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100 %
KNAUS

Din frihed er vores filosofi. Med stor entusiasme sørger vi hos 
KNAUS siden 1960 for uforglemmelige ferieoplevelser. Med al vores 
erfaring og modet til at gå nye veje, kombinerer vi det velkendte 
med det nye. Ved produktionen satser vi på bayersk håndværk, ved 
udviklingen af nye modeller på de mest moderne konstruktions- 
og fremstillingsteknikker. Denne kombination af gennemprøvede 
principper og innovative idéer gør os til et af de mest succesfulde 
mærker i branchen. Og til #nummer1 hos vores kunder.

KNAUS SYMBOLER & FILOSOFI

HVAD DER FORBINDER OS OG 
BRINGER OS FREM TIL MÅLET
Vi er glade for, at vi må ledsage dig på rejsen. At vi kan give dine feriemål og 
drømme et hjem. Og at du med KNAUS næsten alle steder i verden og på de 
forskellige feriestrækninger har en følgesvend, som giver dig en god følelse af at 
være ankommet. Med vores produkter kan du nyde uafhængighed, fleksibilitet og 
individualitet i den for os mest sikre og skønneste rejseform. Hver KNAUS-vogn 
er resultatet af et stærkt fællesskab. Sammen med dig, vores højt motiverede 
medarbejdere, professionelle partnere og leverandører samt et stærkt 
forhandler- og servicenetværk skaber vi frihed, der bevæger med hvert eneste af 
vores produkter.

Tag på tur sammen med os! Og opdag din helt personlige frihed! Find den 
perfekte rejseledsager her og se, hvad der kendetegner vognene fra KNAUS.
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SYMBOLER ANVENDTE

Info om originale KNAUS komponenter og yderligere online information findes med følgende symboler:

 Sovepladser *

 Siddepladser

 Enkeltsenge

 Tværvendt seng

 Fransk seng

 Queensseng

FORKORTELSER **

Siddegruppe 
D Dinette 
L L-siddegruppe 
S Salon-siddegruppe
U U-siddegruppe

Seng
E Enkeltsenge 
F Fransk seng
Q Tværvendt seng 
X Queensseng 

Varianter 
B Bad
K Børneværelse
P Panoramakøkken
TR Transport

SENGEVARIANTER

 Køjeseng

 Sovesofa

 Hejseseng

 Opklappelig seng

 Gæsteseng

SY
M

BO
LE

R 
&

 F
IL

O
SO

FI

*  Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og børne sovepladser. Sovepladserne har ikke de samme mål. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din KNAUS forhandler om sengemål i 
vognen, således du kan beslutte, om vognen er egnet til det antal personer (voksen/børn) du ønsker.

** 2-delt (foran-bagved) / 3-delt (foran-midte-bagved)

Modellerne kan være vist med ekstraudstyr, som kan leveres mod.

SENGEVARIANTER

Video tilgængelig
youtube.knaus.com

360°-billede
tilgængelig

Find konfigurator på  
configurator.knaus.com/dk

Asfrid E.POWER 
teknologi

NEW
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Topmoderne produktion. Vores hovedfabrik og 
udviklingsafdeling ligger i Jandelsbrunn i Bayern 
i Sydtyskland. Her udvikler vores teams nye 
vogne, tester innovative teknologier og kreerer 
revolutionære nyheder igen og igen, som vi ser 
som inspirationskilde til campingbranchen. Når 
prototypen lever op til vores høje krav og har bestået 
alle test, starter serieproduktionen. Dette sker på 
vores to topmoderne produktionsfabrikker i Mottgers 
i Hessen og Nagyoroszi i Ungarn. Avancerede 
produktionsanlæg sikrer et meget effektivt 
produktionsforløb, så vi kan reagere fleksibelt på 
nye teknologier og produktionsprocesser. Denne 
effektivitet gør det blandt andet muligt for os at 
tilbyde dig et unikt forhold mellem pris og kvalitet og 
virkeliggøre drømmen om selvbestemt ferielykke for 
alle.

Med lidenskab til arbejdet. Vi investerer konstant 
i vores fabrikker og frem for alt i vores mere end 
2.900 medarbejdere på verdensplan, hvoraf 
mange har været hos os i mere end 30 år. Vores 
produktionsanlæg er konstrueret, så de er tilpasset 
den enkelte medarbejders individuelle behov. Hos os 
er mennesket i centrum. Vores team er kendetegnet 
ved tillid, respekt og stærkt sammenhold. Som top-
arbejdsgiver glæder vi os altid til nye „feriemakere“ 
og uddanner inden for forskellige områder. 

Der står et stærkt team bag hver eneste KNAUS. Mange af vores 
medarbejdere er selv lidenskabelige campister og ejere af en KNAUS. Deres 
mange personlige erfaringer og vores kunders erfaringer bliver altid inddraget 
i udviklingen og optimeringen af vores produkter. Derudover indeholder hver 
eneste vogn præcisionen fra passionerede medarbejdere, som arbejder i 
vores topmoderne produktionsfabrikker, samt elementer fra vores pålidelige 
partnere og erfaringen fra 60 år med camping.

Vores store erfaring. Vi ved, hvor 
vi kommer fra og har aldrig glemt 
visionen, som Helmut Knaus havde, da 
han grundlagde Knaus KG i 1960: Med 
KNAUS-vogne skal drømmen om fri og 
uafhængig ferielykke gå i opfyldelse 
for alle. Denne sætning gælder den 
dag i dag lige som for 60 år siden og bestemmer hver eneste 
af vores beslutninger og produktudviklinger. Med Helmut 
Knaus' 100 års fødselsdag og KNAUS' 60 års jubilæum kan 
vi se tilbage med stolthed og frem for alt takke dem, som 
har været med os hele vejen: nemlig jer kunder! Tak for jeres 
tillid! Læs mere om vores historie her  

 www.knaus.com/historie-dk
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Vores gave til dig i forbindelse Vores gave til dig i forbindelse 

med det store jubilæ
um: 

med det store jubilæ
um: 

De attraktive 60 YEARS-
De attraktive 60 YEARS-

specialmodeller med masser af 
specialmodeller med masser af 

udstyr til en forde
lagtig pris

udstyr til en forde
lagtig pris
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Innovation på alle niveauer. Hos KNAUS står hjulene 
aldrig stille. Det bedste eksempel på vores pionergejst: 
De revolutionære teknologier og banebrydende 
materialer, som vi har udviklet i forbindelse med 
MissionTec. Den patenterede fiberramme og UltraLight 
letvægtskonstruktionen har ved udvikling af TRAVELINO 
vist, at lethed, fleksibilitet og bæredygtighed alt 
sammen er muligt, og har banet vejen til nyudvikling 
af DESEO. Erfaringerne fra dette bruger vi i vores 
konstruktioner og giver dermed vores produkter et unikt 
optimeringspotentiale. Uanset, om det er konsekvent 
lette konstruktioner, maksimal køretøjsstabilitet og en 
indtil nu uudnyttet teknologi: ved alle vores studier og 
innovationer følger vi altid den samme vision − at tilbyde 
dig det bedste af det bedste.

Fremtiden starter nu. THE MISSION er opgaven, modet og 
målet at revolutionere branchen med fritidskøretøjer. Vores 
innovative teknologier vil blive videreudviklet, indtil vi har 
revolutioneret alle vores serier og med stolthed kan sige: 
Mission accomplished. For vi vil ikke kun bare leve op til dine 
krav, men også overgå dem. Vi ønsker altid at kunne begejstre dig påny  
og hele tiden være et skridt foran standardteknologierne.

