
Det vakre gulv slitesterkt
PVC er meget etter mange
og virker selv som når
turer like fint
d et var nytt

1. E
 norm romfølelse. Takket være de mange uttrekk og
dreibare utvidelsene virker bo-området i BOXSTAR 630
enda større og gir deg i en håndvending mulighet til få
mye tilleggsplass i alle bo-områdene.
2. Optimalt innendørsklima. Ekstra lufteventiler og den valgbare
gulv -og seteoppvarmingen sørger for en behagelig atmosfære.

BOXSTAR 630 FREEWAY
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BOXSTAR 630 MATLAGING & KOS
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Klar for kulinariske
nytelser. På den smarte
komfyren med 2 kokebluss
kan du gjøre mer enn bare
å steke speilegg ... Her har
du plass og anledning til å
tilberede de lekreste retter.

o ft-CloseKjempestore S automatisk
overskap med ra mye
lukking gir ekst ss og er
oppbevaringspla
lette å betjene

BOXSTAR 630 FREEWAY

m an ge
Du finner ogsår for d e
praktiske hylle rsonlige
små viktige pe elefoner,
t
tingene så somn økler etc.
lad ere, briller,
1. I skald CUV-teknologi. Kompressorkjøleskapet på 90 liter har også fryseboks på 7,5 liter montert, og er plassert i
øyehøyde i kjøkkenmodulen. Kjøleskapet
er ekstra strømsparende og nattsenkingen sørger for nesten lydløse netter.

n ger
Kla ff som forle med
kjøkkenbenken, dsbetjening
praktisk enhån

2. E
 kstra oppbevaringsplass. For en
best mulig vektfordeling kan du lagre
tunge gjenstander som hermetikk eller
drikkevarer i de nederste hyllene.

-over flatene
L
P
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Hvor
ker tåler så
på bord og ben se på sid e 9 5
mye, kan d u le

KJØKKENLØSNINGER
630 FREEWAY

Langsgående kjøkken

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 SOVE & VELVÆRE

tefølelse
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større
kan d u få end a uer til
rammevind yr)
rautst
bakd ørene (ekst

Har du sovet godt?
Dette spørsmålet kan
Mara og Theo hoppe
over. Den tolags EvoPore
HRC madrassen tilpasser
seg nemlig til den
individuelle liggestillingen.
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ROMSLIG BADEROM BOXSTAR 630 FREEWAY

195 x 85 cm

190 - 199 x 85 cm
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ROMSLIG BADEROM BOXSTAR 630 FREEWAY

1. Velger du dette, blir gjennomgangen til
soveområdet ved hjelp av en rundvegg
forvandlet til et ekstra stort dusjkabinett,
og sengene blir forstørret med ca. 90 mm.
Håndvasken forvandles også ganske enkelt

SENGE OG BADEROMSLØSNINGER
630 FREEWAY

  3 - 5

til en vaskeservant med stor benkeplate.
med kompakt baderom *

* Romslig baderom som ekstrautstyr
Mer informasjon om bue-senkesengene på sidene 102-103
og om badene på sidene 106-107.

2. S
 mart organisert. I baderoms-skapet finner

isk
Opplev fantastrne
d e mod e
d
e
m
t
r
fo
m
o
k
ad rassene
Watergel overm

du plass til alt du må ha med av de små tingene
som kosmetikk, pleiemidler etc. Metallkanter
gjør at ingenting faller ut under kjøring.

ENKELTSENGER BOXSTAR 630 FREEWAY

540
fra side 56

Planløsninger med enkeltsenger

3-7

H2

4

Hverdagshelten med enorm lagringsplass
for alle par som setter pris på smidigheten til

BOXLIFE 540 MQ

600
fra side 64

en bobil med lengde på 5,40 m.

3-7

H2

3-7

4

Vi ønsker syvsovere velkommen. Her

Dette er det beste valget for par som

finner du 2 langsgående enkeltsenger,

er på leting etter en optimal kombinasjon

BOXLIFE 600 MQ

5-7

H3

BOXLIFE 600 ME

av smidighet, romslighet og variasjon.

4

og videre to valgbare hekk-etasjesenger.

4

Denne overbeviser familier med
barn gjennom to separate soveområder

BOXLIFE 600 DQ

630
fra side 72

og bue-senkesengen som standard.

3-7
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Planløsninger for natten finner du på knaus.com

Standardsenger

Valgbare tilleggs-senger

4

Muligheter for maksimale valg av
soveplasser. Den standard leverte

BOXLIFE 630 ME

senkesengen ved siden av komfortable
enkeltsenger kan utvides med ytterligere,
en bue-senkeseng og en gjesteseng, da
blir totalen på 7 soveplasser.

BOXLIFE MODELLER

Planløsninger med tverrgående senger

BOXLIFE VARIO HEKK-KONSEPT

BOXLIFE VARIO HEKK-KONSEPT

52 | 53

BOXLIFE 600 MQ

SLIK BLIR DU
MAKSIMALT FLEKSIBEL.
Lagringsplass kan ikke erstattes, kanskje bare gjennom enda mer
lagringsplass, men uten at du dermed må gi avkall på boligkomfort.
Det nyskapende Vario hekk-konseptet byr i enhver situasjon på den
optimale løsningen, og et nesten utrolig lastevolum på inntil 2.350 liter.
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1. F
 leksibelt oppheng. For senkesengen bak bruker vi en spesiell
mekanisme med sikkerhetsoppheng, ny styremekanikk og
trinnløs låsing. Denne mekaniske løsningen gjør sengene like
belastbare uansett hvilken høyde du velger.
2. P
 raktiske stikk-kontakter. Du ønsker å ha med El-syklene, da
bør du velge de spesielle valgbare stikk-kontaktene som passer
til disse. Ved kobling til ekstern strømkilde eller med valgbar
vekselretter kan du lade batteriene problemløst for din neste tur.
3. V
 ariabel soveposisjon. Senkesengen bak kan stilles inn
manuelt i flere høydetrinn, alt etter behov.

BOXLIFE VARIO HEKK-KONSEPT

n valgbare
Ved å velge d e får d u opp til
tilleg gs-sengen ksvarianter
fire ekstra bru

BOXLIFE 600 MQ

Du skal få mye ut av din CUV. Dette har vi satset alt på ... Dette er
bare tilgjengelig i BOXLIFE. Når du bestemmer deg for en BOXLIFE
bestemmer du deg også for den største variasjon som en CUV kan
by på. Standard senkeseng som kan benyttes i flere høydetrinn, og
denne er også å få i flere varianter for ethvert behov og ønske.

BOXLIFE 600 ME

BOXLIFE 600 MQ

BOXLIFE VARIO HEKK-KONSEPT

Ekstra senge-element. Tilleggs-sengen er plassert under

54 | 55

BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

hekk- senkesengen, og kan enkelt hentes fram og benyttes
individuelt takket være den delte sengebunnen.
A. Valgbar sofabenk. Den bakre sengebunnen kan klappes
opp og slik får du en sofa med enestående utsikt.
B. V
 algbar dobbeltseng på langs. I modellene med hekksenkeseng på langs kan også den nedre tilleggs-sengen
gjøres om til en romslig dobbeltseng med liggeretning
på langs. Men dette fører til noe mindre lagringsplass.

1. S
 tandard lagringsrom. Når hekksenkesengen er kjørt helt opp, åpner det for

BOXLIFE 630 ME

C. V
 algbar dobbeltseng på tvers. Her får du to ekstra

et ekstra stort lagringsrom, med f. eks. god

soveplasser og lagringsplass til f. ek. en sykkel og en del

plass til 2 El-sykler og ytterligere bagasje.

ekstra bagasje.

2. S
 tandard seng. Hver BOXLIFE er

D. V
 algbar enkeltseng på tvers. Denne varianten byr på

utstyrt med en senkeseng med to-lags

en ekstra soveplass og lagringsplass til f. eks. to sykler

kaldskum-madrasser.

en del ekstra bagasje.

STANDARDUTRUSTNING

VALGBAR UTRUSTNING
Varianter ved valg av ekstrasenger. For modeller med senkeseng bakerst på

Ankommet med 2 soveplasser. Den dobbelte hekk-senke-Sengen kan du

Underveis med maksimal lagringsplass. Dieseloppvarmingen og holde-

For hyggelige kosekvelder. For å utvide sofagruppen maksimalt kan du kjøre

tvers kan ekstrasengen velges som enkeltseng eller dobbeltseng. Med senkeseng

senke eller heve til den posisjonen du har behov for. Størrelsen på lagring-

ren for gassflaskene befinner seg under gulvet under spisekroken. Slik kan

senkesengen helt opp og så klappe opp den bakre senge-bunnen til ekstrasengen

på langs kan ekstrasengen velges som dobbeltseng på langs eller enkeltseng på

splassen i hekken blir da avhengig av høydeposisjonen til senkesengen.

nesten hele bredden utnyttes til mye fleksibel lagringsplass.

og slik få en ekstra sofakrok.

tvers eller på langs.

