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täydellisen matkakumppanisi muutamalla 

napsautuksella. Todella helposti sivu
lta

napsautuksella. Todella helposti sivu
lta
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configurator.knaus.co
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Vielä enemmän Vielä enemmän 
dynamiikkaa ja dynamiikkaa ja 

ajomukavuutta tuo VAN 
ajomukavuutta tuo VAN 

TI nyt myös MAN TGE 
TI nyt myös MAN TGE 

-alustan päällä olev
ana 

-alustan päällä olev
ana 

640 MEG -mallina640 MEG -mallina
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100 %
KNAUS

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

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

Esitettyihin tietoihin voi kuulua lisävarusteita, jotka ovat saatavana lisähintaan.

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

KNAUS MERKKIEN SELITYKSET & FILOSOFIAMME

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

Tervetuloa mukaan matkalle löytämään henkilökohtainen 
vapaudentunteesi! Löydä täältä myös sinulle sopiva matkakumppani ja 
tutustu KNAUS- ajoneuvojen upeisiin ominaisuuksiin. 
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MERKKIEN SELITYKSET MATKAILUAUTOT

Tiedot koskien alkuperäisiä KNAUS- osia ja muut Online- tiedot löytyvät seuraavilla symboleilla varustettuna:

 Makuupaikat *

 

 alle 3,5 t

 Maksimikuorma (kg)

 Erillisvuoteet

VUOTEET

  Poikittaisvuode

  

 Queen-vuode

 Nostovuode

 Vierasvuode

Video saatavilla
youtube.knaus.com

360°:n kuva saatavilla
www.knaus.com

MALLISARJAT **

Istuinryhmä 
D Dinetti
L L-istuinryhmä 
M Yhden hengen istuin

Vuoteet
E Erillisvuoteet 
F Ranskalainen vuode
Q  Poikittaisvuode
X Queen-vuode 

Vaihtoehdot 
G Talli

 Turvavyölliset 
 istumapaikat

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

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

 www.knaus.com/yrityksen-historia

KNAUS YRITYS & HISTORIA
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Huippumoderni tuotanto. Päätehtaamme ja 
kehitystoimipaikkamme on Baijerissa sijaitsevassa 
Jandelsbrunnissa. Täällä tiimimme suunnittelevat uusia 
ajoneuvoja, testaavat innovatiivista teknologiaa ja luovat 
yhä uudelleen mullistavia uutuuksia, joiden näemme 
tuoneen aina uuden sysäyksen matkailuajoneuvoalalle. 
Kun prototyyppi on vastannut korkeita vaatimuksiamme 
ja selvinnyt kaikista testeistä, alkaa sarjatuotanto. 
Jandelsbrunnin päätehtaan lisäksi meillä on lisäksi kaksi 
muuta huippumodernia tuotantolaitosta; Mottgers 
-nimisellä paikkakunnalla Saksassa sekä Nagyoroszissa, 
Unkarissa. Nykyaikaisten valmistuslinjojen ansiosta 
pystymme erittäin tehokkaaseen tuotantoon, jossa 
voidaan nopeasti reagoida uuteen teknologiaan ja sen 
tuotantomenetelmiin. Tämän tehokkuuden ansiosta 
pystymme tarjoamaan sinulle ainutlaatuisen hinta-
laatu-suhteen ja toteuttamaan jokaiselle unelman 
lomailun vapaudesta.

Intohimolla tehtyä. Panostamme jatkuvasti 
tehtaisiimme ja noin kolmeen tuhanteen työntekijään 
konsernissamme. Monet heistä ovat olleet 
palveluksessamme yli 30 vuotta. Valmistuslinjamme 
on suunniteltu siten, että niillä huomioidaan 
aktiivisesti työntekijöiden hyvinvointi, ihminen 
on kaiken keskipisteessä. Luottamus, kunnioitus 
ja vahva yhteenkuuluvuus ovat filosofiamme 
kulmakiviä. Työnantajana iloitsemme aina uusista 
”lomantekijöistä” ja koulutamme henkilöstöä 
jatkuvasti ammatissaan.

Liikkuva menestystarina: houk
uttelevat 

Liikkuva menestystarina: houk
uttelevat 

60-vuotisjuhlavuoden erikoism
allimme 

60-vuotisjuhlavuoden erikoism
allimme 

tarjoavat lukuisia varusteita parhaaseen hintaan.

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

Viime vuosina olemme kehittäneet lukuisia innovaatioita, jotka ovat 

yhä uudelleen vahvistaneet merkityksemme alamme edelläkävijänä.

PowerAxle. Kevyt alustateknologia on merkittävä askel kohti 

hybridi- ja sähkövoimansiirtoa matkailuajoneuvojen alalla. 

Johdonmukaisena kehityksenä VARIO X -alustassa yhdistyy 

bionisen muodon ansiosta kompromissiton rakenne erinomaiseen 

stabiiliuteen ja kantavuuteen ajokäyttäytymisen ollessa jatkuvasti 

optimaalista.

FibreFrame. Itsekantava runko tarjoaa täysin uusia mahdollisuuksia ja 

joustavuutta pohjaratkaisun ja sisätilojen muotoiluun.

Liitostekniikka. RevolutionCube-kalustetekniikan kehityksessä olemme 

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

stabiilia ja kestävää ja omaa lisäksi todella hyvän lämmöneristykyvyn. 

Ultraäänitekniikan avulla niin sanotut KALTSCHMELZ®-tapit liitetään tiukasti 

rakenteen pohjamateriaaliin.

Lisätietoa löydät sivulta:  mission.knaus.com
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KNAUS KEHITYS

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

FoldXpand-perärakenne. Maksimaalinen asuintila kompakteilla 
ulkomitoilla: Vallankumouksellisen FoldXpand-takasuunnittelun ansiosta 
takapuskuri muodostaa tasaisen pinnan takaseinän kanssa, mikä luo 
täysin uudenlaisen ajoneuvon takaosan matkailuajoneuvoalalle. Tämä 
ratkaisu mahdollistaa sisätilojen kasvattamisen ulkoisten mittojen 
pysyessä samoina tai ajoneuvon valmistamisen kompaktimmaksi 
ilman, että sisätilaa menetetään senttiäkään. Tämä merkitsee sinulle 
optimaalista tilankäyttöä ja suurinta vapautta.

NEW

ja muita innovaatioita l
öytyy osoitteesta 

ja muita innovaatioita l
öytyy osoitteesta 

knaustabbert.de/innovation knaustabbert.de/innovation 
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VAN TI PLUSVAN TI

alk. sivu 42

alk. sivu 56

KETTERÄ

Lisätietoa  Lisätietoa  
www.knaus.com/vantiwww.knaus.com/vanti  

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisut 3

Sallittu kokonaispaino kg 3.500

Pituus cm (min/max) 599 / 696

Leveys cm (ulko/sisä) 220 / 205

Korkeus cm (ulko/sisä) 271 - 276 / 196

Asuinosan ovi (vakiovarustus) KOMFORT

Asuinosan ovi  
(lisävaruste) PREMIUM / EXKLUSIV

Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista:

550 MF, 640 MEG, 650 MEG

Lisätietoa Lisätietoa 
www.knaus.com/vanti-pluswww.knaus.com/vanti-plus 

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisut 2

Sallittu kokonaispaino kg 3.500

Pituus cm (min/max) 699 / 747

Leveys cm (ulko/sisä) 220 / 205

Korkeus cm (ulko/sisä) 290 / 196

Asuinosan ovi (vakiovarustus) KOMFORT

Asuinosan ovi  
(lisävaruste) PREMIUM / EXKLUSIV

Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista:

650 MEG, 700 LF

S = Vakiovaruste O = Lisävaruste  floorplanfinder.knaus.com 

Montako teitä on? Montako teitä on?Mitä etsitte? Mitä etsitte?
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 2 henkilöä    lapsiperhe    lapsiperhe tai 4 aikuisen ryhmä

SE DYNAAMINEN

Ketterän VAN TI -auton kanssa 
selviydyt vaivatta ahtaista 
serpentiiniteistäkin. Ja uuden 
KNAUS FoldXpand-perärakenteen 
ansiosta voit pienistä ulkomitoista 
huolimatta iloita luokkansa 
suurimmasta asuintilasta 
ja sen mukavuutta tuovista 
ainutlaatuisista yksityiskohdista.

Kaikille, joille ajomukavuus on 
vähintään yhtä tärkeää kuin 
asumismukavuus, MAN TGE 
-alustan päällä oleva VAN TI PLUS 
on täydellinen matkakumppani. 
Lukuisten ajoavustinjärjestelmien 
ja lisävarusteena valittavien 
vaihtoehtojen avulla voit mukauttaa 
sen täysin omiin yksilöllisiin tarpeisiisi.

Saatavissa myös kattavasti varusteltuna erikoismallina. *Saatavissa myös kattavasti varusteltuna erikoismallina.

550 MF X 4 2 S S

640 MEG X 4 2-3 S S S

650 MEG X 4 2-3 S S S

NEW

650 MEG * X 2-4 2 S S

700 LF X 2-4 2-4 S S O

Todella HIENO! Suosittu VAN TI 
Todella HIENO! Suosittu VAN TI 

nyt myös MAN TGE -alustalla 
nyt myös MAN TGE -alustalla 
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SKY TIL!VE TI

Toivot erilaisten pohjaratkaisujen 
suurta valikoimaa, jotta löytäisit 
juuri sen yhden, joka sopii sinulle 
sataprosenttisesti? Erilaisesta 
SKY TI -mallista löytyy jokaiseen 
matkatyyppiin sopiva asunto-
osa. Ei ihme että Sky TI onkin ollut 
vuosien ajan mallistomme bestseller.

TOMIVA NEROKAS

alk. sivu 84

alk. sivu 70

Lisätietoa  Lisätietoa  
www.knaus.com/livetiwww.knaus.com/liveti  

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisut 4

Sallittu kokonaispaino kg 3.500

Pituus cm (min/max) 644 / 752

Leveys cm (ulko/sisä) 232 / 218

Korkeus cm (ulko/sisä) 279 / 200

Asuinosan ovi (vakiovarustus) KOMFORT

Asuinosan ovi (lisävaruste) PREMIUM / EXKLUSIV

Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 590 MF, 700 MEG

Lisätietoa Lisätietoa 
www.knaus.com/skytiwww.knaus.com/skyti 

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisut 3

Sallittu kokonaispaino kg 3.500

Pituus cm (min/max) 696 / 750

Leveys cm (ulko/sisä) 232 / 218

Korkeus cm (ulko/sisä) 279 / 200

Asuinosan ovi (vakiovarustus) KOMFORT

Asuinosan ovi (lisävaruste) PREMIUM / EXKLUSIV

Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 650 MF, 650 MEG, 700 MEG

  floorplanfinder.knaus.com S = Vakiovaruste O = Lisävaruste
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 2 henkilöä    lapsiperhe    lapsiperhe tai 4 aikuisen ryhmä

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

Saatavissa myös erikoismallina.

Modernina ja uudenlaisena 
L!VE TI luo vahvan mielikuvan: 
Matkailuauto, joka näyttää 
kutsuvalta ja ihastuttaa suurella 
säilytystilalla. Ainutlaatuisen 
tehokkaan tilankäytön ja hyvien 
lastausmahdollisuuksien ansiosta 
se sopii täydellisesti pariskunnille ja 
pienille perheille.

NEW

590 MF X 4 2 S S

650 MF X 4-5 2-3 S S O

650 MEG X X 4 2-3 S S O

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

650 MEG X 4 2 S S

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

700 MEG X X 4-5 3 S S S



14 15|

L!VE WAVE SKY WAVE

alk. sivu 98

alk. sivu 112

MONIPUOLINEN PUOLI-INTEGROIDUT NOSTOVUOTEELLA

Lisätietoa  Lisätietoa  
www.knaus.com/livewave
www.knaus.com/livewave  

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisut 5

Sallittu kokonaispaino kg 3.500

Pituus cm (min/max) 698 / 752

Leveys cm (ulko/sisä) 232 / 218

Korkeus cm (ulko/sisä) 294 / 215

Asuinosan ovi (vakiovarustus) KOMFORT

Asuinosan ovi (lisävaruste) PREMIUM / EXKLUSIV

Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 650 MG

Lisätietoa Lisätietoa 
www.knaus.com/skywave
www.knaus.com/skywave 

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisut 3

Sallittu kokonaispaino kg 3.500

Pituus cm (min/max) 698 / 752

Leveys cm (ulko/sisä) 232 / 218

Korkeus cm (ulko/sisä) 284 / 200

Asuinosan ovi (vakiovarustus) KOMFORT

Asuinosan ovi (lisävaruste) PREMIUM / EXKLUSIV

Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 650 MEG

  floorplanfinder.knaus.com S = Vakiovaruste O = Lisävaruste
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 2 henkilöä    lapsiperhe    lapsiperhe tai 4 aikuisen ryhmä

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

Vakiona olevan nostovuoteen 
ansiosta L!VE WAVE on paras 
valinta kaikille, jotka haluavat 
yhtäkkiä ottaa ystäviäkin mukaan 
reissuun. Erinomaisen hinta-
laatusuhteen ja modernin muotoilun 
ansiosta se täyttää kaikkien niiden 
lomahaaveet, jotka haluavat nauttia 
elämästä täysin siemauksin.

Ensinnäkin joustavasti käytettävissä 
olevat makuupaikat ja toiseksi 
asumismukavuus ja ulkomitat. SKY 
WAVE ihastuttaa kaikilta osin ja suuren 
nostovuoteen ansiosta siinä on kaksi 
erillistä nukkumisaluetta. Seisomakorkeus 
on kokonaista 200 cm ulkokorkeuden 
ollessa vain 284 cm. Se ei olekaan mikä tahansa 
puoli-integroitu, vaan SE nostovuoteellinen.

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

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

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

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

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

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

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

700 MEG X X 4-5 4-5 S S S S
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KNAUS KORIOSA

1. VAKAA PRO.TEC FRAME KEHIKKO 2

Pro.Tec Frame kehikko on tehty erittäin massiivisesta 
alumiiniprofiilista, joka yhdistää sivuseinän, 
etuseinän ja katon toisiinsa. Kehikko parantaa korin 
vakautta ja siten myös pidentää koko ajoneuvon 
ikää. Highlight: Pro.Tec Frame kehikossa on oma 
tilansa tiivistemassalle, josta se ei pääse leviämään 
ulkopuolelle. Ulkopinta pysyy näin siistinä.

2. INNOVATIIVINEN  
FoldXpand-TAKARAKENNE 2

Ainutlaatuisen kolmiulotteisen rakenteen ansiosta 
FoldXpand-takarakenne ja integroitu takapuskuri 
muodostavat täysin tasaisen pinnan, joka näyttää hy-
vältä ja mahdollistaa mahdollisimman suuret sisätilat 
mahdollisimman kompakteilla ulkomitoilla.

3. KNAUS CATEYE evolution TAKAVALO 2

Kolmiulotteisen valaisingeometriansa ja dynaamisten 
LED-vilkkuvalojensa myötä CATEYE evolution 
takavalot edustavat KNAUSin tunnusomaista 
muotoilua sekä parantavat ajoturvallisuutta.

4. ERINOMAINEN LASIKUITUINEN 
ALAPOHJA 2

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

5. PITKÄIKÄINEN TVT KORIRAKENNE 3

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

6. VANKKA HIGH-STRENGTH 
LASIKUITUKATTO 1

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

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste
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PARASTA TEKNIIKKAA VUODEN 
PARHAIMPIIN HETKIIN
Optimaalisesti rakennettu 100 %:n matkailuiloon! Meidän 
matkailuajoneuvoissamme voit viettää laatuaikaa! Sen 
mahdollistavat älykkäät rakenteet, lukuisat innovaatiot 
ja niiden mukanaan tuomat upeat käyttöominaisuudet. 
Kaikkien osien summa = rajaton lomanautinto.
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Alusta pitäen täydelliseksi tehty. Vahva perustus on jokaisen kodin tärkein asia. 
Sama pätee myös matkailuautoihimme jotka rakennamme Fiat- ja MAN-alustoille. 
Tällöin pidämme mielessämme aina, mikä eri mallisarjoissa on tärkeää, kenelle ne on 
tehty ja miten saamme niistä matkaamisen ja perilläolon parhaat puolet esiin.

1. ULKOPUOLEN TARKKAAN HARKITTU 
MUOTOILU 1

Ulkopuolen muotoilussa huolehdimme siitä, että 
ajoneuvon ulkomuoto yhdistyy harmonisesti 
KNAUS-sisustukseen. Huolitellun viimeistelyn voi 
havaita esimerkiksi kattokuvun ja lokasuojan kaarien 
näkymättömistä liitoksista. Keulan muotoilu ja 
tiukkalinjainen jäähdyttimen säleikkö luovan vahvan 
vaikutelman. Ohjaamon harmoninen integrointi ja 
aerodynaaminen katto-osa luovat yhdessä  
dynaamisen siluetin. 

2. HENKILÖAUTOMAINEN SISÄTILA 1

Suunnittelultaan selkeä ohjaamo on A ja O, jotta ajon 
aikana kykenee pitämään kaikkea silmällä. Kaikki tärkeät 
hallintalaitteet on sijoitettu siten, että niihin ulottuu 
nopeasti ja mukavasti. Kätevät säilytystilat ja intuitiiviset 
käyttölaitteet tekevät ohjaamosta kuljettajan täydelli-
sesti varustetun työpaikan. MAN TGE -alustalla olevissa 
ajoneuvoissa vakiona oleva Plus-monitoiminäyttö on 
kattava. Yksivärisessä TFT-näytössä näkyy kaikki ajankoh-
taiset tiedot kuten ulkolämpötila, jäljellä oleva matka ja 
keskimääräinen kulutus. Kuljettajan avustinjärjestelmiä voi 
myös käyttää helposti. Vakiovarusteena olevat kuljettajan 
ja apukuljettajan airbagit 1 ovat tärkeä turvallisuusasia. 

3.  ERINOMAINEN AJOMUKAVUUS 1

Optimoitu kaistavahti, vähäisemmät horjuntaliikkeet 
sekä upea ajokäyttäytyminen kaarteissa taka-akselin 
ilmajousituksen ansiosta! 2. Se ei lisää pelkästään 
ajomukavuutta, vaan myös turvallisuutta. Pitkillä 
matkoilla automaattivaihteisto rentouttaa ajamista 3. Se 
on todellinen lisä mukavuuteen, samoin kuin sähköinen 
seisontajarru 2, 3. Sähkömekaaninen ohjaustehostin 1 
tekee ajamisesta entistä hauskempaa sekä helpottaa 
parkkiruutuun ajamista ja siitä poistumista. Ohjaus 
mukautuu automaattisesti nopeuteen. Parhaan 
ajoturvallisuuden varmistamiseksi kaikissa ajoneuvoissa  
on vakiona: lukkiutumattomat jarrut, ESP ja 
mäkilähtöavustin (hill holder).