KNAUS MissionTec & udviklingspartnere 

I løbet af årene har vi udviklet mange nyskabelser, som igen og 

igen har bekræftet vores rolle som inspirationskilde i branchen:

PowerAxle. Fjederlet chassisteknologi og et stort skridt i 

retning af hybrid- og e-mobilitet inden for camping. Som 

konsekvent videreudvikling forener VARIO X chassiset takket 

være bionisk form kompromisløs letvægtskonstruktion med 

fremragende stabilitet og styrke med optimal køreadfærd. 

FibreFrame. Den selvbærende ramme åbner op for helt nye muligheder 

og fleksibilitet ved designet af grundrids og opholdsrum.

Forbindelsesteknologi. Med udviklingen af RevolutionCube-teknologien 

har vi med EPP anvendt et innovativt materiale, som er ekstremt stabilt, 

let og modstandsdygtig. Ved hjælp af ultralydsteknik forbindes såkaldte 

KALTSCHMELZ®-dyvler fast med letvægts-bærematerialet.

Du finder yderligere informationer på:  mission.knaus.com
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og yderligere innov
ationer findes på 

og yderligere innov
ationer findes på 

knaustabbert.de/innovation-enknaustabbert.de/innovation-en   

FoldXpand bagendekonstruktion. Maksimalt beboelsesareal 
og kompakte udvendige mål : To ting, som stadigvæk optager os i 
forbindelse med konstruktionen af vores vogne, men som ved første 
øjekast ikke altid synes muligt at kombinere. Men vi har fundet en 
løsning: Ved den revolutionære FoldXpand bagendekonstruktion, danner 
baglygteholderen en komplet jævn flade med bagvæggen, hvorved der 
inden for campingvognområdet fås en komplet ny, automotiv bagende. 
Hermed er det, afhængig af serie, muligt at maksimere beboelsesarealet, 
uden at ændre de udvendige mål. For dig betyder det bare mere plads. 
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SPORT&FUNDESEO

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

fra side 52fra side 36

Ved tilvalget - motorcykelholdere - 
er den praktiske 

Ved tilvalget - motorcykelholdere - 
er den praktiske 

opklappelige sidde-
bæke standard med i vognen

opklappelige sidde-
bæke standard med i vognen

DEN FLEKSIBLE

 2 personer   Familie med børn   Familie med børn eller grupper med 4 voksne

Mere på  Mere på  
www.knaus.com/deseo
www.knaus.com/deseo  

TEKNISKE DATA

Grundrids 1

Tilladt totalvægt kg 1.500 - 2.000

Totallængde cm (min./maks.) 599

Vognlængde cm (min./maks.) 402

Bredde cm (udv./indv.) 230 / 216

Højde cm (udv./indv.) 258 / 196

Indgangsdøre (serie) STYLE

Indgangsdøre (valgmulighed) STYLE PLUS

Fotograferede grundrids i dette katalog: 400 TR

Mere på  Mere på  
www.knaus.com/sportandfunwww.knaus.com/sportandfun 

TEKNISKE DATA

Grundrids 1

Tilladt totalvægt kg 1.300 - 1.700

Totallængde cm (min./maks.) 625

Vognlængde cm (min./maks.) 480

Bredde cm (udv./indv.) 232 / 216

Højde cm (udv./indv.) 257 / 196

Indgangsdøre (serie) STYLE

Indgangsdøre (valgmulighed) --

Opbevaringsplads i garagen foran cm 160 x 216

Fotograferede grundrids i dette katalog: 480 QL

DEN PRAKTISKE

Hvem er du? Hvem er du?Hvad søger du? Hvad søger du? LastLast

Med DESEO kan du i en 
håndevending omdanne vognen 
fra transportmiddel til bolig. Den 
unikke konstruktion giver en 
fleksibel udnyttelse af vognen, 
så det er nemt at transportere to 
motorcykler. Når du ankommer 
til rejsemålet, byder DESEO på 
maksimal boligkomfort og en 
behagelig følelse af plads.

For dem, som slet ikke kan få 
opbevaringsplads nok, så er 
SPORT&FUN førstevalget. I den 
store garage i front kan der placeres 
masser af bagage på en overskuelig 
måde. Særligt personer, der sætter 
pris på aktiv ferie, glæder sig over 
tagrælingen og -stigen. Her kan der 
sikkert og bekvemt opbevares sports- 
og fritidsudstyr, der fylder meget.

  floorplanfinder.knaus.com

Fås også som specialmodel.
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S = Standard O = Tilvalg
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400 LK* X 4-5 4 O O S S

400 QD* X 3 4 S S

420 QD* X 3 4 S S

450 FU* X 4 4 S S

460 EU* X 3 4 S S

500 EU* X 4 4 S S

500 FU* X 4 4 S S

500 KD* X 4-6 5 S S O

500 QDK* X 4-6 6 S S O

500 UF* X 4 4 S S

540 FDK X 4-6 6 S S O

540 UE X 4 4 S S

580 QS X 4-6 6 S S O

650 FDK X 4-6 6 S S O

650 UFK X 5-6 6 S S O

SPORT
fra side 68

DEN ALSIDIGE

 2 personer   Familie med børn   Familie med børn eller grupper med 4 voksne
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ER KNAUS SERIER & GRUNDRIDSFINDER

Hvem er du? Hvad søger du? Last

Uanset, om man er en 
naturelsker, der rejser alene, 
et par på opdagelse eller en 
storfamilie: SPORT findes i 
et stort udvalg af grundrids 
og et unikt forhold mellem 
pris og kvalitet, som gør det 
muligt for alle at få opfyldt 
sine feriedrømme. Maksimal 
boligkomfort og praktiske detaljer 
er naturligvis inklusive.

NEW

NEW

NEW

  floorplanfinder.knaus.com S = Standard O = Tilvalg

NEW

De 10 grundrids ved E.POWER 
De 10 grundrids ved E.POWER 

SELECTION gør sig bemærket med 
SELECTION gør sig bemærket med 

gasfrit udstyr med lav totalvægt. gasfrit udstyr med lav totalvægt. 

Det giver dig mulighed for at Det giver dig mulighed for at 

medbringe endnu m
ere på rejsen

medbringe endnu m
ere på rejsen

* Fås også som specialmodel

Du finder flere infor
mationer 

Du finder flere infor
mationer 

om det gasfri E.POWER-
om det gasfri E.POWER-

udstyr på side 16-17
udstyr på side 16-17

Mere på  Mere på  
www.knaus.com/sport
www.knaus.com/sport  

TEKNISKE DATA

Grundrids 15

Tilladt totalvægt kg 1.100 - 2.500

Totallængde cm (min./maks.) 605 / 865

Vognlængde cm (min./maks.) 402 / 660

Bredde cm (udv./indv.) 232 - 250 / 216 - 234

Højde cm (udv./indv.) 257 / 196

Indgangsdøre (serie) TREND

Indgangsdøre (valgmulighed) PREMIUM

Fotograferede grundrids i dette katalog: 400 LK, 450 FU, 

460 EU, 460 FU, 500 FU, 500 KD, 540 FDK
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420 QD X 3 3 S S

450 FU X 4 4 S S

460 EU* X 3 4 S S

500 EU X 4 4 S S

500 FU* X 4 4 S S

500 UF X 4 4 S S

500 PF X 3 4 S S

500 QDK* X X 5-6 6 S S O

540 UE X 3 4 S S

540 FDK X X 5-6 6 S S O

550 FSK X X 5-6 6 S S O

580 QS X X 5-6 5 S S O

650 PXB X 3 4 S O

650 PEB X 3 4 S O

650 FSK X X 5-6 6 S S O

650 UX X X 4 4 S S

SÜDWIND

  floorplanfinder.knaus.com S = Standard O = Tilvalg

TEKNISKE DATA

Grundrids 16

Tilladt totalvægt kg 1.300 - 2.500

Totallængde cm (min./maks.) 647 / 865

Vognlængde cm (min./maks.) 444 / 660

Bredde cm (udv./indv.) 232 - 250 / 216 - 234

Højde cm (udv./indv.) 257 / 196

Indgangsdøre (serie) KOMFORT

Indgangsdøre (valgmulighed) PREMIUM

Fotograferede grundrids i dette katalog: 460 EU, 500 FU, 

540 UE, 580 QS, 650 PXB

En af de første campingvongs-
modeller og en ægte 
succeshistorie den dag i dag: 
SÜDWIND har begejstret 
i næsten 60 år med nyt 
udstyr, innovative teknologier 
og design-highlights. Som 
et ægte ikon og 60 YEARS-
jubilæumsmodel med masser  
af udstyr overgår vognen sig selv.