3-7

Planløsning

4

H2

1

Maksimal tillatt vekt kg

3.300

Maksimal lasteevne kg

ca. 650

Lengde cm541
Bredde cm (ytre/indre)

205 / 187

Høyde cm (ytre/indre)

258 / 190

på
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Sommeren 2021 vil FIAT-chassis oppgraderes
fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Enkelte billedlige
detaljer var ikke tilgjengelig på tidspunktet
når denne katalogen ble trykket. Vær derfor
oppmerksom på at noen illustrasjoner av
DUCATO ikke samsvarer med den nye modellen.

BOXLIFE 540

BOXLIFE 540 OVERSIKT

BOXLIFE 540 BO & LEVE

Denne er med på det meste ... Med
BOXLIFE 540 MQ kan Kari og Ola helt
spontant begi seg ut på akkurat det de
har mest lyst til. Padleutstyr og annet
utstyr får god plass i hekkgarasjen, og
lengden på bare 5,41 m gjør at man
smidig og problemfritt kommer fram til
de aller fineste stedene.

BOXLIFE 540 MQ

pe n o g
Den store lam sserte
d e praktisk plane gjør
stikkontakte lett
kjøkkenet komp

BOXLIFE 540 MQ

1. Maksimal allsidighet. Selv i den mest kompakte BOXLIFE er rom-følelsen
enorm. Hvordan får vi til dette? Nettopp gjennom smarte multifunksjonelle
løsninger som er med på å bestemme de variable og komplette interiørene.
2. Maksimal lagringsplass. Over førerhuset og spisekroken finnes plass for
ekstra mye bagasje. Soft-Close skapdører lukker mykt og sørger for at alt
holdes sikkert på plass under kjøring.

BOXLIFE 540 MQ

58 | 59

BOXLIFE 540 MATLAGING & KOS
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Den nye valgfriheten.
Råvarer til grillen eller friske
grønnsaker fra markedet... I
de romslige kjøkkenskapene
er det masse plass til alt du
trenger for et smakfullt måltid.
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BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

1. M
 atlaging og oppvask. Komfyren med
to gassbluss kan ved hjelp av glassdekkplaten gjøres om til ekstra arbeidsflate.
Oppvask-kummen er elegant integrert i
kjøkkenbenken, og kvaliteten garanterer
tidløs soliditet og brukervennlighet.

KJØKKENLØSNINGER
540 MQ

Kompaktkjøkken

7 5 liter
Kjøleskapet på e nattsenking
h ar stillegåend ibel som
og er like fleks
BOXLIFE selv
BOXLIFE 540 MQ

2. F
 orlengelse av arbeidsbenken. Med
et enkelt håndgrep kan kjøkkenbenken
forlenges til ekstra plass for tilberedelser.
3. C
 UV kompressorkjøleskap som kan
åpnes fra to sider. Gir en enkel tilgang til
matvarer som må oppbevares kjølig.

BOXLIFE 540 SOVE & VELVÆRE

62 | 63

Koselige kvelder. Her kan
du ganske enkelt åpne
bakdørene og nyte utsikten.
Avhengig av behovet
for lagringsplass kan
senkesengen stilles inn på
forskjellige høyder.
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BOXLIFE 540 MQ
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BOXLIFE 540 MQ

139 cm
121 - 130 cm
192 / 173 cm

1. Kompaktbaderom. Skyvbart speil og
dreibart toalett bidrar til at hver centimeter
blir utnyttet maksimalt. Slik får man en stor
romslighet og maksimal bevegelsesfrihet.
2. P
 raktiske hyller. Smart integrert i

SENGE- OG BADEROMSLØSNINGER
540 MQ

  3 - 7

sideveggen og med metall- kanter som
med kompakt baderom

hindrer at ting ramler ut.

*Romslig baderom som ekstrautstyr
Mer informasjon om våre bad finner du på sidene 106-107.

3. T
 ørre håndklær. Tørkestativet som enkelt
kan svinges ut og inn.

SENKBARE TVERRGÅENDE SENGER BOXLIFE 540 MQ

3-7

Planløsninger
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3

Lengde cm599

Maksimal tillatt vekt kg

3.300 - 3.500

Bredde cm (ytre/indre)

205 / 187

Maksimal lasteevne kg

ca. 500 - 620

Høyde cm (ytre/indre)

258 - 282 / 190 - 218
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Sommeren 2021 vil FIAT-chassis oppgraderes
fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Enkelte billedlige
detaljer var ikke tilgjengelig på tidspunktet
når denne katalogen ble trykket. Vær derfor
oppmerksom på at noen illustrasjoner av
DUCATO ikke samsvarer med den nye modellen.

BOXLIFE 600

BOXLIFE 600 OVERSIKT

front) sørger
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Det panorama lys i bod elen (valg fritt)
for ekstra mye
Aktiv og avslappende ferie. Det
innovative hekk-konseptet muliggjør
en maksimal utnyttelse både som
lagringsplass og boligdel samtidig.
Perfekt for aktive par med mountainbikes og annet sportsutstyr.

BOXLIFE 600 BO & LEVE
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kan justeres in l komfort
- for maksima
og sikkerhet

BOXLIFE 600 ME

et
ISOFI X-systemer på
for 2 barneset stand ard
sittebenken er
BOXLIFE 600 ME

1. T
 V-stativ som kan svinges ut. Slik kan du se TV,
ikke bare fra sofakroken men også fra sengen.
2. U
 ttrekkbar bordforlengelse. Det «svevende»
spisebordet byr ikke bare på maksimal plass til
bena, men også på ekstra stor plass til å spise
eller arbeide.
BOXLIFE 600 ME

BOXLIFE 600 MATLAGING & KOS

68 | 69

Matlagingen går som en lek.
Takket være at oppvarmingen
drives med diesel, kan hele
gassforsyningen i BOXLIFE
brukes til matlaging. Man
sparergassforbruket og
vekten blir mindre, noe som
gjør at det kan lastes inn mer
utstyr. Helt perfekt for aktive
par på sporty ferietur.
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KOMPAKTKJØKKEN BOXLIFE 600 ME

KOMPAKTKJØKKEN BOXLIFE 600 ME

e er
H PL-over flaten e og
spesielt ripefast h ø ye
r d en
per fekt egnet foå et kjøkken.
belastningen p

KOMPAKTKJØKKEN BOXLIFE 600 ME

1. O
 verskap. Takket være Soft-Close funksjonen lukker skapdørene mykt og stille.
2. S
 kuffer med fullt uttrekk. Skuffene kan du
trekke helt ut, og slik kommer du lettere til.
3. D
 ekkplate til oppvaskkummen. Her blir
ingen plass kastet bort. Når den ikke er i

KJØKKENLØSNINGER
600 MQ

Langsgående kjøkken

600 DQ

Langsgående kjøkken

600 ME

Kompaktkjøkken

bruk kan den dekkes til, og slik får du ekstra
arbeidsplass til å tilberede gode måltider.

KOMPAKTKJØKKEN BOXLIFE 600 ME

BOXLIFE 600 SOVE & VELVÆRE

70 | 71

Dusj både inne og ute.
Dusj-slangen kan trekkes
ekstra langt ut, så langt
at den kan benyttes på
utsiden. Praktisk når f. eks.
joggeskoene skal spyles rene
etter en trimtur i skogen.
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ROMSLIG BADEROM BOXLIFE 600 ME

ROMSLIG BADEROM BOXLIFE 600 ME

173 cm

197 cm

179 - 188 cm
ROMSLIG BADEROM BOXLIFE 600 ME

1. T
 osidig vaskeservant. I det
romslige badet kan vasken med et
enkelt håndgrep gjøres om til en

SENGE OG BADEROMSLØSNINGER
600 MQ

  3 - 7

600 DQ

  5 - 7

600 ME

  3 - 7

vaskeservant med stor benkeplate



med kompakt baderom *

2. G
 jennomtenkte løsninger. Det

med kompakt baderom *

finnes mer enn nok hyller og

med kompakt baderom *

skapplass for alt som må med på
turen, og for fuktige håndklær finnes

*Romslig baderom som ekstrautstyr
Mer informasjon om bue-senkesengene på sidene 102-103
og om badene på sidene 106-107.

det tørkestativ som kan vippes ut.

SENKBARE ENKELTSENGER BOXLIFE 600 ME
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Planløsning

4

H3

1

Maksimal tillatt vekt kg

3.500

Maksimal lasteevne kg

ca. 520

Lengde cm636
Bredde cm (ytre/indre)

205 / 187

Høyde cm (ytre/indre)

282 / 218
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Sommeren 2021 vil FIAT-chassis oppgraderes
fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Enkelte billedlige
detaljer var ikke tilgjengelig på tidspunktet
når denne katalogen ble trykket. Vær derfor
oppmerksom på at noen illustrasjoner av
DUCATO ikke samsvarer med den nye modellen.