4. ÄLYKKÄÄT AVUSTINJÄRJESTELMÄT 2

Väsymyksentunnistus 3, liikennemerkkien tunnistus 3, 
elektroninen ajonestolaite 1, … Nykyaikaisten 
ajoavustinjärjestelmien luettelo on pitkä. Monet niistä 
kuuluvat ajoneuvoissamme vakiovarustukseen, kuten 
esimerkiksi hätäjarrutusavustin MAN TGE -malleissa. 
Valitsemalla muita lisävarusteina saatavia järjestelmiä voit 
räätälöidä oman KNAUS-autosi tarkasti itsellesi sopivaksi.

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste

Kaikki KNAUS-ajoneuvojen  Kaikki KNAUS-ajoneuvojen  

lisävarusteet ja tied
ot löydät sivulta  

lisävarusteet ja tied
ot löydät sivulta  

configurator.knaus.co
m

configurator.knaus.co
m  

Eri malliemme perusajoneuvoista voit lukea malliston esittelystä sivulta 10 alkaen.

Paras ajomukavuus ja turvall
isuus: 

Paras ajomukavuus ja turvall
isuus: 

Laadukas 2-kanava
inen ilmajousitus 

Laadukas 2-kanava
inen ilmajousitus 

kuuluu MAN TGE -alustalla 
kuuluu MAN TGE -alustalla 

olevien KNAUS-matkailuautojen 
olevien KNAUS-matkailuautojen 

vakiovarusteisiinvakiovarusteisiin

80

80

KNAUS KORIOSA

Kesällä 2021 FIATin alusta vaihtuu DUCATO 7: stä DUCATO 8: een. Organisatorisista syistä uudesta alustasta ei ole mahdollista tulostaa valokuvia  
vielä vaan ne päivitetään myöhemmin. Siksi on tärkeää huomioida, että jotkut DUCATOn kuvat eivät vastaa nykyistä (uutta) sarjan tilaa
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1. OPTIMAALINEN KAASUJÄRJESTELMÄ 1

Jotta kaasupullojen vaihto sujuisi mahdollisimman 
helposti, asennamme kaasupulloille vetohyllyn  2, 

3. Siihen sopii kaksi 11 kg kaasupulloa, joiden 
sisäänlaitto ja vaihto käy näin helpommin. TRUMA-
kaasupaineensäätimiä 3 on helppoa käyttää ja 
niissä on optimoitu tilannäyttö. Yhdessä helposti 
vaihdettavan suodatinpanoksen 3 kanssa koko 
kaasulaitteisto sekä kaikki kaasukäyttöiset laitteet 
ovat suojattu. Epäpuhtaudet kerätään vaihdettavaan 
suodatinlevyyn niin, että koko suodatinpatruunaa ei 
enää tarvitse vaihtaa.

2. THULE-PYÖRÄTELINE 3

Polkupyörit saadaan kiinnitettyä tukevasti auton 
perään Thule Lift V16- plkupyörätelineellä. Teline 
voidaan laskea hissitoiminnon avulla jopa 70 cm 
alemmas, jotta kuormaus ja purkaminen olisi erityisen 
käyttäjäystävällistä. Integroitu turvakehys takaa 
sen, etteivät pyörät liiku ajon aikana. Säädettävät 
pyörätelineet voidaan sovittaa helposti erikokoisille 
pyörille – aina lastenpyörästä maastopyörään.

3. KESKITETTY ServiceBox 1 JA 
VEDENSUODATIN 3

Kaikki liitännät ja säätimet keskitetysti yhden luukun 
takana. Huoltoluukun kautta pääset helposti ja 
nopeasti käsiksi kaikkiin tärkeisiin kohteisiin joita ennen 
piti etsiä ympäri autoa. Kattavat tiedot ServiceBox-
huoltolaatikon rakenteesta löytyy sivulta 28 alkaen, 
vesisuodatinjärjestelmästä sivulta 29 alkaen.

4. VELOCATE-GPS-SEURANTA 3

Velocaten innovatiivinen GPS-paikannusjärjestelmä 
käyttää intuitiivista sovellusohjausta ja hiljaista 
hälytystilaa. Varkaustilanteessa Velocate opastaa 
löytämään ajoneuvosi. Omavarainen, jopa 3 
kuukauden käyttöaika ilman latauksen tarvetta. 
GPS-paikannusjärjestelmää voi laajentaa Bluetooth-
antureilla. Kaasupullo-, lämpötila- ja liiketunnistimien 
avulla voit hallinnoida ajoneuvoasi etänä ja saat 
ajantasaisesti tiedon ajoneuvosi tilassa tapahtuvista 
muutoksista.

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste

Lisäkuormausmahdollisuuksia Lisäkuormausmahdollisuuksia 

tarjoaa integroitu t
akateline 

tarjoaa integroitu t
akateline 

irrotettavalla kouku
lla. 

irrotettavalla kouku
lla. 

Loppuun asti harkittu konsepti takaa lomaonnesi. 
Erinomainen matkailuauto on lukemattomien 
käytännöllisten ja laadukkaiden yksityiskohtien 
symbioosi. Näitä ovat mm. toimiva pohjaratkaisu, 
oikeanlainen varustelu, maksimoitu kuljetuskapasiteetti 
ja viehättävä design.
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VAN TI ja SKY TI -malleihin asennamme 
VAN TI ja SKY TI -malleihin asennamme 

kaasupullokaapin pi
tkittäin. Sen etuna on, että 

kaasupullokaapin pi
tkittäin. Sen etuna on, että 

kaksi kaksi  kg kaasupulloa mahtuu vierekkäin ja
 

 kg kaasupulloa mahtuu vierekkäin ja
 

niiden vaihtaminen on tällöin help
poa.

niiden vaihtaminen on tällöin help
poa.
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Korkealaatuiset korin yksityiskohdat. Yksi 
tärkeimmistä asioista matkailuauton rakenteessa on 
lujuus ja sen myötä investointisi pitkäikäisyys. Toinen 
tärkeä asia on hyvä lämmöneristyskyky ja tiiveys. Nämä 
asiat ovat KNAUSissa käsitteitä.
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Moderni LFI-teknologia (Long-
Fibre-Injection) 

Moderni LFI-teknologia (Long-
Fibre-Injection) 

on VAN TI -mallissa käytössä erist
etyssä 

on VAN TI -mallissa käytössä erist
etyssä 

kattokuvussa. Siinä käytetyn kuitu
vahvisteisen 

kattokuvussa. Siinä käytetyn kuitu
vahvisteisen 

polyuretaanin ansio
sta osat ovat hyvin

 kevyitä, 
polyuretaanin ansio

sta osat ovat hyvin
 kevyitä, 

mutta samalla erittäin hyvin 
lämpöä eristäviä, 

mutta samalla erittäin hyvin 
lämpöä eristäviä, 

niin porottavassa a
uringossa kuin pakk

asilla.
niin porottavassa a

uringossa kuin pakk
asilla. 1. LASIKUIDUSTA VALMISTETTU  

KATON ETUOSA 1

Panoraamakattoikkuna, upea design, 
virtaviivaisuus, lujuus.

2. EI NÄKYVIÄ RUUVINKANTOJA 1

Lokasuojat, helmat, valopaneeli… Teemme 
kaikki mahdolliset ruuvikiinnitykset siten että 
ruuvinkantoja ei näy, jolloin työn jälki on siistiä ja 
tiiveys taattu.

3. PYÖRÄKOTELOISSA EPP ERISTE 1 
 

Vaimentaa melua ajettaessa ja eristää ajoneuvon 
seisoessa. EPP on HighTech materiaalia ilman 
kompromisseja: kevyttä, iskun kestävää, lämpöä  
eristävä ja luja.

4. HELPOSTI & TURVALLISESTI 
LUKITTU 1, 2, 3 

 
Moninkertaisesti lukittu ja silti käytettävissä 
yhdellä kädellä. Panostamme maksimaaliseen 
mukavuuteen käyttämällä ajoneuvoissamme 
yhdellä kädellä avattavia luukkuja 1. Tämän lisäksi 
kaksoistiiviste 1 takaa, että sade, tuuli tai pakkaset 
eivät häiritse lomanviettoa. Jotta jokaista luukkua 
ei tarvitsisi avata ja lukita erikseen, asennamme 
keskuslukituksen 2, 3 tallinoviin ja huoltoluukkuihin. 
kaikki on varmistettu yhdellä napin painalluksella. 
Lisäsuojaa tarjoaa lisävarusteena saatavana oleva 
hälytinlaitteisto 3.

5. KORKEALAATUISTA VIIMEISTELYÄ 1

On tärkeää, että autosi näyttää vielä vuosienkin 
jälkeen hyvältä Käytämme korkealaatuisia 
grafiikkateippauksia tunnetuilta valmistajilta 
kuten esim. 3M, Avery ja Oracal.

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste

* Järjestelmästä johtuen ohjaamon ovea ja asuinosan ovea ei voi ohjata toisistaan erillään.
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Vakiovarusteisista ja lisävarusteina tilattavista ovivaihtoehdoista saat lisätietoa mallisarjojen yleiskatsauksesta sivulta 10 alkaen.

Asuinosan KNAUS EXKLUSIV-oven 
Asuinosan KNAUS EXKLUSIV-oven 

Coming-Home-valo toivottaa sin
ut  

Coming-Home-valo toivottaa sin
ut  

aina tervetulleeksiaina tervetulleeksi
Taitettavissa Taitettavissa 
vaatekoukuissa vaat

teesi 
vaatekoukuissa vaat

teesi 

ovat aina käden ovat aina käden 
ulottuvilla, juuri s

iellä 
ulottuvilla, juuri s

iellä 

missä niitä tarvitsetmissä niitä tarvitset

KNAUS MATKAILUAUTON ASUINOSAN OVET

VARUSTUS 1. KOMFORT 2. PREMIUM 3. EXKLUSIV

Sateenkestävä tiiviste (kaksoistiiviste)

Tummennettu ikkuna --

Itseliikkuva sulkeutumisjärjestelmä

Moninkertainen lukitus --

Piilotettu sarana --

2 vaatekoukkua, taitettavaa

Monitoimilaukku --

Sateenvarjolokero --

Oven lukituslaite / avauksen rajoitin --

Keskuslukitus -- --

Coming-Home-valo -- --

Modernit sisäura-Modernit sisäura-

avaimet liukuvat helpost
i 

avaimet liukuvat helpost
i 

lukkoon, eivätkä jää
 

lukkoon, eivätkä jää
 

kiinni housujen tas
kuun

kiinni housujen tas
kuun

Näin kaunis on sisäänkäyntisi lomaasi 
KNAUS-matkailuvaunuissa. Valmistamme 
matkailuvaunihimme kolmea erilaista ovimallia. 
Ovet ovat visuualisesti tyylikkäitä, tiiviitä ja 
vankkarakenteisia. Tiettyihin pohjaratkaisuihin 
saa halutessaan myös erikoisleveän oven.
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Erityisen leveä 700 mm 
Erityisen leveä 700 mm 

oviaukko mahdollistaa oviaukko mahdollistaa 

mukavan sisäänmenonmukavan sisäänmenon
KNAUSin monitoimilaukku 
KNAUSin monitoimilaukku 

on ihanteellinen tar
peellisia 

on ihanteellinen tar
peellisia 

pikkuostoksia varte
n

pikkuostoksia varte
n

Lisävarusteena saata
va 

Lisävarusteena saata
va 

hyttysverkko-ovi sop
ii 

hyttysverkko-ovi sop
ii 

täydellisesti ja se pi
tää 

täydellisesti ja se pi
tää 

hyttyset ja kärpäset l
oitolla

hyttyset ja kärpäset l
oitolla
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Kun matkailuautossa on samat mukavuudet kuin kotonakin, on ajateltava 
niihin liittyvän tekniikan sijoittelua. VAN TI on esimerkkiautomme ja siinä 
tekniikka on sijoitettu kuten kaikissa muissakin KNAUS-matkailuautoissa 
siten, että voit aina luottaa parhaaseen painon jakautumiseen oikein tehdyn 
lastauksen jälkeen. Ja tietenkin olemme pitäneet huolen siitä, että eri 
elementtien liitäntöihin pääsee helposti käsiksi.
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Latauksentehostimen ansiosta Latauksentehostimen ansiosta 

asunto-osan akut la
tautuvat 

asunto-osan akut la
tautuvat 

tehokkaasti moottorin käydessä.tehokkaasti moottorin käydessä.

1. ServiceBox

2. Tuorevesisäiliö

3. Harmaavesisäiliö

4. Akku

5. Kaasupullot

KNAUS SÄHKÖ- JA VESIHUOLTO 

Mitä parhain järjesty
s! Koska ajoneuvon sähk

öliitännät 

Mitä parhain järjesty
s! Koska ajoneuvon sähk

öliitännät 

on sijoitettu keskeis
een paikkaan, kuten

 tässä VAN TI 

on sijoitettu keskeis
een paikkaan, kuten

 tässä VAN TI 

-mallissa takatalliin, k
aikkiin tärkeisiin os

iin pääsee 

-mallissa takatalliin, k
aikkiin tärkeisiin os

iin pääsee 

helposti käsiksi ja n
e ovat selkeässä jär

jestyksessä. Tämä 

helposti käsiksi ja n
e ovat selkeässä jär

jestyksessä. Tämä 

säästää reilusti aika
a auton huolinnassa

.
säästää reilusti aika

a auton huolinnassa
.

Lisätietoa kätevästä
 ServiceBoxista on 

Lisätietoa kätevästä
 ServiceBoxista on 

seuraavalla sivullaseuraavalla sivulla

VALINTASI: AGM-AKKU VAI LITIUMIONIAKKU?

Pinta-asennettavat AGM-akut ovat geeliakkujen jotkoinnovaatio. 

Ne kestävät myös suurempia virtamääriä.

•  AGM-akkuteknologia, jonka kustannus-hyötysuhde on erittäin 

taloudellinen.

•  Syklikestävä ja huoltovapaa, kylmänkestävä

•  Helppo vaihtaa 

•  Ihanteellinen viikonloppu- ja lomamatkailijoille sekä 

maailmanmatkaajille, jotka käyttävät enemmän virtaa kuluttavia 

laitteita (tv, hiustenkuivaaja). Uudet litiumioniakut tekevät 

vaikutuksen suurella kapasiteetillaan ja nopeilla latausominaisuuksillaan.

•  Painon säästö jopa 50 % AGM-akkuihin verrattuna.

•  Tehokkaampi kapasiteetin käyttö ilman suorituskyvyn heikkenemistä virran 

voimakkuudesta riippumatta.

•  Pidempi käyttöikä, huomattavasti parempi pikalataus.

•  Ihanteellinen matkailijoille, edellyttävät ajoneuvoltaan omavaraisuutta 

Suursuorittajat: Uudet, lisävarusteena
 saatavat 

Suursuorittajat: Uudet, lisävarusteena
 saatavat 

litiumioniakut ovat suosi
tuksemme kaikille 

litiumioniakut ovat suosi
tuksemme kaikille 

tehokäyttäjille, mukavuuden ystäville
 ja 

tehokäyttäjille, mukavuuden ystäville
 ja 

omavaraisuusfaneille, j
otka tarvitsevat en

emmän 

omavaraisuusfaneille, j
otka tarvitsevat en

emmän 

reserviä pitempää paikallaoloa var
ten.

reserviä pitempää paikallaoloa var
ten.

NEW
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Sähköliitännät, vesisäiliöiden täytöt ja tyhjennykset: kaikki samassa 
huoltoboksissa. Sähköliitäntä tässä, tyhjennyshana tuolla ja tuorevesisäiliö 
taas jossain muualla – näin eri puolilla on sähkö- ja vesijärjestelmien tekniikka 
monissa matkailuautoissa, toisin on meillä. Jokaisessa KNAUS matkailuautossa 
on käytännöllinen huoltoboksi, johon on kerätty samaan paikkaan keskeisesti 
kaikki tärkeät toiminnot ja liitännät. Maksimaalista käyttömukavuutta.

1. Tuorevesisäiliön täyttö

2. Tuore- & ja harmaavesisäiliön puhdistusaukko

3. Tuore- & ja harmaavesisäiliön tyhjennyshanat

4.  Sähköjohdon läpivienti 
Sähköjohto on vedetty siististi siten, että se menee 
läpivientinä alakautta huoltoboksiin.

5.  Säiliöiden lämmitys 
Täältä voit käyttää vesisäiliöiden lämpimän ilman 
syötön haarasulkua yhdellä käden liikkeellä.

6. Sähköliitäntä

7.  Pakkasvahti 
Ulkolämpötilan laskiessa lähelle pakkaslukemia 
käynnistyy pakkasvahti. Vesijohdoista ja boilerista 
tuleva vesi ei pääse jäätymään.

8.  bluuwater-vedensuodatin  
Varmasti puhdasta vettä saadaan kaikissa 
matkailuautoissamme, kun lisävarusteena on 
bluuwater-vedensuodatusjärjestelmä. Suodattimen 
voi vaihtaa ilman työkaluja nopean pikaliittimen 
ansiosta.

KÄTEVÄ ServiceBox

NEW

Erittäin tehokas ultr
asuodatuskalvo 

Erittäin tehokas ultr
asuodatuskalvo 

poistaa pienimmät hiukkaset, pöpöt
 ja 

poistaa pienimmät hiukkaset, pöpöt
 ja 

bakteerit. 99,999 prosenttisesti put
kistosta

bakteerit. 99,999 prosenttisesti put
kistosta

UUSI bluuwater VEDENSUODATIN

Hygieenisesti täydellistä vettä jokaisessa 

kohteessa. Uusi bluuwater-vesisuodatin 

poistaa pöpöt, bakteerit ja pienhiukkaset 

lähes kokonaan (99,999 %) kaikkien Knaus 

Tabbert -ajoneuvojen putkistosta. Vaihdettava 

suodatinpatruuna, jossa oleva erittäin tehokas 

ultrasuodatuskalvo asennetaan. 

asennetaan pystysuoraan tai vaakasuoraan 

vesisäiliön ja putkiston väliin. Sen 

suodatinkapasiteetti on jopa 8 000 litraa - ja 

ajoneuvossa olevan Timestrip-ilmaisimen ansiosta jäljellä oleva 

käyttöaika voidaan tarkistaa milloin tahansa. Bluuwater-kasetti 

vaihdetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua käytöstä 

riippuen. Click-and-ready-pikaliitäntäjärjestelmän ansiosta se 

voidaan vaihtaa helposti ja tippumattomasti. 

•  Erittäin tehokas ultrasuodatuskalvo poistaa pienhiukkaset, 

pöpöt ja bakteerit 99,999 % syöttöjärjestelmästä.

•  Suodatinkapasiteetti: 8 000 l

•  Helppo vaihtaa napsautettavan pikaliitinjärjestelmän ansiosta.
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* Ajoneuvon mukana tulee kuponki jolla voi lunastaa lääkityspakkauksen. Kupongin voi lunastaa vain vastaavassa MediKitin 
postimyyntiapteekissa osoitteessa www.medikit.shop. Osoitteessa www.medikit.shop. saat myös lisätietoja MediKit-pakkauksesta.