Fås også som jubilæumsmodel

NEW

*Udstyret med den gasfri E.POWER-pakke som standard.

Du finder flere infor
mationer 

Du finder flere infor
mationer 

om det gasfri E.POWER-
om det gasfri E.POWER-

udstyr på side 16-17
udstyr på side 16-17

fra side 82CAMPINGVOGNS-IKONET

16 perfekt udstyrede
 grundrids, heraf 

16 perfekt udstyrede
 grundrids, heraf 

3 med panoramakøkken i front3 med panoramakøkken i front

Mere på  Mere på  
www.knaus.com/suedwind
www.knaus.com/suedwind  

 2 personer   Familie med børn   Familie med børn eller grupper med 4 voksne
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Hvem er du? Hvad søger du? Last
NEW

NEW

NEW
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Som nye campister er det vigtig
t 

Som nye campister er det vigtig
t 

for os, at vi kan ny
de vores dyrbare 

for os, at vi kan ny
de vores dyrbare 

familietid sikkert og ud
en problemer

familietid sikkert og ud
en problemer

Væk fra hverdagen. O
g ud i eventyret! V

i elsker 

Væk fra hverdagen. O
g ud i eventyret! V

i elsker 

spontane eventyr. O
NE NIGHT STAND-

spontane eventyr. O
NE NIGHT STAND-

muligheden giver os 
ægte merværdi

muligheden giver os 
ægte merværdi

Farvel gasflasker! Her får du ekstra 
Farvel gasflasker! Her får du ekstra 

opbevaringsplads i 
gaskassen

opbevaringsplads i 
gaskassen

Som bedsteforældre vil 
vi hellere 

Som bedsteforældre vil 
vi hellere 

tage vores barnebar
n op på skuldrene 

tage vores barnebar
n op på skuldrene 

end bære rundt på 
tunge gasflasker. 

end bære rundt på 
tunge gasflasker. 

Med E.POWER starter vi ferien Med E.POWER starter vi ferien 

ubesværet uden gas
udstyr 

ubesværet uden gas
udstyr 

Vores #nummer 1
Vores #nummer 1

Vores #nummer 1
Vores #nummer 1

Vores #nummer 1Vores #nummer 1

KNAUS E.POWER

* Vær opmærksom på, at den mulige brugstid for et genopladeligt batteri afhænger af forskellige faktorer, som f.eks. antal og strømforbruget af 
tilsluttede brugere, batteriets alder, og vil blive begrænset af disse. Der kan derfor ikke garanteres en mindste brugstid pr. ladecyklus. 

** For endnu større uafhængighed og længere standtider finder du passende valgmuligheder i vores aktuelle prisliste og på  configurator.knaus.com

En campingferie ikke blive hurtigere, sikrere og mere bekvem end 
med E.POWER-modellerne. Vælg den passende gasfri campingvogn ud 
fra 10 SPORT E.POWER SELECTION grundrids og 3 SÜDWIND grundrids 
med E.POWER-pakke. Udskift det ubenyttede, vinterduelige udstyr i 
standardvognene med mere opbevaringsplads og flere lastemuligheder, 
moderne elapparater, nem betjening, øget sikkerhed og mindre 
vedligeholdelse!

  Gasfri drift. Slut med at slæbe på tunge gasflasker. Slut med at 
tjekke, om der stadig er gas i flaskerne. Vores E.POWER-vogne er fuldt 
elektriske og er dermed både mere sikre og lettere.

  Smart energistyring. Styringen sørger for, at elapparaterne styres, 
prioriteres og slås til og fra efter behov og efter den tilgængelig strøm. 
Fuldkommen intuitiv og uden flyvende sikring! Alt hvad du skal gøre er 
at indstille sikringen til de ampere, der forefindes på campingpladsen.

  Behageligt klima. Et energieffektivt klimatiseringsapparat med 
varmepumpeteknologi (standard) sørger kold eller varm luft med et 
enkelt tryk på en knap. Dertil kommer den ekstra opbevaringsplads på 
grund af den udeladte pladsafhængige gasopvarmning.

  Fuldt udstyret køkken. Her finder du kompressorkøleskab og 
induktionskogeplade, hvis du ikke ønsker at grille udenfor.

Nem ferie med KNAUS E.POWER-teknologi: 
1. Ankom 
2. Tænd
3. Slap af

Alle oplysninger på 
 

Alle oplysninger på 
 

knaus.com/e-power knaus.com/e-power 

AUTARK UNDERVEJS MED E.POWER & EINHELL

Du nyder maksimal frihed med det valgfri Einhell 

ONE NIGHT STAND system bestående af batte-

ri-dockingstation "Caravan Charger" og højeffektivt, 

udskifteligt genopladeligt batteri "Power X-Change". 

6Ah Power X-Change-batteripakken med meget 

effektive li-ion-celler forsyner elapparaterne (12 V) 

uafhængigt af strømmen på pladsen.

•  2 i 1: Den effektive "Caravan Charger" er både 

strømgiver og batterilader

•  Active Battery Management System for højeste 

sikkerhed, ydelse, udholdenhed og lang levetid. *

•  1 Autark om natten: Med dette system drives lys, 

vandpumpe og kompressorkøleskab **

Du er ikke helårscampist, men tilbringer de skønneste uger af året på din 
yndlingsplads? Hvis du kan sige ja til disse spørgsmål, så er vores E.POWER teknologi 
et godt alternativ til dig.
1. Du rejser helst i sommerhalvåret, fra påske til oktober?
2. Du ønsker nem og intuitiv betjening? 
3. Du vil under ingen omstændigheder undvære et klimaanlæg i din campingvogn?
4. Du er helt sikkert ikke typen, der camperer om vinteren?

BARE FERIE? 
SÅ BLIV E-CAMPIST!

  

ONE NIGHT STAND: 
ONE NIGHT STAND: 

Sådan gør du din E
.POWER 

Sådan gør du din E
.POWER 

campingvogn autark for
 en nat!

campingvogn autark for
 en nat!
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SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION
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fra side 96

SCANDINAVIEN-EKSPERTEN

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION UDSTYR

Mere på  Mere på  
www.knaus.com/scandinavian
www.knaus.com/scandinavian  

 2 personer   Familie med børn   Familie med børn eller grupper med 4 voksne   floorplanfinder.knaus.com

SE
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 &
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D

RI
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D
ER KNAUS SERIER & GRUNDRIDSFINDER

S = Standard O = Tilvalg

Hvem er du? Hvad søger du? Last

CHASSIS OG OPBYGNING

  Dør: KNAUS PREMIUM: flerpunktslåsning, skjult hængselssystem, 

inklusive vindue med plisse, integreret paraplyrum, 

multifunktionel taske i KNAUS design

 Trækstangsafdækning

 17" Alufælge sortglans poleret i exclusiv KNAUS design

 Sidevægge i glatplade, hvid

 Panoramavinduet, front (inkl. 4 lamper)

 Vinterafdækning af køleskabsrist ( 2 stk.)