BOXLIFE 630

BOXLIFE 630 OVERSIKT

BOXLIFE 630 BO & LEVE

Familiens bestevenn. Med sitt
allsidige konsept er BOXLIFE
630 ME perfekt egnet for en
avslappende familieferie. Her
finner alle hver sin favorittplass,
og her er nok av lagringsplass til
all bagasje for store og små.

komfort
For ekstra god tstyres
kan d inetten ue
med justerbar lg fritt)
enkeltseter (va

BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

1. M
 ye lys og enda mer lagringsplass. Det
store soltaket sørger for behagelig og lys
atmosfære. Store skap over førerområdet og

loppvarmingen
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spisekroken, samt nok av hyller og skuffer
byr på ekstra stor lagringsmulighet.
2. L agringsrom i gulvet. Dette ekstra rommet
er praktisk, spesielt for sko og støvler.

BOXLIFE 630 ME
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BOXLIFE 630 MATLAGING & KOS
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Her blir alle fornøyde. I det
fullt utstyrte kjøkkenet med
mange skap og skuffer får
du nok av plass til råvarer og
matlaging. Hver lille pause
på turen blir til en smakfull
opplevelse for hele familien.

BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

k ekstra
Med et praktisn er d et
sid e
håndtak på inn en, selv hvis
r
lett å lukke d ø oppoverbakke
d u parkerer i

BOXLIFE 630 ME

1. A
 lt på plass. Kanten på hyllene hindrer
ting i å falle ut når du åpner overskapene.
2. S
 ikker oppbevaring. De store
skuffene som kan trekkes helt ut kan
låses under kjøring.
3. S
 tort kjøleskap. Kompressorkjøleskapet
med 150 liters volum, 30 liters fryseboks
og nattsenking (valgfritt) gir ikke

KJØKKENLØSNINGER
630 ME

bare god kjøling, men er også ekstra
stillegående og sikrer en rolig og

Langsgående kjøkken

behagelig nattesøvn.
BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 SOVE & VELVÆRE

IFE selv:
L
X
O
B
m
o
s
l
e
Så variab ed touc h-funksjon
Leselampen m e retninger. Med d en
kan b ø yes i all -kontakten kan båd e d u
integrerte USBe opp batteriene om natta
og mob ilen lad

t myg g! Den
o
m
e
o
n
r
a
h
i
V
gnettingen
integrerte myg nel og kan
k et pa
befinner seg ba es ned ved be hov
lett trekk

78 | 79

Flere valg for enda bedre
romslighet. Det valgbare
store baderommet er en
nytelse å bruke for hele
familien. Dusjkabinettet
byr ikke bare på mer plass,
men i BOXLIFE 630 ME blir
det også mer plass slik at
hekk-sengene langsetter blir
forlenget inntil 90 mm.
ROMSLIG BADEROM BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

184 cm

173 cm

188 - 196 cm

1. R
 omslig bad. Takket være forskyvningen
av dusjkabinettet ut i gjennomgangen kan

SENGE- OG BADEROMSLØSNINGER
630 ME

  3 - 7

baderommet effektivt utvides.
2. L agring og tørking. Mange hyller og skuffer

med kompakt baderom*

*Romslig baderom som ekstrautstyr
Mer informasjon om om bue-senkesengene på sidene 102-103
og om badene på sidene 106-107.

SENKBARE ENKELTSENGER BOXLIFE 630 ME
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byr på nok lagrings-plass, og tørkestengene
for håndklær kan vippes ut.
3. U
 tendørs dusj. Her gjør man det enkelt å
rengjøre både ene og det andre.

600

Planløsninger med enkeltsenger

4-5

XL

4

Et vidunder innen teknikk og plass, som med MAN
TGE-chassiset og en lengde på under 6 meter er klar

BOXDRIVE 600 XL

NEW

for alle eventyr. Sengen oppunder taket gir to separate
soveplasser og topp komfort for 4 personer, uansett om
det dreier seg om familie eller venner.
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En elegant CUV som kombinerer topp
moderne teknologi med våre innovative

BOXDRIVE 680 ME

NEW

KNAUS-løsninger. Dette er førstevalget
hvis du trenger en bil til 2 personer.

NEW
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Planløsninger for natten finner du på knaus.com

Standardsenger

Valgbare tilleggs-senger

Da brosjyren gikk i trykken, var ingen BOXDRIVE 600 XL-kjøretøyer tilgjengelige for
fotografering. Snart finner du all informasjon om den nye modellen med høyt tak på MAN
TGE her: www.knaus.com/der-neue-boxdrive

BOXDRIVE MODELL

Planløsninger med tverrgående senger

3-5

Grundrisse

4 HD XL

2

Lengde cm

598 - 684

Maksimal tillatt vekt kg

3.500

Bredde cm (ytre/indre)

204 / 172

Maksimal lasteevne kg

ca. 375 - 410

Høyde cm (ytre/indre)

268 - 309 / 192 - 225

på
Kon fi g urer nå aus.c om/no
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NEW

BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680 OVERSIKT

BOXDRIVE 680 BO & LEVE

Føl deg alltid som hjemme. Med
perfekt funksjonalitet og topp
bokomfort er BOXDRIVE med på
alle eventyr. Uansett om Miriam og
Paul vil ut på byen, utforske naturen
eller kose seg hjemme om kvelden
med stemningsfull belysning.

Møbler med
eneståend e
d esign

LED-belysning fo
ind ivid uell
lysstemning

BOXDRIVE 680 ME

BOXDRIVE 680 ME

1. L et me entertain you. En 21,5" SMART-TV (ekstrautstyr) gir
topp underholdning og video on demand.
2. E
 kstra bred skyvedør. Oppholdsrommet åpnes mot naturen.
Og i den praktiske hyllen kan du oppbevare ting du vil ha lett
tilgjengelig på vei ut, for eksempel paraplyer og handlenett.

S id eskap med
vipped ør på
kjøkkenet

Nattlysfunksjon
med sokkellys

BOXDRIVE 680 ME

r
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BOXDRIVE 680 MATLAGING & KOS

Verdifull oppbevaringsplass.
I BOXDRIVE 680 ME er også
oppbevaringsmulighetene
på kjøkkenet ekstra rause og
luksuriøse. I de kulelagrede
skuffene med fullt uttrekk
kan Miriam utnytte hver
eneste millimeter.
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BOXDRIVE 680 ME

LANGSGÅENDE KJØKKEN BOXDRIVE 680 ME

LANGSGÅENDE KJØKKEN BOXDRIVE 680 ME

1. S
 ittegruppe med bord uten bein. Her
er det ingen bordbein i veien! I stedet kan
du strekke ut dine egne bein og glede
deg over den gode plassen.
2. K
 jøleskap med nattmodus.
Kompressorkjøleskapet på 90 liter har ikke
bare masse plass. Det gir også nattero
fordi det er ekstra stillegående om natten.

KJØKKENOVERSIKT

3. U
 tvidelse av sittebenken i dinetten.
BOXDRIVE 600 XL

Kompakt kjøkken

BOXDRIVE 680 ME

Langsgående kjøkken

Uttrekket på siden og tretrinns
salongfunksjonen er standard og kan også
brukes under kjøring.
LANGSGÅENDE KJØKKEN BOXDRIVE 680 ME

BOXDRIVE 680 SOVE & VELVÆRE
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Elegant konstruksjon.
Mellom det romslige badet
og sengen gir et klesskap
fra gulv til tak plass til alt
Miriam og Paul vil ha med
seg på tur. I tillegg er det
også oppbevaringsplass i
overskapene.

ROMSLIG BADEROM BOXDRIVE 680 ME

elyset
R GB-atmosfærusjkab inettet
(valg fritt) i d jene
er enkelt å bet

De integrerte sørger
rullegard inene rst
for at solen fø d u
titter inn når
ønsker d et.

ed ekstra fôret
Veg gkledning mmer komfort
sto ff for end a

SENKBARE ENKELTSENGER BOXDRIVE 680 ME

198 x 78 cm
205 x 78 cm

1. Innovativ uttrekkbar vaskeservant. Det
romslige baderommet er utstyrt med en
uttrekkbar servant som er inntil 650 x 300
mm når den trekkes ut.

OVERSIKT SENG OG BAD
BOXDRIVE 600 XL

  4-5

BOXDRIVE 680 ME

  3

med todelt bad*


* Romslig baderom som ekstrautstyr
Mer informasjon om våre bad finner du på sidene 106-107.

med todelt bad*

re
Trinn for enkle til
tilgang
a
sengen og ekstrss
oppbevaringspla

ENKELTSENGER BOXDRIVE 680 ME

ke
Mange praktis f.eks.
funksjoner som e
d en uttrekkbar eilet
servanten og sps
som kan vippe h ø y
ut gir d eg en
brukskomfort

2. S
 enger og oppbevaringsplass. De
langsgående sengene fås også som
senkesenger (ekstrautstyr). Da har du ekstra
og fleksibel oppbevaringsplass under de
to behagelige soveplassene. Her er det
plass til ekstra bagasje, sykler, elsykler
eller annet sportsutstyr. Også de tekniske
komponentene befinner seg i hekken.

