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

Nyhet av året er en 
egen 

Nyhet av året er en 
egen 

konfigurator hvor d
u kan skreddersy 

konfigurator hvor d
u kan skreddersy 

din egen bobil eller
 campingvogn: 

din egen bobil eller
 campingvogn: 

configurator.knaus.co
m/no

configurator.knaus.co
m/no  

For enda mer dynamikk 
For enda mer dynamikk 

og kjørekomfort får du og kjørekomfort får du 

den smidige VAN TI nå 
den smidige VAN TI nå 

også som 640 MEG på 
også som 640 MEG på 

MAN TGE-chassisMAN TGE-chassis
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100 %
KNAUS

LEGENDARISKE BOBILER

Følgende symboler henviser til originale KNAUS-deler og informasjon på Internett:

 Sovemuligheter *

  

 Under 3,5 tonn

 Enkeltseng

 Tverrgående seng

SENGEALTERNATIVER

 Halvannen seng

 Queen size seng

 Senkeseng

 Gjesteseng

Video er tilgjengelig på
youtube.knaus.com

360°-bilde tilgjengelig på
www.knaus.com

SERIE SNARVEI **

Sittegruppe 
D Dinette 
L  L-formet sittegruppe
M Setebenk

Seng
E Enkeltseng 
F Halvannen seng
Q Tverrgående seng 
X Queen size seng 

Varianter 
G Garasje

*  Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker 
med KNAUS -forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.

** 2-deling (Bue-Hekk)/3-deling (Bue-Hekk-Garasje)

Alle detaljene inkluderer I deler -Spesielt utstyr er tilgjengelig som en ekstra kostnad. 

 Stoler med  
sikkerhetsbelter

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

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

Bli med oss på reise! Og finn din helt personlige frihet! Her kan du finne din 
perfekte ledsager på reisen, og se hva som gjør kjøretøyer fra KNAUS så spesielle. 
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Konfigurator på  
configurator.knaus.com/no
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Toppmoderne produksjon. Vår hovedfabrikk og 
utviklingsavdeling ligger i Jandelsbrunn i Bayern. Her utvikler 
våre team nye kjøretøyer, tester innovativ teknologi og skaper 
revolusjonære nyheter. Igjen og igjen. Vi mener absolutt at disse 
nyhetene gir nye impulser til hele bransjen. Når en prototype 
lever opp til våre høye krav og alle tester er bestått, begynner 
serieproduksjonen. Den skjer også i to andre toppmoderne 
produksjonsfabrikker som befinner seg i Mottgers i Hessen 
(Tyskaland) og i Nagyoroszi (Ungarn). Oppdaterte produksjonslinjer 
muliggjør et ekstra effektivt prosessforløp, slik at vi kan reagere 
fleksibelt på ny teknologi og måten denne produseres på. Denne 
effektiviteten har mange fordeler, blant annet at vi kan tilby et 
enestående forhold mellom pris og kvalitet. Hos oss kan alle 
realisere drømmen om reiselykke og selvstendighet!

Med lidenskap. Vi investerer kontinuerlig i fabrikkene og ikke 
minst i medarbeiderne våre. I hele konsernet har vi over 3000 
medarbeidere, og mange av dem har vært hos oss i over 30 år. 
Produksjonslinjene våre er utformet slik at vi de kan tilpasses 
til medarbeidernes individuelle behov. Hos oss står mennesket 
i sentrum. Teamene våre er preget av tillit, respekt og et 
sterkt samhold. Som arbeidsgiver gleder vi oss alltid over nye 
«feriemakere». Vi har også lærlingplasser.

Bak en KNAUS står det alltid et sterkt team. Mange av våre medarbeidere 
er selv lidenskapelige KNAUS-eiere og ferierer med våre produkter. De mange 
personlige erfaringene til medarbeidere og kunder er alltid viktige når vi 
utvikler og forbedrer produktene våre. I alle våre kjøretøyer ser du dessuten 
presisjonen som våre engasjerte medarbeidere oppviser når de arbeider i 
våre toppmoderne produksjonsfabrikker. Du finner også elementer fra våre 
pålitelige partnere og fra over 60 års erfaring med campingvogner.

Erfaring. Vi vet hvor vi kommer fra og 
har aldri glemt visjonen som Helmut 
Knaus hadde da han grunnla Knaus 
KG i 1960: Med KNAUS skal drømmen 
om fri og selvstendig ferielykke gå i 
oppfyllelse for alle. Dette prinsippet er 
like aktuelt i dag som for 60 år siden, 
og det ligger bak alle våre avgjørelser og produktutviklinger. 
100-årsjubileum for Helmut Knaus og samtidig 60- 
årsjubileum for merket Knaus! En god anledning til å se seg 
tilbake med stolthet, og til å si tusen takk til dem som har 
fulgt oss helt fra starten, nemlig våre trofaste kunder. Takk 
for tilliten! Mer om historien vår på 
  www.knaus.com/history
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En fantastisk sukses
shistorie: De attraktive 

En fantastisk sukses
shistorie: De attraktive 

jubileumsmodellene 60 YEARS kan by på 
jubileumsmodellene 60 YEARS kan by på 

godt utstyrte modeller som standard.
godt utstyrte modeller som standard.
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FibreFrame. Den selvbærende rammen gir helt nye muligheter når det 

gjelder fleksibel design av plan- og romløsninger.

Forbindelsesteknologi. I utviklingen av RevolutionCube-teknologien 

brukte vi EPP, et innovativt materiale som er ekstremt lett, stabilt og 

motstandsdyktig. Ved hjelp av ultralydteknikk forbindes såkalte KALTSCH-

MELZ®-plugger med bærematerialet som er brukt i lettkonstruksjonen.

Mer informasjon finner du på:  mission.knaus.com

KNAUS MissionTec og utviklingspartnere 

I løpet av de siste årene har vi utviklet mange innovasjoner som 

igjen og igjen har bekreftet vår rolle som impulsgiver for bransjen:

PowerAxle. Fjærlett chassisteknologi og et viktig skritt i retning 

hybrid og e-mobilitet for bobiler og campingvogner. VARIO X 

chassiset er en konsekvent videreutvikling som med sin bioniske 

form kombinerer kompromissløs lettkonstruksjon med topp 

stabilitet og belastbarhet. Og det med ypperlige kjøreegenskaper. 

Innovasjon på alle nivåer. Hos KNAUS står hjulene aldri 
stille. Det beste eksempelet på vår pionerånd er kanskje 
den revolusjonerende teknologien og de veivisende 
materialene vi har utviklet i forbindelse med MissionTec. 
Under utviklingen av TRAVELINO har den patenterte 
FibreFrame og UltraLight-materialene vist oss hva som 
er mulig når det gjelder letthet, fleksibilitet og bærekraft, 
og banet veien for nyutviklingen av DESEO. Her har vi lært 
mye, og denne lærdommen drar vi nå nytte av i alle våre 
konstruksjoner. På denne måten har vi et enestående 
forbedringspotensial for produktene våre. Uansett om det 
dreier seg om konsekvent lettkonstruksjon, topp stabilitet 
eller teknologi som aldri før har blitt brukt: I alle våre studier 
og innovasjoner er det alltid den samme visjonen som leder 
oss: Å tilby det beste av det beste.
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Fremtiden begynner nå. THE MISSION er å ha mot til å 
revolusjonere fremtidens bobiler og campingvogner. Våre 
innovative teknologier skal videreutvikles konsekvent, helt 
til vi har revolusjonert alle våre modellserier. Da kan vi med 
stolthet si: MISSION completed. For vi vil ikke bare møte dine 
krav, vi vil overgå dem. Vi vil stadig vekke begeistringen, og alltid 
være ett skritt foran standardteknologien.

FoldXpand hekkonstruksjon. Maksimal plass innvendig og kompakte 
utvendige mål: Disse to prinsippene er alltid viktige for oss når vi 
konstruerer kjøretøyene våre. Ved første øyekast ser de ikke ut til å 
fungerer sammen. Men vi har funnet en løsning: I den revolusjonerende 
hekkonstruksjonen FoldXpand er baklysholderen fullstendig integrert 
i hekken. På denne måten får vi en hekk som representer noe helt nytt 
på campingområdet. Slik er det mulig å maksimere bodelen uten å 
endre de utvendige målene, eller gjøre kjøretøyet mer kompakt uten å 
miste en eneste centimeter innvendig, alt etter modell. For deg betyr 
dette uansett maksimal plass og den friheten som et smidig kjøretøy 
gir.

NEW

og ytterligere innov
asjon finner du på 

og ytterligere innov
asjon finner du på 

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

fra side 42

fra side 56

DEN SMIDIGE

Finn ut mer på Finn ut mer på 
www.knaus.com/vantiwww.knaus.com/vanti  

TEKNISKE DATA

Planløsninger 3

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

Lengde cm (min/maks) 599 / 696

Bredde cm (ytre/indre) 220 / 205

Høyde cm (ytre/indre) 271 - 276 / 196

Bodelsdør (standard) KOMFORT

Bodelsdør (ekstrautstyr) PREMIUM / EXKLUSIV

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen:

550 MF, 640 MEG, 650 MEG

 2 personer    Familie med barn    Familie med barn eller gruppe med 4 voksne

Hvem er du? Hvem er du?Hva er dine ønsker? Hva er dine ønsker?

Finn ut mer på  Finn ut mer på  
www.knaus.com/vanti-pluswww.knaus.com/vanti-plus 

TEKNISKE DATA

Planløsninger 2

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

Lengde cm (min/maks) 699 / 747

Bredde cm (ytre/indre) 220 / 205

Høyde cm (ytre/indre) 290 / 196

Bodelsdør (standard) KOMFORT

Bodelsdør (ekstrautstyr) PREMIUM / EXKLUSIV

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen:

650 MEG, 700 LF

S = Standard O = Ekstrautstyr  floorplanfinder.knaus.com 
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Fås også som spesialmodell. *Fås også som spesialmodell.

DEN DYNAMISKE

Med den smidige VAN TI mestrer 
du også trange svinger uten 
problemer. Og takket være den 
innovative KNAUS FoldXpand-
hekkonstruksjonen kan du glede 
deg over den største bodelen 
i klassen med enestående 
komfortdetaljer. Det til tross for 
kompakte utvendige mål!

For alle som syns at kjørekomfort 
er minst like viktig som bokomfort, 
er VAN TI PLUS på MAN TGE den 
perfekte følgesvenn. Med et stort 
utvalg av kjøreassistansesystemer 
og forskjellige typer drift (Opsjon, 
bla. 4x4) kan du tilpasse bilen 
akkurat slik du vil ha den.

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

VAN-SENSJONELT! Vår 
VAN-SENSJONELT! Vår 

populære VAN TI nå også på populære VAN TI nå også på 

MAN TGE MAN TGE 
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SKY TIL!VE TI
DEN UKONVENSJONELLE UNIVERSALGENIET

fra side 84

fra side 70

Finn ut mer på Finn ut mer på 
www.knaus.com/livetiwww.knaus.com/liveti  

TEKNISKE DATA

Planløsninger 4

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

Lengde cm (min/maks) 644 / 752

Bredde cm (ytre/indre) 232 / 218

Høyde cm (ytre/indre) 279 / 200

Bodelsdør (standard) KOMFORT

Bodelsdør (ekstrautstyr) PREMIUM / EXKLUSIV

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen:

590 MF, 700 MEG

 2 personer    Familie med barn    Familie med barn eller gruppe med 4 voksne

Hvem er du? Hvem er du?Hva er dine ønsker? Hva er dine ønsker?

Finn ut mer på  Finn ut mer på  
www.knaus.com/skytiwww.knaus.com/skyti 

TEKNISKE DATA

Planløsninger 3

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

Lengde cm (min/maks) 696 / 750

Bredde cm (ytre/indre) 232 / 218

Høyde cm (ytre/indre) 279 / 200

Bodelsdør (standard) KOMFORT

Bodelsdør (ekstrautstyr) PREMIUM / EXKLUSIV

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen:

650 MF, 650 MEG, 700 MEG

  floorplanfinder.knaus.com S = Standard O = Ekstrautstyr
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Fås også som spesialmodell.

L!VE TI er moderne og 
ukonvensjonell, og den viser 
vei: Dette er en bobil som ser 
innbydende ut og har masse 
oppbevaringsplass. Med sin helt 
spesielle utnyttelse av plassen og 
de store mulighetene for ekstra 
last, er den perfekt egnet for par 
og små familier.

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

Ønsker du deg et stort utvalg av 
forskjellige planløsninger for å finne 
den som passer 100 % til deg? Med 
de forskjellige SKY TI-modellene 
finner du et passende karosseri for 
alle typer reiser. Dette har i årevis 
vært en bestselger, og det er ikke 
uten grunn!



14 15|

L!VE WAVE SKY WAVE

fra side 98

fra side 112
DEN ALLSIDIGE HALVINTEGRERT MED SENKESENG

Finn ut mer på Finn ut mer på 
www.knaus.com/livewave
www.knaus.com/livewave  

TEKNISKE DATA

Planløsninger 5

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

Lengde cm (min/maks) 698 / 752

Bredde cm (ytre/indre) 232 / 218

Høyde cm (ytre/indre) 294 / 215

Bodelsdør (standard) KOMFORT

Bodelsdør (ekstrautstyr) PREMIUM / EXKLUSIV

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 650 MG

 2 personer    Familie med barn    Familie med barn eller gruppe med 4 voksne

Hvem er du? Hvem er du? Hva er dine ønsker?

Finn ut mer på  Finn ut mer på  
www.knaus.com/skywave
www.knaus.com/skywave 

TEKNISKE DATA

Planløsninger 3

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

Lengde cm (min/maks) 698 / 752

Bredde cm (ytre/indre) 232 / 218

Høyde cm (ytre/indre) 284 / 200

Bodelsdør (standard) KOMFORT

Bodelsdør (ekstrautstyr) PREMIUM / EXKLUSIV

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 650 MEG

Hva er dine ønsker?

  floorplanfinder.knaus.com S = Standard O = Ekstrautstyr
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Fås også som 
jubileumsmodell.

Med senkeseng som standard er 
L!VE WAVE perfekt for alle som vil 
ha muligheten til å invitere med 
venner på tur. Med et topp forhold 
mellom pris og kvalitet og moderne 
design oppfyller den feriedrømmen 
for alle som vil nyte  
livet i fulle drag.

Fleksible sengeplasser er viktig, men 
det er også bokomfort og utvendige 
mål. SKY WAVE overbeviser på alle 
områder og kan med den ekstra 
store senkesengen by på to separate 
soveområder. Med ekstra stor ståhøyde 
på 200 cm ved en utvendig høyde på bare 
284 cm er dette et perfekt eksempel på 
en delintegrert med senkeseng.

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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4

2

1. STABIL PRO.TEC RAMME 2

Pro.Tec-rammen er en spesielt solid 
aluminiumsramme, som forbinder alle 
vegger og tak med hverandre. Det forbedrer 
påbyggets stabilitet og dermed også levetiden 
til hele kjøretøyet. 

2. INNOVATIV FoldXpand-
HEKKONSTRUKSJON 2

På grunn av den enestående tredimensjonale 
konstruksjonen danner FoldXpand-
hekkonstruksjonen og den integrerte 
baklyktholderen en helt jevn flate. Dette ser 
stilig ut og gir maksimal plass i bodelen, selv 
om de utvendige målene er så kompakte.
 
3. KNAUS CATEYE evolution 
BAKLYS 2

KNAUS CATEYE evolution-baklysene har 
tredimensjonal lysgeometri, dynamiske 
LED-blinklys i tonet glass. De videreutvikler 
designen til den enestående KNAUS-
nattsignaturen. Samtidig økes sikkerheten.

4. UTMERKET GRP-BASE 2

For å beskytte undergulvet optimalt mot 
påvirkning av vær, steinsprut eller lignende, 
legger vi et tykt, motstandsdyktig GRP-lag.

5. HOLDBAR TVT KONSTRUKSJON 3

Den funksjonelle sandwich-konstruksjoner 
laget av aluminium og isolasjonsmateriale 
(XPS eller EPS) med forsterkninger av 
polyuretanplast, og limt konstruksjon gjør hele 
påbygget mer stabil, mer rustfri, mer holdbar. 