Valloittavat sisätilat: Tämä kaikki löytyy 
matkailuautoistamme. Asunto, jossa on 
kylpyhuone, makuuhuone, olohuone ja keittiö 
katu-uskottavassa kompaktikoossa. Tämän 
lisäksi älykkäästi ratkaistut yksityiskohdat, kuten 
himmennettävä tunnelmavalaistus, tekevät 
oleskelutilasta ihanan paikan.

1. MEDIKIT 1 MATKA-APTEEKKI

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

2. KORKEALAATUISET MATERIAALIT 1 
 

Materiaalien mahdollisimman pitkä ikä perustuu korkeaan 
laatuun. Sen vuoksi käytämme esimerkiksi valurautaritilöitä, 
rosterialtaita, laadukkaita metallikahvoja ja paljon muuta.

3. HEADUP-NÄYTTÖ 2, 3  
& NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ 3

Uuden headup-näytön avulla saadaan ruudulle kaikki tärkeät 
tiedot, kuten nopeus, navigointitiedot sekä liikennemerkkien 
tunnistus kuljettajan näkökenttään. Näin katsetta ei tarvitse 
tarpeettomasti kääntää pois tiestä ja voidaan keskittyä 
optimaalisesti liikenteen tapahtumiin. Jotta ajosta tulisi 
entistä stressittömämpää ja myös viihdyttävää, uusi 
Pioneer-navigointijärjestelmä tarjoaa 9" Multitouch-näytön, 
parannetun katselukulman ja 24-bittisen värisyvyyden 
ansiosta kaiken, mitä matkoilla tarvitaan. Yhteensopiva 
langattoman Apple Carplay ja langattoman Android Auto 
-sovelluksen kanssa, sisältää promobil-pysäköintipaikkatutkan 
ja yhteyden headup-näyttöön. MAN TGE -alustalla oleviin 
ajoneuvoihin voit saada lisävarusteena MAN Media VAN 
Business -navigointijärjestelmän ja lähestymistunnistimilla 
varustetun kosketusnäytön. Molemmissa järjestelmissä on 
bluetooth ja lukuisia muita multimedia-ominaisuuksia

4. HIMMENNETTÄVÄ TUNNELMAVALAISTUS 3

Yläkaapit, tavaralokerot, työpöytä, kattovalaistus – siellä 
missä tunnelmallinen valo tekee lomasta nautinnollisemman, 
käytämme kalusteisiin sijoitettuja, himmennettäviä 
tunnelmavaloja.

5. ILMASTOINTILAITE 3 

Trooppisissa lämpötiloissa lisävarusteena saatavat ilmastointi-
laitteemme huolehtivat sisätilan miellyttävästä viilennyksestä. 
Ohjaamoon voit valita manuaalisen tai automaattisen mallin 
— sisältää aina siitepölysuodattimen. Asuintilan ilmastointiin 
suosittelemme Dometic Freshjet 2200 (OEM) -kattoilmasto-
intilaitteen asennusta. Se huolehtii yksilöllisesti säädettävän 
ilmavirran ansiosta ilman tehokkaasta jakautumisesta eri 
suuntiin. Ohjaus mukavasti kaukosäätimellä. Siinä on lisäksi 
lämpötoiminto, ja se poistaa kosteuden sisäilmasta. 

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste

Astioiden ja lasien h
enkivartija: 

Astioiden ja lasien h
enkivartija: 

silwyREADY pitää magneettiset 
silwyREADY pitää magneettiset 

lasit ja astiat myös ajon lasit ja astiat myös ajon 

aikana turvallisesti 
paikoillaan. 

aikana turvallisesti 
paikoillaan. 

Lisätietoa luistamattoman 
Lisätietoa luistamattoman 

ja helinävapaan järj
estelmän 

ja helinävapaan järj
estelmän 

toiminnasta on sivulla 1
39 

toiminnasta on sivulla 1
39 

Nyt voit jatkaa suosi
kkisarjojesi 

Nyt voit jatkaa suosi
kkisarjojesi 

ja -elokuviesi suora
toistoa myös 

ja -elokuviesi suora
toistoa myös 

lomallasi. Uuden lisävarusteena
 

lomallasi. Uuden lisävarusteena
 

saatavan SMART-TV:n ja 
saatavan SMART-TV:n ja 

asuintilan ja makuualueen HD-
asuintilan ja makuualueen HD-

virittimen ansiosta käytettä
vissäsi 

virittimen ansiosta käytettä
vissäsi 

on lukuisia mahdollisuuksiaon lukuisia mahdollisuuksia
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KNAUS KALUSTEET 

1. MASSIIVISET ALUMIINIPROFIILIT 1

Kalusteilla on suuri merkitys koko auton korin vakauden 
kannalta. Siksi käytämme kalusteissamme erittäin 
vahvoja alumiiniprofiililistoja, jotka ovat kestävämpiä kuin 
massiivipuulistat ja huomattavasti kevyempiä.

2. KORKEALAATUISET  
SOFT-CLOSE LUUKUT 1

Ei tarvitse lyödä tai painaa eikä kuulu kolinaa. 
Korkealaatuisten saranoiden ansiosta sulkeutuvat Soft-
Close luukut pehmeästi ja painuvat kiinni itsestään.

3. KESTÄVÄ KALSUTEIDEN RAKENNE 1

Käytämme kalusteidemme rakennettaessa ns. 
tulppakiinnitystekniikkaa. Kiinnitys osuu tällöin erittäin 
tarkasti kohdalleen ja kalusteista tulee lujat. Ne toimivat ja 
näyttävät hyviltä vielä vuosienkin jälkeen.

4. NAARMUUNTUMATTOMAT HPL PINNAT 1

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

5. STABIILIT SOFT-CLOSE VETOLAATIKOT 1

Vetolaatikoiden valmistuksessa alihankkijamme on laadus-
taan tunnettu GRASS. Sen huomaa laatikoita käytettäessä. 
Laatikot liukuvat niin pitkälle ulos, että tavarat myös aivan 
perältä on helppo ottaa ja laittaa sinne tarvikkeita. Laatikot 
liukuvat hyvin ja sulkeutuvat pehmeästi.

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen

Me emme rakenna pilvilinnoja vaan toimivia ja raikkaita 
lomakoteja. Kalusteisiin kohdistuvat vaatimukset ovat 
matkailuvaunuissamme erittäin suuret. Pelkkä upea 
design ja runsaat säilytystilat eivät riitä. Me vaadimme 
pitkäikäisyyttä, kestäviä rakenteita ja teknologiaa, joka 
toimii mahdollisimman pitkään.

LAADUKKAAT KIINTEÄT KALUSTEET 2

Miellyttävä ja terveellinen huoneilma edellyttää 
ennen kaikkea hyvää ilmankiertoa.

Seinäkaapit: 
Erityisen stabiilit seinäkaapit asennetaan niin, että 
seinän ja kaapin väliin jää tyhjää tilaa. Tällöin ilma 
pääsee kiertämään kaappien takaa. Kaappeihin 
ei pääse muodostumaan kondensiovettä, joten 
vaatteenne ja tavaranne säilyvät miellyttävän kuivina 
ja raikkaina.

Keittiö: 
Kaikki kalusteet tuulettuvat takaa, joten lämmitysilma 
pääsee kiertämään optimaalisesti. Lämmin ilma 
kiertää kalusteiden takana olevien tuuletusaukkojen 
kautta, jolloin miellyttävä lämpö pääsee leviämään 
koko ajoneuvoon.

K
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KNAUS NUKKUMISMUKAVUUTTA

1. ERINOMAISET EVOPORE  
HRC -PATJAT 1  

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

2. OPTIMAALINEN SÄLEPOHJA 1 
 

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

3. VARASTOTILAA, PISTORASIOITA  
& VALAISTU 2 

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

4. TEKSTIILITILANJAKAJAT 1  
& SEINÄVERHOILU 1 

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

5. VUOTEEN LAAJENNUS 2, 3

Haluamme tuottaa sinulle mahdollisimman 
paljon makuutilaa. Siinä auttavat myös erityiset 
yksityiskohtaiset ratkaisut, kuten esimerkiksi 
muuntuva jalkatilan laajennus parivuoteissa ja 
rullasälepohjat ja patjanalustat erillisvuoteissa. 

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste

Makuumukavuus Makuumukavuus 

optimoidaan tarkasti optimoidaan tarkasti 

sopivilla, lisävarusteen
a 

sopivilla, lisävarusteen
a 

saatavilla muotoon saatavilla muotoon 

ommelluilla lakanoillaommelluilla lakanoilla

Miellyttävästä ilmankierto varmistuu takaa 
Miellyttävästä ilmankierto varmistuu takaa 

tuulettuvien kalus
terakenteiden ansio

sta
tuulettuvien kalus

terakenteiden ansio
sta

Nukahda taivaallisesti ja herää rentoutuneena! Jotta 
voisit aloittaa tapahtumarikkaan lomapäiväsi levänneenä, on 
vuoteen suunnittelu meille kunnia-asia! Konseptimme kattaa 
laadukkaat materiaalit, loppuun asti harkitut yksityiskohdat ja 
vuoderatkaisut. Hyvä uni on ensisijaisen tärkeää.N
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Nostovuoteissamme 
Nostovuoteissamme 

nousu käy tikkaide
n avulla 

nousu käy tikkaide
n avulla 

mukavasti ja putoam
issuoja 

mukavasti ja putoam
issuoja 

tuo turvallisuuttatuo turvallisuutta
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201 x 85 cm201 x 77 cm

KNAUS VUOTEET

ERILLISVUOTEET VAN TI 650 MEG

Vierasvuode Vierasvuode 

Vierasvuode 2Vierasvuode 2

ERILLISVUOTEET

V
U

O
TE

ET

QUEEN-VUODE

RANSKALAINEN 
VUODE

NOSTOVUODE

VIERASVUODE

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

Joustavaa ja mukavaa. Istuinryhmä voidaan 
muuntaa aina pohjapiirroksesta riippuen 
lisävuoteeksi yhdelle tai kahdelle henkilölle. 

Tilavuutta jokaiseen toiveseen. Jokaisella 
on täällä tilaa jopa 210 cm pituuteen asti 
ja lisäsälepohjan ja väliin tarkasti sopivan 
pehmusteosan (lisävaruste) avulla syntyy 
nopeasti mukava parivuode.

Pohjapiirrokset: VAN TI 640 MEG, 650 MEG, VAN TI PLUS 
650 MEG, L!VE TI 650 MEG, 700 MEG, SKY TI 650 MEG, 700 
MEG, L!VE WAVE 700 MEG, SKY WAVE 650 MEG, 700 MEG

Viihtyisästi yhdistetty. Käyttämällä ajoneuvon 
koko leveyttä on tila hyödynnetty todella 
tehokkaasti, ja saat jopa 212 cm pitkät vuoteet.

Pohjapiirrokset: L!VE WAVE 650 MG

Tilaasäästävä. Pitkittäin asennetussa vuoteessa 
on makuutilaa jopa 201 x 142 cm. Pesutilan ja 
vuoteen tilaasäästävä sijoitus vierekkäin tuo 
lisätilaa oleskelutilaan.

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

Virkistäytymisen keskipisteessä. 
Parivuoteeseen makuupinta-ala on enintään 
192 x 162 cm päästään mukavasti molemmilta 
puolilta. Vuoteen vieressä kummallakin 
puolella on lisäksi suuri vaatetangoilla 
varustettu vaatekaappi.

Pohjaratkaisut: L!VE WAVE 650 MX, 700 MX

Rennosti alas. Haluttaessa toinen erillinen 
nukkumisalue, voidaan nostovuode 
(suurimmillaan 195 x 140 cm) laadukkaan 
mekanismin avulla laskea helposti ja todella 
alas. Kun se ei ole käytössä, asuintilaan jää 
mukava seisomakorkeus.

Pohjaratkaisut: L!VE WAVE 650 MF, MG & MX, 700 MEG 
& MX, SKY WAVE 650 MF & MEG, 700 MEG

Lisätietoa vakio- ja lisävarusteista sekä vuoteiden tarkat 
mitat löydät voimassa olevasta hinnastosta ja sivulta 

 configurator.knaus.com



38 39|KNAUS KEITTIÖVAIHTOEHDOT

KOMPAKTIKEITTIÖ VAN TI 550 MF

L-KEITTIÖ VAN TI PLUS 700 LF

SIVUKEITTIÖ SKY WAVE 650 MEG

L-KEITTIÖ

Jääkaappi sijaitsee pohjapiirroksesta 
Jääkaappi sijaitsee pohjapiirroksesta 

riippuen keittiöryhmää vastapäätä 
riippuen keittiöryhmää vastapäätä 

tai sen vieressätai sen vieressä
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SIVUKEITTIÖ

KOMPAKTIKEITTIÖ

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

KEITTIÖMALLIT OMIEN 
MIELTYMYKSIESI MUKAAN

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

Pohjapiirrokset: VAN TI PLUS 700 LF, L!VE TI 650 MF, 700 
MEG, SKY TI 650 MF, 700 MEG, L!VE WAVE 650 MF, MG & 
MX, 700 MEG & MX, SKY WAVE 650 MF, 700 MEG

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

Pohjapiirrokset: VAN TI 640 MEG, 650 MEG, VAN TI PLUS 
650 MEG, L!VE TI 590 MF, 650 MEG, SKY TI 650 MEG, 
SKY WAVE 650 MEG

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

Pohjapiirrokset: VAN TI 550 MF
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Se että oma kylpyhuone kulkee aina mukana on 
todellista luksusta. Pesutilojemme muotoilussa 
annamme suuren arvon helppokäyttöisyydelle, 
runsaalle säilytystilalle ja viihtyisälle tunnelmalle. 
Taidokkaan pohjaratkaisusuunnitelun ansiosta pesutila 
on mahdollisimman tilava, mutta vie vähän tilaa.

KYLPYHUONEET: 
KOMPAKTISTA TILAVAAN

KYLPYHUONE 
TAKANA SIVULLA 

Muunneltavaa mukavuutta. Kääntyvän seinän 
toisella puolella on hyvänkokoinen suihkukaap-
pi, Toisella puolella on pesuallas. WC:n yläpuo-
lella olevasta seinäkaapista löytyy riittävästi tilaa 
kosmetiikalle.

Pohjaratkaisut: VAN TI 640 MEG, 650 MEG VAN TI PLUS 
650 MEG, L!VE TI 650 MEG, SKY TI 650 MEG, SKY WAVE 650 
MEG

KOMFORT
KYLPYHUONE

Järkevä sijoittelu. Kiinteä pesuallas, kiinteä 
suihkutila ja silti paljon tilaa kompaktissa koossa. 
Järkevä sijoittelee tekee sen mahdolliseksi. Tila-
vaan peilikaappiin ja säilytyslokeroihin mahtuvat 
kaikki pesutarvikkeet.

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

FIX-KYLPYHUONE

Järkevä sijoittelu. Kiinteä pesuallas, kiinteä 
suihkutila ja silti paljon tilaa kompaktissa koossa. 
Järkevä sijoittelee tekee sen mahdolliseksi. Tila-
vaan peilikaappiin ja säilytyslokeroihin mahtuvat 
kaikki pesutarvikkeet. (pohjaratkaisun mukaan)

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

Mukavuutta kaikin puolin. L!VE-
kylpyhuoneessa on erillinen suihkutila, 
joka voidaan kankaisen tilanjakajan avulla 
yhdistää pesualueeseen ja erottaa muusta 
asuintilasta. Tämä kompakti pesutila, jossa on 
kääntyvä kasetti-WC, voidaan erottaa erikseen 
muunneltavalla tilanjakajalla.

Pohjaratkaisut: L!VE WAVE 650 MX

L!VE KYLPYHUONEElegantti & tilava. Ovi pesu- ja WC-tilaan 
toimii samalla tilanjakajana asuintilaan 
päin, jolloin syntyy tarvittaessa erityisen 
tilava kylpyhuone, jonka kohokohta on 
erillinen, avara suihkukaappi korkealaatuisilla 
varusteilla ja käytännöllisillä hyllyillä.

Pohjaratkaisut: SKY TI 700 MEG, SKY WAVE 700 MEG

TILAVA 
KYLPYHUONE

TILAVA KYLPYHUONE SKY TI 700 MEGTILAVA KYLPYHUONE SKY TI 700 MEG

Kylpyhuoneen ovea v
oidaan 

Kylpyhuoneen ovea v
oidaan 

mallista riippuen käy
ttää 

mallista riippuen käy
ttää 

eri tavoin korkealaa
tuisen 

eri tavoin korkealaa
tuisen 

magneettilukituksen a
nsiosta. 

magneettilukituksen a
nsiosta. 

Ovi sulkeutuu pehm
eästi ja 

Ovi sulkeutuu pehm
eästi ja 

lähes äänettömästilähes äänettömästi
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Kaikki tiedot VANSATION 
Kaikki tiedot VANSATION 

-erikoismallista löydät erillis
estä 

-erikoismallista löydät erillis
estä 

esitteestä & verkkosivultaesitteestä & verkkosivulta

www.knaus.com/www.knaus.com/
vanti-vansationvanti-vansation   

#Nro1, koska…

  kevyimpänä puoli-integroituna tarjoaa todella  
suuren kantavuuden.

 on FoldXpand-perärakenteella innovatiivinen suunnannäyttäjä.

 sisältää kompakteissa mitoissa luokkansa suurimman asuintilan.

 Tyylikäs peränmuotoilu, uusi  Tyylikäs peränmuotoilu, uusi 

takapuskuri & suurempi asuintila: Lue 
takapuskuri & suurempi asuintila: Lue 

sivuilta 9 ja 17, mikä tekee FoldXpand-
sivuilta 9 ja 17, mikä tekee FoldXpand-

perärakenteesta niin
 ainutlaatuisen

perärakenteesta niin
 ainutlaatuisen

Kesällä 2021 FIATin alusta vaihtuu DUCATO 7: stä DUCATO 8: 
een. Organisatorisista syistä uudesta alustasta ei ole mahdollista 
tulostaa valokuvia vielä vaan ne päivitetään myöhemmin. Siksi 
on tärkeää huomioida, että jotkut DUCATOn kuvat eivät vastaa 
nykyistä (uutta) sarjan tilaa
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599 - 696 cm

271 - 276 cm

220 cm

VAN TI POHJARATKAISUT & HIGHLIGHTS

VAN TI 

2-3   4  
 

       

Pohjaratkaisut 3

Sallittu kokonaispaino kg 3.500

Suunnittele nyt om
a mallisi 

Suunnittele nyt om
a mallisi 

configurator.knaus.c
om/fi

configurator.knaus.c
om/fi  

Sisäänkäynti sujuu Sisäänkäynti sujuu 

mukavasti asunto-osan
 

mukavasti asunto-osan
 

700 mm leveästä ovesta700 mm leveästä ovesta
Kattokuvussa erityise

n kevyistä, 
Kattokuvussa erityise

n kevyistä, 

tukevista ja kestäv
istä LFI-

tukevista ja kestäv
istä LFI-

komponenteista valmistettu eriste
komponenteista valmistettu eriste
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Viistot kalustemuodot Viistot kalustemuodot 

tuovat parhaan tuovat parhaan 
liikkumistilanliikkumistilan

 Melkein 10 cm pidempi tila 
 Melkein 10 cm pidempi tila 

FoldXpand-perärakenteen
 ansiosta

FoldXpand-perärakenteen
 ansiosta

Ulkoa kompakti ja ketterä, sisältä 
suurenmoinen. Rannikon mutkaiset  
tiet tai vanhan kaupungin kapeat kujat: 
VAN TI selviytyy kompaktien ulkomittojen 
ja 220 cm leveyden ansiosta kaikista 
tehtävistä ja vie Annen ja Paulin maailman 
kauneimpiin näköalapaikkoihin.