EKSTERIØRDETALJER

KNAUS EKSTERIØR

BYGGET SPESIELT FOR
ALLE ÅRSTIDER
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1. CUV HEVETAK I ENESTÅENDE
LFI-KONSTRUKSJON 2, 3
Sammenlignet med en vanlig GFK-konstruksjon gir LFI topp
isolasjonsverdier, høyeste stabilitet og presise vektopplysninger.
Dette fordi hele taket produseres som én del. Den aerodynamiske
formen er en fordel for kjøreegenskapene. Sammen med forlengelsen av rammen i hekken skaper det også harmoniske linjer.
Innvendig overbeviser hevetaket med en stor liggeflate på 200 x
135 cm og mange gjennomtenkte funksjoner.

Optimalt designet for de mest reiselystne. Vår CUV oppfyller alle
dine ønsker for en perfekt ferie. Intelligent konstruksjon, tallrike
nyskapninger og praktiske detaljer sørger for det. Summen av
alt dette vil gjøre ferieturen din til en enestående opplevelse.

2. PERFEKT KONSTRUERT HØYT TAK 2

NEW

yg gekameraet
Det valgbare rkt integrert i
er per fe
optimal
taklisten og girt bakover.
sik

I våre BOXSTAR XL modeller med høyt tak får du en enorm inn
vendig høyde på opptil 238 cm. Valgbart tykkere isolasjon kan
oppnås gjennom en spesiell dobbel kledningskonstruksjon, slik får
du alltid et behagelig inneklima uansett om temperaturene ute er
lave eller høye, spesielt gjelder dette for sengen oppunder taket.
Den aerodynamiske formen på taket føyer seg harmonisk inn i
totalbildet. Høyere plasserte sidelister med integrerte takrenner
sørger for at regnvann og smeltevann blir effektivt avledet. På
takkonstruksjonen er det designet ekstra fordypninger, noe som
virker stabiliserende og øker kjøreegenskapene.

3. PANORAMA VINDU CUV (I FRONT)
OG SpaceRoof 2, 3
I H2-planløsninger sørger det panorama vindu CUV (i front) for
ekstra mye lys i bodelen (valgfritt). Dessuten kan det åpnes for
å få best mulig inneklima. Myggnettingen holder insekter ute,
og med solskjermingen kan oppholdsrommet avskjermes for
best mulig nattero. For ekstra høyde og en spesielt komfortabel
tilgang til fører- og passasjersete, fås H2-planløsningene også
med SpaceRoof (ekstrautstyr).

4. NETTINGDØR 1 & STIGTRINN 3
Det er detaljene det kommer an på. Som for eksempel
nettingdøren (standard). Eller det elektriske stigtrinnet som
kjøres inn automatisk hvis du skulle glemme det før du starter.
Og for at den store skyvedøren blir enda lettere å lukke har vi
bygd inn en manuell trekk-hjelp.

5. SYKKELSTATIV 3
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Våre «skreddersydde» sykkelstativer sørger for en sikker og
god transport for dine sykler. På våre BOXSTAR modeller blir
bæresystemet montert på hekkdøren, og når det ikke er i bruk
kan det klappes inn. Dørene kan åpnes også når sykler henger
på. Våre BOXLIFE modeller er gjennom vårt hekk- konsept
utstyrt med det unike Thule VeloSlide systemet. Mer utførlig
informasjon om dette finner du på side 118.

NEW
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INTERIØRKVALITET

Hverdag, fritid eller ferie? Generasjonen CUV
har alt. I dag aktiv og i morgen helt uthvilt. Ja, i våre
smidige og allsidig utstyrte CUV modeller nyter du
alltid 5 stjerners komfort og du vil føle deg likeså
behagelig som hjemme. For at du skal oppnå dette
har vi lagt vekt på den aller beste materialkvalitet og
på gjennomtenkte løsninger.
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Med silwy R trygt når d u kjører.
kopper og kar systemet fungerer,
Hvord an d ette er om på sid e 119
får d u vite m

KNAUS INTERIØRKVALITET
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1. REISEAPOTEKET MEDIKIT 1, 3

NEW

Halsbrann, hodepine, allergi: Dette er ting man aldri vil ha, men spesielt ikke
når man er på tur. For at du skal være godt forberedt hvis noe skulle skje,
legger vi en MediKit-voucher* i alle nye kjøretøyer fra KNAUS. Du kan innløse
den i et praktisk reiseapotek hos vår partner* på Internett.

2. STORE TAKVINDUER 1
Gjennom de store takvinduene får interiøret en lys og vennlig atmosfære.
Standard i CUV er et medium takvindu foran på 700 x 500 mm og en
takluke på 400 x 400 mm 2 bak. Denne kan også fås som et 700 x 500 mm
stort takvindu 2 (ekstrautstyr). Du kan også få et tredje takvindu 2, 3 på
400 x 400 mm (ekstrautstyr) som monteres i midten av kjøretøyet.
I våre BOXSTAR XL modeller med høyt tak sørger det store valgbare
panoramataket og det store vinduet bakerst for ekstra mye lys inn i bobilen.

NEW

3. RAMMEVINDUER MED KOMFORT-PERSIENNER 1
Våre CUV-er har bare SEITZ S7P-rammevinduer, også på badet. Disse gir
en isolering uten kuldebroer. Ved hjelp av det spesielle rullegardinsystemet
kan du også enkelt og greit holde sollys og nysgjerrige blikk ute. Ved
sittegruppen og ved de langsgående sengene er rullegardinene skjult. For
at alt skal holde seg pent lenge, forsegler vi selvfølgelig snittkantene til alle
åpninger med korrosjonsbeskyttelse. Etter ønske kan rammevinduene i
bakdørene lages større slik at det kommer inn enda mer lys og luft. 2, 3

4. GJENNOMTENKT DINETTE 1
For at dere kan kose dere og ha det behagelig også etter flere timer i
sofakroken, har vi nøye gjennomtenkt hver lille detalj. Det «svevende»
bordet gir stor benplass og lett tilgang. I tillegg kan det enkelt utvides for
mer plass. Sittegruppen er ergonomisk utformet og har justerbare seter.
Setebenken kan utvides med bare et håndgrep, og kan også benyttes under
kjøring. Seteryggene kan vippes i posisjoner som passer individuelt til
kroppsholdningen.

5. OPTIMAL ISOLASJON 1
I en prosess i flere trinn blir alle deler i vår CUV isolert med innovative
materialer. Isoleringen i taket og veggene er av tettpakket polyetylenskum.
Dette forhindrer at det oppstår hulrom hvor det kunne dannet seg kondens
og vann. Innvendig sørger Soft Touch vegg-kledningen for en behagelig og
hjemmekoselig atmosfære.
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6. TAKKLIMAANLEGG 3
Når temperaturene er tropiske, sørger klimaanleggene våre (valgfritt) for
en behagelig avkjøling. Dessuten har de en varmefunksjon som kan avfukte
luften. Med takklimaanlegget Dometic Freshjet 2000 (OEM) kan du styre
luftstrømmen individuelt, slik at luften fordeles effektivt i forskjellige
retninger. Anlegget kan styres med fjernkontroll.
1
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* Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder
apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop

MØBELKONSTRUKSJON

KNAUS MØBELKONSTRUKSJON

Vi bygger ingen luftslott, bare møbler som sikrer
komfort og god atmosfære. Vi setter store krav til
interiøret i våre CUV modeller. Det er ikke nok bare med
nydelig design og mye plass. Smart konstruksjon, tidløshet
og teknologi som gjør at alt fungerer perfekt i år etter år,
det er vår målsetting.
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1. MØBELKONSTRUKSJON -KOMPLETT 1
Møblene i våre CUV modeller er bygget med en egen solid
bakvegg som sikrer en ekstra god stabilitet. Ofte ellers er
møbelryggen plassert rett mot veggen, noe som kan føre til
kondens. Våre møbler blir bygget som egne enheter eksakt
tilpasset. Dette gir større stabilitet og man unngår vridninger
i konstruksjonen, og møblene vil holde seg i perfekt stand år
etter år. Våre møbler blir satt sammen og forankret med en
omfattende pluggteknikk som sørger for stor stabilitet og
nøyaktighet. Her får du virkelig møbler som varer.

2. STABILE SOFT CLOSE-SKUFFER
MED FULLT UTTREKK 1

OPTIMALT INNEKLIMA
Det er noe som alltid er standard i våre CUV
modeller: En atmosfære du kan føle deg
hjemme i. Det kan se enkelt ut, men bak det
ligger det en mengde arbeid.
Soft-Touch veggbekledning:
I soveområdet og ved sittegruppen har alle
CUV modeller Soft-Touch tekstiltapet med
skumstoff-laminering. De myke overflatene
føles varmere og behageligere enn de vanlige
hardplast-kledningene, og forhindrer også
dannelse av kondens på overflaten.
Isolasjon og møbelfester:
Det å skape behagelig romslighet selv på et lite
område er kravet våre konstruktører setter seg.
Så derfor har CUV modellene de nyskapende
løsningene både når det gjelder møbelforankring
og polstring som både er stilig, slitesterk og
motstandsdyktig mot fuktighet og råte.