6. ROBUST HØY-STYRKE GRP-ROOF 1

GRP er ikke det samme som GRP. 
Avhengig av hvor høyt glassinnholdet er, 
varierer motstandskraften. For maksimal 
haglbeskyttelse, har vi derfor gått for for 
Høystyrke-varianten med nesten tre ganger så 
høyt glassfiberinnhold som standard GRP.

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt

KNAUS KAROSSERI
K

AR
O
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ER

I

SUPER TEKNOLOGI FOR  
ALLE ÅRSTIDER
Optimalt designet for de mest reiselystne. Vår bobil 
oppfyller alle dine ønsker for en perfekt ferie. Intelligent 
konstruksjon, tallrike nyskapninger og praktiske 
detaljer sørger for det. Summen av alt dette vil gjøre 
ferieturen din til en enestående opplevelse.
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Perfekt fra topp til tå. Alle hjem trenger et trygt fundament. Slik er det også med 
våre kjøretøyer. Derfor satser vi på chassis fra Fiat og MAN. Vi vurderer alltid hvilket 
chassis som passer til hver enkelt modellserie, hvem den er laget for og hvordan vi kan 
hente ut mest mulig med hensyn til kjøring og hviletid. 1. GJENNOMTENKT EKSTERIØRDESIGN 1

Når det gjelder eksteriørdesign, passer vi alltid på at 
basisbilens formspråk integreres i delene fra KNAUS. 
Det ser man for eksempel på overbygget over 
førerhuset med sine usynlige skrueforbindelser. Den 
markante fronten og frontgrillen står i stil. Førerhuset 
er harmonisk integrert i karosseriet slik at hele bobilen 
får en dynamisk silhuett. 

2. INTERIØR SOM I EN BIL 1

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

3. MODERNE KJØREKOMFORT 1

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

4. INTELLIGENTE ASSISTENTSYSTEMER 2

Oppmerksomhetsassistent 3, trafikkskiltgjenkjenning 3, 
elektronisk startsperre 1,… Listen over moderne 
kjøreassistentsystemene er lang. Mange av dem 
er allerede standardutstyr i våre kjøretøyer, for 
eksempel nødbremsassistenten i kjøretøyer på MAN 
TGE. I tillegg kan du tilpasse din KNAUS etter dine 
behov med flere opsjoner som ekstrautstyr.

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt

Alle opsjonene og m
er informasjon om  

Alle opsjonene og m
er informasjon om  

KNAUS-modellserier finner d
u på  

KNAUS-modellserier finner d
u på  

configurator.knaus.c
om/no

configurator.knaus.c
om/no  

I oversikten over modellseriene fra side 10 kan du lese mer om grunnmodellene.

Topp kjørekomfort og sikkerhet: D
en 

Topp kjørekomfort og sikkerhet: D
en 

2-kanals luftfjæringen er stan
dard i alle 

2-kanals luftfjæringen er stan
dard i alle 

bobiler fra KNAUS på MAN TGE
bobiler fra KNAUS på MAN TGE
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KNAUS KAROSSERI

Sommeren 2021 skjedde et et generasjonsskifte mht. basisbilen fra FIAT, fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Av organisatoriske grunner var det ikke mulig  
å trykke katalogen senere for å få denne endringen med på bildene. Bilder av DUCATO vil derfor delvis være av den gamle modellen.
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Et fullt ut gjennomtenkt konsept for en vellykket 
ferie. Den perfekte bobil er sammensatt av utallige 
praktiske og elegante detaljer av høyeste kvalitet. I 
tillegg kommer også ekstra transportvariasjoner og 
fremragende forsyningsløsninger.
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1. OPTIMAL GASSFORSYNING 1

For at kontroll og bytte av gassflasker skal bli 
enklest mulig for deg, har vi bygd inn et spesielt 
gassflaskeuttrekk 2, 3. Dette er beregnet for to 
gassflasker på 11 kg, og gjør innlasting og bytte 
av flasker lettere. De nye gasstrykkregulatorene 
fra TRUMA 3 kan enkelt tilbakestilles og har en 
større og tydeligere statusvisning. Kombinert med 
et lett utbyttbart gassfilter 3, sikrer det at hele 
gassanlegget og alle gassdrevne apparater blir 
effektivt beskyttet. Smussrester blir samlet opp i en 
utbyttbar filterpad, slik at det ikke er nødvendig å 
bytte ut filterpatronen. 

2. THULE SYKKELSTATIV 3

For å sikre et stabilt feste bak på bobilen for dine 
sykler kan du velge å montere den betjeningsvennlige 
Thule Lift V 16. Ved hjelp av heisfunksjonen som 
kan senkes hele 70 cm blir av og på-lasting av 
syklene enda enklere. En integrert sikkerhetsramme 
sørger for at syklene blir holdt sikkert og stabilt på 
plass under kjøringen. Justerbare hjulholdere kan 
enkelt tilpasses forskjellige hjulstørrelser, for alt fra 
Mountain-bikes til barnesykler.

3. SENTRAL ServiceBox 1 & VANNFILTER 3

En komplett sentral for forsyningselementene samlet 
på ett sted. Gjennom dekselet i sideveggen kommer 
du raskt og enkelt til alle viktige elementer. Du finner 
utførlig informasjon om service-boksen fra side 28. 
Informasjon om vannfilter-systemet finner du fra 
side 29. 

4. VELOCATE GPS-TRACKER 3

Det innovative GPS-sporingssystemet fra Velocate 
arbeider med intuitiv appstyring og stille alarm-
modus. Hvis bobilen skulle bli stjålet, kan Velocate 
hjelpe til med å finne den igjen. Systemet fungerer i 
opptil 3 måneder uten strømtilkobling og oppfyller 
alle dine ønsker. GPS-sporingen kan utvides med 
Bluetooth-sensorer. Med gassflaske-, temperatur- og 
bevegelsessensor kan du gjøre bilen smart. Hvis du 
ønsker det, kan du få beskjed når sensorene merker at 
noe endrer seg.

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt

I VAN TI bygger vi inn en 
gasskasse på langs. 

Det 

I VAN TI bygger vi inn en 
gasskasse på langs. 

Det 

har fordelen ved at
 to gassflasker på 

har fordelen ved at
 to gassflasker på 

 kg kan stå  kg kan stå 

ved siden av hvera
ndre, og at de er l

ette å bytte

ved siden av hvera
ndre, og at de er l

ette å bytte

Enda flere lastemuligheter får du Enda flere lastemuligheter får du 

med det integrerte h
ekk-stativet 

med det integrerte h
ekk-stativet 

med avtagbart tilhen
gerfeste. 

med avtagbart tilhen
gerfeste. 
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Vårt fokus er fremtidsretted konstruksjon av 
høy kvalitet! Hva er ett av de viktigste punktene når 
du designer en bobil? Helt klart levetiden. Og for å 
kunne stole hundre prosent på kjøretøyet, bruker vi 
kvalitetsmaterialer i hvert mobilt hjem, for eksempel våre 
optimalt isolerende GRP takdeksler.
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På taket til førerhus
et bruker vi i VAN TI topp 

På taket til førerhus
et bruker vi i VAN TI topp 

moderne LFI-teknologi (long fib
re injection) med 

moderne LFI-teknologi (long fib
re injection) med 

integrert isolasjon. 
Fordi vi bruker fiber

forsterket 

integrert isolasjon. 
Fordi vi bruker fiber

forsterket 

polyuretan er komponentene ekstra le
tte, samtidig 

polyuretan er komponentene ekstra le
tte, samtidig 

som de er stabile og m
otstandsdyktige selv

 i 
som de er stabile og m

otstandsdyktige selv
 i 

ekstrem varme og kuldeekstrem varme og kulde

1. GRP-TAKDEKSEL 1

Valgfritt tilgjengelig med et stort 
panoramatak, karakteristisk design, 
i strukturen av innebygd isolasjon og 
selvfølgelig maksimal hagl sikkerhet.

2. INGEN SYNLIGE 
SKRUEFORBINDELSER 1

Uansett hvor det er mulig og i en 
konstruktiv forstand, jobber vi for et 
rent, elegant utseende.

3. HJULBUE MED  
EPP-ISOLERING 1

Optimal støykomfort ved kjøring, 
beste isolasjon når du står. EPP er 
et høyteknologisk materiale uten 
kompromiss: Lett, støtbestandig, 
varmebestandig og stabil.

4. LUKKET OG LÅST, ENKELT  
OG SIKKERT 1, 2, 3 

 
Flere låser og likevel kan de betjenes med 
bare en hånd. Vi har satset på maksimal 
komfort i form av deksler med enhånds 
betjening 1. I tillegg sørger dobbelt-
pakninger1 for at ikke ferieopplevelsen 
blir forstyrret av kraftig regn eller 
kjørevind. Du behøver heller ikke åpne 
eller lukke hvert enkelt deksel for seg. Vi 
har bygd inn en komfortabel sentrallås 2, 3  
for garasjedørene og service-dekslene 
slik at du kan betjene disse med bare et 
enkelt trykk på knappen. Alarmanlegget 3 
sørger i tillegg for optimal beskyttelse.

5. KVALITETS-FOLIE 1

Tidløs design er ikke nyttig hvis bilen ser 
gammel ut etter bare noen få år. Det er 
derfor vi kun bruker høykvalitetsfilmer 
fra anerkjente leverandører som 3M, 
Avery og Oracal.

1 Universalserie
2 Modellavhengig
3 Valgfritt
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I oversikten over byggeseriene fra side 10 kan du lese mer om standarddører og varianter som fås som ekstrautstyr.

Velkomstlysene på KNAUS 
Velkomstlysene på KNAUS 

EXKLUSIV-døren er et høyde
punkt

EXKLUSIV-døren er et høyde
punkt

På de klappbare På de klappbare 
knaggene har du knaggene har du 
klærne dine lett klærne dine lett 
tilgjengelig akkurat tilgjengelig akkurat 
der du trenger demder du trenger dem

KNAUS BODELSDØRER

UTSTYR 1. KOMFORT 2. PREMIUM 3. EXKLUSIV

Tetning mot slagregn (dobbelt tetning)

Vindu inkl. avblending --

Automotivt lukkesystem

Flere låser --

Skjulte hengsler --

2 knagger, sammenleggbar

Multifunksjonell veske --

Paraplyrom --

Dørholder med stopp-funksjon --

Sentrallås -- --

Velkomstlys -- --

Våre moderne nøkler glir Våre moderne nøkler glir 

lett i lås, og takket
 være den 

lett i lås, og takket
 være den 

glatte overflaten he
kter de seg 

glatte overflaten he
kter de seg 

heller ikke fast i bu
kselommen

heller ikke fast i bu
kselommen

Stig på! Ferie med bobil fra KNAUS. Med våre 
forskjellige bobil-bodelsdører er alle dører åpne. For 
at slagregn og annen påvirkning fra vær og vind skal 
holdes ute, er alle KNAUS bodelsdører utstyrt med en 
vannfast dobbelt tetning. Variantene er dessuten 
utstyrt med et automotivt, spesielt stillegående 
lukkesystem. Alt etter planløsninger kan de 
også fås ekstra brede.
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Vi tilbyr nå Vi tilbyr nå 
også 700 mm. også 700 mm. 
bred bodelsdør!bred bodelsdør!

Døra med myggnetting Døra med myggnetting 

(valgfritt) er perfek
t 

(valgfritt) er perfek
t 

integrert og holder
 mygg 

integrert og holder
 mygg 

og fluer uteog fluer ute

Den multifunksjonelle vesk
en fra 

Den multifunksjonelle vesk
en fra 

KNAUS er perfekt når du 
skal 

KNAUS er perfekt når du 
skal 

handle i nærbutikke
n

handle i nærbutikke
n
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Hvis en bobil skal tilby samme komfort som hjemme, er 
det nødvendig med forsyningsteknologi. I VAN TI, som er 
eksempelet vårt her, og i alle andre bobiler fra KNAUS, er 
denne plassert slik at du alltid har best mulig vektfordeling 
hvis bilen er riktig lastet. Og selvfølgelig passer vi på at 
tilkoblingene til de enkelte funksjonene er lette å nå.
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Ladebooster gjør at
 

Ladebooster gjør at
 

bobilbatteriene lade
s 

bobilbatteriene lade
s 

opp raskt og effekti
vt 

opp raskt og effekti
vt 

når motoren er i gangnår motoren er i gang

1. ServiceBox

2. Ferskvannstank

3. Gråvannstank

4. Batterier

5. Gassylindere

KNAUS FORSYNINGSTEKNOLOGI

Velorganisert! Fordi alt elektrisk u
tstyr er 

Velorganisert! Fordi alt elektrisk u
tstyr er 

plassert sentralt i 
bilen, som her i VAN TI i 

plassert sentralt i 
bilen, som her i VAN TI i 

hekkgarasjen, har du
 full oversikt og let

t tilgang 

hekkgarasjen, har du
 full oversikt og let

t tilgang 

til alle viktige funk
sjoner. Det sparer tid når 

til alle viktige funk
sjoner. Det sparer tid når 

noe må vedlikeholdesnoe må vedlikeholdes

Mer informasjon om den praktiske 
Mer informasjon om den praktiske 

ServiceBoksen finner du på 
neste side

ServiceBoksen finner du på 
neste side

DITT VALG: AGM-KAROSSERIBATTERI ELLER LITIUMIONBATTERI?

AGM-karosseribatteriene er en videreutvikling av gel-batteriene. De 

takler litt mer strøm og har en kortere absorpsjonstid. 

•  Gjennomprøvd AGM-batteriteknikk med økonomisk forhold mellom 

kostnader og nytte helt fra første amperetime (Ah)

•  Tåler mange sykluser, er vedlikeholdsfrie og motstandsdyktige mot 

kulde

•  Enkel og ukomplisert bytte 

•  Perfekt for helge- og sommerferiecampere og for globetrottere som 

bare av og til trenger apparater som føner og TV

De nye litiumionbatteriene overbeviser med høy kapasitet og rask, 

ukomplisert lading.

•  Inntil 50 % mindre vekt sammenlignet med AGM-batterier

•  Raskere strømopptak og utnyttelse av hele den nominelle kapasiteten uten 

at ytelsen blir dårligere, uavhengig av strømstyrken

•  Lengre levetid, signifikant forbedret hurtiglading

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

strøm

Mer power: De nye litiumionbatteriene 
Mer power: De nye litiumionbatteriene 

(ekstrautstyr) er v
år anbefaling for all

e 
(ekstrautstyr) er v

år anbefaling for all
e 

som bruker bobilen mye, som liker å ha 
som bruker bobilen mye, som liker å ha 

det behagelig og væ
re uavhengige. Da har 

det behagelig og væ
re uavhengige. Da har 

du mer i reserve når du
 står stille lenge.

du mer i reserve når du
 står stille lenge.

NEW



28 29|
FO

RS
Y

N
IN

GS
TE

K
N

O
LO

GI KNAUS FORSYNINGSTEKNOLOGI

Koble til, fyll, tøm vår ServiceBoks har alt 
du trenger av funksjonalitet. I serviceboksen 
har du tilgang til alle de nødvendige og mest 
brukte funksjoner på et sted.

NEW

Effektiv ultrafiltrerin
gsmembran  

Effektiv ultrafiltrerin
gsmembran  

som fjerner 99,999 % av små partikler 
som fjerner 99,999 % av små partikler 

og bakterier fra led
ningssystemet

og bakterier fra led
ningssystemet

DET NYE bluuwater-VANNFILTERET

Rent vann uansett hvor du måtte befinne 

deg. Det nye bluuwater-vannfilteret fjerner 

bakterier og små partikler nesten fullstendig 

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

kjøretøyer fra Knaus Tabbert. Filterpatronen 

kan byttes ut og inneholder en effektiv 

ultrafiltreringsmembran. Den monteres 

vertikalt eller horisontalt mellom vanntank og 

ledningssystem. Patronen har en filterkapasitet 

på opptil 8 000 liter. Ved hjelp av en timestrip-

indikator i kjøretøyet

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

bluuwater-patronen må byttes senest etter seks måneder, alt 

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

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

•  Effektiv ultrafiltreringsmembran som fjerner 99,999 % av små 

partikler og bakterier fra ledningssystemet

• Filterkapasitet: 8 000 l

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

1.  Fylling av ferskvannstank

2. Fersk- og gråvanntank Rengjøringsåpning

3. Tappekraner for ferskvann og gråvann

4.  Kabelgjennomføring 
For at kabelen skal legges pent, er gjennomgangen 
isolert med tanke på skadedyr og kulde.

5.  Varmtvannstank 
Her kan du med ett enkelt håndgrep dra i snora for å få 
varmlufttilførsel til vanntankene.

6. Strøminntak

7.  Sikkerhetsventil for kulde 
Ved særlig lave temperaturer vil sikkerhetsventilen 
tømme rør og tank for vann for å unngå frostskader.