Pitkittäin sijoitetust
a 

Pitkittäin sijoitetust
a 

kaasupullokaapista kaasupullokaapista 
kaasupullojen vaiht

o käy 
kaasupullojen vaiht

o käy 

todella helposti ja m
ukavasti.

todella helposti ja m
ukavasti.

 floorplanfinder.knaus.com

 Yöpohjaratkaisut löydät verkkosivulta knaus.com

VAN TI 550 MF (Fiat)

VAN TI 640 MEG (MAN TGE)

VAN TI 650 MEG (Fiat)

Vielä enemmän dynamiikkaa ja ajomukavuutta: 

Vielä enemmän dynamiikkaa ja ajomukavuutta: 

Nyt myös MAN TGE -alustan päällä
Nyt myös MAN TGE -alustan päällä

NEW
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VAN TI 650 MEG

VAN TI ASUMINEN & ELÄMINEN

Enemmän tilaa, enemmän nautintoa. Erityisen 
väljä asuintila ihastuttaa avoimella näkymällään, 
modernilla tunnelmalla, tyylikkäillä design-tehosteilla 
ja suurella säilytystilalla, johon mahtuu kaikki, mikä 
tekee lomasta entistäkin mielekkäämmän.
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VAN TI 650 MEG

21

3

VAN TI 550 MF

VAN TI 640 MEG

VAN TI 550 MF

VAN TI ASUMINEN & ELÄMINEN

ISTUINRYHMÄT 

550 MF Sohva

640 MEG Sohva

650 MEG Sohja ja 

 sivuistuin

Oma mukavuusalue  Oma mukavuusalue  

kulkee aina mukana }kulkee aina mukana }

Vakiona 650 MEG -mallissa 
Vakiona 650 MEG -mallissa 

olevaa sivuistuinta v
oidaan 

olevaa sivuistuinta v
oidaan 

käyttää vieraille tai k
un tekee 

käyttää vieraille tai k
un tekee 

mieli vaihtaa paikkaamieli vaihtaa paikkaa

Selkäpehmusteet ovat Selkäpehmusteet ovat 

mukavan paksut ja n
iissä 

mukavan paksut ja n
iissä 

on ergonomisesti kaareutuva on ergonomisesti kaareutuva 

ristiseläntuki, mikä takaa ristiseläntuki, mikä takaa 

parhaan istumismukavuuden parhaan istumismukavuuden 

ja terveen asennon ja terveen asennon 

Tämä designelementti, Tämä designelementti, 

johon kuuluu valais
in, tekee 

johon kuuluu valais
in, tekee 

ohjaamon ja asuintilan ohjaamon ja asuintilan 

välistä yhtenäisemmän
välistä yhtenäisemmän

1.  Hyvin suunniteltu pohjaratkaisu.  
550 MF ihastuttaa avoimella näkymällään. 
Lisävarusteena siihen on saatavissa 
mukava L-istuinryhmä sekä liikuteltava, 
yksijalkainen nostopöytä. Se lisää 
asuintilaa ja helpottaa liikkumista. 

2.  Vaatteiden säilytys. Vaatekoukkujen 
ja syvän vaatekaapin lisäksi 550 MF 
-mallissa on vielä myös vaatetanko 
asunto-osan oven ja vuodealueen välissä.

3.  Harmoninen keularakenne. MAN-
alustalla olevassa 640 MEG -mallissa 
ohjaamo ja asuinosa muodostavat 
viihtyisän ja tasokkaan kokonaisuuden.
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SIVUKEITTIÖ VAN TI 650 MEG

SIVUKEITTIÖ VAN TI 650 MEG

SIVUKEITTIÖ VAN TI 650 MEG KOMPAKTI KEITTIÖ VAN TI 550 MF

VAN TI RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

KEITTIÖT

550 MF Kompakti keittiö

640 MEG Sivukeittiö

650 MEG Sivukeittiö

Lisätietoa keittiöistämme
löytyy sivuilta 38 - 39.

Hyviä aromeja rakastaville. 
Piristäjä, iltapäivän paras 
hetki ja irish coffee -nautinto 
– ilman kahvia Paul ei jaksa 
mitään. VAN TI 650 MEG:n 
sivuistuimen yläpuolelle tarkasti 
sopivassa hyllyssä on 230 V 
-liitännän ja kapselipidikkeen 
ansiosta täydellinen paikka 
kapselikeittimelle tai 
teevalikoimalle.

Kun valitset lisävarus
teena 

Kun valitset lisävarus
teena 

saatavan tunnelmavalaistuksen, saatavan tunnelmavalaistuksen, 

saat myös helppohoitoisen saat myös helppohoitoisen 

seinäverhouksen keit
tiöön. Se 

seinäverhouksen keit
tiöön. Se 

on samaa sävyä kuin työtas
o

on samaa sävyä kuin työtas
o

1.  2-liekkinen liesi. Helppohoitoinen 
rosteri, kätevä sähkösytytys ja riittävä 
väli eri levyjen välissä, kaikki tämä tekee 
kokkaamisesta hauskaa.

2.  Kompakti keittiö. Kun mukana kulkee 98 
litran jääkaappi (AES), kokonaan avautuvat 
laatikot ja työtason käännettävä jatke, on 
keittiö hyvin varusteltu mitä pienimmissä 
ajoneuvomitoissa.

3.  Vetolaatikot kokonaan auki. Tavaroiden 
laittaminen aina laatikon peränurkkaan 
saakka on yksinkertaista.

Tilavuus 142 litraa, Tilavuus 142 litraa, 

automaattinen energianha
ku, 

automaattinen energianha
ku, 

suuri vihanneslaatik
ko ja 

suuri vihanneslaatik
ko ja 

pakastelokero: Tämä jääkaappi 
pakastelokero: Tämä jääkaappi 

on riittävän kokoin
en.

on riittävän kokoin
en.
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VAN TI 650 MEG

201 x 85 cm

201 x 77 cm

VUOTEET

550 MF     2     
640 MEG     2-3    
650 MEG     2-3   

Lisätietoja vuoteistamme  
löytyy sivuilta 36 - 37.  Erillisvuoteet  Ranskalainen vuode

VAN TI NUKKUMINEN & UNI

ERILLISVUOTEET VAN TI 650 MEG

RANSKALAINEN VUODE VAN TI 550 MF

RANSKALAINEN VUODE VAN TI 550 MF

Enemmän kuin vain tavallinen 
nukkumistila. Innovatiivisen FoldXpand-
perärakenteen ansiosta VAN TI:n 
nukkumistilassa on vieläkin enemmän 
tilaa ojentautua pitkälleen. Paulille 
todellista plussaa samoin kuin tilavat 
vaatetangolliset vaatekaapit ja vuoteiden 
alla oleva reilunkokoinen säilytystila.

Upea valosuunnittelu
 huolehtii 

Upea valosuunnittelu
 huolehtii 

erityisen kotoisasta
 tunnelmasta

erityisen kotoisasta
 tunnelmasta

Kätytännöllisten virt
aliitäntöjen 

Kätytännöllisten virt
aliitäntöjen 

(USB & 230 V) ansiosta yön (USB & 230 V) ansiosta yön 

aikana et lataudu p
elkästään 

aikana et lataudu p
elkästään 

sinä, vaan myös älypuhelimesi
sinä, vaan myös älypuhelimesi

Tarkasti Tarkasti 
yhteensopiva yhteensopiva 
tilanjakaja tuo tilanjakaja tuo 
omaa rauhaaomaa rauhaa

Lisävarusteena saata
van lisäsälepohjan 

Lisävarusteena saata
van lisäsälepohjan 

ja väliin sopivan peh
mustepalan avulla 

ja väliin sopivan peh
mustepalan avulla 

syntyy hetkessä suur
i makuutila

syntyy hetkessä suur
i makuutila

1.  Ylimääräinen vaatekaappi. 
Erillisvuoteiden alla olevien 
vaatekaappien lisäksi 650 MEG -mallissa 
on myös 2-kerroksinen vaatetangollinen 
vaatekaappi.

2.  Ranskalainen vuode. Kompaktien 
ulkomittojen sisällä 550 MF -mallissa on 
2 metriä pitkä ranskalainen vuode. Se 
yhdistyy mitä parhaiten pohjaratkaisuun 
ja jättää paljon liikkumistilaa.

3.  Säilytystila. Ranskalainen vuode 
voidaan kääntää helposti ylös, jolloin 
voidaan mukavasti ottaa tavaroita sen 
alla olevasta säilytystilasta.
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Komfort kylpyhuone 650 MEG

Kylpyhuone Takana sivulla 

VAN TI PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

KYLPYHUONEET

550 MF  Kylpyhuone Takana 

sivulla 

640 MEG Komfort kylpyhuone

650 MEG Komfort kylpyhuone

Lisätietoa kylpyhuoneistamme löytyy 
sivuilta 40 - 41.

KOMFORT KYLPYHUONE VAN TI 650 MEG

Hyllyt ovat tilavia ja
 tarkkaan harkitun 

Hyllyt ovat tilavia ja
 tarkkaan harkitun 

kokonaisrakenteen a
nsiosta niitä voidaa

n 
kokonaisrakenteen a

nsiosta niitä voidaa
n 

käyttää sekä suihku
sta että myös 

käyttää sekä suihku
sta että myös 

pesualtaasta käsin.pesualtaasta käsin.

KaasuvaimenninKaasuvaimennin
pitää huolen erityisen

 
pitää huolen erityisen

 

kevytkulkuisesta ja t
asaisesti 

kevytkulkuisesta ja t
asaisesti 

liukuvasta toiminnasta.liukuvasta toiminnasta.

Komfort kylpyhuone 640 MEG

KOMFORT KYLPYHUONE VAN TI 650 MEG

KOMFORT-KYLPYHUONE VAN TI 640 MEG

KYLPYHUONE TAKANA SIVULLA VAN TI 550 MF

Kaikki pesutarvikkeet mukana. 
Komfort-kylpyhuoneessa on onnistuneen 
tilankäytön ansiosta oma paikkansa 
myös suurelle seinäkaapille. Annelle 
oikea huippujuttu, sillä sinne hän voi 
laittaa mukavasti kaikki pesutarvikkeensa 
hyvään järjestykseen.

1.  Komfort-kylpyhuone. Kun haluat käydä suihkussa, käännä vain 
kääntöseinä pesualtaan kanssa sivuun ja vedä suihkupää ylös 
pidikkeeseen. Suihkuvettä kestävä liukuovi sulkeutuu vesitiiviisti. 

2.  Kylpyhuone takana sivulla. Tässä pesutilassa on leveä WC-istuin, 
hylly ja kätevä suihkuvalmius. Erillisessä pesupöydässä on runsaasti 
säilytystilaa ja se on yhdistetty täydellisesti muuhun tilaan.

3.  Mukava istua. 640 MEG -mallissa on mukavan leveä WC-istuin, 
joka on myös helppo puhdistaa.

Taustaseinän laadukas 
ja 

Taustaseinän laadukas 
ja 

helppohoitoinen verh
ous Schiefer-sävyä

helppohoitoinen verh
ous Schiefer-sävyä

Kun suihku ei ole käy
tössä, 

Kun suihku ei ole käy
tössä, 

katoaa se kokonaan k
ääntöseinän 

katoaa se kokonaan k
ääntöseinän 

taakse. Tällöin tilaa on runsa
asti 

taakse. Tällöin tilaa on runsa
asti 

myös pesualtaan puole
lla.

myös pesualtaan puole
lla.
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Henkeäsalpaavat vuor
istotiet 

Henkeäsalpaavat vuor
istotiet 

tai kuoppaiset sora
tiet: 

tai kuoppaiset sora
tiet: 

Lisävarusteena saat
ava 

Lisävarusteena saat
ava 

automaattivaihteisto ja 17
7 

automaattivaihteisto ja 17
7 

hevosvoiman vahva moottori 
hevosvoiman vahva moottori 

pitävät huolen parh
aimmasta 

pitävät huolen parh
aimmasta 

mukavuudesta mukavuudesta 

Näyttää yhtä dynaam
iselta 

Näyttää yhtä dynaam
iselta 

kuin miten se kulkeekin: kuin miten se kulkeekin: 

Lisävarusteena saat
ava 

Lisävarusteena saat
ava 

metalliväri metalliväri INDIUM-INDIUM-

HARMAAHARMAA korostaa vielä  korostaa vielä 

urheilullista ilmettäurheilullista ilmettä

#Nro1, koska…

  muodostaa täydellisen asumismukavuuden 
& ajodynamiikan symbioosin.

 antaa sinulle valinnanvapauden eri moottorityyppien suhteen.

 loistaa lukuisilla ajoavustinjärjestelmillä.

Kaikki tiedot PLATINUM SELECTION 
Kaikki tiedot PLATINUM SELECTION 

-erikoismallista löydät erillis
estä esitteestä  

-erikoismallista löydät erillis
estä esitteestä  

sekä verkkosivultasekä verkkosivulta
knaus.com/vanti-plus-platinumselection
knaus.com/vanti-plus-platinumselection   
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VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS 700 LF 220 cm

290 cm

699 - 747 cm

Rentoutuminen PLUS. Pitkän vaelluksen 
jälkeen Cora ja Tino haluavat mieluiten 
pulahtaa mereen ja viettää sen jälkeen 
rentouttavia hetkiä VAN TI PLUS 650 MEG 
-matkailuautossaan.

”Yksi asia, joka tekee VAN TI PLUS -matkailuautosta 

on neliveto – se on upea! Kokeilin sitä itse ja olen 

aivan innoissani! Ketterät kaarreajo-ominaisuudet, 

optimaalinen vetovoima myös lumessa ja jäällä sekä 

ainutlaatuinen ajokokemus puhuvat puolestaan. Kaikki 

tämä kuitenkin järkevään hintaan.”

Jürgen Thaler, tuotepäällikkö
KNAUS matkailuautot

VAN TI PLUS POHJARATKAISUT & HIGHLIGHTS

VAN TI PLUS

2-4   2-4  
 

       

Pohjaratkaisut 2

Sallittu kokonaispaino kg 3.500 
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Suunnittele nyt om
a mallisi  

Suunnittele nyt om
a mallisi  

configurator.knaus.c
om/fi

configurator.knaus.c
om/fi  

   floorplanfinder.knaus.com 

  Yöpohjaratkaisut löydät 
verkkosivulta knaus.com

Kuljettajanpuoleinen 
tallinovi on 650 

Kuljettajanpuoleinen 
tallinovi on 650 

MEG -malliin saatavissa lisä
varusteena. 

MEG -malliin saatavissa lisä
varusteena. 

Yhdessä apukuljetta
jan puolella vakiona

 
Yhdessä apukuljetta

jan puolella vakiona
 

olevan tallinoven ka
nssa syntyy näin 

olevan tallinoven ka
nssa syntyy näin 

takatalliin kätevä lä
pilastausmahdollisuus.

takatalliin kätevä lä
pilastausmahdollisuus.

Valoa suorastaan tulv
ii asuintilaan ja näk

ymät 
Valoa suorastaan tulv

ii asuintilaan ja näk
ymät 

vain paranevat, kun
 hankitaan ohjaamon 

vain paranevat, kun
 hankitaan ohjaamon 

yläpuolelle lisävarus
teena kattoikkuna, 

johon 
yläpuolelle lisävarus

teena kattoikkuna, 
johon 

kuuluu hyttysverkk
o ja pimennysverho

kuuluu hyttysverkk
o ja pimennysverho

Minun vinkkini
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VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS ASUMINEN & ELÄMINEN

Asuinmukavuus PLUS. Kotoisassa istuinryhmässä 
istuskellen Cora ja Tino voivat jutella lukuisista 
matkalla kertyneistä kokemuksistaan. Ja suunnitella 
samalla seuraavaa reissua.

Verkotettu sähköjärje
stelmä: Jos 

Verkotettu sähköjärje
stelmä: Jos 

päätät ottaa lisävar
usteena saatavan 

päätät ottaa lisävar
usteena saatavan 

EnergyPlus-paketin, saat m
yös 

EnergyPlus-paketin, saat m
yös 

käyttäjäystävällisen 
kosketusnäytön. 

käyttäjäystävällisen 
kosketusnäytön. 

Näin voit ohjata ja v
alvoa kaikkia 

Näin voit ohjata ja v
alvoa kaikkia 

asennettuja yksiköit
ä keskitetysti: 

asennettuja yksiköit
ä keskitetysti: 

Valoja, raikas- ja har
maaveden 

Valoja, raikas- ja har
maaveden 

täyttötasoa ja akkuj
en varaustilaa

täyttötasoa ja akkuj
en varaustilaa
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3c

3b

3d

Yksipylväinen nosto
pöytä tarjoaa 

Yksipylväinen nosto
pöytä tarjoaa 

erityisen paljon jalk
atilaa. 

erityisen paljon jalk
atilaa. 

Lisäksi se voidaan l
askea 

Lisäksi se voidaan l
askea 

helposti alas ja muuntaa näin helposti alas ja muuntaa näin 

istuinryhmä vierasvuoteeksiistuinryhmä vierasvuoteeksi

Asuintila sulautuu t
äydellisesti 

Asuintila sulautuu t
äydellisesti 

ohjaamoon ja yhteensointu
vat 

ohjaamoon ja yhteensointu
vat 

elementit muodostavat elementit muodostavat 

harmonisen kokonaiskuva
n

harmonisen kokonaiskuva
n

YLEISNÄKYMÄ OLOHUONEESTA

650 MEG Istuinpenkki

700 LF L-istuinpenkki ja sivuistuin

L-ISTUINPENKKI JA SIVUISTUIN VAN TI PLUS 700 LF

ISTUINPENKKI VAN TI PLUS 650 MEG L-ISTUINPENKKI JA SIVUISTUIN 
VAN TI PLUS 700 LF

L-ISTUINPENKKI JA SIVUISTUIN VAN TI PLUS 700 LF

Oikein muotoillut istuintyyny
t 

Oikein muotoillut istuintyyny
t 

ja selkänojat mahdollistavat ja selkänojat mahdollistavat 

miellyttävän tuen ja miellyttävän tuen ja 

istumamukavuudenistumamukavuuden

VAN TI PLUS ASUMINEN & ELÄMINEN

1.  Istuinpenkki 650 MEG. Ergonomiset 
istuintyynyjen ja kääntyvien ohjaamon 
istuinten ansiosta tässä voidaan viettää 
mukavia hetkiä kahdestaan tai porukalla.