De kulelagrede skuffene fra den tyske toppleverandøren
GRASS har fullt uttrekk og kan trekkes så langt ut at man
kommer til helt bakerst i skuffene. Føringen er nøyaktig, og
skuffene behagelig stillegående.

3. RIPEBESTANDIGE HPL OVERFLATER 2
HPL (high pressure laminate) er laminat som brukes på
steder med høy belastning, f.eks. i kjøkken. Laminatet består
av flere lag, produseres under høyt trykk og forsegles med
et motstandsdyktig dekklag. Dette gjør at benkene og
bordplatene våre (alltid i HPL) er spesielt ripebestandige.

4. JUSTERBARE SOFTCLOSE DØRER 1
Vi bruker Soft-Close-hengsler i høy kvalitet på skapdørene
våre, slik at de aldri smeller igjen, uansett hvor mye fart
de har. Og det så lenge bilen holder, antagelig også enda
lenger. Hvis en skapdør ikke skulle oppføre som den skal,
kan du bare etterjustere hengslene.

5. «SVEVENDE» SPISEBORD 1
Alle våre CUV modeller er utstyrt med en enklere og
uhindret inngang til spisekroken. Bordet har ingen
bordben til å snuble i, så her kan du bare strekke ut ...
Gjennom en meget kraftig men usynlig forankring i
ytterveggen er spisebordet like stabilt og solid som et
konvensjonelt bord med bordben. Bordflaten kan med
et enkelt håndgrep også trekkes ut og forstørres. Når vi
snakker om å utnytte plassen.
1
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SIKKERHET & FORSYNINGSTEKNOLOGI

KNAUS SIKKERHET & FORSYNINGSTEKNOLOGI

Med disse tekniske løsningene er du sikret trygg
tilgang på forsyninger uansett temperaturer og
uansett hvor du er. Det er ikke synlig, men likevel vil du
merke det godt. For takket være vårt smarte tilførselssystem, vil du være sikret å få rennende vann og være
varm på føttene i sofakroken selv på frostkalde kvelder.
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1. OPTIMAL VANNFORSYNING 1
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Vår CUV har en ferskvannstank på inntil 110 liter, så her kan du være underveis
i dagevis uten å måtte tanke opp. Det vannfilteret fra bluuwater sikrer friskt
og hygienisk vann også i risiko-områder. Ved lave temperaturer sørger varmluftgjennomstrømningen for at vannsystemet ikke fryser.

2. GJENNOMTENKT GASSFORSYNING 1
I våre BOXDRIVE og BOXLIFE modeller sørger det standard installerte dieselvarmesystemet for at gassforbruket kan begrenses. (2a) En gassflaske på 2,7 kg gir
tilstrekkelig forsyning til komfyren. Gassflasken kan plasseres ved siden av
ferskvannstanken. (2b) I BOXSTAR modellene er varmesystemet drevet med
gass. Derfor har du her også plass til to 11 kg gassflasker. Oppbevaringskassen for
gassflaskene kan låses.

3. TOALETT-TØMMING UTENFRA 2
For å gjøre tømmingen av grovvann-tanken enklest mulig har vi bygd inn en
fullisolert tømmesjakt med tilgang utenfra.

4. INNOVATIVT VARMESYSTEM 1
For å oppnå den optimale varmefordeling har vi allerede i planleggingsfasen
tatt i betraktning alle komponenter i varme- og installasjonssystemet. Ut fra
dette har vi fått en totalt gjennomtenkt CUV-konstruksjon som, ved siden av det
perfekte varmeanlegget også byr på ytterligere fordeler. F. eks. sørger den lave
plasseringen av varmesystemet for at kjøretøyet får lavere tyngdepunkt, noe
som igjen fører til bedre stabilitet og bedre kjøreegenskaper. Videre er det plassbesparende og åpner for mer lagringsplass. Den valg-bare gulvvarmen 3 går fra
spisekroken gjennom gangen og til sengeområdet.

NEW

5. GULVKONSTRUKSJON 2 OG TEMPERERT SPISEKROK-PODEST 1
Gulvplaten er nøyaktig tilpasset på understellet og bygget i «Sandwich» - form.
Gjennom dette har CUV ikke bare meget god isolering men også maksimal
ståhøyde i boligdelen. Under spisekroken er det bygd et ekstra mellomlag som
gjennom varmestrømmen gir enda bedre gulvvarme.

6. HEAD UP-DISPLAY 2, 3 OG NAVIGASJONSSYSTEM 3

ring:
Effektiv plasse befinner
Varmesystemetid und er
seg i CU V allt uppen.
so faen i sittegr

Via en transparent skjerm projiserer Head Up-displayet alle viktige data som
navigasjon, hastighet og trafikkskiltgjenkjenning til førerens synsfelt. På denne
måten må du ikke ta blikket vekk fra veien, men kan konsentrere deg om det som
skjer i trafikken. For at turen skal bli enda mer stressfri og underholdende, tilbyr vi
i modellene BOXSTAR og BOXLIFE navigasjonssystemet Pioneer. Dette systemet
har et 9" berøringsdisplay med topp kontraster, bedre synsvinkel og 24 bit
fargedybde. Her har du virkelig alt du trenger på korte og lange turer. Kompatibel
med Wireless Apple Carplay og Wireless Android Auto, inklusive promobil radar for
oppstillingsplasser og forbindelse til Head Up-displayet for visning av navigasjon.
For BOXDRIVE kan du få navigasjonssystemet MAN Media VAN Business inkl.
berøringsskjerm (valgfritt) med nærhetssensor. Begge systemene har Bluetooth og
mange andre multimediafunksjoner.
1
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FORSYNINGSTEKNOLOGI

KNAUS FORSYNINGSTEKNOLOGI

Hvis en CUV skal tilby samme komfort som hjemme,
er det nødvendig med forsyningsteknologi. I en CUV fra
KNAUS plasseres denne sammen med varmesystemet, slik
at alt er beskyttet mot frost. Og selvfølgelig passer vi på at
tilkoblingene til de enkelte funksjonene er ekstra lette å nå.
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DITT VALG: AGM-KAROSSERIBATTERI ELLER LITIUMIONBATTERI?

DET NYE bluuwater-VANNFILTERET

AGM-karosseribatteriene er en videreutvikling av

De nye litiumionbatteriene overbeviser med høy kapasitet og rask,

Rent vann uansett hvor du måtte befinne

ser du alltid hvor lenge den kan brukes før den må byttes ut.

gel-batteriene. De takler litt mer strøm og har en

ukomplisert lading.

deg. Det nye bluuwater-vannfilteret fjerner

bluuwater-patronen må byttes senest etter seks måneder, alt

bakterier og små partikler nesten fullstendig

etter hvor mye systemet brukes. Takket være click and ready-

fra ledningssystemet (99,999 %). Standard i alle

systemet er det lett å skifte ut patronen, og det drypper ikke.

kortere absorpsjonstid.

•	Inntil 50 % mindre vekt sammenlignet med AGM-batterier

•	Gjennomprøvd AGM-batteriteknikk med økonomisk forhold

•	Raskere strømopptak og utnyttelse av hele den nominelle

mellom kostnader og nytte helt fra første amperetime (Ah)

kapasiteten uten at ytelsen blir dårligere, uavhengig av

•	Tåler mange sykluser, er vedlikeholdsfrie og motstandsdyktige
mot kulde
•	Enkel og ukomplisert bytte
•	Perfekt for helge- og sommerferiecampere og for globetrottere
som bare av og til trenger apparater som føner og TV

99

strømstyrken

kjøretøyer fra Knaus Tabbert. Filterpatronen
kan byttes ut og inneholder en effektiv
ultrafiltreringsmembran. Den monteres

•	Effektiv ultrafiltreringsmembran som fjerner 99,999 % av små
partikler og bakterier fra ledningssystemet

•	Lengre levetid, signifikant forbedret hurtiglading

vertikalt eller horisontalt mellom vanntank og

• Filterkapasitet: 8 000 l

•	Perfekt for dem som ofte vil stå lenge rolig og/eller har et stort

ledningssystem. Patronen har en filterkapasitet

•	Med click and ready-system som gjør det lett å bytte filter

behov for strøm

på opptil 8 000 liter. Ved hjelp av en timestripindikator i kjøretøyet

KJØKKENALTERNATIVER

KNAUS KJØKKENALTERNATIVER

KJØKKENVARIANTER HELT
ETTER DIN SMAK
Kjøkkenet er det naturlige hjertet i boligen. Er du enig i det? Da vil du elske de to
kjøkkenløsningene i våre CUV-er! Som standard tilbyr vi et stort kjøleskap, en
praktisk forlengelse av kjøkkenbenken og en koketopp med 2 bluss og glasslokk.
Beste forutsetninger for å nyte ferien!
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For enkelte plae kompressorkjøleskap på 15 t)
få kjempestor boks på 30 liter (valg frit
liter med fryse
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BOXLIFE 630 ME

n (valg fritt)
KNA US-veske lass på sid en
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av kjøkkeninnr

KOMPAKTKJØKKEN BOXSTAR 540 ROAD

LANGSGÅENDE KJØKKEN BOXLIFE 630 ME
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KOMPAKT
KJØKKEN

1. I ntegrert kjøleskap. CUV kompressorkjøleskapet er innebygd nede i kjøkkenmodulen og
rommer 75 liter.

LANGSGÅENDE
KJØKKEN

1. I nnebygd 95 liters kjøleskap med meget
stillegående nattinnstilling.
2. A
 lt kan dekkes til. Oppvaskkummen i

2. E
 ffektiv utnyttelse av plassen. Takket være

edelstål kan dekkes til, og danner slik en ekstra

smart inndeling blir det mellom kjøkkenet og

arbeidsflate. På hjørnehyllene er det praktisk å

soveområdet også plass til et garderobeskap

oppbevare krydder.

med stang for hengere.