8.  bluuwater vannfilter  
I alle våre bobiler sørger vannfiltersystemet fra 
bluuwater for hygienisk ferskvann (ekstrautstyr). Med 
click-systemet er det enkelt å bytte filter, helt uten 
verktøy.

PRAKTISK ServiceBox
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Komfort og valg av tidsriktig interiør. Det er 
en utfordring å få en leilighet med bad, soverom, 
stue og kjøkken kompakt nok til å passe på veien. 
Den andre er intelligente detaljløsninger, som for 
eksempel dimbart omgivelseslys, som vil gjøre 
stuen din til favorittstedet ditt.
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* Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder 
apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop

1. REISEAPOTEKET MEDIKIT 1

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

2. HØY MATERIALKVALITET 1 
 

Materialer av høy kvalitet danner grunnlag for lang levetid. 
På grunn av dette bruker vi massive støpejernsrister, 
ripebestandig rustfri stålkummer, høykvalitets metallhåndtak 
og mye mer.

3. HEADUP DISPLAY 2, 3 & NAVIGASJONSSYSTEM 3

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

4. DIMMBAR OMGIVELSESBELYSNING 3

Høykvalitets magnetisk fellelås gjør den variable bruk av døren 
på badet mulig, på den annen side, lukker den forsiktig og 
nesten lydløst.

5. KLIMAANLEGG 3 

Ved ekstra høye temperaturer sørger våre valgbare klima-
anlegg for behagelig avkjøling i bobilen. I førerhuset hardu 
valget mellom manuell eller automatisk styring, ogalltid med 
pollenfilter inkludert. Klimaet i boligdelenreguleres av anlegget 
Dometic Freshjet 2200 (OEM). Ved hjelpav individuelt innstilte 
luftstrømmer i forskjellige retninger,sørger dette for behagelig 
luftfordeling i de forskjelligeområder. Dette kan også enkelt 
styres med fjernkontrollen. Dessuten har det en varmefunksjon 
som kan avfukte luften.

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt

Bodyguard for servis
e og 

Bodyguard for servis
e og 

glass: Med silwyREADY står 
glass: Med silwyREADY står 

magnetiske kopper og
 kar trygt 

magnetiske kopper og
 kar trygt 

når du kjører. Hvordan dette når du kjører. Hvordan dette 

systemet fungerer, får du 
vite 

systemet fungerer, får du 
vite 

på side 139 på side 139 

Nå kan du strømme 
Nå kan du strømme 

yndlingsseriene og y
ndlingsfilmene 

yndlingsseriene og y
ndlingsfilmene 

dine også i ferien. M
ed de nye 

dine også i ferien. M
ed de nye 

SMART TV-ene inkl. HD-tuner 
SMART TV-ene inkl. HD-tuner 

(ekstrautstyr) i bo-
 og soveområdet 

(ekstrautstyr) i bo-
 og soveområdet 

har du mange muligheterhar du mange muligheter
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5

1. MASSIVE ALUMINIUMSPROFILER 1

Møblementet er et viktig bidrag til stabiliteten av 
hele strukturen. Dette er grunnen til hvorfor vi bruker 
høyfaste aluminiumsprofiler til vårt møblement. 
Disse profilene er mer stabile enn solide tre profiler og 
merkbart lettere.

2. MYKLUKKENDE SKAPDØRER AV HØY 
KVALITET 1

Ingen skrangling eller knirking. Takket være høy-
kvalitets hengsler, lukker de myk-lukkende skapdørene 
seg skånsomt og helt uten at du trenger å gjøre noe.

3. SOLID FESTETEKNOLOGI 1

Vårt møblement er er bundet sammen som standard 
med en utdypet ankerteknologi. På denne måten, 
oppnår vi et høyt nøyaktighetsnivå og en mye mer 
stabil møbelkonstruksjon som gir deg glede selv etter 
mange år.

4. RIPEBESTANDIG HPL OVERFLATER 1

Høytrykks laminat brukes spesielt for å tåle tyngde, 
f.eks. i kjøkken. Den mangelags konstruksjonen er 
produsert under veldig høyt trykk og forseglet med 
spesielt motstandsdyktig dekke. Dette gjør våre 
arbeidsflater og bordflater svært ripebestandige.

5. STABIL SOFT-CLOSE FULLT 
UTTREKKBARE 1

For skuffeforlengningene våre, jobber vi sammen 
med kvalitetsleverandør GRASS, som ellers i 
hovedsak leverer merkevaremøbler. Takket være 
uttrekkssystemet, kan skuffene komfortabelt 
forlenges. De er presise og lukker seg forsiktig.

1 Universalserie 2 Modellavhengig

KNAUS MØBELKONSTRUKSJON

Vi bygger møbler som skaper et godt inneklima. 
Kravene til møblene i vårt bobilene er enormt høye. 
Med appellerende design og rikelig med lagringsplass. 
Levetid, Intelligente konstruksjoner og teknologi som 
holder i livstid – dette er vår målsetting.

UTSMYKKET INTEGRERT MØBELBYGGING 2

Luftsirkulasjon er noe av det viktigste for behagelig 
og sunn innendørs omgivelser.

Takskap: 
De er utformet spesielt stabilt og montert på avstand 
fra veggene. Resultatet: Luften kan sirkulere uhindret 
bak kabinettene. Kondensering er forhindret i skapet, 
og klær og varer forblir alltid behagelige, tørre og 
friske.

Kjøkkenblokk: 
All møblementet er ventilert bak, slik at 
oppvarmingen kan bli optimal. De åpne 
bakventilasjonsåpningene sikrer en perfekt 
sirkulasjon av varmluften og dermed en hyggelig 
varme i kjøretøyet.
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3
4

5

1a

1b

Smart møbeldesign og med god 
Smart møbeldesign og med god 

gjennomlufting sørger for et gjennomlufting sørger for et 

behagelig soveklimabehagelig soveklima

1. UTMERKEDE EVOPORE  
HRC-MADRASSER 1  

 
30 % lettere og 40 % lavere tap av fasthet i forhold 
til sammenlignbare kaldskummadrasser. Her dannes 
ingen groper, selv ikke hvis du alltid ligger på samme 
side. 5-sonemadrassene EvoPore (1a) skjemmer 
deg ikke bare bort med deilig sovekomfort, de 
overbeviser også med sin holdbarhet. For High 
Resilience Climate-teknologien sørger for at 
madrassen holder seg elastisk, selv ved tøffe 
klimatiske betingelser. For enda mer eksklusiv 
sovekomfort sørger WaterGel-overmadrassene (1b) 
på inntil 50 mm (ekstrautstyr). Skumstoffet smyger 
seg inntil kroppen, men slipper også gjennom luft.

2. OPTIMALE SENGEBUNNER 1  
 

En god og behagelig søvn er viktig når du er på tur. 
Nettopp derfor har vi konstruert sengebunner av 
meget høy kvalitet. Disse er standard i våre bobiler. 
Avstanden mellom spilene sikrer topp komfort og 
samtidig god gjennomlufting. 

3. OPPBEVARINGSPLASS,  
STIKKONTAKTER & BELYSNING 2 

 
Lese litt i sengen, lade opp mobilen om natten og ha 
brillene innen rekkevidde. For alt dette og enda mer 
finner du behagelig, dimbar belysning, gjennomtenkt 
oppbevaring og stikkontakter i sovedelen.

4. ROMDELERE 1  

& VEGGKLEDNING AV STOFF 1 
 

Spesielt når mange reiser sammen og når familien 
er stor, er privatlivet en viktig faktor for at natten 
skal bli god. Da kan du bruke romdelere av stoff, som 
kan trekkes for og som gir behagelig beskyttelse 
mot innsyn. Med Soft Touch-veggkledningen blir 
sovedelen ekstra koselig.

5. UTVIDELSE AV SENGER 2, 3

Selvfølgelig vil vi at du skal ha så mange 
soveplasser som mulig. Derfor har vi sørget for 
spesielle detaljer som for eksempel den variable 
utvidelsen av fotenden på de franske sengene, 
eller madrassinnleggene og de skreddersydde 
sengebunnene på hjul for enkeltsengene. 

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 ValgfrittMed våre skreddersy
dde 

Med våre skreddersy
dde 

stretchlakener (eks
trautstyr) 

stretchlakener (eks
trautstyr) 

ligger du enda bedreligger du enda bedre

KNAUS SOVEKOMFORT

Sove som en prinsesse og våkne frisk og uthvilt. For at du alltid 
skal være uthvilt og opplagt til en ny feriedag, er utformingen av 
senger og madrasser spesielt viktig for oss. Konseptet vårt omfatter 
materialer av høy kvalitet, gjennomtenkte detaljer og løsninger som 
kan tilpasses individuelt.

SO
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I senkesengene vår
e sørger stigen 

I senkesengene vår
e sørger stigen 

for at det er enkel
t å komme 

for at det er enkel
t å komme 

opp, og sikkerhetsn
ettet for at 

opp, og sikkerhetsn
ettet for at 

du sover trygtdu sover trygt
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201 x 85 cm201 x 77 cm

GjestesengGjesteseng

Gjesteseng 2Gjesteseng 2

KNAUS SENGEALTERNATIVER

ENKELTSENGER VAN TI 650 MEG

ENKELTSENGER
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QUEEN SIZE SENG

HALVANNEN SENG

SENKESENG

GJESTESENG

TVERRGÅENDE 
SENGERMANGE GODE ALTERNATIVER: SE 

VÅRE ALTERNATIVE SENGELØSNINGER
Noe av det viktigste for en behagelig ferietur vil være: Hvordan er 
sengene? Ønsker du store enkeltsenger eller ligger du like gjerne på 
tvers… Uansett hva du velger så vil du alltid kunne glede deg over 
KNAUS-kvalitet og behagelig komfort i sengen.

Fleksibel og bekvem. Sittegruppen kan bygges 
om til en ekstra soveplass for en til to personer, 
alt etter planløsning (delvis ekstrautstyr). 

Raus på alle måter. På inntil 210 cm lengde har 
her alle den plassen de trenger. Med sengebunn 
som kan rulles sammen og spesialtilpasset 
polster (valgfritt) har du en komfortabel 
dobbeltseng på en-to-tre.

Planløsninger: 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

Koselig integrert. Ved å bruke hele kjøretøyets 
bredde, utnyttes plassen ekstra effektivt og du 
får inntil 212 cm lange senger.

Planløsninger: L!VE WAVE 650 MG

Plassbesparende. Sengen er langsgående og 
gir inntil 201 x 142 cm liggeflate. Bad og seng 
er plassert ved siden av hverandre og frigjør 
ekstra plass til oppholdsrommet.

Planløsninger: 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

Behagelig hvile er viktig. Queen size sengen 
med opptil 192 x 162 cm liggende overflate er 
enkelt tilgjengelig fra begge sider. Ved siden 
av sengen på begge sider finner du i tillegg et 
stort klesskap med stang for kleshengere. 

Planløsninger: L!VE WAVE 650 MX, 700 MX

Avslappet og nedfelt. Senkesengen (på inntil 
195 x 140 cm) har en senkemekanisme av høy 
kvalitet og kan lett senkes ekstra langt ned. 
Slik får du et separat soveområde. Når sengen 
ikke brukes, har du en komfortabel ståhøyde i 
bodelen.

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

Mer informasjon om standard- og ekstrautstyr samt 
nøyaktige mål for sengene finner du i prislisten og på 

 configurator.knaus.com/no
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KOMPAKT KJØKKEN VAN TI 550 MF

VINKELKJØKKEN VAN TI PLUS 700 LF

LANGSGÅENDE KJØKKEN SKY WAVE 650 MEG

VINKELKJØKKEN

Kjøleskapet er, avhen
gig av 

Kjøleskapet er, avhen
gig av 

modelltype, plassert 
overfor eller 

modelltype, plassert 
overfor eller 

ved siden av kjøkk
enapparatene. 

ved siden av kjøkk
enapparatene. 
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LANGSGÅENDE KJØKKEN

KOMPAKT KJØKKEN

Syns du at kjøkkenet er det viktigste rommet i huset? Eller er du blant 
dem som ikke trenger noe annet enn en god og nærende frokost? 
Uansett hvilken type du er, i vårt utvalg av kjøkken er det noe for 
enhver smak. Fordi et kjøkken må tåle store belastninger og oppfylle 
høye krav, legger vi spesielt stor vekt på robuste benker og utstyr av 
høy kvalitet. Et gjennomtenkt konsept med korte avstander og masse 
oppbevaringsplass er standard for alle kjøkken fra KNAUS.

KJØKKENVARIANTER HELT 
ETTER DIN SMAK

Romslig L-form. Med utvidelsen av kjøkkenele-
mentet i en L ut mot rommet, kan oppvaskkum 
og komfyr plasseres i vinkel. L-formen gir ekstra 
arbeidsplass og sparer plass. I tillegg skaper den 
også en moderne, ledig stil. 

Planløsninger: 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

Vidunderlig romslig. Kjøleskapet står her se-
parat ved siden av kjøkkenelementet. Dermed 
har du hele kjøkkeninnredningen tilgjengelig 
som oppbevaringsplass, og du har plass til et 
ekstra stort kjøleskap på inntil 142 liter. 

Planløsninger: 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

Effektiv romløsning. Takket være den 
kompakte plasseringen med kjøleskap 
integrert i kjøkkeninnredningen, 
er det kompakte kjøkkenet ekstra 
plassbesparende. På denne måten åpnes 
synsaksene og gir en maksimal romfølelse. 

Planløsninger: VAN TI 550 MF
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BADEROMSLØSNINGER: 
FRA KOMPAKT TIL ROMSLIG
Når man ikke vil bestemme i dag hvor reisen skal gå i morgen, 
er det en stor fordel å ha med seg sin egen wellness-oase. 
Når vi designer badene våre, legger vi stor vekt på at alt 
er brukervennlig, at det er nok oppbevaringsplass og at 
atmosfæren stemmer. Konseptet er at badet skal være så 
romslig som mulig, uten å ta for stor plass.

LANGSGÅENDE 
BADEROM

Den dreibare veggen danner på den ene siden 
et meget romslig dusjkabinett, og på den andre 
siden er vaskeservanten plassert. Et veggskap 
over toalettet gir masse plass til kosmetikk og 
lignende.

Planløsninger: 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 
BADEROM

Smart deling. Fastmontert servant, fastmon-
tert dusj og likevel masse rom med kompakte 
dimensjoner. Det intelligente designet gjør det 
mulig. Et romslig speilskap og flere hyller rom-
mer alt du trenger på badet.

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

QUICK BADEROM

Effektiv utnyttelse av plassen. Ved 
planløsninger med fransk seng gir det 
variable badet med lettstelt benktoalett og 
dusjkabinett høy komfort, uten å ta mye plass. 
Den separate servanten er perfekt integrert i 
oppholdsrommet. (avhengig av planløsning)

Planløsninger: 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

Komfort på alle kanter. L!ve-baderommet har 
et separat dusjkabinett som kan forbindes med 
servantområdet og adskilles fra bodelen med en 
romdeler av stoff. Det kompakte servantrommet 
med dreibart kassettoalett kan også adskilles 
med en variabel romdeler.

Planløsninger: L!VE WAVE 650 MX

L!VE BADEROMElegant romslighet. Døren til vaske -og 
toalettrommet fungerer samtidig som romdeler 
mot bodelen. Ved behov kan det da bli et 
ekstra stort baderom. Det separate og romslige 
dusjkabinettet med beslag av høy kvalitet og 
praktiske hyller er et ekstra høydepunkt. 