ELEKTRONIK

  TV holder & TV forberedelse med stikkontakt og  

kabelføring (grundridsafhængig)

  Mobilanlæg 12 V -  Gelbatteri, ladeapperat, hovedafbryder  

(kun i forbindelse med option 551674 hæveseng)

 USB stikdåse i front (1 stk.) 

 Ambiente belysning SCANDINAVIAN SELECTION

INTERIØR

 Ergonomiske hynder for bedre sidde-komfort

  Bruseudvidelse, bestående af: bruseamatur,  

brusestang/holder, bruseforhæng

 Mikroovn (over køleskab)

 Køleskab 177 liter 

 Emhætte

GAS / VAND

  Vandfilter "bluuwater"

  ALDE centralvarme

 ALDE vandbåren gulvvarme

 Varme kontrolpanel ALDE LCD

 Centralt spildevandsafløb under vognen

 Friskvandstank 45 ltr (fast)

 Vandforsyning med dykpunpe

SIKKERHED

 Gas-alarm

 Røgalarm

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION overbeviser med ekstra standardudstyr 
til krævende klimatiske forhold som lave temperaturer samt med mange 
funktioner for ekstra høj bo- og kørekomfort:

SÜDWIND 
SCANDINAVIAN
SELECTION

Vores #nummer 1 til Vores #nummer 1 til 
den friske luft i nordden friske luft i nord

TEKNISKE DATA

Grundrids 5

Tilladt totalvægt kg 1.900 - 2.500

Totallængde cm (min./maks.) 785 / 947

Vognlængde cm (min./maks.) 568 / 746

Bredde cm (udv./indv.) 250 / 234

Højde cm (udv./indv.) 257 / 196

Indgangsdøre (serie) STYLE PLUS

Indgangsdøre (valgmulighed) --

Fotograferede grundrids i dette katalog: 580 UF, 590 UK, 650 UDF

Uanset om det er koldt og Uanset om det er koldt og 

blæsende, vil du alt
id opleve varme 

blæsende, vil du alt
id opleve varme 

og velbehag i din S
ÜDWIND 

og velbehag i din S
ÜDWIND 

SCANDINAVIAN SELECTION, 
SCANDINAVIAN SELECTION, 

takket være gulvvar
me og meget 

takket være gulvvar
me og meget 

ekstra komfortudstyr.ekstra komfortudstyr.

Opbygningen og udstyret i SÜDWIND 
SCANDINAVIAN SELECTION er 
blevet specielt designet til det 
nordeuropæiske klima. Med en lang 
række highlights, der er standard, sit 
flotte design og fem gennemtænkte 
grundrids byder serien på førsteklasses 
komfort – uanset, hvor din næste rejse 
bringer dig hen.

580 UF X 4 5 S S

590 UK X X 6-8 7 S S S O

590 UE X 4-5 4 S S O

650 UDF X X 6 6 S O S S

750 UFK X X 7-8 7 S S S
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1. VELOCATE GPS-TRACKER 3

Det innovative GPS-system fra Velocate arbejder med 
intuitiv app-styring og silent-alarm-funktion. I tilfælde 
af tyveri kan Velocate hjælpe med at finde din vogn 
igen. GPS´en har en levetid på op til 3 måneder uden 
strømtilslutning. GPS-trackeren kan udvides med Bluetooth-
sensorer. Med gasflaske, temperatur- og bevægelsessensor 
kan du gøre din vogn intelligent. Og ønsker du det, kan du 
modtage oplysninger om tilstandsændringer i din vogn.

2. ROBUST HIGH-STRENGTH GFK-TAG 1

GFK er ikke lig med GFK. Alt efter glasfiberindholdet, varierer 
modstandskraften. Til maksimal haglbeskyttelse har vi derfor 
bestemt os for high-strength varianten med et næsten et tre 
gange så højt glasfiberindhold som ved standard-GFK. 

3. STABIL PRO.TEC FRAME 2

Pro.Tec Frame er en særdeles massiv aluprofilliste, som 
forbinder sidevæg, frontvæg, bagvæg og tag med hinanden. 
Den forbedrer opbygningens stabilitet og dermed også 
holdbarheden af hele vognen. Derudover kan der sættes 
fortelt på begge sider. Et særligt highlight: I Pro.Tec Frame er 
der inkorporeret et kammer til tætningsmassen. Denne kan 
ikke boble ud og der opstår et rent udseende.

4.  KNAUS CATEYE evolution-BAGLYGTER 2

Med tredimensional lampegeometri og dynamiske LED-
blinklys udvikler de nye CATEYE evolution-baglygter 
designet af den unikke KNAUS nattesignatur videre og øger 
køresikkerheden.

5. KNAUS TÆTHEDSGARANTI *

Vi ved, at vores produkter holder, hvad vi lover. For alle vores 
fritidskøretøjer giver vi dig en 10 års garanti for tæthed på 
det karosseri, der produceres af os, samt en 24 måneders 
reklamationsret fra din KNAUS-partner.

6. TAGMONTERET KLIMAANLÆG 3

Ved tropiske temperaturer sørger vores klimaanlæg (tilvalg) 
for en behagelig afkøling af opholdsrummet. Derudover er 
anlægget udstyret med en varmefunktion, som affugter 
luften i vognen. Dometic Freshjet 2200 (OEM) tagmonteret 
klimaanlæg sørger takket være en individuel indstillelig 
luftstrøm for en effektiv luftfordeling i forskellige retninger 
og kan styres ved hjælp af en fjernbetjening.

1 På tværs af modelserierne 2 Modelafhængigt 3 Valgfrit

KNAUS VOGNOPBYGNING

BEDSTE TEKNIK TIL DEN 
SKØNNESTE TID PÅ ÅRET
Optimalt designet til 100% rejseglæde. Med vores 
campingvogne kommer du altid bedre frem. Det sørger 
intelligente konstruktioner, masser af innovationer 
og praktiske features for. Summen af alt dette er 
ensbetydende med grænseløs feriefornøjelse.

 Du finder yderligere
 

 Du finder yderligere
 

informationer om de eksklusiveinformationer om de eksklusive 17 "  17 " 

KNAUS alufælge på side 110KNAUS alufælge på side 110
* Alle campingvogne, autocampere, og CUV'er fra KNAUS leveres med en 10-årig tæthedshedssikring,  

ud over den lovpligtige 2 års reklamationsret fra din mærkeforhandler.

NEW

Markant, flot udformning og 100 
Markant, flot udformning og 100 

% KNAUS: De unikke bag- og 
% KNAUS: De unikke bag- og 

sideruder passer perfekt til d
en 

sideruder passer perfekt til d
en 

flotte eksteriør-de
signlinje

flotte eksteriør-de
signlinje

NEW  Den tredimensionelle FoldXpand 
 Den tredimensionelle FoldXpand 

bagendekonstruktio
n giver ægte merværdi 

bagendekonstruktio
n giver ægte merværdi 

til SPORT & SÜDWIND. Både 
til SPORT & SÜDWIND. Både 

visuelt, men også funktionelt
 

visuelt, men også funktionelt
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Hvem kender det ikke - 
det våde 

Hvem kender det ikke - 
det våde 

bruseforhæng i en c
ampingvogn klæber sig

 
bruseforhæng i en c

ampingvogn klæber sig
 

hele tiden til kropp
en. Dette forhindres med 

hele tiden til kropp
en. Dette forhindres med 

et integreret luftka
mmer, som giver det 

et integreret luftka
mmer, som giver det 

patenterede brusefo
rhæng (tilvalg) form

 og 
patenterede brusefo

rhæng (tilvalg) form
 og 

således holder det 
væk fra kroppen.

således holder det 
væk fra kroppen.