Planløsninger: BOXSTAR 600 STREET & STREET XL,

Planløsninger: BOXSTAR 540 ROAD, 600 LIFETIME

SOLUTION, FAMILIY, 630 FREEWAY, BOXLIFE 600 DQ, MQ,

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

630 ME, BOXDRIVE 680

BUE-SENKESENGALTERNATIVER

KNAUS BUE-SENKESENGALTERNATIVER
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Fleksible soveplasser for en god natts søvn. For
alle med behov for et ekstra separat soveområde,
er våre bue-senkesenger den perfekte løsningen.
Uansett hvilken av våre varianter du velger, er du
alltid garantert enkel betjening og topp sovekomfort.

CLASSIC BUE-SENKESENG BOXSTAR 600 SOLUTION
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CLASSIC BUE-SENKESENG

VARIO BUE-SENKESENG BOXSTAR 600 SOLUTION

VARIO BUE-SENKESENG

50 cm
100 cm

1. Sovekomfort. Her ligger du kom-

1. Plass

både over og til siden.

fortabelt på to kaldskum-madrasser

Vario bue-senkesengen byr på

med en overhøyde på 50 cm. Vår

allsidighet og komfort med en

Classic-senkeseng foran kan enkelt

overhøyde på 100 cm og ved at

trekkes ned og skyves opp igjen

den kan trekkes ut i bredden.

manuelt ved hjelp av et håndtak.

2. Elektrisk

betjening. For enda

For sikkerhet om dagen sørger sta176 x 130 cm

enklere håndtering kan det velges

bile sikkerhetsbelter og klikklåser
som er fastmontert til taket.
2. B
 ekvem høyde. Når Classic-senkesengen ikke er trukket ned, har
du her en god ståhøyde.
3. H
 er faller ingen ut. Takket være
et spesielt sikkerhetsnett er den
Classic bue-senkesengen også
godt egnet for småbarn. Og hvis
du ikke trenger det er det enkelt
å ta av.
Standard: BOXSTAR 600 SOLUTION,
BOXLIFE 600 DQ
Tilvalg er mulig: BOXSTAR 630 FREEWAY, BOXLIFE 630 ME

elektrisk opp -og nedkjøring.
194 x 130 cm

3. Ståhøyde. Når bue-senkesengen
ikke er i bruk, er det fortsatt
en komfortabel ståhøyde i
kjøkkenområdet.
Tilvalg er mulig: BOXSTAR 600
SOLUTION, BOXLIFE 600 DQ,
BOXSTAR 630 FREEWAY, BOXLIFE 630 ME

EKSTRAUTSTYR CUV HEVETAK

KNAUS EKSTRAUTSTYR CUV HEVETAK

For alle som vil opp i høyden. Med det enestående CUV-hevetaket kan du med
et par enkle håndgrep gjøre din CUV om til en avslappingssone over to etasjer.
Taket er produsert som én del og med nyeste LFI-teknologi. Derfor har det topp
isolasjonsverdier og høyeste stabilitet. Med en kjempestor liggeflate på 200 x 135
cm er det er god plass til to personer. Varmluftsdyser, cabriolet-funksjon og mange
andre funksjoner er standard og garanterer topp sovekomfort.
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HEVETAKSENG BOXSTAR 600 STREET

HEVETAKSENG

ebelysning
R GB-atmosfær stemning
sørger for god
1. Cabriolet-funksjon. Frontsiden
kan enkelt og greit åpnes og skyves
opp innenfra. På denne måten får
du en fantastisk utsikt. Myggnetting
og avblending gir beskyttelse mot

er
Takluken foranr. Du kan få også
stand ard utsty 2 bak, eller et
en takluke nr. (valg fritt)
takklima anleg g

insekter og innsyn.
2. Topp

sovekomfort. På de tolags
kaldskummadrassene ligger du
200 x 135 cm

behagelig. Den lukkede bunnen og
varmluftsdysene (standard) sørger for
godt inneklima.
3. Gjennomtenkte

detaljer. USBstikkontakt, induksjonslader, leselys,
flaskeholder og hyller er praktisk

Vår #nummer 1. ford i
vi liker å være spontane...

plassert. Sikkerhetsnettet sørger for at
familier med barn får trygge netter.

... for end a mer ferielykke

4. Herlig romfølelse. I oppholdsrommet
har du alltid full ståhøyde på 190 cm.
Valgfritt for: BOXSTAR 540 ROAD,
600 STREET, 600 FAMILY, 600 LIFETIME,
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BOXLIFE 540 MQ, 600 MQ, 600 ME

BADEROMSLØSNINGER

KNAUS BADEROMSLØSNINGER

På disse baderommene kan du føle deg vel. Å ha en
egen velvære-oase tilgjengelig er et høydepunkt på
ferieturen. I våre modeller BOXSTAR og BOXLIFE har
du valget mellom standard kompaktbad og romslig
baderom (valgfritt). BOXDRIVE overbeviser med
multifunksjonelt todelt bad som standard, romslig
baderom er ekstrautstyr.

KOMPAKT
BADEROM

Den homogene rominndelingen er perfekt integrert
i grunnkonstruksjonen. Her er gjennomgangen
til soveområdet bakerst gjennom badeområdet
utelukkende beregnet til dette. Det dreibare
toalettet gir enda bedre plass og det patenterte
dusjforhenget holder seg godt på avstand takket
være den spesielle ringen med luftkamre. Speilet
kan forskyves både til høyre og venstre. Slik danner
det på den ene siden en beskyttelse i veggskapet
mot at ting faller ut, og på den andre siden danner
det beskyttelse mot innsyn foran vinduet.

TODELT BAD BOXDRIVE 680 ME
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TODELT BAD BOXDRIVE 680 ME

KOMPAKT BADEROM
BOXSTAR 600 STREET

KOMPAKT BADEROM
BOXSTAR 540 ROAD

PRAKTISK ROMSLIG BADEROM
Hvis du bestemmer deg for et romslig
baderom, får du ikke bare et stort dusjkabinett men også andre fordeler. Gjennom
utvidelsen av baderommet ut i gangen kan
badet bli noe smalere, noe som, avhengig av
grunnrisset får innvirkning på det tilgrensende møbelområdet.
SÆRTREKK VED BOXSTAR OG BOXLIFE
Planløsninger med tverrseng

BOXSTAR 540 ROAD, BOXLIFE 540 MQ
Ved valg av det romslige badet blir her
tverrsengen bak ca. 90 mm bredere. Dette
gjelder også for overskapet og hylleplassen.

ROMSLIG
BADEROM

Her utvides badets område inn i gangen for å gi
mer plass å bevege seg på. Hvordan dette virker
i hvert enkelt tilfelle ser du i infoboksen til høyre.
Med noen enkle håndgrep oppstår et ekstra
romslig dusjkabinett med 4 sluk inkludert. Ved halv
omdreining fungerer også kabinettet som romdeler.

NEW

TODELT
BADEROM

Den kompakte servanten kan med et enkelt
Som separat rom er det todelte badet klart avgrenset fra de andre områdene

håndgrep gjøres om til en vaskeservant med stor

i bodelen. Det gir et oversiktlig og strukturert totalinntrykk. Badet utnytter

benkeplate. Du kan lese mer om dette på side 71.

BOXSTAR 600 STREET, 600 STREET XL,
BOXLIFE 600 MQ
Den ekstra plassen åpner for et høyt
garderobeskap som er plassert mellom
sengen og badet. Konstruksjon med
enkeltsenger.