Planløsninger: SKY TI 700 MEG, SKY WAVE 700 MEG

ROMSLIG 
BADEROM

ROMSLIG BADEROM SKY TI 700 MEGROMSLIG BADEROM SKY TI 700 MEG

En magnetlås av høy En magnetlås av høy 

kvalitet muliggjør kvalitet muliggjør 
variabel bruk av variabel bruk av 
døra på det romslige døra på det romslige 

baderommet baderommet 
(modellavhengig). (modellavhengig). 
Låsen lukkes mykt Låsen lukkes mykt 
og nesten lydløst.og nesten lydløst.
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Du finner all informasjon 
Du finner all informasjon 

om edtion-modellen om edtion-modellen 

VANSATION i den separate VANSATION i den separate 

brosjyren og på Int
ernett på

brosjyren og på Int
ernett på

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

#Number1, fordi…

  den er den letteste delintegrerte, men allikevel gir  
deg maksimal ekstra last.

 den setter en ny standard med den innovative FoldXpand-hekkonstruksjonen.

 den gir den største bodelen i sin klasse, selv med kompakte mål.

 Automotiv hekkdesign, ba
klysholder som 

 Automotiv hekkdesign, ba
klysholder som 

går i ett med bilen og maksimal plass i bodelen: L
es 

går i ett med bilen og maksimal plass i bodelen: L
es 

om det som gjør FoldXpand-hekkonstruksj
onen så 

om det som gjør FoldXpand-hekkonstruksj
onen så 

enestående på s. 9
 og 17

enestående på s. 9
 og 17

Sommeren 2021 vil FIAT-chassis oppgraderes 
fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Enkelte billedlige 
detaljer var ikke tilgjengelig på tidspunktet 
når denne katalogen ble trykket. Vær derfor 
oppmerksom på at noen illustrasjoner av 
DUCATO ikke samsvarer med den nye modellen.
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599 - 696 cm

271 - 276 cm

220 cm

VAN TI OVERSIKT

2-3   4  
 

       

Plansløsninger 3

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

VAN TI PLANLØSNINGER & HØYDEPUNKTER
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Konfigurer nå på Konfigurer nå på 

configurator.knaus.c
om/no 

configurator.knaus.c
om/no 

Skrå møbler for mer 
Skrå møbler for mer 

bevegelsesfrihetbevegelsesfrihet

 Nesten 10 cm mer innvendig lengde
 

 Nesten 10 cm mer innvendig lengde
 

med FoldXpand-hekkonstruksj
on

med FoldXpand-hekkonstruksj
on

Kompakt og smidig utvendig, romslig 
innvendig. Svingete kystveier eller 
smale gater i historiske byer: VAN 
TI mestrer alle oppgaver med sine 
kompakte utvendige mål på 220 cm 
bredde, og frakter Anne og Paul til 
verdens vakreste utsiktspunkter.

Med den 700 mm 
Med den 700 mm 

brede bodelsdøra er
 det 

brede bodelsdøra er
 det 

enkelt å komme seg innenkelt å komme seg inn

Gasskassen er plasser
t på 

Gasskassen er plasser
t på 

langs og gjør det en
kelt og 

langs og gjør det en
kelt og 

greit å bytte gassfla
skene

greit å bytte gassfla
skene

Taket på førerhuset 
har integrert isolas

jon 
Taket på førerhuset 

har integrert isolas
jon 

som består av ekstra le
tte, stabile og 

som består av ekstra le
tte, stabile og 

motstandsdyktige LFI-komponenter
motstandsdyktige LFI-komponenter

 floorplanfinder.knaus.com 

  Planløsninger for natten finner du på knaus.com

VAN TI 550 MF (på Fiat)

VAN TI 640 MEG (på MAN TGE)

VAN TI 650 MEG (på Fiat)

For ytterligere dynam
ikk og kjørekomfort:  

For ytterligere dynam
ikk og kjørekomfort:  

Nå også på MAN TGE
Nå også på MAN TGE

NEW
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VAN TI 650 MEG

VAN TI BO & LEVE

Den ekstra romslige bodelen 
overbeiver med sitt åpne miljø, moderne 
atmosfære, stilige designelementer og 
gjennomtenkt oppbevaringsplass til alt 
som gjør ferien perfekt.



48 49|

VAN TI 650 MEG

21

3

VAN TI 550 MF

VAN TI 640 MEG

VAN TI 550 MF

VAN TI BO & LEVE

SALONGLØSNINGER

550 MF Sittebenk

640 MEG Sittebenk

650 MEG Sittebenk 

 med sidesete

Perfekt komfort gir god Perfekt komfort gir god 

stemning! }stemning! }

Sidesetet i 650 Sidesetet i 650 

MEG (standard) gir MEG (standard) gir 

mulighet for ekstra mulighet for ekstra 
plass til gjesterplass til gjester

For topp sittekomfort og 
For topp sittekomfort og 

god holdning har po
lstrene 

god holdning har po
lstrene 

i ryggen perfekt vo
lum og 

i ryggen perfekt vo
lum og 

en ergonomisk pute som 
en ergonomisk pute som 

støtter korsryggen støtter korsryggen 

Det designelementet med 
Det designelementet med 

integrert belysning 
gjør 

integrert belysning 
gjør 

overgangen fra fører
huset til 

overgangen fra fører
huset til 

bodelen enda mer harmonisk
bodelen enda mer harmonisk

1.  Gjennomtenkt planløsning. 550 MF 
overbeviser med åpne synsakser og kan 
utstyres med en ekstra komfortabel 
L-formet sittegruppe inklusive 
forskyvbart heve- og senkebord med 
én fot (valgfritt). Det gir ekstra plass og 
masse bevegelsesfrihet. 

2.  Garderobe. I 550 MF har du 
garderobeknagger og et klesskap som 
går helt ned til gulvet. I tillegg er det 
montert en klesstang mellom bodelsdøra 
og sengeområdet

3.  Utnyttelse av fronten. Også i 640 MEG 
på MAN kombineres førerhus og bodel en 
koselig enhet med høy grad av komfort.
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LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN TI 650 MEG

LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN TI 650 MEG

LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN TI 650 MEG KOMPAKTKJØKKEN VAN TI 550 MF

KJØKKENLØSNINGER

550 MF Kompaktkjøkken

640 MEG Langsgående  

 kjøkken

650 MEG Langsgående  

 kjøkken

Du kan finne mer informasjon 
om våre kjøkken på side 38 - 39.

VAN TI MATLAGING & KOS

Hvis du velger atmosfærebelysning 
Hvis du velger atmosfærebelysning 

(valgfritt), får du o
gså den lettstelte 

(valgfritt), får du o
gså den lettstelte 

veggkledningen på k
jøkkenveggen i 

veggkledningen på k
jøkkenveggen i 

samme utseende som benken
samme utseende som benken

1.  Koketopp med 2 bluss. Lettstelt rustfritt 
stål, praktisk elektrisk tenning og god 
avstand mellom de enkelte blussene gjør 
matlagingen til en fornøyelse.

2.  Kompakt kjøkken. Med kjøleskap på  
103 liter (MES), skuffer med fullt uttrekk 
og klaff som forlengelse av kjøkkenbenken 
har kjøkkenet alt du trenger, selv om bilen 
har kompakte mål.

3.  Skuffer med forlengelser i full lengde. 
Noe som gjør det svært enkelt å fylle dem. 
Helt til det innerste hjørnet.

142 liter volum, automatisk 
142 liter volum, automatisk 

valg av energikilde,
 stor 

valg av energikilde,
 stor 

grønnsaksskuff og fr
yseboks: 

grønnsaksskuff og fr
yseboks: 

Dette kjøleskapet opp
fyller alle 

Dette kjøleskapet opp
fyller alle 

ønskerønsker

For den som elsker god 
aroma. Morgenkaffe, 
ettermiddagskaffe og Irish 
Coffee – Paul fungerer 
ikke uten kaffe. I VAN TI 
650 MEG har hyllen over 
sidesetet 230V-kontakt og 
kapselholder. En perfekt 
plass til kaffemaskinen eller 
et utvalg av te



52 53|

1 2

3

VAN TI 650 MEG

201 x 85 cm

201 x 77 cm

VAN TI SOVE & DRØMME

ENKELTSENGER VAN TI 650 MEG

HALVANNEN SENG VAN TI 550 MF

HALVANNEN SENG VAN TI 550 MF

Ikke bare et vanlig soverom. 
Med den innovative FoldXpand-
hekkonstruksjonen gir sovedelen i 
VAN TI enda mer plass til å strekke 
seg ut. For Paul er det en stor fordel, 
akkurat som de romslige klesskapene 
med stang og ekstra mye 
oppbevaringsplass under sengene.

Det raffinerte lyskon
septet 

Det raffinerte lyskon
septet 

sørger for en koseli
g atmosfære

sørger for en koseli
g atmosfære

Skreddersydd Skreddersydd 
romdeler for romdeler for 

mer privatsfæremer privatsfære

Med sengebunn som kan rulles 
Med sengebunn som kan rulles 

sammen (valgfritt) og sk
reddersydde 

sammen (valgfritt) og sk
reddersydde 

polstre får du med et par enkle polstre får du med et par enkle 

håndgrep en stor li
ggeflate

håndgrep en stor li
ggeflate

1.  Ekstra klesskap. I tillegg til klesskapene 
under enkeltsengene har du i 650 MEG 
også et 2-etasjes klesskap med stenger.

2.  Fransk seng. Selv om 550 MF har så 
kompakte utvendige mål, kan den by 
på en over 2 meter lang fransk seng. 
Denne føyer seg fint inn i planløsningen 
og gir maksimal bevegelsesfrihet.

3.  Oppbevaringsplass. Den franske senga 
kan slås opp slik at du får lett tilgang til 
oppbevaringsplassen som befinner seg 
under den.

Med de praktiske kon
taktene (USB 

Med de praktiske kon
taktene (USB 

og 230V) kan både du og m
obilen 

og 230V) kan både du og m
obilen 

lade opp batteriene
 igjen om natta

lade opp batteriene
 igjen om natta

SENGELØSNINGER

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

Du finner mer informasjon om 
våre senger på sidene 36 - 37.  Enkeltsenger  Halvannen seng
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Komfort baderom 650 MEG

Langsgående baderom

BADEROMSLØSNINGER

550 MF Langsgående baderom

640 MEG Komfort baderom

650 MEG Komfort baderom

Du kan finne mer informasjon om 
våre baderom på side 40 - 41.

VAN TI VELVÆRE & REKREASJON

KOMFORT BADEROM VAN TI 650 MEG

KOMFORT BADEROM VAN TI 640 MEG

LANGSGÅENDE BADEROM VAN TI 550 MF

KOMFORT BADEROM VAN TI 650 MEG

Alle toalettsaker om bord. Komfort-
baderommet utnytter plassen perfekt 
og gir rom til et ekstra stort veggskap. 
For Anne er dette et høydepunkt, for 
her har hun plass til alle toalettsakene, 
oversiktlig sortert.

Hyllene er ekstra rom
slige og kan 

Hyllene er ekstra rom
slige og kan 

på grunn av den gj
ennomtenkte 

på grunn av den gj
ennomtenkte 

konstruksjonen bruk
es både når du dus

jer 
konstruksjonen bruk

es både når du dus
jer 

og når du står ved
 servanten

og når du står ved
 servanten

Lettstelt bakvegg av
 høy 

Lettstelt bakvegg av
 høy 

kvalitet i skifer-loo
k

kvalitet i skifer-loo
k

Dusjsøylen forsvinner
 helt bak den 

Dusjsøylen forsvinner
 helt bak den 

svingbare veggen nå
r den ikke er i 

svingbare veggen nå
r den ikke er i 

bruk. Det gjør at du får ek
stra god 

bruk. Det gjør at du får ek
stra god 

plass når badet er 
i servantmodus

plass når badet er 
i servantmodus

GasstrykkdemperenGasstrykkdemperen
gjør at betjeningen 

går 
gjør at betjeningen 

går 

som smurt.som smurt.

Komfort baderom 640 MEG

1.  Komfort baderom. Når du vil dusje, svinger du den svingbare veggen 
og servanten til side, drar dusjhodet oppover og setter det i holderen. 
Skyvedøren tåler å brukes som dusjvegg, og holder vannet ute når den 
er lukket. 

2.  Langsgående baderom. Servantrommet er utstyrt med benktoalett 
og hylle, og er forberedt for en praktisk dusj. Den separate servanten 
gir ekstra oppbevaringsplass og er perfekt integrert i rommet.

3.  I boks. 640 MEG har et komfortabelt og romslig benketoalett som er 
lett å rengjøre 
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SDen dynamiskeDen dynamiske

#Number1, fordi…

  den er en perfekt symbiose av  
bokomfort og kjøredynamikk.

 den gir deg fritt valg mellom forskjellige typer drift.

 den overbeviser med mange kjøreassistentsystemer.

Serpentiner som tar pusten Serpentiner som tar pusten 

fra deg eller humpete fra deg eller humpete 

grusveier: Automatgir og grusveier: Automatgir og 

en motor med 177 HS 
en motor med 177 HS 

(ekstrautstyr) sørge
r for 

(ekstrautstyr) sørge
r for 

topp kjørekomfort topp kjørekomfort 

Ser like dynamisk ut som 
Ser like dynamisk ut som 

den er å kjøre: Metallic-den er å kjøre: Metallic-

lakken i lakken i INDIUMGRÅTTINDIUMGRÅTT  

(ekstrautstyr) unde
rstreker 

(ekstrautstyr) unde
rstreker 

den sportslige desig
nen

den sportslige desig
nen

Du finner all informasjon om spesialmodellen 
Du finner all informasjon om spesialmodellen 

PLATINUM SELECTION i den separate 
PLATINUM SELECTION i den separate 

brosjyren og på net
t:

brosjyren og på net
t:

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

Avslapping PLUS. Etter den lange 
kjøreturen gleder Cora og Tino seg til 
å hoppe i havet. Etterpå skal de bare 
slappe av i sin VAN TI PLUS 650 MEG.

Jürgen Thaler, Produkt Manager
KNAUS Bobiler og Campingvogner

Mitt råd

VAN TI PLUS PLANLØSNINGER & HØYDEPUNKTER

VAN TI PLUS OVERSIKT

2-4   2-4  
 

       

Planløsning 2

Tillatt totalvekt kg 3.500 
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 floorplanfinder.knaus.com 

  Planløsninger for natten 
finner du på knaus.com

Konfigurer nå på Konfigurer nå på 

configurator.knaus.c
om/no 

configurator.knaus.c
om/no 

«Det eneste som kan gjøre VAN TI PLUS enda 

bedre, er firehjulsdriften. Jeg har prøvekjørt den 

selv, og er imponert. Man kommer raskt gjennom 

svingene, har optimal trekkraft selv på snø og glatte 

veier. En enestående kjøreopplevelse. Dette får du til 

en uslåelig pris.»

For 650 MEG kan du få garasjed
ør på førersiden 

For 650 MEG kan du få garasjed
ør på førersiden 

(valgfritt). Kombinert med garasjedøra på 
(valgfritt). Kombinert med garasjedøra på 

passasjersiden (stan
dard) får du her en

 praktisk 

passasjersiden (stan
dard) får du her en

 praktisk 

mulighet til å laste t
ing inn i hekkgarasj

en på den 

mulighet til å laste t
ing inn i hekkgarasj

en på den 

ene siden og ut på 
den andre

ene siden og ut på 
den andre

Takvinduet i førerhu
set kan settes opp 

Takvinduet i førerhu
set kan settes opp 

(valgfritt) og sørger
 for ekstra mye lys i 

(valgfritt) og sørger
 for ekstra mye lys i 

bodelen og fantastis
k utsikt. Som tilbehør 

bodelen og fantastis
k utsikt. Som tilbehør 

får du myggnetting og avblen
ding.

får du myggnetting og avblen
ding.
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VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS BO & LEVE

Bokomfort PLUS. I den koselige 
sittegruppen snakker Cora og Tino 
om alle de nye inntrykkene de har 
fått på reisen. Og så planlegger de 
det neste reisemålet.