2.  Upotettava TV. Lisävarusteena saatava 
suuri 32 tuuman SMART-TV tarjoaa paljon 
viihdettä ladattavien ohjelmien ansiosta. 
Televisio on helppo siirtää ulos ja jälleen 
piiloon. Näin se on varastoitu turvallisesti 
ajon aikana.

3.  Monitoimiolohuone 700 LF. Mukava 
L-istuinryhmä tarjoaa erityisen paljon tilaa 
seurusteluun. Ehdoton kohokohta: Se 
voidaan lisävarusteena muuntaa kahdeksi 
turvavöillä varmistetuksi istumapaikaksi 
ajosuuntaan. Ja jos vieraat haluavat jäädä 
yöksi, tästä syntyy myös yhtä helposti 
mukava vierasvuode kahdelle hengelle.
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142 l AES-142 l AES-
jääkaappijääkaappi

integroidulla integroidulla 
pakastelokerolla pakastelokerolla 

Vankkaa laatua : Täysin Vankkaa laatua : Täysin 

ulosvedettävät GRASS-laatikot 
ulosvedettävät GRASS-laatikot 

voidaan avata kokon
aan ja niissä 

voidaan avata kokon
aan ja niissä 

on runsaasti säilyty
stilaa

on runsaasti säilyty
stilaa

Soft-Close-yläkaapitSoft-Close-yläkaapit

automaattisella lukituksell
a

automaattisella lukituksell
a

takaavat parhaan k
äyttömukavuuden

takaavat parhaan k
äyttömukavuuden

Nauttiminen PLUS. 
Tässä tarkoin harkitussa 
keittiössä haluaisit mieluiten 
kokeilla kaikkia maailman 
mausteita. Onneksi Cora ja 
Tino ovat hakeneet torilta 
runsain mitoin aineksia.

1.  Paras tilajako. Loppuun asti harkittu tila-
konsepti saa aikaan modernin tunnelman. 
Jääkaapin sijainti keittiötä vastapäätä helpot-
taa sen käyttöä.

2.   Kulmakeittiö. Tässä hyödynnetään joka 
nurkka. Näin saat esimerkiksi lisää säilytys-
tilaa, erityisen syvän pesualtaan tai laaduk-
kaan 3-liekkisen lieden valuristikolla.

3.  Laadukas keittiön takaseinän verhous 
(lisävaruste). Verhouksen pinta on saman-
lainen kuin työtason, joten se sopii harmoni-
sesti kokonaiskuvaan ja se on lisäksi helppo 
pyyhkiä puhtaaksi. Integroiduissa lokeroissa 
on tilaa mausteille ja muille tarvikkeille.

KULMAKEITTIÖ VAN TI PLUS 700 LF

KULMAKEITTIÖ VAN TI PLUS 700 LF

KULMAKEITTIÖ VAN TI PLUS 700 LF

PITKITTÄINEN KEITTIÖ VAN TI PLUS 650 MEG

KEITTIÖT

650 MEG Pitkittäinen keittiö

700 LF Kulmakeittiö

Lisätietoa keittiöistämme
löytyy sivuilta 38 - 39.

Työtason jatkeen ans
iosta 

Työtason jatkeen ans
iosta 

tähän syntyy nopea
sti lisää 

tähän syntyy nopea
sti lisää 

tilaa valmisteluja vartentilaa valmisteluja varten

VAN TI PLUS RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

Pitkittäinen keittiö o
n 650 

Pitkittäinen keittiö o
n 650 

MEG -mallissa varustettu MEG -mallissa varustettu 

2-liekkisellä liedellä2-liekkisellä liedellä
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VAN TI PLUS 700 LF

201 x 80 cm

201 x 80 cm

Uneksiminen PLUS. Yli 2 metrin pituisissa 
ultramukavilla EvoPore HRC -patjoilla 
varustetuissa erillisvuoteissa Cora ja 
Tino pystyvät nukkumaan sikeästi ja 
uneksimaan uusista matkakohteista.

2 metrin pituisten eril
lisvuoteiden alla on

2 metrin pituisten eril
lisvuoteiden alla on

tilava, vaatetangoill
a varustettu säilyty

stila. 
tilava, vaatetangoill

a varustettu säilyty
stila. 

Kätevän taittomekanismin ja sijoittelun ans
iosta

Kätevän taittomekanismin ja sijoittelun ans
iosta

siihen pääsee helpos
ti käsiksi

siihen pääsee helpos
ti käsiksi

Ultramukavista 5-vyöhykkeisistä Ultramukavista 5-vyöhykkeisistä 

EvoPore HRC -patjoista saa viel
äkin 

EvoPore HRC -patjoista saa viel
äkin 

mukavammat WaterGel-alustan avulla
mukavammat WaterGel-alustan avulla

Lisävarusteena saat
ava takaosan 

Lisävarusteena saat
ava takaosan 

panoraamakatto (130 x 45 cm) 
panoraamakatto (130 x 45 cm) 

luukkutarjoaa upean
 näkymän 

luukkutarjoaa upean
 näkymän 

tähtitaivaalletähtitaivaalle

PARIVUODE VAN TI PLUS 700 LF

ERILLISVUOTEET VAN TI PLUS 650 MEG

VIERASVUODE VAN TI PLUS 700 LF1.  Vaatekaappi. Älykäs pohjaratkaisu tuo lisää 
tilaa kattoon asti ulottuvalle vaatekaapille. 
Useampien hyllyjen ja vaatetangon ansiosta 
voit varastoida tänne helposti kaiken.

2.  Parivuode. Täydellisesti perään integroitu 
ja miellyttävällä Soft-Touch-seinäverhoilulla 
varustettu vuode takaa rentouttavat yöunet.

3.  Vierasvuode. Olohuone voidaan muuntaa 
helposti mukavaksi vierassängyksi. Aja 
yksipylväinen nostopöytä alas, aseta tarkasti 
sopivat tyynyt paikoilleen ja rentoudu.

VAN TI PLUS NUKKUMINEN & UNI

 Erillisvuoteet  Ranskalainen vuode

VUOTEET

650 MEG   2  
700 LF   2-4  

Lisätietoja vuoteistamme  
löytyy sivuilta 36 - 37.
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1

Komfort kylpyhuone

Kylpyhuone takana sivulla

KYLPYHUONEET

650 MEG  Komfort 

kylpyhuone

700 LF  Kylpyhuone 

takana sivulla

Lisätietoa kylpyhuoneistamme 
löytyy sivuilta 40 - 41.

KOMFORT KYLPYHUONE VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

Tyylitietoista & kätevää: Tyylitietoista & kätevää: 

Tummaa Schiefer-sävyä Tummaa Schiefer-sävyä 

olevassa avoimessa hyllyssä on olevassa avoimessa hyllyssä on 

lisätilaa kaikelle, m
inkä haluat 

lisätilaa kaikelle, m
inkä haluat 

olevan nopeasti saat
avilla

olevan nopeasti saat
avilla

KYLPYHUONE TAKANA SIVULLA VAN TI PLUS 700 LF

KOMFORT KYLPYHUONE VAN TI PLUS 650 MEGKYLPYHUONE TAKANA SIVULLA VAN TI PLUS 700 LF

Kylpyhuoneen PLUS-
mukavuutta. Pitkittäin 
perässä sijaitseva tai 
mukavuuskylpyhuone: 
Optimaalinen tilankäyttö 
kuuluu vakiovarusteisiin. 
Samoin laadukkaat hanat ja 
erityisen paljon säilytystilaa.

1.  Kylpyhuoneen PLUS- mukavuutta. 
Erillisen, asuintilaan täysin yhdistyvän 
pesupöydän ansiosta voidaan WC:n ja 
suihkukopin sisältävää kylpyhuonetta 
käyttää samanaikaisesti. Kylpytiloissa on 
laadukkaat hanat ja reilusti säilytystilaa.

2.  Yhdestä tulee kaksi. 
Mukavuuskylpyhuoneen näppärä 
kääntöseinä takaa, että käytettävissäsi 
on kädenkäänteessä tilava suihkukaappi. 
Voit sulkea suihkun oven vesitiiviisti 
vain yhdellä kädenliikkeellä näppärän 
magneettilukituksen ansiosta.
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#Nro1, koska…

 se on lyömätön KNAUS-huipputuote. 

 se tarjoaa fantastisen hinta/laatusuhteen.

 se vakuuttaa elegantilla ulkonäöllään.

THULE- pyörätelineellä THULE- pyörätelineellä 

(lisävaruste) voit k
uljettaa 

(lisävaruste) voit k
uljettaa 

kätevästi polkupyör
ät lomalla 

kätevästi polkupyör
ät lomalla 

mukanasi. Lisää tieto
a sivulla 21

mukanasi. Lisää tieto
a sivulla 21

Kesällä 2021 FIATin alusta vaihtuu DUCATO 7: stä DUCATO 8: een. 
Organisatorisista syistä uudesta alustasta ei ole mahdollista tulostaa 
valokuvia vielä vaan ne päivitetään myöhemmin. Siksi on tärkeää 
huomioida, että jotkut DUCATOn kuvat eivät vastaa nykyistä (uutta) 
sarjan tilaa

TomivaTomiva
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L!VE TI 650 MF

L!VE TI 650 MEG

L!VE TI 590 MF

L!VE TI 700 MEG

279 cm

232 cm

644 - 752 cm

Kompakti pohjaratkaisu
 

Kompakti pohjaratkaisu
 

ja ranskalainen vuod
e 

ja ranskalainen vuod
e 

Ei näkyviä ruuvauks
ia ja 

Ei näkyviä ruuvauks
ia ja 

täydelliset liitokset 
todisteena 

täydelliset liitokset 
todisteena 

korkeasta laadustakorkeasta laadusta

Vuoteet saatavana m
yös 

Vuoteet saatavana m
yös 

matalana versionamatalana versiona

Kaikki tärkeät toiminnot 
Kaikki tärkeät toiminnot 

samassa paikassa: myös 
samassa paikassa: myös 

L!VE TI mallissa on L!VE TI mallissa on 

käytännöllinen huolt
oboksi

käytännöllinen huolt
oboksi

L!VE TI POHJARATKAISUT & HIGHLIGHTS

L!VE TI

2-4   4-5  
 

       

Pohjaratkaisut 4

Sallittu kokonaispaino kg 3.500 
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Suunnittele nyt om
a mallisi  

Suunnittele nyt om
a mallisi  

configurator.knaus.c
om/fi

configurator.knaus.c
om/fi  

 floorplanfinder.knaus.com

 Yöpohjaratkaisut löydät verkkosivulta knaus.com
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Sen kanssa jokainen on hyvin 
varustautunut. L!VE TI tarjoaa kaiken, 
mitä matkalla tarvitaan. Lea ja Daniel 
ovat Alankomaiden reissuaan varten 
pakanneet 590 MF -matkailuauton.
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L!VE TI 590 MF

L!VE TI ASUMINEN & ELÄMINEN

Loft-tunnelmaa mukaan 
otettavaksi. Tilojen avara 
muotoilu ja tyylikkäät kalusteet 
tekevät kokonaiskuvasta 
erityisen modernin, mikä saa 
Lean ja Danielin muistelemaan 
Tukholman opiskeluaikojaan.
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3

L!VE TI 700 MEG

L!VE TI 700 MEG

L!VE TI 590 MF

L!VE TI 700 MEG

27 ″

Soft-Close yläkaapit Soft-Close yläkaapit 

helppokäyttöiset ja 
hiljaiset

helppokäyttöiset ja 
hiljaiset

Kevytkäyttöinen tuke
va  

Kevytkäyttöinen tuke
va  

mekaniikka kaasujousi
lla 

mekaniikka kaasujousi
lla 

L!VE TI ASUMINEN & ELÄMINEN

ISTUINRYHMÄT 

590 MF Sohva

650 MF Sohja ja sivuistuin 

650 MEG Sohja ja sivuistuin  

700 MEG Sohja ja sivuistuin 

Oikeaan aikaan oikeas
sa 

Oikeaan aikaan oikeas
sa 

paikassa }paikassa }

Lisänä oleva sivuist
uin tarjoaa lisää 

Lisänä oleva sivuist
uin tarjoaa lisää 

joustavia istumismahdollisuuksia ja sii
tä 

joustavia istumismahdollisuuksia ja sii
tä 

saadaan yhdessä ru
okailutilan kanssa 

saadaan yhdessä ru
okailutilan kanssa 

mukava vierasvuodemukava vierasvuode

Lisävarusteena saat
ava L-istuinryhmä ja siihen kuuluva

 

Lisävarusteena saat
ava L-istuinryhmä ja siihen kuuluva

 

liikuteltava yksijalka
inen pöytä luo mukavan oleskelutilan

 ja 

liikuteltava yksijalka
inen pöytä luo mukavan oleskelutilan

 ja 

helpottaa osaltaan l
iikkumista 

helpottaa osaltaan l
iikkumista 

1.  Alas laskettava LED-TV. SMART-TV. 
Lisävarusteena saatava 27" -televisio 
laskeutuu istuinpenkin taakse piiloon eikä vie 
tilaa silloin kun sitä ei katsota.

2.  Loppuun asti harkittu ruokailuryhmä. 
Yläkaapeissa on runsaasti säilytystilaa. 
Laskostoiminnon ansiosta vankkarakenteiset 
verhot voidaan vetää haluttaessa ylös tai alas.

3.  Elegantti etuosa. Tumma kalusteväri on 
hyvin linjassa ohjaamon verhoilun kanssa  
ja jatkuu samaan yhtenäiseen tyyliin  
asunto-osassa.
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1 2

3L!VE TI 700 MEG

Korkealaatuiset Korkealaatuiset 
metallikahvat ja metallikahvat ja 
yhtenäinen kaluster

akenne 
yhtenäinen kaluster

akenne 

ovat pitkäkestoisen ovat pitkäkestoisen 
laadun takeenalaadun takeena

GRASSin vankoissa, GRASSin vankoissa, 

täysin auki vedettä
vissä 

täysin auki vedettä
vissä 

vetolaatikoissa on S
oft-

vetolaatikoissa on S
oft-

Close toimintoClose toiminto

L-KEITTIÖ L!VE TI 700 MEG

L!VE TI RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

KEITTIÖT

590 MF Sivukeittiö

650 MF L-keittiö

650 MEG Sivukeittiö

700 MEG L-keittiö

Lisätietoja keittiöistämme  
löytyy sivuilta 38 - 39.

SIVUKEITTIÖ L!VE TI 590 MF L-KEITTIÖ L!VE TI 700 MEG

1.  Sivukeittiö. 550 MF mallin sivukeittiö on 

kompakti, mutta käännettävän työtason 

jatkeen ja fiksun jaottelun ansiosta siinä on 

uskomattoman paljon työ- ja säilytystilaa.

2.  Lisää säilytystilaa. Pidennetyssä kulmassa 

on lisätilaa astioille ja ruokatarvikkeille. 

Tänne on lisäksi sijoitettu sulkuhanat 

turvalliseen paikkaan.

3.  Juuri paistettua. Lisävarusteena saatava 

kaasu-uuni, jossa on grillitoiminto, 

tyylikkäästi keittiöryhmään sijoitettuna.

Jääkaapin tilavuude
n 

Jääkaapin tilavuude
n 

ollessa 142 litraa ollessa 142 litraa 
voit pakata mukaan voit pakata mukaan 

kunnolliset ruokava
rastot 

kunnolliset ruokava
rastot 

ja AES-toiminnon ja AES-toiminnon 
ansiosta sinun ei ta

rvitse 
ansiosta sinun ei ta

rvitse 

miettiä energiansaant
ia

miettiä energiansaant
ia

Nykyaikaista ja täysin 
oman makusi mukaista. 
Viihtyisällä sohvalla Lea ja 
Daniel voivat tehdä olonsa 
mukavaksi. Mutta eikö 
vain aamiainen vuoteessa 
olisikin mahtavaa? Kyllä 
vain! Keittiölaatikot ovat 
590 MF -mallissa aivan 
käden ulottuvilla.
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210 x 81 cm

195 x 81 cm

ERILLISVUOTEET L!VE TI 700 MEG

 Ranskalainen vuode Erillisvuoteet

L!VE TI NUKKUMINEN & UNI

VUOTEET

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

Lisätietoja vuoteistamme 
löytyy sivuilta 36 - 37.

Keskellä olevan rullat
tavan sälepohjan ja 

kahden 

Keskellä olevan rullat
tavan sälepohjan ja 

kahden 

lisäpatjan avulla muuntuvat erillisvuo
teet 

lisäpatjan avulla muuntuvat erillisvuo
teet 

käden käänteessä ti
lavaksi parivuoteek

si
käden käänteessä ti

lavaksi parivuoteek
si

ERILLISVUOTEET L!VE TI 700 MEG

RANSKALAINEN VUODE L!VE TI 590 MF RANSKALAINEN VUODE L!VE TI 590 MF

Täällä nukutaan aina todella hyvin. 
Korkealaatuiset EvoPore-patjat pysyvät 
monien vuosien ajan joustavina, eikä 
niihin synny epämukavia kuoppia. Se on 
Danielista yhtä hieno juttu kuin yli 2 metriä 
pitkä vuodekin ja taittuva pehmustepala 
(lisävaruste), jota käytetään ranskalaisen 
vuoteen jalkopään laajennukseen.

1.  Kätevä säilytystila. Ranskalaisen 
vuoteen voi helposti kääntää ylös, jolloin 
sen alla olevasta säilytystilasta voidaan 
ottaa tavaroita. Säilytystilaan pääsee 
käsiksi myös ulkoa, takatallin kautta.

2.  Täydellisesti yhdistetty. Ranskalainen 
vuode vie poikkeuksellisen vähän tilaa 
pohjaratkaisussa. Siksi koko asuintila 
vaikuttaa vieläkin avarammalta ja 
liikkumistilaa on reilusti.

3.  Vaatekaapit erillisvuoteiden 
alla. Avaa ovi ja luukku, ja jo pääset 
mukavasti ottamaan vaatteita tilavista 
vaatekaapeista, joissa on vaatetangot 
kummallakin puolella.
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FIX- KYLPYHUONE L!VE TI 650 MEG KYLPYHUONE TAKANA SIVULLA L!VE TI 590 MF

KOMFORT KYLPYHUONE L!VE TI 700 MEG

Komfort kylpyhuone

Kylpyhuone takana sivulla 

Fix- kylpyhuone

L!VE TI PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

KYLPYHUONEET

590 MF Kylpyhuone  

 takana sivulla 

650 MF Kylpyhuone  

 takana sivulla

650 MEG Komfort kylpyhuone

700 MEG Fix- kylpyhuone

Lisätietoa kylpyhuoneistamme 
löytyy sivuilta 40 - 41.