1. REJSEAPOTEK MEDIKIT 1, 3

Halsbrand, hovedpine, allergier: alt sammen noget, som 
man ikke har brug for - og da slet ikke i ferien. For at du 
kan være forberedt bedst muligt, medfølger ved køb af 
en ny vogn et gavekort til Medikit *, som du kan indløse 
online hos vores forsendelsespartner *. 

2. STØTTEHJUL MED 
STØTTELASTINDIKATOR 3 

 
Undgåelse af forkert belæsning er særdeles nemt med det 
nye støttehjul med støttelastindikator. For her får du direkte 
vist den aktuelle støttelast og kan reagere tilsvarende.

3. STORT OPBEVARINGSRUM I FRONT 1 
 

Takket være den komplekse parallel-hævemekanik er der 
nem adgang til gaskassen. Gasfjederen hjælper også med 
at sikre, at låget glider forsigtigt opad. Med det stabile 
aluminiumsgulv 2 bliver gaskassen til 2 x 11 kg gasflasker 
endnu mere robust og har derudover en lav lastekant. 
Med de nye E.POWER-vogne 2 kan du helt undgå at bruge 
gas og i stedet bruge gaskassen som opbevaringsrum. 
Hvilke fordele, der er derudover, kan du se fra side 16.

4. CYKELHOLDER THULE CARAVAN SUPERB 3

Med en bæreevne på op til 60 kg er cykelholderen 
optimalt egnet til to cykler eller e-cykler. Sættes fast 
på trækstangen. Takket være sin lave placering er det 
særdeles nem at læsse cyklerne og der er stadig fuld 
adgang til gaskassen, selv med cyklerne på.

5. SIKKERT ALKO-CHASSIS 1

Chassiset på vores campingvogne er altid varmgalvanise-
ret og er derfor særligt beskyttet mod korrosion. Takket 
være bærearmsaksler og olietryk-støddæmpere, er du 
altid sikkert og komfortabelt undervejs.

6. AKS SPORSTABILISATOR 1  

& AL-KO AAA PREMIUM BREMSE 3

Vores campingvognes chassis er altid galvaniseret og 
derfor også om vinteren anvendeligt uden problemer. 
Takket være bærearmsaksler og olietryk-støddæmpere, 
er du altid sikkert og komfortabelt undervejs.

1 På tværs af modelserierne 2 Modelafhængigt 3 Valgfrit

Dine favorit serier o
g film har du nu 

Dine favorit serier o
g film har du nu 

også mulighed for at strea
me på ferien. 

også mulighed for at strea
me på ferien. 

Med de nye SMART-TV inkl. HD-tuner 
Med de nye SMART-TV inkl. HD-tuner 

(tilvalg) i opholdsom
rådet har du et ha

v 
(tilvalg) i opholdsom

rådet har du et ha
v 

af muligheder til rådigh
ed

af muligheder til rådigh
ed

Bodyguard til servic
e og glas: Med 

Bodyguard til servic
e og glas: Med 

silwyREADY bliver de magnetiske glas og 
silwyREADY bliver de magnetiske glas og 

beholdere på deres 
plads - også under

 kørslen. 

beholdere på deres 
plads - også under

 kørslen. 

Du kan se, hvordan d
ette skrid- og klap

refrie 
Du kan se, hvordan d

ette skrid- og klap
refrie 

system virker på side 119system virker på side 119

KNAUS KVALITET
K

VA
LI

TE
T

Veludstyret og afslappet på ferie. For at din 
ferie bliver til en fantastisk oplevelse fra det første 
til sidste sekunder, har vores campingvogne 
elementer, som både øger køre- og boligkomforten. 
Derfor lægger vi lige så meget vægt på en AKS-
sporstabilisator som på optimal gasforsyning.

* Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). Medi-kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.
shop. Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet.Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop.
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Når en campingvogn byder på samme komfort som derhjemme, kræver det noget 
af forsyningsteknikken. Denne placeres ved alle KNAUS-campingvogne, så den føres 
frostbeskyttet med varmesystemet. Og naturligvis passer vi også på, at tilslutningerne til 
de enkelte elementer er nemme at komme til.

UDSTYR 1. TREND 2. STYLE 3. STYLE PLUS 4. KOMFORT 5. PREMIUM

Pakning mod slagregn (dobbelt pakning)

Vindue inkl. mørklægning -- -- --

Automotivt lukkesystem -- --

Flerdobbelt lås -- -- -- --

Skjulte hængsler -- -- -- --

Smalle varianter (600 mm)

Brede varianter (700 mm) -- -- --

2 knager -- fast fast klapbare klapbare

Multifunktionel taske -- -- -- --

Inkl. affaldsspand -- -- --

Paraplyrum -- -- -- --

Opbevaringsnet -- -- -- --

* Du kan læse om standarddørene samt de valgfrit tilgængelige dørvarianter i serieoversigten fra side 10.

Så dejlig er starten på din ferie med KNAUS 
campingvogne. Med vores forskellige indgangsdøre* 
har du frit valg. For at holde uønsket slagregn og 
andre vejrforhold sikkert udenfor, er alle KNAUS 
indgangsdøre udstyret med en vejrbestandig dobbelt 
pakning. Varianterne KOMFORT og PREMIUM har 
derudover et automotivt lukkesystem og kan afhængig 
af grundrids også fås med en ekstra bred udførelse.
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NEW

NEW

KNAUS INDGANGSDØRE & FORSYNINGSTEKNIKBeskytter mod vejr, myg og 
Beskytter mod vejr, myg og 

lange fingre: Indgan
gsdørene er 

lange fingre: Indgan
gsdørene er 

udstyret på bedste
 vis

udstyret på bedste
 vis

Den komplette forsyningstek
nologi centralt på é

t 

Den komplette forsyningstek
nologi centralt på é

t 

sted. Serviceklappen integr
eret i sidepanelet g

iver dig 

sted. Serviceklappen integr
eret i sidepanelet g

iver dig 

nem adgang til alle vigt
ige elementer

nem adgang til alle vigt
ige elementer

En vægtbesparelse på
 op til 50 % og betydeligt 

En vægtbesparelse på
 op til 50 % og betydeligt 

mere udnyttelig kapa
citet: Litium-ion-

mere udnyttelig kapa
citet: Litium-ion-

batterierne (tilvalg)
 er perfekt til alle,

 som ofte 

batterierne (tilvalg)
 er perfekt til alle,

 som ofte 

holder steder uden
 adgang til strøm

holder steder uden
 adgang til strøm

DET NYE bluuwater VANDFILTER

Hygiejnisk rent vand på et hvilket som helst 

rejsemål. Det nye bluuwater-vandfilter fjerner 

kim, bakterier og små partikler næsten hundrede 

procent (99,999 %) fra ledningssystemet i 

alle Knaus Tabbert-vogne (standard). Den 

udskiftelige filterpatron med højeffektiv 

ultrafiltreringsmembran monteres lodret eller 

vandret mellem vandtank og ledningssystemet. 

Den har en filtreringskapacitet på op til 8000 liter 

– og takket være timestrip-indikatoren i vognen

er det nemt at kontrollere den resterende brugstid. Udskiftning 

af bluuwater-patronen afhænger af brugen, men bør dog 

udskiftes senest efter seks måneder. Med Click-and-Ready-

lynkoblingssystemet kan den nemt udskiftes uden at dryppe. 

•  Højeffektiv ultrafiltreringsmembran fjerner småpartikler,  

kim og bakterier op til 99,999 % fra ledningssystemet

• Filterkapacitet: 8.000 l

•  Nem udskiftning takket være Click-and-Ready-

lynkoblingsystemet

A. Tank-aftapningsventil

B.  Aftapningshane

C. Strømtilslutning

D.  Vandtank ved rengøringsåbning 
Takket være en påfyldningshjælp, 
som kan trækkes ud, og integreret 
vandopsamlingsbakke er 
overfyldning under påfyldningen 
ikke noget problem.