Samordnet elektrisk uts
tyr: Hvis du 

Samordnet elektrisk uts
tyr: Hvis du 

bestemmer deg for EnergyPlus-
bestemmer deg for EnergyPlus-

pakken som ekstrautstyr, får d
u 

pakken som ekstrautstyr, får d
u 

også det brukervenn
lige touch-

også det brukervenn
lige touch-

betjeningspanelet. M
ed det kan du 

betjeningspanelet. M
ed det kan du 

styre og kontrollere
 alle enheter 

styre og kontrollere
 alle enheter 

sentralt: Lys, fylling
sgrad, ferskvann, 

sentralt: Lys, fylling
sgrad, ferskvann, 

avløpsvann og batte
rienes kapasitet

avløpsvann og batte
rienes kapasitet
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3

3a

3c

3b

3d

Bordet med én fot som kan 
Bordet med én fot som kan 

reguleres i høyden, 
gir ekstra 

reguleres i høyden, 
gir ekstra 

mye plass til beina. D
et kan 

mye plass til beina. D
et kan 

lett senkes helt ned
 for å gi 

lett senkes helt ned
 for å gi 

plass til gjestesenge
n

plass til gjestesenge
n

Overgangen fra oppho
ldsrom til 

Overgangen fra oppho
ldsrom til 

førerhus er nesten 
umerkelig 

førerhus er nesten 
umerkelig 

og sørger for et har
monisk 

og sørger for et har
monisk 

totalinntrykk.totalinntrykk.

OVERSIKT SALONG

650 MEG Sittebenk

700 LF L-sittebenk med sidesete

L-SITTEBENK MED SIDESETE VAN TI PLUS 700 LF

SITTEBENK VAN TI PLUS 650 MEG L-SITTEBENK MED SIDESETE VAN TI PLUS 700 LF

L-SITTEBENK MED SIDESETE VAN TI PLUS 700 LF

Skumstoffet optimaliserer Skumstoffet optimaliserer 

formen på sete- og ryggp
olstre 

formen på sete- og ryggp
olstre 

og sørger for at du s
itter 

og sørger for at du s
itter 

støtt under kjøringstøtt under kjøring

VAN TI PLUS BO & LEVE

1.  Sittebenk 650 MEG. Med de ergo-
nomisk skumputene og de dreibare 
førerhussetene kan to eller fire personer 
tilbringe mange koselige timer her.

2.  Uttrekkbar TV. En 32" stor SMART-
TV (ekstrautstyr) gir ikke bare god 
underholdning med video on demand, 
men kan også lett senkes ned bak setet. 
Dermed er den trygt plassert under 
kjøring.

3.  Multifunksjonell salong 700 LF. Den 
koselige L-sittegruppen gir ekstra mye 
plass til sosialt samvær. Høydepunkt: 
Den kan bygges om til to ekstra sitte-
plasser med sikkerhetsbelte i kjøreret-
ningen. Og hvis gjestene skal overnatte, 
kan du gjøre den om til en komfortabel 
gjesteseng for to personer.
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1

3

2

Nytelse PLUS. På dette 
gjennomtenkte kjøkkenet 
vil man helst smake seg 
gjennom alle verdens 
krydder. Heldigvis har 
Cora og Tino vært på 
markedet og handlet.

142 l AES-142 l AES-
kjøleskapkjøleskap

med integrert med integrert 
fryseboks fryseboks 

Stabil kvalitet: Skuffene fra GRASS 
Stabil kvalitet: Skuffene fra GRASS 

har fullt uttrekk og
 gir masse 

har fullt uttrekk og
 gir masse 

oppbevaringsplass t
il tørrmat

oppbevaringsplass t
il tørrmat

Soft close-overskap m
ed

Soft close-overskap m
ed

automatisk lukking somautomatisk lukking som

er lette å betjeneer lette å betjene

1.  Super planløsning. Det gjennomtenkte 
romkonseptet gir en moderne stil. 
Kjøleskapet er plassert rett ovenfor, slik at du 
raskt får tak i det du trenger.

2.   Vinkelkjøkken. Her utnyttes alle kroker. For 
eksempel til ekstra oppbevaringsplass, en 
ekstra dyp oppvaskkum og en koketopp med 
3 bluss og jernrist.

3.  Kvalitetsveggkledning på kjøkkenveggen 
(valgfritt). Veggen har samme utseende 
som arbeidsplaten, gir et harmonisk 
helhetsinntrykk og er lett å tørke av. I de 
integrerte hyllene er det plass til krydder og 
andre småting.

VINKELKJØKKEN VAN TI PLUS 700 LF

VINKELKJØKKEN VAN TI PLUS 700 LF

VINKELKJØKKEN VAN TI PLUS 700 LF

LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN TI PLUS 650 MEG

OVERSIKT KJØKKENET

650 MEG Langsgående kjøkken

700 LF Vinkelkjøkken

Du kan finne mer informasjon 
om våre kjøkken på side 38 - 39.

Med forlengelsen av Med forlengelsen av 

kjøkkenbenken kan d
u 

kjøkkenbenken kan d
u 

her fort få mer plass her fort få mer plass 

til å forberede matentil å forberede maten

VAN TI PLUS MATLAGING & KOS

Det langsgående kjøkk
enet i 

Det langsgående kjøkk
enet i 

650 MEG er utstyrt med en 
650 MEG er utstyrt med en 

koketopp med 2 blusskoketopp med 2 bluss
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VAN TI PLUS 700 LF

201 x 80 cm

201 x 80 cm

Drømmer PLUS. I de over 2 meter lange 
enkeltsengene med kjempebehagelige 
EvoPore HRC-madrasser kan Cora og Tino 
sove godt og drømme om nye reisemål.

Under de over 2 meter lange enkeltsen
gene finner 

Under de over 2 meter lange enkeltsen
gene finner 

du en romslig oppbevaringspla
ss med klesstang som 

du en romslig oppbevaringspla
ss med klesstang som 

er spesielt lett tilg
jengelig på grunn av

 den praktiske 

er spesielt lett tilg
jengelig på grunn av

 den praktiske 

klaffmekanismen og den ekstra st
ore åpningen

klaffmekanismen og den ekstra st
ore åpningen

I tillegg til de kom
fortable 5-sone 

I tillegg til de kom
fortable 5-sone 

madrassene EvoPore HRC kan du som 
madrassene EvoPore HRC kan du som 

ekstrautstyr få WaterGel-overmadrasser 
ekstrautstyr få WaterGel-overmadrasser 

som gjør sengen enda m
er behagelig

som gjør sengen enda m
er behagelig

Som ekstrautstyr kan d
u få et 

Som ekstrautstyr kan d
u få et 

panoramatak bak (130 x 45 cm) 
panoramatak bak (130 x 45 cm) 

som gir en fantastisk u
tsikt 

som gir en fantastisk u
tsikt 

til stjernehimmelentil stjernehimmelen

HALVANNEN SENG VAN TI PLUS 700 LF

ENKELTSENGER VAN TI PLUS 650 MEG

GJESTESENG VAN TI PLUS 700 LF1.  Klesskap. Den smarte utnyttelsen av 
grunnrisset gjør at det er plass til et 
klesskap som går helt opp til taket. Det 
inneholder flere hyller og en stang, slik at du 
kan henge opp det som ikke må bli krøllete.

2.  Fransk seng. Sengen er perfekt integrert i 
hekken og veggene har en behagelig soft 
touch-veggkledning. Her kan du virkelig 
nyte en god natts søvn.

3.  Gjesteseng. Salongen kan enkelt bygges 
om til en behagelig gjesteseng. Senk det 
justerbare bordet, legg i de skreddersydde 
putene og kom til ro.

VAN TI PLUS SOVE & DRØMME

 Enkeltsenger  Halvannen seng

SENGELØSNINGER

650 MEG   2  
700 LF   2-4  

Du finner mer informasjon om 
våre senger på sidene 36 - 37.
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1 2

1 LANGSGÅENDE BADEROM VAN TI PLUS 700 LF

KOMFORT BADEROM VAN TI PLUS 650 MEG

Komfort baderom

Langsgående baderom

BADEROMSLØSNINGER

650 MEG Komfortbad

700 LF  Langsgående 

baderom

Du kan finne mer informasjon 
om våre baderom på side 
40 - 41.

LANGSGÅENDE BADEROM VAN TI PLUS 700 LF

Komfort PLUS på badet. 
Uansett om du har bad 
på langs i hekken eller 
komfortbad, så er en perfekt 
plassutnyttelse standard. 
Det er også armaturer av 
høy kvalitet og ekstra mye 
oppbevaringsplass.

KOMFORT BADEROM VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS VELVÆRE & REKREASJON

1.  Bad på langs i hekken. Fordi den 
separate servanten er perfekt integrert 
i oppholdsrommet, kan badet med 
toalett og dusjkabinett brukes parallelt. 
Et fullverdig speilskap gir plass til alle 
kosmetikkproduktene dine.

2.  Gjør 1 til 2. På komfortbadet sørger en 
smart svingbar vegg for at du med et par 
enkle håndgrep får et stort dusjkabinett. 
Døren til dusjkabinettet lukkes med 
bare ett håndgrep, har magnetisk lås og 
er helt vanntett.

Stilsikkert og prakt
isk: 

Stilsikkert og prakt
isk: 

Det åpne skapet i m
ørk 

Det åpne skapet i m
ørk 

skifer-look gir ekstr
a 

skifer-look gir ekstr
a 

oppbevaringsplass t
il alt 

oppbevaringsplass t
il alt 

du vil ha innen rek
kevidde

du vil ha innen rek
kevidde
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#Number1, fordi…

 den er en ekte KNAUS. Sjekk detaljene!

 du får mye igjen for pengene.

 den overbeviser med sitt elegante design.

Med sykkelstativ fra 
THULE 

Med sykkelstativ fra 
THULE 

(valgfritt) kan du t
a med 

(valgfritt) kan du t
a med 

deg 3 sykler på ferie. M
er 

deg 3 sykler på ferie. M
er 

om dette på side 21
om dette på side 21

Sommaren 2021 kommer FIAT-basfordonet att 
genomgå en generationsväxling från DUCATO 7 till 
DUCATO 8. Observera därför att vissa av bilderna 
på DUCATO inte motsvarar den aktuella (nya) 
seriestatusen.

Den ukonvensjonelleDen ukonvensjonelle
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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

L!VE TI OVERSIKT

2-4   4-5  
 

       

Plansløsninger 4

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

L!VE TI PLANLØSNINGER & HØYDEPUNKTER
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 floorplanfinder.knaus.com 

  Planløsninger for natten finner du på knaus.com

Konfigurer nå på Konfigurer nå på 

configurator.knaus.c
om/no 

configurator.knaus.c
om/no 
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Kompakt planløsning Kompakt planløsning 

med 3/4-seng med 3/4-seng 

De usynlige De usynlige 

skruene og perfekte
 

skruene og perfekte
 

overgangene beviser
 

overgangene beviser
 

den høye kvalitetenden høye kvaliteten

Også tilgjengelig i  Også tilgjengelig i  
lav-seng variant lav-seng variant 

All viktig informasjon på All viktig informasjon på 

ett sted: Også L!VE TI 
ett sted: Også L!VE TI 

tilbyr service-bokse
n for 

tilbyr service-bokse
n for 

utmerket betjeningutmerket betjening

Passer til alle. L!VE TI kan by 
på alt en god følgesvenn må 
ha. Lea og Daniel har pakket 
590 MF for turen til Nederland.
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L!VE TI 590 MF

L!VE TI BO & LEVE

Klare linjer. Åpne rom og stilig 
møbeldesign skaper et moderne 
helhetsbilde som minner Lea og 
Daniel om studietiden i Oslo.
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L!VE TI 700 MEG

L!VE TI 700 MEG

L!VE TI 590 MF

L!VE TI 700 MEG

27 ″

Soft-Close øvre Soft-Close øvre 
kabinetter for kabinetter for 
max komfortmax komfort

Stabil mekanikk med  
Stabil mekanikk med  

gasstrykkfjæring for gasstrykkfjæring for 
enkel operasjonenkel operasjon

SALONGLØSNINGER

590 MF Sittebenk

650 MF Sittebenk med sidesete

650 MEG  Sittebenk med sidesete

700 MEG Sittebenk med sidesete

L!VE TI BO & LEVEPå riktig sted til På riktig sted til 
riktig tid }riktig tid }

Det ekstra sidesetet 
åpner opp for flere 

Det ekstra sidesetet 
åpner opp for flere 

fleksible sittemuligheter. Når dinetten 
fleksible sittemuligheter. Når dinetten 

bygges om til gjesteseng, er s
idesetet med 

bygges om til gjesteseng, er s
idesetet med 

på å skape en kom
fortabel liggeflate.

på å skape en kom
fortabel liggeflate.

Den L-formede sittegruppen m
ed forskyvbart 

Den L-formede sittegruppen m
ed forskyvbart 

heve- og senkebord
 med én fot (valgfritt

) gir 
heve- og senkebord

 med én fot (valgfritt
) gir 

ekstra plass og masse bevegelsesfrihet
 

ekstra plass og masse bevegelsesfrihet
 

1.  Uttrekkbar SMART-TV. TV-en på 27" 
(ekstrautstyr) forsvinner bak sittebenken når 
den ikke er i bruk, og tar da ikke opp plass.

2.  Gjennomtenkt spisekrok. I overskapene 
finner du rom for alt du måtte ønske. Ved 
hjelp av RAFF-funksjonen kan persiennene 
trekkes enkelt opp og ned.

3.  Elegant front. Den mørke dekoren 
absorberer linjen på førerhuset og sikrer en 
smidig overgang.



78 79|

1 2

3L!VE TI 700 MEG

Høy kvalitets Høy kvalitets 
metallhåndtak og kom

pleks 
metallhåndtak og kom

pleks 

integrert møbelkonstruksjon integrert møbelkonstruksjon 

sikrer lang holdbarh
et 

sikrer lang holdbarh
et 

Solide skuffer med Soft-
Solide skuffer med Soft-

Close funksjon fra GRASS 
Close funksjon fra GRASS 

gjør skuffene svært 
brukbare

gjør skuffene svært 
brukbare

VINKELKJØKKEN L!VE TI 700 MEG

KJØKKENLØSNINGER

590 MF Langsgående kjøkken

650 MF Vinkelkjøkken

650 MEG Langsgående kjøkken

700 MEG Vinkelkjøkken

Du kan finne mer informasjon om
 våre kjøkken på side 38 - 39.

L!VE TI MATLAGING & KOS

LANGSGÅENDE KJØKKEN L!VE TI 590 MF VINKELKJØKKEN L!VE TI 700 MEG

1.  Varianter av langsgående kjøkken. 
Det langsgående kjøkkenet i 550 MF 
er kompakt, men takket være det 
sammenleggbare arbeidsområde er det 
masse arbeids- og lagringsplass.

2.  Ekstra oppbevaringsplass. Den 
forlengede vinkelen gir ekstra plass til 
servise og proviant. Dessuten er det en 
trygg plass til sperrekranene.

3.  Varme rundstykker. Gasstekovnen inkl. 
grillfunksjon (valgfritt) finner elegant sin 
plass i kjøkkeninnredningen.

Kjøleskapet har innti
l 

Kjøleskapet har innti
l 

142 liter, slik at du ka
n 

142 liter, slik at du ka
n 

ta med all provianten d
u 

ta med all provianten d
u 

måtte ønske. Og takket måtte ønske. Og takket 

være AES-funksjonen må 
være AES-funksjonen må 

du ikke bekymre deg for du ikke bekymre deg for 

energikilden.energikilden.

Ukonvensjonell og 
helt etter din smak. 
Lea og Daniel liker alltid 
godt å sitte på den 
koselige sittebenken. 
Men hvorfor ikke ta 
frokosten i senga? 
God idé! I 590 MF er 
kjøkkenskuffene til og 
med innen rekkevidde.
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210 x 81 cm

195 x 81 cm

ENKELTSENGER L!VE TI 700 MEG

 Enkeltsenger  Halvannen seng

SENGELØSNINGER

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

Finn ut mer informasjon om våre 
senger på sidene 36 - 37.