KYLPYHUONE TAKANA SIVULLA L!VE TI 590 MF1.  Fix-kylpyhuone. Kiinteän suihkun, laadukkaiden 
vesikalusteiden ja vakiona olevan kattoluukun (28 x 28 cm) 
ansiosta Fix-kylpyhuone on todella mukava. Mukavankokoisessa 
peilikaapissa on paljon tilaa pesutarvikkeille. 

2.  Pitkittäinen kylpyhuone. Pesupöydän oleskelutilaan 
siirtämisen ansiosta syntyy erillinen tila, jossa on mukava ja 
leveä WC-istuin ja suihkukaappi. Säilytystilaa löytyy pesupöydän 
laskutilojen ja säilytyskaappien lisäksi myös WC-istuimen 
yläpuolella olevasta suuresta seinäkaapista.

Siisti juttu. Kylpyhuoneiden 
rakennuksessa pidämme 
huolen siitä, ettei pelkästään 
oman hygieniasi hoito suju 
helposti, vaan myös niissä 
olevien kalusteiden hoito. 
Siksi rakennnamme pintoja, 
joita on helppo puhdistaa. 
Näin Lea on hetkessä valmis 
seuraavalle retkelle.

Erityisen kätevää: Erityisen kätevää: 
Pesupöydän alla ole

vat 
Pesupöydän alla ole

vat 

säilytyslokerot ja säilytyslokerot ja 
pyyhelokeropyyhelokero

Peilipinnat lisäävät Peilipinnat lisäävät 
suurenmoista suurenmoista 
tilantunnettatilantunnetta
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Aitoa KNAUS laatua: ei näkyviä Aitoa KNAUS laatua: ei näkyviä 

ruuvauksia, eristett
y kattoelementti, 

ruuvauksia, eristett
y kattoelementti, 

jossa led huomiovalot ja näyttävä jossa led huomiovalot ja näyttävä 

alumiiniprofiili (Pro.Tec Frame sivu 17)
alumiiniprofiili (Pro.Tec Frame sivu 17)

Ei pelkoa kosteudest
a tai kiven iskuista

,  
Ei pelkoa kosteudest

a tai kiven iskuista
,  

sillä 40 mm paksussa alapohjass
a on  

sillä 40 mm paksussa alapohjass
a on  

XPS-eriste ja lasikuit
usuojakerros

XPS-eriste ja lasikuit
usuojakerros

NEW

Helposti ja nopeasti Helposti ja nopeasti 

ulottuvilla: asuinosa
n 

ulottuvilla: asuinosa
n 

akkuun pääsee akkuun pääsee 
käsiksi ulkopuoleltakäsiksi ulkopuolelta

#Nro1, koska…

  se on Saksassa eniten myyty  
puoli-integroitu.

 sen hinta/laatusuhde on fantastinen.

 se ihastuttaa lukuisilla pohjaratkaisuillaan.

Kaikki tiedot PLATINUM SELECTION 
Kaikki tiedot PLATINUM SELECTION 

-erikoismallista löydät erillis
estä 

-erikoismallista löydät erillis
estä 

esitteestä & verkkosivultaesitteestä & verkkosivulta

www.knaus.com/platinumselection
www.knaus.com/platinumselection   

Kesällä 2021 FIATin 
alusta vaihtuu DUCATO 
7: stä DUCATO 8: een. 
Organisatorisista syistä 
uudesta alustasta ei ole 
mahdollista tulostaa 
valokuvia vielä vaan ne 
päivitetään myöhemmin. 
Siksi on tärkeää 
huomioida, että jotkut 
DUCATOn kuvat eivät 
vastaa nykyistä (uutta) 
sarjan tilaa

NerokasNerokas
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SKY TI 650 MEG

SKY TI 650 MF

SKY TI 700 MEG

232 cm

279 cm

696 - 750 cm

SKY TI POHJARATKAISUT & HIGHLIGHTS

SKY TI

2-6   4-5  
 

     

Pohjaratkaisuja  3

Sallittu kokonaispaino kg 3.500 

Suunnittele nyt om
a mallisi  

Suunnittele nyt om
a mallisi  

configurator.knaus.c
om/fi

configurator.knaus.c
om/fi  

Joustava 3D-kylpyhuoneJoustava 3D-kylpyhuone
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 floorplanfinder.knaus.com

 Yöpohjaratkaisut löydät verkkosivulta knaus.com

Suuri 142 litran jääkaappiSuuri 142 litran jääkaappi

FoldXpand-perärakenne e
i 

FoldXpand-perärakenne e
i 

vain näytä hyvältä, 
vaan 

vain näytä hyvältä, 
vaan 

myös lisää ajoturvalli
suutta 

myös lisää ajoturvalli
suutta 

kolmannen jarruvalon an
siosta 

kolmannen jarruvalon an
siosta 

sekä tuo suuremmat sisätilat
sekä tuo suuremmat sisätilat

Jopa 6 makuupaikkaa, kun Jopa 6 makuupaikkaa, kun 

istuinryhmästä tehdään vieras
vuode ja 

istuinryhmästä tehdään vieras
vuode ja 

valitaan lisävaruste
ena saatava nostovu

ode
valitaan lisävaruste

ena saatava nostovu
ode

Paljon pohjaratkaisuvaihtoehtoja. 
Niistä jokainen voi löytää omiin 
tarpeisiinsa ja omaan makuunsa sopivan 
mallin. Lisa ja Max ovat päätyneet 
tilavaan 700 MEG -malliin. Siinä on 
todella paljon tilaa kaikelle, mitä 
matkoilla tietää tarvitsevansa.
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SKY TI 700 MEG

SKY TI ASUMINEN & ELÄMINEN

Nauti aidosta vapaudesta. SKY TI:n avarat 
sisätilat miellyttävät Lisaa ja Maxia erittäin 
paljon. Viistoon sijoitetun kalustegeometrian 
ansiosta on täällä kunnolliset tilat liikkua.
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SKY TI 700 MEG SKY TI 700 MEG

SKY TI 650 MF

SKY TI 650 MF

27 "

Soft-Close luukut Soft-Close luukut 
sulkeutuvat pehmeästi sulkeutuvat pehmeästi 

ja painuvat kiinni ja painuvat kiinni 
automaattisestiautomaattisesti

Likaahylkivä ACTIVE LINE 
Likaahylkivä ACTIVE LINE 

verhoilu (lisätietoja
 sivulla 130)

verhoilu (lisätietoja
 sivulla 130)

Saatavana myös Saatavana myös 

lämmitettävät istuimet 
lämmitettävät istuimet 

Kehitetty erityisesti Kehitetty erityisesti 

matkailuauton vaatim
uksiin 

matkailuauton vaatim
uksiin 

ja pitkien ajomatkojen ja pitkien ajomatkojen 

rasituksia keventäm
ään

rasituksia keventäm
ään

SKY TI ASUMINEN & ELÄMINEN

ISTUINRYHMÄT

650 MEG Sohva

650 MF  Sohja ja sivuistuin

700 MEG Sohja ja sivuistuin

Vankka mekaniikka Vankka mekaniikka 
käytännöllisellä nost

otoiminnolla
käytännöllisellä nost

otoiminnolla

1.  Alas laskettava 27" SMART-TV. Oleskelutila 

on tyylikäs. Lisävarusteena saatava SMART-

TV saadaan katoamaan näkymättömiin 

istuinpenkin selkänojan taakse. Haluatko katsoa 

TV:tä vuoteelta tai ruokaa laittaessa? Kääntyvä 

telineen ansiosta se onnistuu! (pojaratkaisusta 

riippuen)

2.  Päivisin panoraama. Öisin tunnelmallista. 

Puoli-integroitujen taikaa on sulauttaa ohjaamo 

ja asuintila täydellisesti yhteen. Panoraamakatto 

sekä siihen yhdistetty valaistus ovat tässä apuna. 

3.  Tilava. Viiston kalustegeometrian ansiosta 

asuintila vaikuttaa erityisen ilmavalta ja 

liikkumistilaa on hyvin. L-istuinryhmä on 

saatavissa lisävarusteena.

Lisävarusteena saat
ava hyttysverkko-

Lisävarusteena saat
ava hyttysverkko-

ovi pitää hytty ötö
kät loitolla

ovi pitää hytty ötö
kät loitolla
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SKY TI RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

KEITTIÖT

650 MEG Sivukeittiö

650 MF L-keittiö

700 MEG L-keittiö

Lisätietoja keittiöistämme  
löytyy sivuilta 38 - 39.

L-KEITTIÖ SKY TI 700 MEG

L-KEITTIÖ SKY TI 650 MF L-KEITTIÖ SKY TI 700 MEG

1.  Tilava L-keittiö. Se on suoraan yhteydessä 
istuinryhmään, jolloin käytettäväksi jää 
optimaalinen tila. Paljon työskentely- ja 
liikkumatilaa.

2.  Tukevat korilaatikot. Kaasuhanoihin 
pääsee helposti käsiksi. Ja niiden alapuolella 
on vielä runsaasti säilytystilaa, jonka pystyy 
hyvin hyödyntämään helppokäyttöisten 
korilaatikoiden avulla. 

3.  Täysin auki liukuvat, kuulalaakeroidut  
laatikostot. Laatikot tulevat niin pitkälle  
ulos, että myös laatikon aivan peräosa on 
helppo hyödyntää.

Kestävä & Kestävä & 
helppohoitoinen helppohoitoinen 
tiskiallas on ruos-tiskiallas on ruos-
tumaton terästätumaton terästä

GRASSin laadukkaat GRASSin laadukkaat 

vetolaatikot: täydell
inen 

vetolaatikot: täydell
inen 

toiminta & kestävyystoiminta & kestävyys

Tunnelmavalot Tunnelmavalot 
valaisevat valaisevat 

myös kaappeja myös kaappeja 
ja laatikoitaja laatikoita

Mikä näissä työtason 
ja 

Mikä näissä työtason 
ja 

pöydän HPL-pinnoissa pöydän HPL-pinnoissa 

tekee niistä niin hy
vät, 

tekee niistä niin hy
vät, 

sen voit lukea sivu
lta 33

sen voit lukea sivu
lta 33

LED-spotit valaiset  LED-spotit valaiset  

hyvin koko työt
ason

hyvin koko työt
ason

L-KEITTIÖ SKY TI 700 MEG

Varustettu jokaiseen 
makuun. Keittiön kätevään 
hyllystöön Max voi järjestää 
eniten käyttämänsä 
mausteet käden ulottuville. 
Avoimet hyllyt korostavat 
modernia tunnelmaa.
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200 x 78 cm 194 x 78 cm

ERILLISVUOTEET SKY TI 700 MEG

EvoPore patjoilla nuk
ut 

EvoPore patjoilla nuk
ut 

kuin pilvien päälläkuin pilvien päällä

Joka puolelta tuulet
tuva 

Joka puolelta tuulet
tuva 

ja lämmitettävä. ja lämmitettävä. 
Päädyssä pehmeä Päädyssä pehmeä 

verhoilu. Absoluuttista verhoilu. Absoluuttista 
hyvää oloahyvää oloa

SKY TI NUKKUMINEN & UNI

ERILLISVUOTEET SKY TI 700 MEG 1.  Ranskalainen vuode, jossa levitysosa. 
Nosta patjan reunaa, käännä levitysosa 
ylös ja näin vuoteessa on lisää tilaa.

2.  Vaatekomerot vuoteiden alla. 
Vaatekomeroissa on pialjon tilaa, 
lukuisia säilytysmahdollisuuksia, 
vaatetangot molemmin puolin, 
käytännöllinen valaistus ja käyttöä 
helpottava avara sisäänkäynti.

RANSKALAINEN VUODE SKY TI 650 MF

Kaasujouset pitävät 
luukun 

Kaasujouset pitävät 
luukun 

auki, joten molemmat kädet 
auki, joten molemmat kädet 

jäävät vapaaksi last
aamiseen

jäävät vapaaksi last
aamiseen

Nukahdetaan tähtitaivaan 
alla. Herätään 
auringonpaisteeseen. 
Mukavista erillisvuoteista 
saa muodostettua 
käden käänteessä 
suuren makuualueen. 
Lisävarusteena saatava 
panoraamakattoikkuna lisää 
tunnelmaa.

 Erillisvuoteet   Ranskalainen vuode

VUOTEET

650 MEG   2    

650 MF   4-6    

700 MEG   3   

Lisätietoja vuoteistamme  
löytyy sivuilta 36 - 37.
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1 2TILAVA KYLPYHUONE SKY TI 700 MEG

TILAVA KYLPYHUONE SKY TI 700 MEG

KYLPYHUONE TAKANA SIVULLA SKY TI 650 MEG

SKY TI PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

1.  Ylellinen tilakylpyhuone. Avara, erillinen 
suihkukaappi tarjoaa todellista mukavuutta. 
Laadukkaat hanat ja suuri kattoikkuna aikaan-
saavat hienostuneen ja ystävällisen yleiskuvan.

2.  Loppuun asti suunniteltu takaosan 
pitkittäinen kylpyhuone. Kääntöseinä 
mahdollistaa tilan tehokkaan käytön ja se 
voidaan asettaa helposti siihen asentoon, 
jossa sitä kulloinkin tarvitaan. Näin saat käden 
käänteessä tilavan suihkukaapin tai avaran 
pesupöydän.

Suihkussakäynnin 
luksusta. Erillinen ja 
tilava suihkukaappi on 
Lisasta huippujuttu. 
Hienot yksityiskohdat, 
kuten kätevät hyllyt, 
suihkun laadukkaat osat 
ja kääntyvä pyyheteline 
tekevät suihkutilasta 
mukavan käyttää.

Komfort kylpyhuone

Kylpyhuone takana sivulla

Tilava kylpyhuone

KYLPYHUONEET

650 MEG  Komfort 

kylpyhuone

650 MF  Kylpyhuone takana 

sivulla

700 MEG Tilava kylpyhuone

Lisätietoja kylpyhuoneistamme 
löytyy sivuilta 40 - 41.

Tämä seinä on nopeasti Tämä seinä on nopeasti 

käännettävissä. Tällöin saadaan käännettävissä. Tällöin saadaan 

tilava suihkukaappi
, johon 

tilava suihkukaappi
, johon 

mahtuu kaikki tarvit
tava

mahtuu kaikki tarvit
tava

Tunnelmallinen valo Tunnelmallinen valo 
peilissä sekä kätevä peilissä sekä kätevä 

pyyhetelinepyyheteline
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Huoltoboksiin on kesk
itetysti sijoitettu 

Huoltoboksiin on kesk
itetysti sijoitettu 

sähköliitännästä pak
kasvahtiin kaikki 

sähköliitännästä pak
kasvahtiin kaikki 

tarpeelliset asumiseen liittyvät tarpeelliset asumiseen liittyvät 

huoltotoiminnot, joten ne löyt
yvät 

huoltotoiminnot, joten ne löyt
yvät 

helposti samasta paikasta helposti samasta paikasta 

MonipuolinenMonipuolinen

#Nro1, koska…

  sillä on erinomainen  
hinta/laatusuhde.

 se edustaa taattua KNAUS-laatua.

 siinä on jopa 6 mukavaa nukkumapaikkaa.

Kun lisävarusteena o
n THULE-

Kun lisävarusteena o
n THULE-

polkupyöräteline, lo
malle 

polkupyöräteline, lo
malle 

voidaan ottaa mukaan jopa 3 
voidaan ottaa mukaan jopa 3 

polkupyörää. Lisätie
toa tästä 

polkupyörää. Lisätie
toa tästä 

löydät sivulta 21löydät sivulta 21

Kesällä 2021 FIATin alusta vaihtuu DUCATO 7: stä DUCATO 
8: een. Organisatorisista syistä uudesta alustasta ei ole 
mahdollista tulostaa valokuvia vielä vaan ne päivitetään 
myöhemmin. Siksi on tärkeää huomioida, että jotkut DUCATOn 
kuvat eivät vastaa nykyistä (uutta) sarjan tilaa
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L!VE WAVE 650 MX

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 700 MX

232 cm

294 cm

698 - 752 cm

L!VE WAVE mallissa ei ole L!VE WAVE mallissa ei ole 

tyypillistä aaltomaista muotoa, 
tyypillistä aaltomaista muotoa, 

mutta seisomakorkeus 215 cm 
mutta seisomakorkeus 215 cm 

riittää pitemmällekin ihmisille 
riittää pitemmällekin ihmisille 

Erittäin tilava kiinte
ä kylpyhuone

Erittäin tilava kiinte
ä kylpyhuone

Kompakti pohjaratkaisu
 ja 

Kompakti pohjaratkaisu
 ja 

luksusluokan queen-
vuode

luksusluokan queen-
vuode

Vuoteet saatavana Vuoteet saatavana 

myös matalana versionamyös matalana versiona

Kylpyhuoneen ja vuo
teen 

Kylpyhuoneen ja vuo
teen 

täydellinen integroi
nti auton 

täydellinen integroi
nti auton 

perään antaa tilan 
tunnetta

perään antaa tilan 
tunnetta

L!VE WAVE POHJARATKAISUT & HIGHLIGHTS
L!
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 floorplanfinder.knaus.com

 Yöpohjaratkaisut löydät verkkosivulta knaus.com
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Lisävarusteena saat
avan markiisin alla 

Lisävarusteena saat
avan markiisin alla 

voit rentoutua ulko
na oikein kunnolla j

a 
voit rentoutua ulko

na oikein kunnolla j
a 

sinulla on aina auri
nkosuoja mukanasi

sinulla on aina auri
nkosuoja mukanasi

Enemmän säilytystilaa: Enemmän säilytystilaa: 

Tilavassa takatallissa Tilavassa takatallissa 

(pohjaratkaisun mukaan) (pohjaratkaisun mukaan) 

on lisää tilaa kaikell
e, mitä 

on lisää tilaa kaikell
e, mitä 

tarvitset lomallatarvitset lomalla

Kaikkiin elämäntilanteisiin. 
Vakiomallisen nostovuoteen 
kanssa Müllerin perheellä 
on riittävästi tilaa kolmelle ja 
kun Paula-tytär myöhemmin 
matkustaa yksinään, L!VE 
WAVE sopii hyvin myös 2 
hengen ajoneuvoksi.

L!VE WAVE 

4-6   4-5  
 

         
Pohjaratkaisut 5

Sallittu kokonaispaino kg 3.500 

Suunnittele nyt om
a mallisi  

Suunnittele nyt om
a mallisi  

configurator.knaus.c
om/fi

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

L!VE WAVE ASUMINEN & ELÄMINEN

Nykyaikaisesti muotoiltu 
ja jokaiseen huviin sopiva. 
Harkitusti räätälöity asuintila 
tarjoaa hyvin liikkumistilaa ja 
vakiomallisen sivuistuimen 
ansiosta myös riittävästi 
pelitilaa koko perheelle.
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3 L!VE WAVE 650 MG

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

L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE ASUMINEN & ELÄMINEN

ISTUINRYHMÄT

650 MG Sohva ja sivuistuin

650 MF Sohva ja sivuistuin

650 MX  Sohva ja sivuistuin

700 MEG Sohva ja sivuistuin

700 MX Sohva ja sivuistuin

1.  Laadukas nostovuode. Tikkaita pitkin 
nousu käy mukavasti ja tekstiiliset 
sivuosat tuovat viihtyisyyttä.

2.  Monikäyttöinen sivuistuin. Tässä ei 
pelkästään istuta mukavasti, vaan täältä 
löytyy myös säilytystilaa kaikelle, minkä 
halutaan olevan nopeasti saatavilla.