E.  Praktisk opbevaringsrum 
(grundridsafhængig)

PRAKTISK ServiceBox

NEW

NEW
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1. STABILE SOFT-CLOSE UDTRÆK 2

Takket være fuldt udtræk kører skufferne så langt ud, at de 
bekvemt kan fyldes og tømmes fuldt ud. De føres præcist 
og lukker glat – i hele vognens levetid og sandsynligvis 
endnu længere.

2. RIDSEFASTE HPL/CPL-OVERFLADER 1

High-Pressure-Laminate og Continuous-Pressure-Laminate 
er laminater, der specielt er beregnet til hård belastning, 
f.eks. i køkkenet. Flerlagsstrukturen fremstilles under meget 
højt tryk og forsegles med et særdeles modstandsdygtigt 
toplag. Det gør vores arbejds- og bordplader (altid HPL) og 
møbelfronter (modelafhængigt CPL) særdeles ridsefaste. 

3. OMFATTENDE AMBIENTEBELYSNING 3

Overalt hvor indirekte lys øger velværet, monteret vi 
stemningsfulde lyskoncepter. Men også den praktiske 
anvendelighed er der blevet taget højde for. Ambiente-
lyslisten under arbejdspladen i køkkenet belyser 
f.eks. også skufferne i åben tilstand. Således finder du 
hurtigt proptrækkeren frem om aftenen. Køkkenets 
bagvægsbeklædning af høj kvalitet og med samme mønster 
som arbejdspladen tjener som praktisk beskyttelse med 
pletter og stænk og skaber desuden et endnu mere harmonisk 
helhedsbillede i køkkenområdet.

4. SOLID DYVELTEKNIK 1

Vores møbler samles som standard med en avanceret 
dyvelteknik. Dermed opnår vi en meget høj pasnøjagtighed 
og en langt mere stabil møbelkonstruktion, som du også 
efter flere år stadigvæk vil have glæde af.

1 På tværs af modelserierne 2 Modelafhængigt 3 Valgfrit

AVANCERET MØBELDESIGN
Luftcirkulation er en af hovedforudsætningerne for 
et behageligt og sundt indeklima.

Loftsskabe: 
De konstrueres særdeles stabilt og monteres 
med afstand til væggene. Resultatet: Luften bag 
skabene kan cirkulere uhindret. Kondensdannelse 
i skabene forhindres og tøjet og fødevarer forbliver 
altid behageligt tørt og friskt.

Køkkenblok: 
Alle møbler er ventileret således, at 
varmeanlægget kan opfylde sin optimale funktion. 
De åbne ventileringsudskæringer sørger for en 
perfekt cirkulation af den varme luft og dermed for 
dejlig varme i vognen.

M
Ø

BL
ER

Vi bygger ingen luftkasteller, men møbler, som 
skaber et godt indeklima. Kravene til møblerne i 
vores campingvogne er særdeles høje. Et tiltalende 
design og masser af opbevaringsplads er ikke nok. 
Holdbarhed, robuste konstruktioner og teknologier, 
som begejstrer hele livet - det er vores krav.

SPORT & SÜDWIND overbeviser med 
SPORT & SÜDWIND overbeviser med 

udvalgte elementer i letvægtsmateriale. De stærke 

udvalgte elementer i letvægtsmateriale. De stærke 

møbeldele skaber et e
ndnu mere stabilt og flotte

re 

møbeldele skaber et e
ndnu mere stabilt og flotte

re 

udseende uden at g
enerere ekstra vægt

 
udseende uden at g

enerere ekstra vægt
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Skønt at falde i søvn og vågne udhvilet og afslappet op. 
For at du altid kan starte godt på en begivenhedsrig dag 
sætter vi højeste prioritet på designen af soveområdet. Vores 
koncept omfatter materialer af høj kvalitet, sofistikerede 
detaljer og tilpassede løsninger.

SO
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EK
O
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RT

1. EXCELLENT EVOPORE HRC MADRASSER 1  

 
30% lettere og 40% lavere hårdhedsreduktion end sammen-
lignelige koldskummadrasser. Selv med ensidig brug ingen 
buler. De 5-zonede EvoPore madrasser (1a) forkæler dig ikke 
kun med fremragende sovkomfort, men imponerer også med 
exceptionel lang levetid. Den højresistente klimateknologi 
sikrer, at madrassen forbliver yderst elastisk selv i krævende 
klimatiske forhold. Endnu mere eksklusiv søvnkomfort sikres 
ved valgfri WaterGel-støtte (1b) med op til 50 mm mere 
tykkelse. Det åndbare skum tilpasser sig nøje til kroppen.

2. LAMELLER 1 OG TALLERKENLAMELLER 3 
 

Den bedste madras er kun så god som sin base. Derfor 
installerer vi sædvanligvis lameller af høj kvalitet (2a), 
hvor afstanden mellem lamellerne samtidig giver optimal 
stabilitet og fremragende ventilation. For ekstra komfort 
er en tallerken-under-fjerdring (2b) tilgængelig. Dette til-
lader en punkt-elastisk krops tilpasning og endnu bedre 
supportfunktion. I kombination med WaterGel-udgaven 
får du den højeste sovekomfort.

3. SENGEUDVIDELSE 2, 3

Selvfølgelig ønsker vi at få det maksimale antal soveplad-
ser til dig. Specielle detaljerede løsninger som f.eks. de 
præcist monterede rullelameller og madrasindsatser til 
enkeltsenge bidrager også til dette.

4. OPBEVARINGSPLADS, STIKKONTAKTER 
OG BELYSNING 2 

 
Læs lidt længere, oplad smarttelefonen natten over og 
ha' brillerne lige ved hånden. Til alt dette og endnu mere 
finder du i soveværelset. Behagelig, dæmpbar belysning, 
gennemtænkte opbevaringsmuligheder og stikkontakter. 
Læselamperne giver med deres blåt nattelys en speciel stem-
ning og kan efter ønske fås med USB-ladestik.

5. TEKSTIL-RUMDELER 2 OG  
VÆGBEKLÆDNING 2 

 
Især med flere medrejsende og større familier er privatli-
vets fred en vigtig faktor for en god nats søvn. Dette sør-
ger tekstilrumdeler i højkvalitetsmateriale med aluprofil 
og plissestof for, som er nemme at trække ud og giver et 
behageligt privatliv. Takket være blød vægbeklædning er 
soveområdet særdeles hyggeligt.

1 På tværs af modelserierne 2 Modelafhængigt 3 Valgfrit

Ved grundridsene S
PORT & 

Ved grundridsene S
PORT & 

SÜDWIND sørger en stabil SÜDWIND sørger en stabil 

aluskinne og magnetlukninger aluskinne og magnetlukninger 

for , at rumdeleren nemt kan 
for , at rumdeleren nemt kan 

åbnes og lukkesåbnes og lukkes

Med vores skrædders
yede 

Med vores skrædders
yede 

stræklagner (tilvalg
) er 

stræklagner (tilvalg
) er 

sovekomforten optimeret
sovekomforten optimeret
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ENKELTSENGE

FRANSK SENG

QUEENSSENG

TVÆRVENDT SENG

GÆSTESENG

KNAUS SENGEVARIANTER

Gæsteseng Gæsteseng Gæsteseng 2Gæsteseng 2

TILVALG: MULTIFUNKTIONEL KØJE (3 STK.)