L!VE TI SOVE & DRØMME

ENKELTSENGER L!VE TI 700 MEG

HALVANNEN SENG L!VE TI 590 MF HALVANNEN SENG L!VE TI 590 MF

Med rullegitteret i m
idten og de to 

Med rullegitteret i m
idten og de to 

polstrede seksjonene
, kan enkeltsengene 

polstrede seksjonene
, kan enkeltsengene 

gjøres om til en dobbelsenggjøres om til en dobbelseng

Her ligger man godt. EvoPore-
madrassene er av høy kvalitet og holder 
seg elastiske i mange. Det er viktig for 
Daniel, akkurat som den over 2 meter 
lange senga og forlengelsen (valgfritt) 
som kan slås opp for å utvide fotenden 
på den franske senga.

1.  Praktisk oppbevaringsplass. Den franske 
senga kan slås opp slik at du får lett tilgang 
til oppbevaringsplassen som befinner seg 
under. Du har også tilgang utenifra via 
hekkgarasjen.

2.  Perfekt integrert. Den franske senga føyer 
seg godt inn i planløsningen og sparer 
masse plass. Slik virker oppholdsrommet 
åpent og gir maksimal bevegelsesfrihet.

3.  Klesskap under enkeltsengene. Bare 
åpne dørene og klaffene, og vips så har du 
enkel tilgang til de romslige klesskapene 
med stang, ett på hver side.
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QUICK BADEROM L!VE TI 700 MEG LANGSGÅENDE BADEROM L!VE TI 590 MF

KOMFORT BADEROM L!VE TI 700 MEG

Komfort baderom

Langsgående baderom

Quick baderom

BADEROMSLØSNINGER

590 MF Langsgående  

 baderom 

650 MF Langsgående  

 baderom 

650 MEG Komfort baderom

700 MEG Quick baderom

Du kan finne mer 
informasjon om våre baderom 
på side 40 - 41.

L!VE TI VELVÆRE & REKREASJON

LANGSGÅENDE BADEROM L!VE TI 590 MF1.  Quick-baderom. Med et fast dusjkabinett, armaturer av høy 
kvalitet og standard kuppel (28 x 28 cm) kan Quick-baderommet 
by på topp komfort. I speilskapet er hver centimeter utnyttet, 
slikt at du har god plass til toalettsakene dine. 

2.  Langsgående baderom. Fordi servanten er forlenget inn i 
oppholdsrommet, oppstår det et separat rom med komfortabelt 
benktoalett og dusjkabinett. I tillegg til hyllene og de romslige 
skapene ved servanten har du også det store veggskapet over 
toalettet med masse ekstra oppbevaringsplass.

Plettfri løsning. Når 
vi konstruerer badene, 
passer vi på at du har gode 
muligheter til personlig 
hygiene. Men vi vil også 
gjøre det lett å holde 
møblene rene og pene. Det 
er grunnen til at vi bruker 
overflater som er lette å 
rengjøre. Derfor er Lea raskt 
klar til å dra ut på tur.

Spesielt praktisk: Spesielt praktisk: 
Ekstra hyller Ekstra hyller 
under servanten under servanten 
og en dispenser for

 
og en dispenser for

 
ansiktspapiransiktspapir

Speilflatene gjør Speilflatene gjør 
at badet virker at badet virker 
ekstra romsligekstra romslig
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#Number1, fordi…

 du får mye igjen for pengene.

 den imponerer med mange forskjellige planløsninger.
  den er den mest solgte halvintegrerte bobilen i Tyskland.

Ekte KNAUS kvalitet: Ingen syn
lige 

Ekte KNAUS kvalitet: Ingen syn
lige 

skruer, isolert taklu
ke med LED 

skruer, isolert taklu
ke med LED 

lys og ekstremt stabile aluminium 
lys og ekstremt stabile aluminium 

profiler (Pro.Tec Ramme side 17)
profiler (Pro.Tec Ramme side 17)lett og kvikk i bruk

: 
lett og kvikk i bruk

: 

Det oppladbare Det oppladbare 
batteriet er batteriet er 
tilgjengelig fra utsid

en
tilgjengelig fra utsid

en

Ikke vær redd for v
anskelighetsgraden, 

den
Ikke vær redd for v

anskelighetsgraden, 
den

44 mm tykk underkropp m
ed XPS isolasjon

44 mm tykk underkropp m
ed XPS isolasjon

Er utstyrt med GRP beskyttelseslag
Er utstyrt med GRP beskyttelseslag

Du finner all informasjon om edtion-
Du finner all informasjon om edtion-

modellen PLATINUM SELECTION i 
modellen PLATINUM SELECTION i 

den separate brosjy
ren og på Internett

 på
den separate brosjy

ren og på Internett
 på

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

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

UniversalgenietUniversalgeniet
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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 PLANLØSNINGER & HØYDEPUNKTER

SKY TI OVERSIKT

2-6   4-5  
 

     

Planløsninger 3

Maksimal tillatt vekt kg 3.500
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 floorplanfinder.knaus.com 

  Planløsninger for natten finner du på knaus.com

Konfigurer nå på Konfigurer nå på 

configurator.knaus.c
om/no 

configurator.knaus.c
om/no 

Med stort kjøleskap p
å 142 liter

Med stort kjøleskap p
å 142 liter

Fleksibelt 3D romslig baderom
Fleksibelt 3D romslig baderom

Inntil 6 sengeplasser når si
ttegruppen 

Inntil 6 sengeplasser når si
ttegruppen 

bygges om til gjesteseng og h
vis du 

bygges om til gjesteseng og h
vis du 

har valgt senkeseng
 (valgfritt)

har valgt senkeseng
 (valgfritt)

FoldXpand-hekkonstruksj
onen 

FoldXpand-hekkonstruksj
onen 

er ikke bare stilig, 
men har et 

er ikke bare stilig, 
men har et 

integrert tredje bre
mselys som 

integrert tredje bre
mselys som 

øker sikkerheten. D
essuten gjør 

øker sikkerheten. D
essuten gjør 

den bobilen større 
innvendig.

den bobilen større 
innvendig.

Så mange planløsninger. Da kan alle 
finne den modellen som passer best til 
deres behov og ønsker. Lisa og Max har 
bestemt seg for den rause 700 MEG. 
Den har mye plass til alt det man trenger 
når man skal på tur.
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SKY TI 700 MEG

Ren og skjær frihet. Lisa og Max liker 
spesielt godt den åpne designen på 
bodelen i SKY TI. Fordi møblene skrår litt, 
har de godt med plass å bevege seg på.

SKY TI BO & LEVE
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SKY TI 700 MEG SKY TI 700 MEG

SKY TI 650 MF

SKY TI 650 MF

27 "

Stødig montert medStødig montert med

enkel lø ftefunksjonenkel lø ftefunksjon

Soft-Close skapdørene luk
kes 

Soft-Close skapdørene luk
kes 

forsiktig og låses au
tomatisk

forsiktig og låses au
tomatisk

Flekkbestandig ActiveLine pute Flekkbestandig ActiveLine pute 

(detaljer på side 13
0)

(detaljer på side 13
0)

På forespørsel også  På forespørsel også  
Med setevarmer Med setevarmer 

Spesielt utviklet fo
r lange turer 

Spesielt utviklet fo
r lange turer 

og maksimal komfortog maksimal komfort

1.  Uttrekkbart 27 tommer LED TV. Stuen 
ser også så elegant og ryddig ut fordi 
du kan gjemme 27" Full HD LED TV-en 
(valgfritt) med integrert digital mottaker 
usynlig bak det bakre setet.

2.  Perlemorsdekor med krysskutt. Ser 
bra ut, føles bra og er så solid at den ser 
ny ut i mange år.

3.  Panorama tak- og tak-kledning. 
Førerkabinen og stuen slås elegant 
sammen til et enkelt enhet. Om dagen 
gir panoramataket deg en behagelig 
lysmodus, og om kvelden omgivelseslys. 

SALONGLØSNINGER

650 MEG Sittebenk

650 MF  Sittebenk med sidesete

700 MEG Sittebenk med sidesete

SKY TI BO & LEVEDøren med myggnetting (ekstrau
tstyr) 

Døren med myggnetting (ekstrau
tstyr) 

holder ubudne gjest
er ute

holder ubudne gjest
er ute
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Noe for enhver 
smak. I den praktiske 
kjøkkenhyllen kan Max 
ha alt yndlingskrydderet 
sitt oversiktlig sortert. 
Den åpne konstruksjonen 
understreker dessuten 
den moderne stilen.

VINKELKJØKKEN SKY TI 700 MEG

1.  Romslig vinkelkjøkken. Det er 
direkte forbundet til sittegruppen og 
benytter dermed det tilgjengelige 
rommet optimalt. 

2.  Stabil kurvløsning. Blant de optimal 
tilgjengelige gasskranene vil du finne 
mye lagringsplass.

3.  Skuffer med full forlengelse med 
kulelager. Kan trekkes så langt ut at 
de komfortabelt kan benyttes bak.

Robust & enkelt Robust & enkelt 

vedlikehold V
ask 

vedlikehold V
ask 

i rustfritt stå
l

i rustfritt stå
l

Kvalitetsekstrakter Kvalitetsekstrakter 
av GRASS: Perfekt i av GRASS: Perfekt i 

funksjon & stabilitetfunksjon & stabilitet

Omgivelseslyset Omgivelseslyset 
belyser også belyser også 

skap og skufferskap og skuffer

Du kan se alle Du kan se alle 
disse utmerkede disse utmerkede 
HPL benkeplatene HPL benkeplatene 
på side 33på side 33

LED spotter belyser
 

LED spotter belyser
 

arbeidsflaten din
 perfekt 

arbeidsflaten din
 perfekt 

VINKELKJØKKEN SKY TI 700 MEG

KJØKKENLØSNINGER

650 MEG Langsgående kjøkken

650 MF Vinkelkjøkken

700 MEG Vinkelkjøkken

Du kan finne mer informasjon om
 våre kjøkken på side 38 - 39.

SKY TI MATLAGING & KOS

LANGSGÅENDE KJØKKEN SKY TI 650 MEG

VINKELKJØKKEN SKY TI 650 MF
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2

200 x 78 cm 194 x 78 cm

Sovne med stjernene. 
Stå opp med solen. De 
behagelige enkeltsengene 
kan med et par håndgrep 
utvides til en stor liggeflate. 
Enda bedre blir det med 
panoramatakvinduet 
(ekstrautstyr).

ENKELTSENGER SKY TI 700 MEG

ENKELTSENGER SKY TI 700 MEG

HALVANNEN SENG SKY TI 650 MF

Gassdrevne dempere holder Gassdrevne dempere holder 

klaffen i posisjon, s
lik at 

klaffen i posisjon, s
lik at 

du har begge hende
r fri og 

du har begge hende
r fri og 

tilgang til skapettilgang til skapet

Sov, som på skyer: Takket 
Sov, som på skyer: Takket 

være EvoPore madrasservære EvoPore madrasser

Fullstendig ventillert
, 

Fullstendig ventillert
, 

oppvarmet og oppvarmet og 
utstyrt med myk-utstyrt med myk-
laminert hodegavllaminert hodegavl

SKY TI SOVE & DRØMME

1.  3/4-seng som kan utvides. 
Løft madrassen, trekk ut 
forlengelsen, og du har allerede 
mer plass.

2.  Garderobeskap under 
sengene. Mye plass, mange 
lagringsmuligheter, klesskinner 
på begge sider og praktisk 
belysning.

 Enkeltsenger  Halvannen seng

SENGELØSNINGER

650 MEG   2    

650 MF   4-6    

700 MEG   3   

Finn ut mer informasjon om våre 
senger på sidene 36 - 37.
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Dusj de luxe. Det separate 
og romslige dusjkabinettet 
er et høydepunkt for 
Lisa. Gjennomtenkte 
detaljer som praktiske 
hyller, kvalitetsarmaturer 
og sammenleggbar 
håndkleholder sørger for 
optimal komfort.

ROMSLIG BADEROM SKY TI 700 MEG

ROMSLIG BADEROM SKY TI 700 MEG

LANGSGÅENDE BADEROM SKY TI 650 MF

SKY TI VELVÆRE & REKREASJON

1.  Eksklusivt baderom. Det store separate 
dusjkabinettet byr på topp komfort. 
Kvalitetsarmatur og det store takvinduet 
sørger for en eksklusiv og behagelig 
atmosfære.

2.  Gjennomtenkt baderom bakerst i 
lengderetningen. Dreieveggen sikrer 
en optimal utnyttelse av plassen. Du kan 
stille veggen i den posisjon du ønsker. Med 
et enkelt håndgrep får du enten et romslig 
dusjkabinett eller en stor vaskeservant.

Komfort baderom

Langsgående baderom

Romslig baderom

BADEROMSLØSNINGER

650 MEG Komfort baderom

650 MF Langsgående  

 baderom

700 MEG Romslig baderom

Du kan finne mer informasjon om 
våre baderom på side 40 - 41.

Med et eneste håndgr
ep kan 

Med et eneste håndgr
ep kan 

denne veggen svinge
s til siden. 

denne veggen svinge
s til siden. 

Slik utnyttes plassen
 optimalt, 

Slik utnyttes plassen
 optimalt, 

og du får et romslig dusjkabinettog du får et romslig dusjkabinett

Stemningsfullt lys ved Stemningsfullt lys ved 
speilet og praktisk speilet og praktisk 

håndkleholderhåndkleholder
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Den sentrale serviceb
oksen 

Den sentrale serviceb
oksen 

inneholder alle vikt
ige 

inneholder alle vikt
ige 

funksjoner og sørger
 for 

funksjoner og sørger
 for 

enkel betjeningenkel betjening

Den allsidigeDen allsidige

#Number1, fordi…

 den er en gjennomført ekte KNAUS. 

  takket være en senkeseng, tilbyr  
den opptil 6 komfortable sengeplasser.

 du får masse igjen for pengene.

Med sykkelstativ fra 
THULE 

Med sykkelstativ fra 
THULE 

(valgfritt) kan du t
a med 

(valgfritt) kan du t
a med 

deg 3 sykler på ferie. M
er 

deg 3 sykler på ferie. M
er 

om dette på side 21
om dette på side 21

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

L!VE WAVE kommer uten 
L!VE WAVE kommer uten 

den karakteristiske 
bølgefasongen, 

den karakteristiske 
bølgefasongen, 

men med en høyde på opp
 til 

men med en høyde på opp
 til 

215 cm for høye voksne215 cm for høye voksne
Spesielt romslig L!VE baderom
Spesielt romslig L!VE baderom

Kompakt planløsning m
ed 

Kompakt planløsning m
ed 

luksuriøs Queen size sengluksuriøs Queen size seng

Også tilgjengelig Også tilgjengelig 
i lavsengsversjoni lavsengsversjon

Ekstra romslig fordi Ekstra romslig fordi 

bad og seng er perf
ekt 

bad og seng er perf
ekt 

integrert i hekkenintegrert i hekken

L!VE TI PLANLØSNINGER & HØYDEPUNKTER
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 floorplanfinder.knaus.com 

  Planløsninger for natten finner du på knaus.com

100 | 101

Med ekstra Med ekstra 
oppbevaringsplass: D

en 
oppbevaringsplass: D

en 

romslige hekkgarasjen romslige hekkgarasjen 

(avhengig av planlø
sning) 

(avhengig av planlø
sning) 

gir deg masse plass til gir deg masse plass til 

alt du trenger i fer
ien

alt du trenger i fer
ien

For alle livsfaser. Med standard 
senkeseng har familien Müller 
nok plass når de reiser sammen 
alle tre. Senere vi datteren Paula 
kanskje heller reise på ferie med 
venner. Da er L!VE WAVE også 
perfekt til 2 personer.