Planløsninger med enkeltsenger

plassen perfekt og gir to forskjellige bruksområder. På den ene siden
finner du servanten som kan svinges over toalettet. Da får du et homogent

ROMSLIG BADEROM BOXLIFE 630 ME

ROMSLIG BADEROM BOXLIFE 600 ME

dusjområde med glatte vegger på den andre siden. Et veggskap over toalettet
gir nok plass til kosmetikk og toalettartikler. Dusjhyllene er integrert i
sideveggen og kan brukes både i dusj- og servantmodus.

et tod elte
Fra 2 til 1: Detter
b ad et kan a lt t romsli g
be h ov by på e ller et
d usjka b inett e mråd e
romsli g va ske o

BOXSTAR 600 LIFETIME, 600 LIFETIME XL,
630 FREEWAY, BOXLIFE 600 ME, 630 ME
Her blir enkeltsengen bakerst på førersiden
forlenget, og overskapet og hylleplassen
blir større.

INDIVIDUALITET INTERIØRVALG OG COZY HOME

KNAUS INDIVIDUALITET

100 % KNAUS
100 % SLIK DU VIL HA DEN

108 | 109

m virker i
al
d
on
gm
E
en
or
ek
Hvord an tred
fra sid e 20
BOXSTA R, ser d u

BOXSTAR & BOXLIFE INTERIØRVALG

MØBELUTFØRELSE
BOXSTAR
Egmond Elm
MØBELUTFØRELSE
BOXLIFE
Maara Teak

10.0.85090Hohenstein

Du kan skape din nye CUV modell etter dine egne ønsker. Våre mange
delikate dekorpakker og møbelstoff gjør at CUV bobilen kan bli helt din egen.
I tillegg vil du alltid være sikret den høyeste KNAUS-kvalitet i alle detaljer.

INTERIØRVALG
Standardalternativer
1. INDIAN SUMMER
2. ENERGY
3. TURIN
4. CASUAL SILVER
Active Line *

Vi bygger ergonomisk utformede møbler som støtter

5. ACTIVE ROCK

opp under en sunn sittestilling. Maksimal sittekomfort

Ekte lær *

er standard med hver KNAUS CUV. For oss har det høyeste

6. CREAM NATURE

prioritet at du kommer avslappet overalt. Derfor bruker
vi kun ergodynamiske seteputer som støtter ryggen din
optimalt og sikrer en sunn holdning også på lange

BOXDRIVE INTERIØRVALG

NEW

reiser. For ekstra komfort kan dinetten være utstyrt

MØBELUTFØRELSE
Modern Oak

med justerbare individuelle seter.

INTERIØRVALG
Standardalternativer
1. CASUAL SILVER
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2. MEMPHIS
Active Line *
3. ACTIVE ROCK
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COZY HOME-PAKKER

STOFFUTVALG

Gjør CUV din finere med en Cozy Home-pakke. Her har vi noe
for enhver smak, fra fresh til klassisk. Alle pakker inneholder
også to store (60x  40 cm) og to små (40x  40 cm) puter med
fjær, samt en matchende bordløper og to myke kosetepper.

Alle standardstoffene overbeviser med slitesterk kvalitet

ACTIVE LINE-stoff er svært lettstelte. Væske trenger

og stilig design som passer til møblene.

ikke ned i materialet med én gang, og de fleste flekkene kan

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

configurator.knaus.com/no

Ekte lær *
4. CREAM NATURE
5. DARK COFFEE

NEW

fjernes med en fuktig klut.
+ Anti-allergisk, pust- og hudvennlig
+ Testet for høy fargefasthet

+ Antibakteriell

+ Holdbar og enkel å vedlikeholde

+ Flekkbeskyttelse
+ Pustende

* pristillegg

+V
 ann- og
oljeavstøtende
+ Miljøvennlig

Designen på møbeltrekkene avhenger – av konstruksjonstypen

INDIVIDUALITET FELGER & LAKK-VARIANTENE

KNAUS INDIVIDUALITET
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LAKKFARGER METALLIC *: BOXSTAR & BOXLIFE

LAKK-ALTERNATIVER PÅ
VÅRE CUV MODELLER.

1. ALUMINIUM-SØLV
2. ARTENSE GREY

NEW

3. FER GRÅ
4. SVART

Hvilken farge setter du på din neste ferietur? Fra klassisk grått, via edle
metallic-nyanser og til knall rødt. Her har du frihet til å velge. Du kan få din
nye CUV akkurat slik lakkert som du ønsker å ha den. Utvalget av foliedekorelementer fyller ut totaldesignet.
LAKKFARGER ENSFARGET: BOXSTAR & BOXLIFE
1. HVIT
2. CAMPOVOLO GRÅ *
3. LANZAROTE GREY *

NEW

LAKKFARGER METALLIC *: BOXDRIVE
1. REFLEX SILVER
2. INDIUM GRÅ
3. DEEP BLACK
4. STARLIGHT BLUE

LAKKFARGER ENSFARGET: BOXDRIVE
1. CANDY HVIT
2. LYS ORANGE *
3. KIRSEBÆRRØD *
4. ONTARIO GRØNN *
5. DEEP OCEAN BLÅ *

configurator.knaus.com/no

* pristillegg

Du kan stole på våre produkter og servicepartnere. Når du kjøper et
KNAUS-kjøretøy, er du sikker på å komme vel frem. Det hører med til
standardutstyret. Derfor bruker vi bare elementer av høy kvalitet som
du har glede av i mange år. Og derfor er det ti års tetthetsgaranti * på alle
våre produkter. Ved inspeksjons- og verkstedsbesøk kan du stole på at
våre servicepartnere er kompetente.
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Service og servicepartnere. Vi
er der for deg. Hvis du trenger et
inspeksjons- eller verkstedbesøk, står
våre kompetente forhandlere gjerne til
disposisjon med sine serviceverksteder
og skreddersydde tjenester. Mer
informasjon finner du på
dealer.knaustabbert.com

KNAUS tetthetsgaranti. Vi vet at
våre produkter holder det vi lover.
Når et fritidskjøretøy leveres, gjelder
våre garantibetingelser. I denne
forbindelsen tilbyr vi også 10 års
tetthetsgaranti på karosseriet som
vi har produsert, samt 24 måneders
garanti på deler som er produsert av
KNAUS-partnere.

* Bobiler, CUV og campingvogner av merket KNAUS har 10 års tetthetsgaranti på bodelen
over hele Europa og for øvrig henvises det til KNAUS produktgaranti bestemmelsene.
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Vi holder standarden. For
spesielle elementer i kjøretøyene
har vi partnere og leverandører
som vi stoler på. Ofte har vi
samarbeidet med disse i mange
år. Men vi legger stor vekt på
at disse komponentene har
topp kvalitet. Vi overholder
selvfølgelig gjeldende rettsregler
og bruker elementer med ISO/
IEC-sertifisering.
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MERKER GOD SERVICE

KNAUS MERKER
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Vi er lette å finne. Uansett om du går til din KNAUS-forhandler der du
bor eller besøker oss på en av våre mange kanaler på nett: Vi hjelper deg
gjerne. Resultatet av det sterke samholdet vårt er at kjøretøyene våre
ofte overbeviser eksperter og juryer. Det er grunnen til at vi i årenes løp
har vunnet mange priser.

KNAUS MERKER

114 | 115

Stolthet og motivasjon. Utmerkelsene vi har
fått, motiverer oss til å levere topp kvalitet. Igjen
og igjen. Det vil vi selvfølgelig gjerne dele med
dere som er våre kunder. En oversikt over alle
utmerkelsene vi har fått, finner du på
knaus.com/auszeichnungen

GESAMTSIEGER
GESAMTSIEGER

Finn brukervennlige planløsninger. På vei mot en perfekt
følgesvenn på reisen er det en del spørsmål som må avklares:
Hvor mange soveplasser trenger du? Hvor stor kan eller
må din KNAUS være? Har du en finansiell ramme? Vår
planløsningsvelger er intuitivt oppbygd og fører deg gjennom
de viktigste punktene på et par sekunder, slik at du finner det
kjøretøyet som passer til deg.
Konfigurator. Med produktkonfiguratoren kan du sette
sammen din personlige KNAUS etter egne ønsker. Med hvert
klikk kommer du nærmere drømmen om en egen KNAUS. Til
slutt kan du lagre alt som PDF, skrive det ut og dele det med
familie og venner.

www.knaus.com

På sosiale medier er KNAUS aktiv. I bloggen vår finner du morsomme
reisehistorier, på Instagram deler vi fascinerende feriebilder og på Facebook
finnes det mange spennende innlegg om kjøretøyene våre og merket KNAUS.

floorplanfinder.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com		

youtube.knaus.com

knaus.com/messen-termine

facebook.knaus.com				

instagram.knaus.com

shop.knaus.com
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KNAUS ONLINE
Spennende produktnyheter, interaktive funksjoner og
informasjon om selvhenting: På nettstedet til KNAUS er
det mye å oppdage. Her et lite utvalg:
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Godt forhandlernettverk. Mer enn 450 merkepartnere i over
30 land over hele verden: Dette store forhandlernettverket
bidrar til at våre kunder er så fornøyde. Du kan vente deg
kompetent rådgivning, vennlig service og spennende
arrangementer. Oppgi postnummeret ditt i søk etter forhandler
og finn nærmeste KNAUS-forhandler med et par klikk.