FANTASTISK MANGFOLDIGHED: 
VORES SENGEVARIANTERSE

N
GE

VA
RI

AN
TE

R

1.  De to køjesenge kan i en håndevending omdannes til et opbevaringsrum, 

som man nemt kan få adgang til fra garagedøren (valgfrit).. .

2.  . . . eller ved at folde i den anden retning en hyggelig sofa til leg og 

afslapning.

SOVESOFA
& HEJSESENG

Eksklusivt i DESEO
Eksklusivt i DESEO

Det er nemt at laste opbevarin
gsrummet 

Det er nemt at laste opbevarin
gsrummet 

udefra via den val
gfrie adgang

udefra via den val
gfrie adgang

* Du finder yderligere oplysninger om standard-og ekstraudstyr i prislisten.

KØJESENG

OPKLAPPELIG
SENG

1.  2 køjesenge. En fast stige giver nem adgang, 
og sengehesten sikrer en sikker nats søvn. 
Under sengen er der ekstra opbevaringsplads.

2.  Valgfri 3. køjeseng. Afhængigt af grundridset 
får du et ekstra linnedskab eller adgang 
over garagedøren (valgfrit), herunder 
insektbeskyttelse.

Opklappelig seng (valgfrit). For at få en ekstra 
og fleksibel soveplads, kan der monteres en 
sammenklappelig seng over dinetten. Når der 
er behov for den ekstra soveplads, kan sengen 
klappes ud i en håndevending.

Fleksibel og behagelig. Afhængig af grundrids 
kan siddegruppen omdannes til en soveplads for 
en til to personer (nogle gange tilvalg). 

Generøs på alle måder. Med en længde på op 
til 207 cm kan alle finde plads her og takket være 
lamelbund med tilpasset hynde (valgfrit) fås 
hurtigt en komfortabel dobbeltseng

Grundrids: SPORT 460 EU, 500 EU, 540 UE,  
SÜDWIND 460 EU, 500 EU, 540 UE, 650 PEB, 
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE

Tilgængelig fra begge sider. Takket være det 
specielle rumlopdeling er Queensbett med 
en liggeflade på 205 x 150 cm tilgængelig fra 
begge sider og giver en behagelig passage til 
endebaderummet.

Grundrids: SÜDWIND 650 PXB, 650 UX

Hyggeligt integreret. Ved at udnytte hele 
vognens bredde udnyttes rummet effektivt, og 
du får senge med en længde på op til 209 cm.

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

Pladsbesparende. Sengen, der er placeret på langs, 
har en liggeflade på 200 x 157 cm. Den pladsbe-
sparende placering af bad og seng ved siden af 
hinanden giver ekstra plads i opholdsrummet.

Grundrids: SPORT 450 FU, 500 FU, 500 UF, 540 FDK, 650 
FDK, 650 UFK, SÜDWIND 450 FU, 500 FU, 500 UF, 500 PF,  
540 FDK, 550 FSK, 650 FSK, SCANDINAVIAN SELECTION 
580 UF, 590 UK, 650 UDF, 750 UFK

Unik variation. I DESEO udnyttes rummet 
optimalt med en opklappelig sovesofa (200 
x 140 cm), som enten kan bruges som bænk 
eller som en bekvem dobbeltseng, og praktisk 
hejseseng (200 x 140 cm) som tilvalg.

Grundrids: DESEO 400 TR
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KOMPAKT
KØKKEN

PANORAMA KØKKEN

LANGSGÅENDE
KØKKEN

KNAUS KØKKENVARIANTER

KOMPAKT KØKKEN SÜDWIND 460 EU

LANGSGÅENDE KØKKEN SPORT 540 FDK

PANORAMA KØKKEN SÜDWIND 650 PEB

K
Ø

K
K

EN
VA

RI
AN

TE
R

VINKELKØKKEN SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF

VINKELKØKKEN

Er køkkenet hjertet i din bolig, og kan du ikke nyde ferien uden et 
stort køleskab? Eller hører du til dem, der ikke har brug for andet 
end et godt morgenmåltid? Uanset, om det er det ene eller det 
andet, så er der noget for enhver smag ved vores køkkenvarianter. 
Og da et køkken skal holde til meget og skal leve op til høje krav, 
lægger vi særlig vægt på stærke arbejdsflader og apparater af høj 
kvalitet. Et gennemtænkt koncept med korte afstande og masser af 
opbevaringsplads hører til i ethvert KNAUS-køkken som standard.

KØKKENVARIANTER 
LIGE EFTER DIN SMAG

Madlavning med udsigt.  
I panoramakøkkenet udnyttes hele 
vognens bredde, så der opnås maksimal 
opbevaringsplads og arbejdsflade. Med 
det store vindue skabes en unik følelse 
af plads. Alt afhængig af grundrids fås 
et køleskab med en volumen på op til 
177 liter og et dobbelt hængslet, så det 
er muligt at åbne køleskabet fra både 
køkkenet og opholdsrummet.

Grundrids: SÜDWIND 500 PF, 650 PEB, 650 PXB

Opbevaringsrum. Køleskabet indbygges her separat ved 
siden af køkkenskabene. Derved fås en komplet køkkenblok 
med masser af opbevaringsrum og samtidig er der plads til et 
stort køleskab på op til 177 liter. 

Grundrids: SPORT&FUN 480 QL, SPORT 500 KD, 500 QDK, 540 FDK, 
580 QS, 650 FDK, 650 UFK, SÜDWIND 500 FU, 500 UF, 500 QDK, 540 UE, 
540 FDK, 550 FSK, 580 QS, 650 FSK, 650 UX, SÜDWIND SCANDINAVIAN 
SELECTION 590 UE, 590 UK, 750 UFK

Perfekt og effektiv udnyttelse af pladsen. Takket være 
den kompakte opbygning med køleskabet integreret 
i køkkenblokken er det kompakte køkken yderst 
pladsbesparende. Samtidig åbnes synslinjerne, og der opleves 
en fantastisk følelse af plads. 

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

Rummelig L-form. Med den vinklede udvidelse af køkkenet 
kan vask og komfur placeres i hjørnet. Udover ekstra arbejds- 
flade og opbevaringshylder giver L-formen en moderne og 
afslappet atmosfære. Med en volumen på 177 liter er der mas-
ser af plads i køleskabet.

Grundrids: SCANDINAVIAN SELECTION 580 UF, 650 UDF

NEW

Du finder informationer om det 
Du finder informationer om det 

gasfri E.POWER-køkken fra side 16
 

gasfri E.POWER-køkken fra side 16
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BADVARIANT 5

BADVARIANT 6

BADVARIANT 7

Perfejt pladsudnyt
telse & mange badeværelseslø

sninger. 

Perfejt pladsudnyt
telse & mange badeværelseslø

sninger. 

Fra det kompakte badeværelse fo
ran til det kæmpestore 

Fra det kompakte badeværelse fo
ran til det kæmpestore 

badeværelse i bagen
den med separat brusekabine

badeværelse i bagen
den med separat brusekabine

BADVARIANT 3

BADVARIANT 4

BADVARIANT 2

BADVARIANT 1

BADVARIANT 8

KNAUS BADVARIANTER
BA

D
VA

RI
AN

TE
R

At have sin egen wellness-oase er et ekstra plus for alle, som endnu ikke 
ved, hvor rejsen går hen i morgen. Ved designet af vores badeværelser 
har vi lagt stor vægt på en brugervenlig udformning, mest mulig 
opbevaringsplads og en behagelig atmosfære. Et koncept, hvor 
badeværelset fylder mindst muligt, men med så meget plads som muligt.

BADVARIANTER: FRA 
KOMPAKT TIL RUMLIG

Badeforhæng Badeforhæng 
i SPORTi SPORT

Brusevæg Brusevæg 
i SÜDWINDi SÜDWIND

Universel og gennemtænkt. Særdeles praktisk 
takket være den store vask. I SPORT med drejbart 
toilet, i SÜDWIND med bænktoilet.