294 cm

698 - 752 cm

L!VE WAVE PLANLØSNINGER

4-6   4-5  
 

         
Plansløsninger 5

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

Konfigurer nå på Konfigurer nå på 

configurator.knaus.c
om/no 

configurator.knaus.c
om/no 
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L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE BO & LEVE

Praktisk tilpasset for 
hele familien. Bodelen har 
gjennomtenkt planløsning 
og gir stor bevegelsesfrihet. 
Med sidesetet (standard) har 
hele familien nok spillerom.
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21

3 L!VE WAVE 650 MG

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

L!VE WAVE 650 MG

SALONGLØSNINGER

650 MG Sittebenk med sidesete

650 MF  Sittebenk med sidesete

650 MX  Sittebenk med sidesete

700 MEG  Sittebenk med sidesete

700 MX Sittebenk med sidesete

L!VE WAVE BO & LEVE

1.  Senkeseng av høy kvalitet. Stigen gjør 
det lett å komme opp, og sideelementene 
av stoff gir ekstra komfort.

2.  Multifunksjonelt sidesete. Her er det 
fint å sitte. Og inni er det plass til alt man 
vil ha lett tilgjengelig.

3.  Perfekt integrert. Buekonstruksjonen 
er praktisk integrert i bodelen og byr 
på ekstra lagringsplass i «svaleredene». 
Panoramatakvinduet sørger for ekstra 
lys og godt inneklima.

Heve- og senkebordet
 med én fot (valgfritt

) 
Heve- og senkebordet

 med én fot (valgfritt
) 

kan stilles inn slik 
du vil ha det

kan stilles inn slik 
du vil ha det

Den L-formede sittegruppen Den L-formede sittegruppen 

med forskyvbart heve
- og 

med forskyvbart heve
- og 

senkebord med én fot senkebord med én fot 

(valgfritt) gir ekstr
a plass og 

(valgfritt) gir ekstr
a plass og 

masse bevegelsesfrihet
 

masse bevegelsesfrihet
 

Hvis du velger atmosfærebelysning 
Hvis du velger atmosfærebelysning 

(valgfritt), får du o
gså den lettstelte 

(valgfritt), får du o
gså den lettstelte 

veggkledningen på k
jøkkenveggen i 

veggkledningen på k
jøkkenveggen i 

samme utseende som benken
samme utseende som benken
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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 skap lukkes for
siktig 

Soft-Close skap lukkes for
siktig 

og låses automatiskog låses automatisk

KJØKKENLØSNINGER

650 MG Vinkelkjøkken

650 MF  Vinkelkjøkken

650 MX Vinkelkjøkken

700 MEG Vinkelkjøkken

700 MX Vinkelkjøkken

Du kan finne mer informasjon
om våre kjøkken på side 38 - 39.

L!VE WAVE MATLAGING & KOS

1.  Stort kjøleskap. I vinkelkjøkkenet er 
det plass til et stort kjøleskap på 133-
142 liter. Gjennom AES-funksjonen 
blir energiforsyningen pålitelig valgt 
automatisk.

2.  Stabil jernrist. For at det skal være trygt 
å lage mat, er koketoppen med 3 bluss 
utstyrt med en jernrist av høy kvalitet. 
Når du steker noe i panna, beskytter 
glasslokket mot fettsprut.

3.  Soft close-skuffer. Ikke bare stillegående, 
men også praktiske: Skuffene fra GRASS 
har fullt uttrekk slik at du får tak i alt.

Energi på kjøkkenet. Her 
kan du mikse sammen 
godt pålegg eller lade 
nettbrettet: Familien 
Müller setter stor pris på 
stikkontaktene på skap og 
hyller, selvfølgelig utstyrt 
med deksler som både 
tjener som beskyttelse 
mot vannsprut og som 
barnesikring. 

Her er det Her er det 
enda mer enda mer 

oppbevaringsplass oppbevaringsplass 
for alt som ikke for alt som ikke 
må lagres kjøligmå lagres kjølig
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L!VE WAVE 650 MG L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 650 MG

212 x 147/135 cm

Om du sover veldig go
dt her, er det 

Om du sover veldig go
dt her, er det 

antageligvis på grun
n av de utmerkede 

antageligvis på grun
n av de utmerkede 

EvoPore madrassene. Du kan finne ut 
EvoPore madrassene. Du kan finne ut 

hvorfor de er så sp
esielle på side 35

hvorfor de er så sp
esielle på side 35

 Enkeltsenger  Tverrgående seng

 Queen size seng  Senkeseng

  Halvannen seng

SENGELØSNINGER

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

Finn ut mer informasjon om våre 
senger på sidene 36 - 37.

L!VE WAVE SOVE & DRØMME

1.  Garderobeskap. I modeller med fransk seng gir området 
mellom bad og kjøkken plass til garderobeskap i full høyde 
og med stang til kleshengere. Ved planløsninger med 
enkeltseng og tverrgående seng er klesskapet mellom senga 
og kjøleskapet. Og ved planløsninger med Queen size-seng 
er det sågar plass til to klesskap ved den bakre veggen.

2.  Mye oppbevaringsplass. I de romslige overskapene har du 
masse plass til ting som må være lett tilgjengelige fordi du 
trenger dem hver dag. Soft-Close-dørene bråker ikke når de 
lukkes og har robuste metallhåndtak som holder lenge. 

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

TVERRGÅENDE SENG L!VE WAVE 650 MG

Avslapping har høyeste prioritet. 
Senkesengen (standard) kan enkelt 
og greit kjøres helt ned. Med inntil  
195 x 123 cm gir den god plass 
til to personer. Og takket være 
sikkerhetsnettet kan Paula 
drømme søtt og trygt.
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L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 650 MGL!VE WAVE 650 MG

L!VE baderom

Langsgående baderom

Quick baderom

QUICK BADEROM L!VE WAVE 650 MG

BADEROMSLØSNINGER

650 MG Quick baderom

650 MF Langsgående

 baderom

650 MX L!VE baderom 

700 MEG Quick baderom

700 MX Quick baderom

Du kan finne mer informasjon om 
våre baderom på side 40 - 41.

L!VE WAVE VELVÆRE & REKREASJON

Den integrerte papir
håndkle-

Den integrerte papir
håndkle-

dispenseren er en a
v mange 

dispenseren er en a
v mange 

smarte detaljer i L!VE WAVE 
smarte detaljer i L!VE WAVE 

1.  Mer enn bare oppbevaringsplass. Det 
romslige veggskapet har utvendige hyller 
som er konstruert slik at alt holder seg 
på plass når du kjører. Speilflaten får 
rommet til å føles mer åpent.

2.  Fast dusjkabinett. På grunn av den 
smarte avdelingen av rommet er et fast 
bad tilgjengelig for en ekstra dusj.

3.  Håndkleholder. En praktisk konstruksjon 
som kan slås opp når den ikke er i bruk.

Rekreasjon på badet. Det 
gjennomtenkte Quick-
baderommet i 650 MG gir 
ikke bare et separat rom 
for personlig hygiene, men 
også mange hyller og et 
stort speilskap. Akkurat det 
riktige for familien Müller.

Her er det plass Her er det plass 
til liten & stor }til liten & stor }

Enda mer oppbevaringsplas
s 

Enda mer oppbevaringsplas
s 

finner du i de prak
tiske 

finner du i de prak
tiske 

hyllene under serva
nten

hyllene under serva
nten
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Serviceboksen sørger
 for enkel bruk 

Serviceboksen sørger
 for enkel bruk 

og vedlikehold av v
iktige funksjoner

og vedlikehold av v
iktige funksjoner

Hvorfor Pro.Tec-rammen gjør 
Hvorfor Pro.Tec-rammen gjør 

konstruksjonen så s
tabil og 

konstruksjonen så s
tabil og 

varig, se side 17varig, se side 17

Halvintegrert med senkesengHalvintegrert med senkeseng

#Number1, fordi…

  til tross for senkeseng har den  
ståhøyde på 200 cm senkeseng.

 den er halvintegrert med senkeseng.

 den tilbyr deg opp til 6 komfortable sovesplasser.

All informasjon om jubileumsmodellen 60 YEARS 

All informasjon om jubileumsmodellen 60 YEARS 

finner du i den sep
arate brosjyren og p

å Internett på 

finner du i den sep
arate brosjyren og p

å Internett på 

www.knaus.com/60years-special-editio
n 

www.knaus.com/60years-special-editio
n 

Sommeren 2021 vil FIAT-chassis 
oppgraderes fra DUCATO 7 til DUCATO 
8. Enkelte billedlige detaljer var ikke 
tilgjengelig på tidspunktet når denne 
katalogen ble trykket. Vær derfor 
oppmerksom på at noen illustrasjoner 
av DUCATO ikke samsvarer med den 
nye modellen.
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SKY WAVE 650 MF

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 700 MEG

232 cm

284 cm

Jürgen Thaler, Produkt Manager
KNAUS Bobiler og Campingvogner

Mitt råd

SKY WAVE PLANLØSNINGER & HØYDEPUNKTER

Fleksible 
planløsninger for 
alle. Med den romslige 
stuen i 650 MEG, har 
Svenja og Paul nok 
plass til å ta med sin 
firbente Sam på fototur.

SKY WAVE PLANLØSNINGER

4-6   4  
 

         
Planløsningener 3

Maksimal tillatt vekt kg 3.500
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 floorplanfinder.knaus.com 

  Planløsninger for natten finner du på knaus.com

Konfigurer nå på Konfigurer nå på 

configurator.knaus.c
om/no 

configurator.knaus.c
om/no 
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Den krummede taklinjen Den krummede taklinjen 

gir SKYWAVE navnet gir SKYWAVE navnet 

sitt og sikrer maksimalt 
sitt og sikrer maksimalt 

ståhøyde i bodelen 
til tross 

ståhøyde i bodelen 
til tross 

for sengenfor sengen

Over 2 meter lang fransk sen
g

Over 2 meter lang fransk sen
g

698 - 752 cmRomslig baderom med 
Romslig baderom med 

plass nok til å beve
ge seg

plass nok til å beve
ge seg

«Et must for hundeeiere. Med det innebygde 
systemet fra Lucky Dog Camper *, inklusive en 
stabil og romslig hundeboks, blir ferien også 
avslappende for din firbeinte venn.»  
Finn ut mer på  ldc-systems.de
* Bare hos visse forhandlere. Snakk med din KNAUS-forhandler om ombyggingen av kjøretøyet.
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SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE BO & LEVE

Åpen for nye eventyr. Selv om Ola 
liker best å være mye på stranda, 
gleder han seg også like mye til å 
komme «hjem» til sin behagelige stue.
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2

31 SKY WAVE 650 MEG SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

Forskjellige feriekort 
} 

Forskjellige feriekort 
} 

Takket være lø ftefunk
sjonen 

Takket være lø ftefunk
sjonen 

med gasstrykkfjærer e
r den 

med gasstrykkfjærer e
r den 

enkel å operere enkel å operere 

Hevbar seng med treinnlegg og beh
agelig 

Hevbar seng med treinnlegg og beh
agelig 

myk overflate for en 
hjemlig atmosfære

myk overflate for en 
hjemlig atmosfære

SALONGLØSNINGER

650 MF Sittebenk med sidesete

650 MEG Sittebenk med sidesete

700 MEG Sittebenk med sidesete

SKY WAVE BO & LEVE

Gulvbelegget i vinyl 
i maritim 

Gulvbelegget i vinyl 
i maritim 

stil er ekstra slites
terkt og 

stil er ekstra slites
terkt og 

ser fint ut selv ett
er mange 

ser fint ut selv ett
er mange 

års bruk. Elektrisk gulvvarme 
års bruk. Elektrisk gulvvarme 

eller et nøye tilpas
set teppe 

eller et nøye tilpas
set teppe 

(valgfritt) sørger fo
r ekstra 

(valgfritt) sørger fo
r ekstra 

komfort og varme føtterkomfort og varme føtter

1.  Uttrekkbar 27" SMART-TV. En grunn til at 
bodelen ser så elegant og ryddig ut, er at du 
kan gjemme SMART-TV-en (ekstrautstyr) 
bak det bakre setet. 

2.  Soft close-overskap. Lukkes forsiktig og 
låses av seg selv. Og takket være høykvali-
tetshengsler i mange år.

3.  L-formet sittegruppe (ekstrautstyr). I den 
store L-formede spisekroken kan du gjøre 
det enda mer komfortabelt. Hevebordet 
kan forskyves i alle retninger bare ved enkle 
håndgrep.
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1 2SKY WAVE 650 MEG

Omgivelsesbelysning Omgivelsesbelysning 
for en hyggelig for en hyggelig 

atmosfære (valgfritt)atmosfære (valgfritt)

For mer For mer 
informasjon om informasjon om 
hvordan du kan hvordan du kan 
gjøre denne HPL gjøre denne HPL 
overflaten ripefri, overflaten ripefri, 

se side 33se side 33

LANGSGÅENDE KJØKKEN SKY WAVE 650 MEG

LANGSGÅENDE KJØKKEN SKY WAVE 650 MEG

KJØKKENLØSNINGER

650 MF Vinkelkjøkken

650 MEG Langsgående  

 kjøkken

700 MEG Vinkelkjøkken

Du kan finne mer informasjon
om våre kjøkken på side 38 - 39.

SKY WAVE MATLAGING & KOS

1.  Skuffene kan trekkes helt ut. 
Med fullt uttrekk av skuffene kan 
du lettere legge i varer, og trenger 
du noe, får du raskt oversikt over 
innholdet. Ambient-belysningen 
under benkeplaten gir lys i skuffene 
og du kan lett finne det du trenger.

2.  Romslig kjøleskap. Uansett om 
kjøkkenet er på langs eller i vinkel, 
er det alltid plass til et stort separat 
kjøleskap med 133/142 liters volum.

I de romslige overskapene 
er det masse plass for alt du 
trenger til både matlaging og 
annet. Skuffene lukker seg 
selv ved hjelp av Soft-Close 
funksjonen automatisk og 
nesten lydløst. Praktisk når 
du trenger å bruke hendene 
til andre ting.
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1 2

3SKY WAVE 650 MEG

193 x 81 cm

198 x 81 cm

 Enkeltsenger  Halvannen seng  Senkeseng

ENKELTSENGER SKY WAVE 650 MEG

SENKESENG SKY WAVE 650 MEGENKELTSENGER SKY WAVE 650 MEG

SENGELØSNINGER

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

Finn ut mer informasjon om våre 
senger på sidene 36 - 37.

SKY WAVE SOVE & DRØMME

1.  Romslige klesskap. Takket være tilgang 
fra siden og ovenfra, kan skapet brukes på 
en komfortabel måte.

2.  Komfortabel senkeseng. Med en ligge-
flate på 195 x 140 cm og kvalitetsmadrass 
fra EvoPore HRC, sover du ekstra godt her. 
Sengen kan senkes ekstra langt ned slik at 
det blir enkelt å komme opp i den.

3.  Nok av plass til å legge fra seg ting. 
Her er det plass til alt du har av de små 
tingene. De man ofte plutselig trenger i en 
håndvending, briller, nøkler, ladere etc…

Best utsikt for gode drømmer.  
I den store senkeseng har Paul igjen 
Svenja for seg selv. Det vil ikke være 
noen Sam som kommer for å kose 
mellom dem. Allikevel - det ville være 
nok plass til alle.

Takvinduet (40 x 40 cm) 
Takvinduet (40 x 40 cm) 

bak er standarduts
tyr og 

bak er standarduts
tyr og 

skaper en koselig st
emning

skaper en koselig st
emning
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1 2

Romslig baderom

Langsgående baderom

Komfort baderom

KOMFORT BADEROM SKY WAVE 650 MEG

KOMFORT BADEROM SKY WAVE 650 MEG KOMFORT BADEROM SKY WAVE 650 MEG

BADEROMSLØSNINGER

650 MF Langsgående  

 baderom

650 MEG Komfort baderom

700 MEG Romslig baderom

Du kan finne mer informasjon om 
våre baderom på side 40 - 41.

SKY WAVE VELVÆRE & REKREASJON

Toalettpapirholderen
 er 

Toalettpapirholderen
 er 

plassert under vask
en, 

plassert under vask
en, 

lett å komme tillett å komme til

Et baderom å forelske 
seg i. Den innovative 
dreieveggen gjør badet 
ekstra lekkert og her er  
det godt å bare glede 
seg til neste dusj.

1.  Effektiv dreievegg. Slik oppstår 
i en håndvending et dusjkabinett 
eller et elegant vaskerom. 
Multifunksjonen sparer plass 
og det gir ekstra rom-følelse til 
resten av bo-området.

2.  Gjennomtenkt lagringsplass. 
Metallkanter på hyllene ved 
speilet sikrer at ingenting faller 
ned under kjøring.



126 | 127

L!VE TI 590 MF

Designen på møbeltrekkene avhenger – av konstruksjonstypen.