3.  Huolellisesti integroitu. Etuosa on 
integroitu saumattomasti asuintilaan ja 
se tarjoaa käytännöllisine integroituine 
lokeroineen paljon säilytystilaa. 
Panoraamakattoikkuna tuo lisää valoa 
ja parhaan sisäilman.

Lisävarusteena saat
ava yksijalkainen pö

ytä 
Lisävarusteena saat

ava yksijalkainen pö
ytä 

voidaan säätää tarp
een mukaan

voidaan säätää tarp
een mukaan

Lisävarusteena saat
ava 

Lisävarusteena saat
ava 

L-istuinryhmä ja siihen L-istuinryhmä ja siihen 

kuuluva liikuteltava
 

kuuluva liikuteltava
 

yksijalkainen pöytä 
luo 

yksijalkainen pöytä 
luo 

mukavan oleskelutilan
 ja 

mukavan oleskelutilan
 ja 

helpottaa osaltaan l
iikkumista 

helpottaa osaltaan l
iikkumista 

Kun valitset lisävaru
steena 

Kun valitset lisävaru
steena 

saatavan tunnelmavalaistuksen, saatavan tunnelmavalaistuksen, 

saat myös helppohoitoisen
 

saat myös helppohoitoisen
 

seinäverhouksen kei
ttiöön. Se 

seinäverhouksen kei
ttiöön. Se 

on samaa sävyä kuin työta
so

on samaa sävyä kuin työta
so
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L!VE WAVE 650 MG

3

1 2

L!VE WAVE 650 MG

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

Soft-Close yläkaapit sulke
utuvat pehmeästi 

Soft-Close yläkaapit sulke
utuvat pehmeästi 

ja painuvat kiinni a
utomaattisesti

ja painuvat kiinni a
utomaattisesti

L!VE WAVE RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

KEITTIÖT

650 MG L-keittiö

650 MF L-keittiö

650 MX L-keittiö

700 MEG L-keittiö

700 MX L-keittiö

Lisätietoa keittiöistämme  
löytyy sivuilta 38 - 39.

1.  Valtava jääkaappi. Kulmakeittiössä 
on tilaa 133-142 litran jääkaapille, 
joka valitsee AES-toiminnon ansiosta 
energialähteen automaattisesti.

2.  Tukevaa valurautaa. Turvallisesta 
kokkaamisesta pitää huolen 3-liekkinen 
liesi, jossa on korkealaatuinen 
valurautaritilä. Lasikansi toimii 
paistettaessa kätevänä roiskesuojana.

3.  Soft-close-vetolaatikot. Ei pelkästään 
hiljaiset, vaan myös käytännölliset: 
GRASSin kokonaan avautuvissa 
laatikoissa ulotut mukavasti kaikkeen.

Kylliksi keittiövirtaa. 
Halutaan sitten sekoittaa 
itsetehty levite tai ladata 
tabletti: Müllerin perhe 
osaa arvostaa kaapeissa 
ja seinissä olevia 
pistorasioita samoin kuin 
roiskevedeltä ja lapsilta 
suojaavia suojatulppia. 

Täällä on vielä lisää Täällä on vielä lisää 

säilytystilaa kaikille
 

säilytystilaa kaikille
 

ruokatarvikkeille, ruokatarvikkeille, 

joita ei tarvitse joita ei tarvitse 

säilyttää viileässäsäilyttää viileässä
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L!VE WAVE 650 MG L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 650 MG

212 x 147/135 cm

Unen laatu on tutkit
usti 

Unen laatu on tutkit
usti 

erinomainen EvoPore erinomainen EvoPore 

patjojen ansiosta. L
isää 

patjojen ansiosta. L
isää 

patjoista sivulla 35patjoista sivulla 35

 Erillisvuoteet  Poikittaisvuode

 Queen-vuode

 Nostovuode

  Ranskalainen vuode

L!VE WAVE NUKKUMINEN & UNI

VUOTEET

650 MG   4-6    
650 MF   4-6    
650 MX   4-5    
700 MEG   4-6    
700 MX   4-5   

Lisätietoja vuoteistamme  
löytyy sivuilta 36 - 37.

POIKITTAISVUODE L!VE WAVE 650 MG

1.   Vaatekaappi. Parivuoteella varustetuissa pohjaratkaisuissa 
pesupöydän ja keittiön välinen tila hyödynnetään rakentamalla 
siihen kattoon asti vaatetangolla varustettu vaatekaappi. 
Pohjaratkaisuissa, joissa on erillis- tai poikittaisvuoteet vaatekaappi 
on vuoteen ja jääkaapin välissä. Ja queen-vuoteen sisältävissä 
pohjaratkaisuissa on jopa kaksi vaatekaappia takaseinässä.

2.  Suuri säilytystila. Tilaviin yläkaappeihin mahtuu koko joukko 
tavaroita, joiden on oltava päivittäin ja nopeasti käytettävissä. 
Soft-close-luukut sulkeutuvat hiljaisesti ja ovat kestävien 
metallivetimien ansiosta erityisen pitkäikäisiä. 

3.  Lisää säilytystilaa. Jotta paino jakautuu parhaalla mahdollisella 
tavalla, painavat esineet, kuten säilyketölkit ja juomat voidaan 
sijoittaa alalokeroihin ajoneuvon keskelle.

Lepo on ensisijaista. Vakiona oleva 
nostovuode voidaan laskea helposti 
alas. Sen 195 x 123 cm mitat tarjoavat 
kunnollisen lepopaikan kahdelle. Ja 
putoamissuojan ansiosta Paula voi uinua 
täällä täysin turvallisesti ja rentoutuneena.
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L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 650 MGL!VE WAVE 650 MG

L!VE kylpyhuone

Kylpyhuone takana sivulla

Fix- kylpyhuone

KYLPYHUONEET

650 MG Fix- kylpyhuone

650 MF  Kylpyhuone 

takana sivulla

650 MX L!VE kylpyhuone

700 MEG Fix- kylpyhuone

700 MX Fix- kylpyhuone

Lisätietoja kylpyhuoneistamme 
löytyy sivuilta 40 - 41.

FIX- KYLPYHUONE L!VE WAVE 650 MG

Integroitu liina-ann
ostelija on yksi 

Integroitu liina-ann
ostelija on yksi 

lukuisista loppuun 
asti harkituista 

lukuisista loppuun 
asti harkituista 

yksityiskohdista L!V
E WAVE:ssa

yksityiskohdista L!V
E WAVE:ssa

1.  Enemmän kuin säilytystila. Tilavassa 
seinäkaapissa on putoamisen estävillä 
suojilla varustetut hyllyt. Näin kaikki 
pysyy ajon aikana paikallaan. Peilipinnan 
ansiosta syntyy avara tilantuntu.

2.  Kiinteä suihkukaappi. Harkitun tilanjaon 
ansiosata on Fix- kylpyhuoneessa tilaa 
erilliselle suihkukaapille.

3.  Pyyheteline. Kätevä apuri, jonka voi 
kääntää ylös, kun sitä ei tarvita.

Huoliteltuna vapaa-
ajallakin. Hyvin suunniteltu 
Fix-kylpyhuone tarjoaa 
650 MG -mallissa erillisen 
tilan peseytymiseen, mutta 
myös lukuisia hyllyjä sekä 
suuren peilikaapin. Müllerin 
perheelle mahtava juttu.

Täällä kyllä tilaa riitt
ää. 

Täällä kyllä tilaa riitt
ää. 

Helposti myös kahdelle }Helposti myös kahdelle }

Säilytystilaa löytyy Säilytystilaa löytyy 

vielä lisää pesupöyd
än 

vielä lisää pesupöyd
än 

alta kätevistä lokero
ista

alta kätevistä lokero
ista

SKY TI PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN
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Huoltoboksiin on sijo
itettu keskitetysti 

Huoltoboksiin on sijo
itettu keskitetysti 

kaikki tarpeelliset a
sumiseen liittyvät 

kaikki tarpeelliset a
sumiseen liittyvät 

huoltotoiminnothuoltotoiminnot

ProTec Frame -kehikko tekee ProTec Frame -kehikko tekee 

korista lujarakenteis
en ja 

korista lujarakenteis
en ja 

pitkäikäisen, lisää s
ivulla 17

pitkäikäisen, lisää s
ivulla 17

Puoli-integroidut n
ostovuoteella

Puoli-integroidut n
ostovuoteella

#Nro1, koska…

  nostovuoteesta huolimatta seisomakorkeus  
on 200 cm ja koko korkeus vain 284 cm.

 siinä on jopa 6 mukavaa nukkumapaikkaa.

 se ei ole mikä tahansa, vaan juuri se puoli-integroitu nostovuoteella.

Kaikki tiedot 60 YEARS -juhlamallista 
Kaikki tiedot 60 YEARS -juhlamallista 

löydät erillisestä es
itteestä & verkkosivulta 

löydät erillisestä es
itteestä & verkkosivulta 

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

Kesällä 2021 FIATin 
alusta vaihtuu DUCA-
TO 7: stä DUCATO 8: 
een. Organisatorisista 
syistä uudesta alustas-
ta ei ole mahdollista 
tulostaa valokuvia vielä 
vaan ne päivitetään 
myöhemmin. Siksi on 
tärkeää huomioida, 
että jotkut DUCATOn 
kuvat eivät vastaa 
nykyistä (uutta) sarjan 
tilaa
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SKY WAVE 650 MF

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 700 MEG
Tilava kylpyhuone, jos

sa on 
Tilava kylpyhuone, jos

sa on 

paljon liikkumatilaapaljon liikkumatilaa

Jürgen Thaler, tuotepäällikkö
KNAUS matkailuautot

Minun vinkkini
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  floorplanfinder.knaus.com 

 Yöpohjaratkaisut löydät verkkosivulta knaus.com

”Ehdoton valinta koiranomistajille. Lucky Dog 
Camperin kiinteä asennusjärjestelmä * 
sekä vakaa ja tilava koirien kuljetushäkki takaavat 
rentouttavan loman myös nelijalkaisille ystäville.“ 
Lisätietoa on osoitteessa:  ldc-systems.de

Yli 2 metriä pitkä ranskala
inen vuode

Yli 2 metriä pitkä ranskala
inen vuode

* Vain tietyiltä jälleenmyyjiltä. Lisätietoa ajoneuvon muutostöistä saat KNAUS-jälleenmyyjältäsi.

232 cm

284 cm

SKY WAVE POHJARATKAISUT & HIGHLIGHTS

On vielä eräs, joka 
on innostunut näistä 
pohjaratkaisuista. 650 
MEG -mallin mittavan 
kokoinen oleskelutila 
antaa mahdollisuuden 
ottaa nelijalkainen ystävä 
mukaan valokuvausretkelle.

SKY WAVE 

4-6   4-5  
 

         
Pohjaratkaisut 3

Sallittu kokonaispaino kg 3.500 

Suunnittele nyt om
a mallisi  

Suunnittele nyt om
a mallisi  

configurator.knaus.c
om/fi

configurator.knaus.c
om/fi  
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Kaareva kattolinja Kaareva kattolinja 
antaa SKY WAVE 
antaa SKY WAVE 
-matkailuautolle sen -matkailuautolle sen 

nimen ja takaa parhaan
 

nimen ja takaa parhaan
 

seisomatilan sisällä seisomatilan sisällä 
nostovuoteesta huo

limatta.
nostovuoteesta huo

limatta.

698 - 752 cm



116 | 117

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE ASUMINEN & ELÄMINEN

Avoin uusille seikkailuille. 
Sam-koira peuhaisi 
mieluiten rannalla, mutta 
iloitsee kuitenkin jo paluusta 
viihtyisään oleskelutilaan.
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31 SKY WAVE 650 MEG SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

Rakkaita lomaterveisiä } 
Rakkaita lomaterveisiä } 

Kevyt nostaa Kevyt nostaa 
kaasujousien kaasujousien 
ansiostaansiosta

1.  Alalaskettava 27 tuuman LED-TV. Oleskelutila 

on valoisa ja tyylikäs.Teräväpiirtoisen 

27"Full-HD LED-TVn (lisävaruste), jossa on 

sisäänrakennettu digitaalinen vastaanotin, voi 

laskea istuimen selkänojan taakse piiloon kun 

sitä ei katsella.

2.  Soft-Close yläkaapit. Sulkeutuvat pehmeästi 

ja painuvat kiinni itsestään. Laadukkaat saranat 

takaavat toimivuuden vuosien saatossa.

3.  L-istuinryhmä. Tässä voi istua suuren 

L-muotoisen ruokailuryhmän ansiosta entistä 

mukavammin. Yksipylväistä nostopöytää 

voidaan siirtää kaikkiin suuntiin.

Nostovuoteen alapuo
lella on puinen 

Nostovuoteen alapuo
lella on puinen 

keskiosa ja pehmustetut sivuosatkeskiosa ja pehmustetut sivuosat
SKY WAVE ASUMINEN & ELÄMINEN

ISTUINRYHMÄT

650 MF Sohva ja sivuistuin

650 MEG  Sohva ja sivuistuin

700 MEG Sohva ja sivuistuin

Lattian laivajäljitelm
ää oleva 

Lattian laivajäljitelm
ää oleva 

vinyylipäällyste kest
ää erityisen 

vinyylipäällyste kest
ää erityisen 

hyvin kulutusta ja 
näyttää myös 

hyvin kulutusta ja 
näyttää myös 

vielä vuosien pääst
ä hyvältä. 

vielä vuosien pääst
ä hyvältä. 

Mukavuudesta ja läm
pimistä 

Mukavuudesta ja läm
pimistä 

jaloista pitää lisäva
rusteena 

jaloista pitää lisäva
rusteena 

huolen sähkötoiminen huolen sähkötoiminen 

lattialämmitys tai mitoiltaan 
lattialämmitys tai mitoiltaan 

tarkasti sopiva matto.tarkasti sopiva matto.
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1 2SKY WAVE 650 MEG

Valonauhat luovat Valonauhat luovat 

tunnelmaa (lisävaruste)tunnelmaa (lisävaruste)

Naarmuuntumaton Naarmuuntumaton 

HPL pöytäpinta, lisää HPL pöytäpinta, lisää 

aiheesta sivulla 33aiheesta sivulla 33

SIVUKEITTIÖ SKY WAVE 650 MEG

SIVUKEITTIÖ SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

KEITTIÖT

650 MF L-keittiö

650 MEG Sivukeittiö

700 MEG L-keittiö

Lisätietoja keittiöistämme 
löytyy sivuilta 38 - 39.

1.  Laatikot voidaan vetää kokonaan 
ulos joten niiden täyttäminen ja 
järjesteleminen on erityisen helppoa. 
Tunnelmavalaistus työtason alapuolella 
valaisee laatikoiden sisätilaa siten että 
löydät entistä nopeammin tarvitsemasi.

2.  Tilava jääkaappi. Kulma- tai 
pitkittäiskeittiöversioihin saat aina 
erillisen jääkaapin, jonka tilavuus on 
133/142 litraa.

Ruonlaitto on nautinto. 
Tilavissa yläkaapeissa on 
runsaasti tilaa kaikelle, 
mitä valmisteluun, 
ruoanlaittoon ja 
syömiseen tarvitaan. 
Äänettömän Soft-Close 
-toiminnon ansiosta 
kaapit sulkeutuvat 
erityisen helposti ja 
nopeasti lähes itsestään.
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3SKY WAVE 650 MEG

193 x 81 cm

198 x 81 cm

ERILLISVUOTEET SKY WAVE 650 MEG

 Erillisvuoteet  Ranskalainen vuode  Nostovuode

SKY WAVE NUKKUMINEN & UNI

VUOTEET

650 MF   4-6    
650 MEG   4-5     
700 MEG   4-5    

Lisätietoja vuoteista löytyy  
sivuilta 36 - 37.

Takaosassa vakiona ol
eva 

Takaosassa vakiona ol
eva 

kattoikkuna (40 x 40 cm) tuo 
kattoikkuna (40 x 40 cm) tuo 

viihtyisän tunnelm
an. Yöksi se 

viihtyisän tunnelm
an. Yöksi se 

voidaan tietysti pim
entää.

voidaan tietysti pim
entää.

1.  Tilavat vaatekomerot. 
Vaatekomeroihin pääsee kätevästi 
sivulta ja ylhäältä, joten niitä on helppo 
käyttää.

2.  Täysarvoinen nostovuode.  
195 x 140 cm:n makuualalla ja 
laadukkailla EvoPore HRC -patjoilla 
nukutaan erityisen mukavasti. Helppoa 
vuoteiseen varten nostovuodetta 
voidaan laskea todella matalalle.

3.  Käytännölliset laskutilat. Kaikelle, 
mitä tarvitset öisin tai herätessäsi 
löytyvät käsiesi ulottuvilta.

NOSTOVUODE SKY WAVE 650 MEGERILLISVUOTEET SKY WAVE 650 MEG

Paras paikka hyville unille. 
Isossa nostovuoteessa on 
leveyttä ja korkeutta riittämiin. 
Ahtaan paikan tunnetta ei synny.
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 KOMFORT KYLPYHUONE SKY WAVE 650 MEG

KOMFORT KYLPYHUONE SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

Tilava kylpyhuone

Kylpyhuone takana sivulla

Komfort kylpyhuone

KYLPYHUONEET

650 MF  Kylpyhuone 

 takana sivulla

650 MEG  Komfort kylpyhuone

700 MEG Tilava kylpyhuone

Lisätietoja kylpyhuoneistamme 
löytyy sivuilta 40 - 41.

Pesualtaan alle on Pesualtaan alle on 

sijoitettu WC-paperiteline sijoitettu WC-paperiteline 
käden ulottuvillekäden ulottuville

KOMFORT KYLPYHUONE SKY WAVE 650 MEG

1.  Tehokas kääntöseinä. Tila muuntuu 
käden käänteessä suihkukaapiksi tai 
täysarvoiseksi pesufasiliteetiksi.

2.  Loppuun asti harkittua 
säilytystilaa. Peilin hyllyt 
on varustettu tyylikkäin 
metallireunuksin, jotta ajon aikana 
mitään ei pääse putoamaan.

Kylpyhuone, johon voi 
rakastua.  
Svenja on kerrassaan 
ihastunut innovatiiviseen 
kääntöseinään, homma 
toimii.
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L!VE TI 590 MF

Istuintyynyn malli on mallisarjakohtainen.