B EG E I S T

MERKER ONLINE & AWARDS
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KNAUS Fanshop. Har du lyst på en liten handletur? I
vår fanshop finner du et stort utvalg av artikler som
gjør reising enda bedre. Vi har attraktive moteklær
for damer og menn, spennende spill, nøkkelringer og
mye mer. Her finner alle noe de liker.
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mein.KNAUS kundeklubb. Som
kunde hos KNAUS nyter du frihet som
beveger. Som medlem i kundeklubben
opplever du frihet som knytter
sammen. Få mange fordeler, f.eks.
eksklusive kampanjer og gode rabatter
hos samarbeidspartnerne våre! Som
klubbmedlem blir du invitert til vårt
årlige kundetreff, og to ganger i året
får du vårt informative kundemagasin
INSIDE i posten. Medlemskapet er 100
% gratis for alle KNAUS-kunder.
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RENT AND TRAVEL. Vil du kjøpe
fritidskjøretøy, men har lyst til å teste
om det virkelig passer til deg? Da kan du
benytte deg av tilbudet RENT AND TRAVEL.
Finn grunnrisset du vil ha på nett eller i et
reisebyrå. RENT AND TRAVEL samarbeider
med et nett av over 180 utleiestasjoner med
over 2 200 leiebiler og over 380 reisebyråer
overalt i Tyskland. De kan hjelpe deg med
å bestemme deg for riktig bil. Du kan
dessuten dra fordel av mange andre ytelser
som ruteforslag og samarbeidsavtaler med
camping- og parkeringsplasser. Test ferien i
praksis!

GOD S ERV I CE

Det er frihet som beveger alle. KNAUS står ikke bare for
fritidskjøretøyer av høy kvalitet, men også for gleden over camping.
Nyt våre enestående merker og se alle de varierte tilbudene som gjør
den fineste tiden på året enda mer fargerik. Dra fordel av tilbudene
våre, for eksempel mein.KNAUS Kundenclub, fanshopen og tjenestene
som utleieportalen RENT AND TRAVEL kan tilby.

KNAUS MERKER

BE

MERKER KUNDEKLUBB, FANSHOP & UTLEIETILBUD

å nett på
Kan bestilles p ravel.d e
www.rentandt

DESTINASJONER

KNAUS DESTINASJONER

silwyREADY

LEVERANDØRER
OG PARTNERE
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NEW
Glass som klirrer eller velter mens du camper – Nå
er ikke dette et problem lenger takket være de
smarte magnetløsningene fra silwy® MAGNETIC
SYSTEM! Den perfekt og elegant integrerte

Med produkter fra våre sterke og pålitelige partnere blir
en bobil fra KNAUS enda litt bedre. For at du skal kunne
stole på at kvaliteten er høy også her, samarbeider vi
bare med utvalgte profesjonelle partnere. Sammen
med disse utvikler vi skreddersydde løsninger for våre
kjøretøyer og din fritid.

magneten i hvert glass finner alltid den riktige
metalliske motpolen hos oss. Se for eksempel i
metallnano gelputer. Disse fester seg til nesten
hvilken som helst forseglet overflate. Kan fjernes
uten å etterlate rester, kan vaskes av og kan
gjenbrukes permanent.
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reise apoteket

Mer informasjon finner du på

silwy.de

FRANKANA FREIKO
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bluuwater vannfilter 3 . Vår partner for hygienisk ferskvannsforsyning. Høyytelses-filtersystemet fra bluuwater er spesielt utviklet for kravene
som stilles til fritidskjøretøyene våre. Du finner mer informasjon om dette fra side 98.
VELOCATE GPS-tracker . Det innovative GPS-sporingssystemet fra Velocate sørger for perfekt tyveribeskyttelse. Systemet har intuitiv app-styring,
lydløs alarm-modus og fungerer i inntil 3 måneder uten å være koblet til strøm.
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PIONEER Head Up-display 2, 3 . For enda mer komfort og sikkerhet på turen sørger Head Up-displayet. På den transparente skjermen blir alle
viktige data så som navigasjon og hastighet vist i blikkfeltet til føreren. Mer utførlig informasjon om dette finner du på side 97.
GA-Actuation e.Hit integrert bakstativ3 . Ekstremt praktisk: Bakstativet kan kjøres ut elektrisk, har høy bæreevne og kombineres med
et avtakbart tilhengerfeste. Med et par håndgrep er e.hit reiseklar: Du trenger bare trykke på en knapp, så kjøres to svingarmer ut. Når du skyver
fundamentet for tilleggspakken med de foldbare LED-baklysene på, opprettes det forbindelse mellom bakstativet og bobilens elektriske anlegg.
PIONEER navigasjonssystem 2, 3 . PIONEEER NavGate EVO har intuitiv betjening og klar visning med flere kontraster. Den multifunksjonelle enheten
er kompatibel med Wireless Apple Carplay og Wireless Android Auto. Hvis man navigerer med smarttelefonen, kan ruteveiledningen sågar projiseres på
Head Up-displayet.
TEN HAAFT satellittanlegg 3 . Med satellittanleggene fra ten Haaft som ekstrautstyr blir det enda mer behagelig og brukervennlig å se på TV i
en KNAUS. Avhengig av modell får du anlegget Oyster 60 Premium eller Oyster 80 Premium som byr på ekstra skarpe TV-bilder, app-styring via
smarttelefon og mye mer.
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Universalserie
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Modellavhengig
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Valgfritt

* I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/
vinduskontakt). Mer informasjon finner du på www.velocate.com eller www.knaus.com

FRANKANA FREIKO
For at du virkelig skal nyte ferien din, er det et par ting
du bør ha på campingplassen. Her er kvalitetsproduktene fra vår partner Frankana Freiko til å stole på.
1. Gassadaptersett som passer til alle europeiske
gassflasketilkoblinger | Artikkelnr. 651/026
2. Campingbord Dimensjoner (L x B): 115 x 70 cm |
Artikkelnr. 51 016
3. Campingstol antrasitt | Artikkelnr. 651/019

4. Fotstøtte antrasitt | Artikkelnr. 601/143
5. K jelesett 9 deler, ø 20 cm | Artikkelnr. 51 013
6. Servise Cosmic Blue, 9 deler | Artikkelnr. 51 014
7. Krus med hank sett med 4, blå | Artikkelnr. 651/020
På shop.knaus.com kan du se det store tilbudet i vår
fanshop. All informasjon og priser på Frankana Freiko
finner du på www.frankanafreiko.de
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Sjekk ut det store utvalget hos KNAUS i sosiale medier!
Du finner ytterligere informasjon om KNAUS på www.knaus.com

Sommeren 2021 vil FIAT-chassis oppgraderes fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Enkelte billedlige detaljer var ikke tilgjengelig på tidspunktet når denne katalogen ble
trykket. Vær derfor oppmerksom på at noen illustrasjoner av DUCATO ikke samsvarer med den nye modellen.
Vi forbeholder oss retten til å endre informasjonen i denne prislisten uten forvarsel. Denne katalogen representerer den siste serien og de nyeste modellene
ved trykking (08/2021). Inngåtte kjøpskontrakter kan inneholde tekniske endringer, i den grad dette vil medføre forbedringer for sluttproduktet. Farger og
materialvalg er fastsatt men kan også endres etter kontraktsinngåelse. Vennligst noter at noen av bildene i katalogene inneholder ekstra utstyr som ikke inngår
i leveringen. Farger og dekorasjoner kan oppfattes annerledes på trykk enn i virkeligheten (f.eks. avvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metall og maling
på GRP / plast). Utstyr og tilbehør som avbildet i katalogen er ikke nødvendigvis medfølgende utstyr. Før kjøp av produkt, vennligst kontakt din autoriserte
forhandler som kan gi deg nødvendig informasjon og råd vedrørende de siste modeller. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og prisendringer i denne
katalogen. Det er kun tillatt å kopiere denne katalog etter skriftlig godkjenning fra Knaus Tabbert AG. Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som
ikke er inkludert i standardutstyret og / eller som kan bestilles mot ekstra kostnad (ekstrautstyr), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner av prototyper /
studier / landvarianter som ikke samsvarer med standardutstyr og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Mindre fargeviktige avvik mellom illustrasjonene i
brosjyren og selve kjøretøyet kan ikke utelukkes helt på grunn av utskriftsprosesser. Ved kjøp er det viktig å rådføre seg med en autorisert KNAUS forhandler
som kan gi deg gode råd og veiledning. For detaljer vedr. vekt, lastekapasitet og begrensninger se nåværende prislister. Endringer og kopiering er kun tillatt etter
godkjenning fra Knaus Tabbert AG
Knaus Tabbert AG . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

En oversikt over din nærmeste autoriserte KNAUS forhandler
finner du på: www.knaustabbert.no

Art. No. R08117382-NO

Vi KNAUS forhandlere
ser frem til ditt besøk!