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

COZY HOME-PAKKER

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

STOFFUTVALG

Alle standardstoffene overbeviser med slitesterk kvalitet 

og stilig design som passer til møblene.

+  Anti-allergisk, pust- og hudvennlig

+ Testet for høy fargefasthet

+ Holdbar og enkel å vedlikeholde

ACTIVE LINE-stoff er svært lettstelte. Væske trenger 

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

fjernes med en fuktig klut.

+ Antibakteriell

+ Flekkbeskyttelse

+ Pustende

+  Vann- og  

oljeavstøtende

+ Miljøvennlig

Perfekt for familier og hundeeiere 
på grunn av 

Perfekt for familier og hundeeiere 
på grunn av 

fremragende vedlikehold
s-egenskaper

fremragende vedlikehold
s-egenskaper

Behagelig sittekomfort er ikke tilleggsvalg men hører til standardutrustningen. 
Uansett hvilket møblement du velger, så kan du alltid være sikker på at optimal 
sittekomfort er standard i alle KNAUS-modellene. For oss er det øverste prioritet 
at du skal komme fram uthvilt. Det er derfor vi har designet ergonomiske seter i 
alle modeller. Perfekt ryggstøtte sikrer at du selv etter lang kjøring eller etter lange 

familiemiddager vil kjenne at kroppen er i godt slag. Setene sikrer en 
god ergonomisk kroppsholdning.

 Avhengig av modell  Avhengig av modell 

understøtter våre 
seter 

understøtter våre 
seter 

ryggsøylens S-form
, og du 

ryggsøylens S-form
, og du 

får en behagelig og
 uthvilt 

får en behagelig og
 uthvilt 

ferietur uten ryggp
roblemer

ferietur uten ryggp
roblemer

 configurator.knaus.com/no
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For at du skal ha g
lede av din 

For at du skal ha g
lede av din 

KNAUS i mange år, legger vi KNAUS i mange år, legger vi 

vekt på slitesterke
 materialer 

vekt på slitesterke
 materialer 

av høy kvalitet ogs
å når det 

av høy kvalitet ogs
å når det 

gjelder møbelstoffene.gjelder møbelstoffene.

Utform bobilen din individuelt, akkurat slik du vil ha den. 
Med våre mange muligheter for individualisering blir det 
din helt personlige bobil. Og du kan alltid stole på at du 
får KNAUS-kvalitet og topp komfort.

100 % KNAUS  
100 % SLIK DU VIL HA DEN
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10.0.85090 Hohenstein

L!VE TI INTERIØRVALGVAN TI INTERIØRVALG

* pristillegg  Designen på møbeltrekkene avhenger – av konstruksjonstypen

Fra side 54 finner du mer om 
Fra side 54 finner du mer om 

hvor godt møbeldekoren i VAN TI 
hvor godt møbeldekoren i VAN TI 

PLUS er tilpasset seteko
nstruksjonen

PLUS er tilpasset seteko
nstruksjonen

MØBELUTFØRELSE 
Egmond Elm

INTERIØRVALG 

Standardalternativer

1. ENERGY

2. COOL GREY

Active Line *

3. ACTIVE ROCK

4. ACTIVE ROYAL

Ekte lær *

5. CREAM NATURE 

VAN TI PLUS INTERIØRVALG

 configurator.knaus.com/no
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IN

D
IV

ID
U

AL
IT

ET
 IN

TE
RI

Ø
RV

AL
G

Du har valget! Med vårt utvalg 
av bodesign kan du sette ditt eget 
preg på interiøret. Du kan blant 
annet velge møbelstoff, gardiner 
og stores. Ta en titt her for å finne 
den perfekte interiørdesignen for 
din bobil.

A. Møbelstoff

B. Gardiner

C.  Tredekor

Se vår bodesign! Med våre forskjellige typer bodesign 
som er tilpasset tredekoren i de forskjellige byggeseriene, 
kan du skape din egen stil.

MØBELUTFØRELSE 
Matara Teak

INTERIØRVALG 

Standardalternativer

1. BLUE NIGHT 

2. COOL GREY

3. TURIN (bare FIAT)

Active Line * 

4. ACTIVE ROCK

5. ACTIVE ROYAL

Ekte lær * 

6. CREAM NATURE 

MØBELUTFØRELSE 
Matara Teak

INTERIØRVALG 

Standardalternativer

1. BLUE NIGHT

2. COOL GREY

3. TURIN

Active Line *

4. ACTIVE ROCK

5. ACTIVE ROYAL

Ekte lær * 

6. CREAM NATURE 
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L!VE WAVE INTERIØRVALG

* pristillegg  Designen på møbeltrekkene avhenger – av konstruksjonstypen

MØBELUTFØRELSE 
Nagano Eik

INTERIØRVALG

Standardalternativer

1. INDIAN SUMMER

2. BLUE MARINE

3. ENERGY

Active Line * 

4. ACTIVE ROCK

5. ACTIVE ROYAL

Ekte lær * 

6. CREAM NATURE 

SKY TI & SKY WAVE INTERIØRVALG

 configurator.knaus.com/no

KNAUS INDIVIDUALITET

LAKK FØRERHUS

MAN

3. HVIT

4.  INDIUM GRÅ *  

(Lakkfarge Metallic)
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MØBELUTFØRELSE 
Matara Teak

INTERIØRVALG 

Standardalternativer

1. BLUE NIGHT 

2. COOL GREY

3. TURIN

Active Line *

4. ACTIVE ROCK

5. ACTIVE ROYAL

Ekte lær * 

6. CREAM NATURE 

FIAT

1. HVIT

2.  LANZAROTE GREY *
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Service og servicepartnere. Vi 
er der for deg. Hvis du trenger et 
inspeksjons- eller verkstedbesøk, står 
våre kompetente forhandlere gjerne til 
disposisjon med sine serviceverksteder 
og skreddersydde tjenester. Mer 
informasjon finner du på  

 dealer.knaustabbert.com

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

Vi holder standarden. For spesielle 
elementer i kjøretøyene har vi 
partnere og leverandører som vi 
stoler på. Ofte har vi samarbeidet 
med disse i mange år. Men vi legger 
stor vekt på at disse komponentene 
har topp kvalitet. Vi overholder 
selvfølgelig gjeldende rettsregler 
og bruker elementer med ISO/IEC-
sertifisering. 

Du kan stole på våre produkter og servicepartnere. Når du kjøper et 
KNAUS-kjøretøy, er du sikker på å komme vel frem. Det hører med til 
standardutstyret. Derfor bruker vi bare elementer av høy kvalitet som  
du har glede av i mange år. Og derfor er det ti års tetthetsgaranti * på alle 
våre produkter. Ved inspeksjons- og verkstedsbesøk kan du stole på at 
våre servicepartnere er kompetente.

* Bobiler, CUV og campingvogner av merket KNAUS har 10 års tetthetsgaranti på bodelen 
over hele Europa og for øvrig henvises det til KNAUS produktgaranti bestemmelsene.
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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

KNAUS står for kvalitet. KNAUS står for kvalitet. 

Tallrike utmerkelser Tallrike utmerkelser 

bekrefter utmerkelserbekrefter utmerkelser

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

 knaus.com/auszeichnungen

Finn brukervennlige planløsninger. På vei mot en perfekt 
følgesvenn på reisen er det en del spørsmål som må avklares: 
Hvor mange soveplasser trenger du? Hvor stor kan eller 
må din KNAUS være? Har du en finansiell ramme? Vår 
planløsningsvelger er intuitivt oppbygd og fører deg gjennom 
de viktigste punktene på et par sekunder, slik at du finner det 
kjøretøyet som passer til deg. 

Konfigurator. Med produktkonfiguratoren kan du sette 
sammen din personlige KNAUS etter egne ønsker. Med hvert 
klikk kommer du nærmere drømmen om en egen KNAUS. Til 
slutt kan du lagre alt som PDF, skrive det ut og dele det med 
familie og venner.

Godt forhandlernettverk. Mer enn 450 merkepartnere i over 
30 land over hele verden: Dette store forhandlernettverket 
bidrar til at våre kunder er så fornøyde. Du kan vente deg 
kompetent rådgivning, vennlig service og spennende 
arrangementer. Oppgi postnummeret ditt i søk etter forhandler 
og finn nærmeste KNAUS-forhandler med et par klikk. 

Alt direkt på  www.knaus.com

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

KNAUS ONLINE

Spennende produktnyheter, interaktive funksjoner og 
informasjon om selvhenting: På nettstedet til KNAUS er 
det mye å oppdage. Her et lite utvalg:

 floorplanfinder.knaus.com

 knaus.com/messen-termine

 shop.knaus.com

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

 schwalbenblog.knaus.com   youtube.knaus.com

 facebook.knaus.com     instagram.knaus.com

Lenken som fører deg Lenken som fører deg 

direkte fra der du b
or til 

direkte fra der du b
or til 

din KNAUS-forhandler din KNAUS-forhandler 

dealer.knaus.com dealer.knaus.com 

KLARE MÅL

GOD SERVICE
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RENT AND TRAVEL. Vil du kjøpe 
fritidskjøretøy, men har lyst til å teste 
om det virkelig passer til deg? Da kan du 
benytte deg av tilbudet RENT AND TRAVEL. 
Finn grunnrisset du vil ha på nett eller i et 
reisebyrå. RENT AND TRAVEL samarbeider 
med et nett av over 180 utleiestasjoner med 
over 2 200 leiebiler og over 380 reisebyråer 
overalt i Tyskland. De kan hjelpe deg med 
å bestemme deg for riktig bil. Du kan 
dessuten dra fordel av mange andre ytelser 
som ruteforslag og samarbeidsavtaler med 
camping- og parkeringsplasser. Test ferien i 
praksis!

Kan bestilles på nett
 på 

Kan bestilles på nett
 på 

www.rentandtravel.de www.rentandtravel.de 
KNAUS MERKER

KNAUS Fanshop. Har du lyst på en liten handletur? I vår 
fanshop finner du et stort utvalg av artikler som gjør reising 
enda bedre. Vi har attraktive moteklær for damer og menn, 
spennende spill, nøkkelringer og mye mer. Her finner alle 
noe de liker.

Er du ikke medlem enda? 
Er du ikke medlem enda? 

Meld deg inn nå på Meld deg inn nå på 

mein.knaus.commein.knaus.com   

finner du masse flotte finner du masse flotte 

fanartikler fra KNAUS på 
fanartikler fra KNAUS på 

shop.knaus.comshop.knaus.com  

BEGEISTREDE KUNDER

G
O

D
 S

ER
V

IC
E

KL
AR

E 
M

ÅL

MOTIVERT TEAM

M
ER

K
ER

 K
U

N
DE

KL
U

BB
, F

AN
SH

O
P 

& 
U

TL
EI

ET
IL

BU
D

mein.KNAUS kundeklubb. Som 
kunde hos KNAUS nyter du frihet som 
beveger. Som medlem i kundeklubben 
opplever du frihet som knytter 
sammen. Få mange fordeler, f.eks. 
eksklusive kampanjer og gode rabatter 
hos samarbeidspartnerne våre! Som 
klubbmedlem blir du invitert til vårt 
årlige kundetreff, og to ganger i året 
får du vårt informative kundemagasin 
INSIDE i posten. Medlemskapet er 100 
% gratis for alle KNAUS-kunder.

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

NEW   Enda mer mobil og uavhengig p
å 
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FRANKANA FREIKO

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

LEVERANDØRER  
OG PARTNERE

D
ES

TI
N

A
SJ

O
N

ER

Mer informasjon om MediKit 
Mer informasjon om MediKit 

reiseapoteket finne
r du på side 31

reiseapoteket finne
r du på side 31

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

SOLIDE PARTNERE OG UTSTYR

 bluuwater vannfilter 3. Vår partner for hygienisk ferskvannsforsyning. Høyytelses-filtersystemet fra bluuwater er spesielt utviklet for kravene 

som stilles til fritidskjøretøyene våre. Du finner mer informasjon om dette fra side 29.

 VELOCATE GPS-tracker 3 *. Det innovative GPS-sporingssystemet fra Velocate sørger for perfekt tyveribeskyttelse. Systemet har intuitiv app-styring, 
lydløs alarm-modus og fungerer i inntil 3 måneder uten å være koblet til strøm. Du finner mer informasjon om dette på side 21.

 PIONEER Head Up-display 2, 3. For enda mer komfort og sikkerhet på turen sørger Head Up-displayet. På den transparente skjermen blir alle 
viktige data så som navigasjon og hastighet vist i blikkfeltet til føreren. Mer utførlig informasjon om dette finner du på side 31.

 GA-Actuation e.Hit integrert bakstativ3. Ekstremt praktisk: Bakstativet kan kjøres ut elektrisk, har høy bæreevne og kombineres med 
et avtakbart tilhengerfeste. Med et par håndgrep er e.hit reiseklar: Du trenger bare trykke på en knapp, så kjøres to svingarmer ut. Når du skyver 
fundamentet for tilleggspakken med de foldbare LED-baklysene på, opprettes det forbindelse mellom bakstativet og bobilens elektriske anlegg.

PIONEER navigasjonssystem 2, 3. PIONEEER NavGate EVO har intuitiv betjening og klar visning med flere kontraster. Den multifunksjonelle enheten 
er kompatibel med Wireless Apple Carplay og Wireless Android Auto, dessuten har den promobil radar for oppstillingsplasser. Hvis man navigerer med 
smarttelefonen, kan ruteveiledningen sågar projiseres på Head Up-displayet. 

TEN HAAFT satellittanlegg 3. Med satellittanleggene fra ten Haaft som ekstrautstyr blir det enda mer behagelig og brukervennlig å se på TV i 
en KNAUS. Avhengig av modell får du anlegget Oyster 60 Premium eller Oyster 80 Premium som byr på ekstra skarpe TV-bilder, app-styring via 
smarttelefon og mye mer. 

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt

Oyster 60 og 80 Premium  
Oyster 60 og 80 Premium  

i edel antrasitt!i edel antrasitt!

KNAUS DESTINASJONER

Justerbar i 7 trinnJusterbar i 7 trinn

Gjør stolen om til en Gjør stolen om til en 
behagelig liggestolbehagelig liggestol
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e
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e

FRANKANA FREIKO

For at du virkelig skal nyte ferien din, er det et par ting 
du bør ha på campingplassen. Her er kvalitetsproduk-
tene fra vår partner Frankana Freiko til å stole på. 

1.  Gassadaptersett som passer til alle europeiske 
gassflasketilkoblinger | Artikkelnr. 651/026

2.   Campingbord Dimensjoner (L x B): 115 x 70 cm | 
Artikkelnr. 51 016

3.  Campingstol antrasitt | Artikkelnr. 651/019

4.  Fotstøtte antrasitt | Artikkelnr. 601/143

5.   Kjelesett 9 deler, ø 20 cm | Artikkelnr. 51 013

6.   Servise Cosmic Blue, 9 deler | Artikkelnr. 51 014

7.  Krus med hank sett med 4, blå | Artikkelnr. 651/020

På  shop.knaus.com kan du se det store tilbudet i vår 
fanshop. All informasjon og priser på Frankana Freiko 
finner du på  www.frankanafreiko.de

silwyREADY 
NEW

Glass som klirrer eller velter mens du camper – Nå er 
ikke dette et problem lenger takket være de smarte 
magnetløsningene fra silwy® MAGNETIC SYSTEM! 
Den perfekt og elegant integrerte magneten i hvert 
glass finner alltid den riktige metalliske motpolen 
hos oss. Se for eksempel i metallnano gelputer. 
Disse fester seg til nesten hvilken som helst forseglet 
overflate. Kan fjernes uten å etterlate rester, kan 
vaskes av og kan gjenbrukes permanent. Mer 
informasjon finner du på  silwy.de



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

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

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

Sjekk ut det store utvalget hos KNAUS i sosiale medier!
Du finner ytterligere informasjon om KNAUS på www.knaus.comshop.knaus.com

Vi KNAUS forhandlere  
ser frem til ditt besøk!

Din nærmeste KnausTabbert forhandler finner du på:  
www.knaustabbert.no
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