Miellyttävä istuinmukavuus ei ole optio, vaan se sisältyy autojemme 
vakiovarustukseen. Valitsetpa minkä mallimme tahansa, voit olla varma 
että korkeatasoinen istuinmukavuus kuuluu jokaisen KNAUS-matkailuauton 
perusluonteeseen. Meille on ensisijaisen tärkeää, että taitat matkaasi 
rentoutuneena. Asennamme ajoneuvoihimme ergonomiset istuintyynyt, jotka 

tukevat selkääsi optimaalisesti ja ylläpitävät istuma-asentoa 
niin pitkien ajomatkojen aikana kuin illanistujaisissa.

 KNAUSin istuintyynyt  KNAUSin istuintyynyt 

tukevat selkärangan
 

tukevat selkärangan
 

luonnollista S-muotoa. luonnollista S-muotoa. 

Vietät lomasi rentoutuen, Vietät lomasi rentoutuen, 
ilman selkäkipujailman selkäkipuja

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

COZY HOME-PAKETIT

Kaunista matkailuautoasi COZY HOME -paketilla. Tässä 
on jokaiselle jotakin raikkaasta klassiseen. Joka paketissa 
on kaksi suurta (60 x 40 cm) ja pientä (40 x 40 cm) 
höyhentäytteistä tyynyä sekä sopiva kaitaliina ja kaksi 
pehmeää torkkupeittoa.  

KANGASVAIHTOEHDOT

Vakiokankaat vakuuttavat kaikki kestävällä 

kudoksellaan ja kuhunkin päälliseen sopivalla 

viehättävällä designillaan.

+  Antiallerginen, hengittävä & 

ihoystävällinen

+ Hyvä värinkesto tarkastettu

+ Kestävä & helppohoitoinen

ACTIVE LINE -kankaat ovat erittäin 

helppohoitoisia. Nesteet eivät enää tunkeudu 

suoraan materiaalin sisään ja useimmat tahrat voi 

poistaa kostealla liinalla. 

+ Antibakteerinen

+ Lootuskukkavaikutus

+ Hengittävä

+  Vettä & öljyä hylkivä

+ Hoitosuoja

Ihanteellinen perhei
lle sekä koirien om

istajille 
Ihanteellinen perhei

lle sekä koirien om
istajille 

erinomaisten hoito-ominaisuuksien ansiost
a

erinomaisten hoito-ominaisuuksien ansiost
a

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

Asetamme suuren painoarvon 
Asetamme suuren painoarvon 

verhoilumateriaalien laadulle
 

verhoilumateriaalien laadulle
 

ja kestävyydelle. N
iiden laatu 

ja kestävyydelle. N
iiden laatu 

ilmenee ennekaikkea k
ovassa 

ilmenee ennekaikkea k
ovassa 

käytössä vuosien sa
atossa.

käytössä vuosien sa
atossa.

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

L!VE TI SISÄTILATVAN TI SISÄTILAT

* lisämaksusta  Tyynyn tyyppi riippuu rakennussarjasta.

Sivulta 54 lähtien voit nähdä
, 

Sivulta 54 lähtien voit nähdä
, 

kuinka hyvin tämä sisustus sopii kuinka hyvin tämä sisustus sopii 

VAN TI PLUS:n ilmeeseen
VAN TI PLUS:n ilmeeseen

KALUSTEET 
Egmond Elm

SISÄTILAT 

Vakioverhoilut

1. ENERGY

2. COOL GREY

Active Line *

3. ACTIVE ROCK

4. ACTIVE ROYAL

Aitoa nahkaa *

5. CREAM NATURE 

VAN TI PLUS SISÄTILAT

 configurator.knaus.com/fi
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KNAUS YKSILÖLLISYYS

Valinta on sinun! Kankaiden 
ja puusävyn valinnalla annat 
ajoneuvosi sisätiloihin oman 
henkilökohtaisen vivahteen. Siihen 
kuuluvat pehmusteiden verhoilut, 
verhot sekä lisävarusteena 
saatavat design-osat. Tästä saat 
ensivaikutelmia siitä, miten löydät 
täydellisen sisustuksen omaan 
matkailuautoosi.

A. Pehmustekankaat

B. Verhot & store

C.  Kalusteet

Löydä mieleisesi sisustustyyli! Erilaisilla, harmonisesti 
kyseisen mallisarjan puusävyyn sovitetuilla tekstiileillä 
saat yksilöllisen design-ilmeen.

KALUSTEET 
Matara Teak

SISÄTILAT 

Vakioverhoilut

1. BLUE NIGHT 

2. COOL GREY

3. TURIN (FIAT)

Active Line * 

4. ACTIVE ROCK

5. ACTIVE ROYAL

Aitoa nahkaa * 

6. CREAM NATURE 

KALUSTEET 
Matara Teak

SISÄTILAT 

Vakioverhoilut

1. BLUE NIGHT 

2. COOL GREY

3. TURIN

Active Line *

4. ACTIVE ROCK

5. ACTIVE ROYAL

Aitoa nahkaa * 

6. CREAM NATURE 
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L!VE WAVE SISÄTILAT

* lisämaksusta  Tyynyn tyyppi riippuu rakennussarjasta.

KALUSTEET 
Nagano Oak

SISÄTILAT

Vakioverhoilut

1. INDIAN SUMMER

2. BLUE MARINE

3. ENERGY

Active Line * 

4. ACTIVE ROCK

5. ACTIVE ROYAL

Aitoa nahkaa * 

6. CREAM NATURE 

SKY TI & SKY WAVE SISÄTILAT

 configurator.knaus.com/fi

KNAUS YKSILÖLLISYYS

OHJAAMON VÄRI

MAN

3. VALKOINEN

4.  INDIUM GREY *  

(metalliväri)
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KALUSTEET 
Matara Teak

SISÄTILAT 

Vakioverhoilut

1. BLUE NIGHT 

2. COOL GREY

3. TURIN

Active Line *

4. ACTIVE ROCK

5. ACTIVE ROYAL

Aitoa nahkaa * 

6. CREAM NATURE 

FIAT

1. VALKOINEN

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

 dealer.knaustabbert.com

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

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

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

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

SELVÄT PÄÄMÄÄRÄT

OSAAVA PALVELU
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W I N N A A R

Kampeerauto 
van het jaar

Half-integraal
Knaus Van Ti Plus 650 MEG

2016
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

2. PLATZ
Knaus Sky Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €2018

REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

3. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

2019
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

2. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

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

KNAUS on tunnettu laadu
sta. Me emme ole ainoa, 

joka näkee sen niin
: lukuisat huomionosoitukset 

joka näkee sen niin
: lukuisat huomionosoitukset 

vahvistavat meille sen mitä me teemme päivittäin

vahvistavat meille sen mitä me teemme päivittäin

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

KNAUS MERKKIMAAILMAMME

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

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

Vahva myyjäverkosto. Yli 450 kauppiaskumppania yli 30 maassa 
ympäri maailmaa: Tämä valtava myyjäverkosto takaa myös 
suuren asiakastyytyväisyyden. Osaava neuvonta, ystävällinen 
palvelu ja mukavat tapahtumat odottavat sinua kauppiaasi luona. 
Lähimmän KNAUS-myyjän ja tarjolla olevat pohjaratkaisut löydät 
muutamalla klikkauksella antamalla postinumerosi myyjähakuun. 

Kaikki suoraan sivulta  www.knaus.com

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

KNAUS ONLINE

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

 floorplanfinder.knaus.com

 knaus.com/messen-termine

 shop.knaus.com

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

 schwalbenblog.knaus.com   youtube.knaus.com

 facebook.knaus.com     instagram.knaus.com

Linkki, joka vie sin
ut 

Linkki, joka vie sin
ut 

suoraan kotoa osaa
van 

suoraan kotoa osaa
van 

KNAUS-myyjän luokse KNAUS-myyjän luokse 

dealer.knaus.com dealer.knaus.com 

SELVÄT PÄÄMÄÄRÄT
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RENT AND TRAVEL. Haluatko ostaa 
vapaa-ajanajoneuvon, mutta haluaisit 
ensin testata, onko se sinun juttusi? 
Tällöin tarjoamamme RENT AND TRAVEL 
-palvelu on oikea ratkaisu. Etsi haluamasi 
pohjapiirustus vaivattomasti Internetistä 
tai matkatoimistossa. Yhdessä yli 180 
vuokrauspisteen ja yli 2.200 vuokra-ajoneuvon 
sekä yli 380 kumppanimatkatoimiston 
kokoisen Saksan laajuisen verkon avulla 
RENT AND TRAVEL tukee sinua oikean 
ajoneuvon valinnassa. Hyödy lisäksi 
suuresta palveluvalikoimastamme, kuten 
reittiehdotuksista ja lukemattomista 
yhteistyökumppaneistamme leirintä- ja 
retkeilypaikkojen alalla. Riemukasta käytännön 
lomatestiä!

Varattavissa internet
istä osoitteesta 

Varattavissa internet
istä osoitteesta 

www.rentandtravel.de www.rentandtravel.de 
KNAUS MERKKIMAAILMAMME

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

Etkö ole vielä jäsen?
 Ilmoittaudu 

Etkö ole vielä jäsen?
 Ilmoittaudu 

heti, niin et jää en
ää mistään paitsi 

heti, niin et jää en
ää mistään paitsi 

mein.knaus.commein.knaus.com   

Sinua odottavat luku
isat upeat 

Sinua odottavat luku
isat upeat 

KNAUS-fanituotteet osoit
teessa 

KNAUS-fanituotteet osoit
teessa 

shop.knaus.comshop.knaus.com  

Se on vapautta, joka kuuluu kaikille. KNAUS-filosofia ei käsitä 
ainoastaan korkealaatuisia matkailuajoneuvoja, vaan se on 
ennen kaikkea myös kokonaisvaltaista matkailun iloa. Tervetuloa 
ainutlaatuiseen maailmaamme ja tutustumaan monipuolisiin 
tarjouksiimme, joilla vuoden odotetuimmasta ajasta tulee entistäkin 
ihanampaa. Nauti tarjouksistamme kuten mein.KNAUS-asiakasklubista, 
fanikaupastamme tai RENT AND TRAVEL-vuokrauksemme palveluista.
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mein.KNAUS-asiakasklubi. KNAUS-
asiakkaana nautit vapaudesta, joka 
on kokonaisvaltaista. Asiakasklubin 
jäsenenä koet vapautta, joka yhdistää. 
Hyödy lukuisista eduista, kuten hienoista 
kampanjoista ja merkittävistä alennuksista 
yhteistyökumppaniemme luona! 
Klubijäsenenä saat kutsun jokavuotiseen 
asiakastapaamiseemme ja lisäksi kaksi 
kertaa vuodessa paljon tietoa sisältävän 
INSIDE-asiakaslehtemme. Jäsenyys on kaikille 
KNAUS-asiakkaille täysin maksutonta.

NEW   Koe autolomasi nyt entistäkin Koe autolomasi nyt entistäkin 

liikkuvampana ja itsenäisempänä! Kätevä 
liikkuvampana ja itsenäisempänä! Kätevä 

online -sisäänkirjaa
ntuminen ja hyödylliset 

online -sisäänkirjaa
ntuminen ja hyödylliset 

tarkastuslistat, kai
kki yhdessä sovellu

ksessa!
tarkastuslistat, kai

kki yhdessä sovellu
ksessa!
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FRANKANA FREIKO

VAHVAT YHTEISTYÖKUMPPANIT

 bluuwater Vedensuodatin 3. Yhteistyökumppanimme hygieenisen raikkaan veden toimittamisessa. bluuwaterin tehokas suodatinjärjestelmä on 

kehitetty erityisesti matkailuajoneuvojen vaatimuksia varten. Löydät lisätietoja siitä sivulta 29 alkaen.

 VELOCATE GPS TRACKER 3 *. Optimaalisen varkaussuojan varmistamiseksi Velocaten innovatiivinen GPS-seurantajärjestelmä tarjoaa intuitiivisen 

sovellusohjauksen, äänettömän hälytystilan ja jopa 3 kuukauden itsenäisen käyttöajan ilman virtayhteyttä. Lisätietoja on sivulla 21.

 PIONEER Headup-näyttö 2, 3. Headup-näyttö on saatavana, joka lisää ajomukavuutta ja -turvallisuutta entisestään. Tärkeät tiedot, kuten 

nopeus, navigointi ja liikennemerkkien tunnistaminen, heijastetaan näytölle. Löydät kaikki yksityiskohdat sivulta 31 alkaen.

 GA-Actuation e.Hit integroitu takatuki 3. Sähköisesti ulosvedettävä, riittävän suuri kantavuus ja irrotettava perävaunukytkin yhdistettynä 
peräkärryyn tekevät peräkärrystä erittäin käytännöllisen. e.hit on matkustusvalmis vain muutamassa vaiheessa: Napin painalluksella kaksi kääntyvää 
käsivartta avautuu. Kun sisäänvedettävillä LED-takavaloilla varustettu lisävarustejalusta työnnetään siihen, sähköt kytketään välittömästi 
matkailuautoon.

 PIONEER-navigointijärjestelmä 2, 3. Intuitiivisesti käytettävä PIONEEER NavGate EVO on selkeämpi ja kontrastikkaampi. Monitoimilaite on 
yhteensopiva langattoman Apple CarPlayn ja langattoman Android Auton kanssa, ja promobil-pysäköintitutka on aina automaattisesti mukana. Jos 
navigoit älypuhelimella, reittiohjeet voidaan jopa heijastaa head-up-näyttöön. 

 TEN HAAFT Satelliittijärjestelmät 3. Ten Haaftin lisävarusteena saatavien satelliittijärjestelmien avulla televisioinnista KNAUS-ajoneuvoissa 

tulee entistäkin mukavampaa ja käyttäjäystävällisempää. Mallista riippuen Oyster 60 Premium- ja Oyster 80 Premium -järjestelmät tarjoavat 

korkearesoluutioisen televisiokuvan ja teknisiä huippuominaisuuksia, kuten ohjauksen älypuhelinsovelluksella ja paljon muuta. 

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste

Vahvojen ja luotettavien alihankkijoidemme laadukkaat 
komponentit ovat tärkeä osa tuotteidemme laatustandardia. 
Työskentelemme yhdessä valikoitujen ammattilaisten 
kanssa ja kehitämme räätälöityjä ratkaisuja ajoneuvoihimme 
jotta voimme saavuttaa tyytyväisyytesi valitessasi KNAUS- 
matkailuajoneuvon. 

TAVARANTOIMITTAJAMME 
& KUMPPANIMME
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Oyster 60 & 80 Premium 
Oyster 60 & 80 Premium 

nyt tyylikkäässä an
trasiitissa!

nyt tyylikkäässä an
trasiitissa!

Lisätietoa MediKit-matka-
Lisätietoa MediKit-matka-

apteekista löydät sivulta 31
apteekista löydät sivulta 31

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

KNAUS MATKAILUMAAILMAMME

7-portainen säätö7-portainen säätö

Muuntaa tuolin Muuntaa tuolin 
mukavaksi sängyksimukavaksi sängyksi

4 erilaista adapteria4 erilaista adapteria

FRANKANA FREIKO

On tavaroita, jotka eivät saa puuttua leirintäalueella. 

Luota kumppanimme Fankana Freiko KNAUS-

kokoelmaan. 

1.  Kaasun adapterisetti, sopii kaikkiin eurooppalaisiin 

kaasupulloliittimiin | Tuotenro. 651/026

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

Tuotenro. 51 016

3.  Campingtuoli sinisenharmaa | Tuotenro. 651/019

4.  Jalkajakkara sinisenharmaa | Tuotenro. 601/143

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

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

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

Sivulta  shop.knaus.com löydät fanikauppamme 

monipuolisen valikoiman. Kaikki Frankana Freiko -tuotteiden 

tiedot & hinnat ovat sivulla  www.frankanafreiko.de

silwyREADY 
NEW

Putoilevat ja kolisevat lasit matkalla ‒ 
silwy® MAGNETIC SYSTEMin älykkäiden 
magneettiratkaisujen ansiosta tätä ongelmaa 
ei enää ole! Tyylikkäästi lasiin integroitu 
magneetti tarttuu nanogeelityynyyn jossa on 
metallinen nagneettivastine. Nanogeelityynyt 
tarttuvat lähes mihin tahansa pintaan ja ne 
voidaan poistaa jälkiä jättämättä. Lisäksi 
ne ovat pestäviä uudelleenkäytettäviä. 
Lisätietoa löydät sivulta  silwy.de



Kesällä 2021 FIATin alusta vaihtuu DUCATO 7: stä DUCATO 8: een. Organisatorisista syistä uudesta alustasta ei ole mahdollista tulostaa valokuvia vielä vaan ne 
päivitetään myöhemmin. Siksi on tärkeää huomioida, että jotkut DUCATOn kuvat eivät vastaa nykyistä (uutta) sarjan tilaa 

Virheet ja painovirheet pidätetään. Tiedot toimituksen laajuudesta, mitoista ja painosta sekä ulkonäöstä vastaavat tietoja painohetkellä (08/2021). Pidätämme 
oikeuden muuttaa teknisiä tietoja, sarjatuotannon laajuutta, hintoja ja laitteiston muutoksiin. Sopimuksen tekemisen jälkeen tekniset muutokset valmistuksen 
yhteydessä ovat mahdollisia siltä osin kuin ne palvelevat teknistä kehitystä ja ovat asiakkaalle kohtuullisia. Oikeus vähäisille värivaihteluille - jopa sopimuksen 
tekemisen jälkeen - pidätetään, siltä osin kuin niitä ei voida välttää aineellisten syiden vuoksi (esim. värierot jopa noin 2,0 dE) peltilevyn ja GRP-maalien välillä 
ovat kohtuullisia. Kuvissa on osittain esitetty lisävarusteita, jotka voidaan toimittaa lisämaksusta, tai prototyyppien / tutkimusten ominaisuuksia, jotka eivät 
ole vakiovarusteita, ja joissain tapauksissa niitä ei ole saatavana lisävarusteina. Painon värivirheet ovat mahdollisia. Ennen ajoneuvon ostamista ota yhteyttä 
asianmukaiseen KNAUS-valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi kattavia neuvoja sarjan nykyisestä tilasta. Kuvissa käytetyt koriste-esineet eivät kuulu 
toimitukseen. Huomaa nykyisen hinnaston tiedot, erityisesti painot, kuorma-asetukset ja toleranssit. Uusintapainos, osittainenkin, on sallittu vain Knaus Tabbert 
AG: n etukäteen antamalla kirjallisella luvalla.

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

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

Sinun KNAUS-jälleenmyyjäsi 
odottaa innolla vierailuasi!

Matkailuvaunuille j
a integroiduille 

Matkailuvaunuille j
a integroiduille 

matkailuautoille on
 myös omat luettelonsa. 

matkailuautoille on
 myös omat luettelonsa. 

Tutustu myös erillisissä esit
teissä oleviin täy

sin 

Tutustu myös erillisissä esit
teissä oleviin täy

sin 

varusteltuihin er
ikois- ja juhlamalleihimme!

varusteltuihin er
ikois- ja juhlamalleihimme!

Tuotenro. R08117399-FI