Grundrids: SPORT 400 LK, 420 QD, 460 EU, 500 EU, 500 QDK, 
540 UE, 650 UFK, SÜDWIND 420 QD, 460 EU, 500 EU, 540 UE, 
650 UX, SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE, 590 UK

Smart og rummelig. Standard ved grundridsene 
med fransk seng. I SPORT med drejbart toilet, i 
SÜDWIND forefindes et bænktoilet af høj kvalitet.

Grundrids: SPORT 450 FU, 500 FU, 500 UF, 540 FDK, 650 FDK 
SÜDWIND 450 FU, 500 FU, 500 UF, 500 PF, 540 FDK, 650 FSK

Bekvemt og intelligent. Et ægte flagskib fortjener 
også et særligt badeværelse. Denne variant benytter 
takket være to rumadskillere også gennemgangen 
og er således særlig variabel og rummelig.

Grundrids: SCANDINAVIAN SELECTION 750 UFK

Kompakt og komfortabel. Takket være det drejbare 
toilet og den pladsbesparende integrerede vask 
finder du også den kompakte campingvogn et 
komplet badeværelse.

Grundrids: SPORT 400 QD, SCANDINAVIAN SELECTION  
580 UF

Raffineret og kæmpestort. Den som vælger 
den tværvendte seng og køjesenge, får det 
nominelt største bad, der foruden særdeles 
meget bevægelsesfrihed endda har en separat 
brusekabine. 
I SPORT-modellerne sørger det patenterede 
KNAUS-bruseforhæng for tilstrækkelig afstand 
til kroppen; i SÜDWIND-modellerne (tilvalg ved 
SPORT) sørger med en foldbar brusevæg af 
akrylglas med magnetlukning for optimal komfort.

Grundrids: SPORT 500 KD, 580 QS, SÜDWIND 500 QDK,  
580 QS, SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF  
(Lignende illustration)

Eksklusiv følelse af plads. Her udnyttes 
hele bredden i bag, så der bliver plads til et 
stort vaskebord med masser af hylder ved 
siden af spejlet og underskabet, samt til en 
separat bruser. To skabe fra gulv til loft sikrer 
yderligere opbevaringsplads.

Grundrids: SÜDWIND 650 PXB, 650 PEB

Innovativ og praktisk. Pladsbesparende 
hjørnevaskbord, rummelig spejlskab, drejbart toilet: 
Dette badeværelse er et ægte pladsmirakel. Den 
valgfri bruseopbygning indeholder det patenterede 
bruseforhæng, et brusehoved og et brusebund, der 
kan trækkes ud i opholdsrummet.

Grundrids: SPORT&FUN 480 QL

Pole position. Det kompakte badeværelse i 
front overbeviser med sit bænktoilet, vaskebord 
i et stykke og et stort skab inkl. linnedhylde. 
Bruseopbygning (tilvalg) består af et udtrækkelig 
brusehoved samt det patenterede bruseforhæng 
med luftkammer.

Grundrids: DESEO 400 TR
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Den fleksibleDen fleksible

#Nummer1, fordi den... 

  er det andet kapitel af MISSIONEN  
og del af revolutionen.

 forener det at bo og transport som ingen anden.

 med sin revolutionerende FibreFrame viser vejen til fremtiden.

Den selvbærende fibe
rramme 

Den selvbærende fibe
rramme 

sikrer ikke bare mere fleksibilitet sikrer ikke bare mere fleksibilitet 

ved design af grund
ridset og 

ved design af grund
ridset og 

opholdsrummet, men understøtter 
opholdsrummet, men understøtter 

også det progressiv
e formsprog

også det progressiv
e formsprog

Den optimerede bagklapkonstru
ktion er 

Den optimerede bagklapkonstru
ktion er 

højstabil og let på s
amme tid. Markante 

højstabil og let på s
amme tid. Markante 

fuld-LED-baglygter for bedre
 synlighed 

fuld-LED-baglygter for bedre
 synlighed 

og et flot udseendeog et flot udseende
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

258 cm

230 cm599 cm

2-4

Jürgen Thaler, produktmanager
KNAUS autocampere & campingvogne

Mit tip

DESEO GRUNDRIDS & HIGHLIGHTS

DESEO OVERSIGT

2-4   5
 

       
Grundrids 1

Tilladt totalvægt kg 1.500 - 2.000 

Hele verden i ét grundrids. Så godt 
som DESEO er konstrueret, kan Julia 
og Felix nemt tage alt med, som gør 
deres ferie perfekt.

„DESEO er med sin store bagklap 

forudbestemt til en udvidelse af 

boligarealet. Vores partner WIGO 

telte tilbyder et specielt „bag“-

telt udviklet til DESEO, som kan 

kombineres med et fortelt.“ Find ud af 

mere på: www.wigo-zelte.de 

D
ES

EO
 G

RU
N

DR
ID

S 
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H
IG
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TS

Den automotive bagklap gør ikk
e 

Den automotive bagklap gør ikk
e 

kun lastningen let, d
en forbinder 

kun lastningen let, d
en forbinder 

også opholdsrummet med naturen
også opholdsrummet med naturen

Takket være sovesofa
 

Takket være sovesofa
 

som standard og som standard og 
valgfri hejseseng få

s 
valgfri hejseseng få

s 

op til 4 sovepladserop til 4 sovepladser

Kan fås med 2 Kan fås med 2 
motorcykelholdere motorcykelholdere 

Premium-gaskassen med centralt servicem
odul i front 

Premium-gaskassen med centralt servicem
odul i front 

med plads til to gasfl
asker a 11 kg, samt praktisk adgang 

med plads til to gasfl
asker a 11 kg, samt praktisk adgang 

til serviceboks og tø
mning af kassettetoilet

tet
til serviceboks og tø

mning af kassettetoilet
tet

Konfigurer nu på Konfigurer nu på 

configurator.knaus.c
om/dk

configurator.knaus.c
om/dk  
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO VARIABILTITET

OVERSIGT OVER  
OPBEVARINGSPLADS

400 TR  

D
ES

EO
 V

AR
IA

BI
LT

IT
ET

Gastryksfjedre letter 
åbning 

Gastryksfjedre letter 
åbning 

og lukning, og en sp
eciel 

og lukning, og en sp
eciel 

mekanisme sørger for, at mekanisme sørger for, at 

bagklappen forbliver 
sikkert 

bagklappen forbliver 
sikkert 

oppe, når den er ble
vet åbnet

oppe, når den er ble
vet åbnet

1.  Transport plus-pakke. Vælger du 
transport-pluspakken medfølger 
en opkørselsrampe, to stabile 
motorcykelholdere og 10 fastsurringsøjer 
For at kunne transportere det hele sikkert, 
er en opvejning til et 2000 kg chassis 
også en del af pakken. Til opholdsrummet 
indeholder transportvarianten en særlig 
pladsbesparende bænk og den ellers 
valgfrie hejseseng.

2.  Hyggelig & fleksibel. For alle, som kun 
ønsker at medtage en motorcykel og 
ikke vil give afkald på den bekvemme 
sovesofa, er det også muligt at 
udvide standardudførelserne med en 
motorcykelholder. Særligt praktisk: 
Det variable bord kan også benyttes 
udendørs takket være den lette og 
modstandsdygtige aluramme.

3.  Sikker opbevaring. Uanset, om det er 
i standard- eller transportudførelsen: 
Alle variable møbler kan fastgøres til 
sidevæggen under kørslen. På den 
måde har alt en sikker plads, og du har 
tilstrækkelig plads til motorcykler og 
anden bagage.

Den 160 x 180 cm brede bagklap og de
n 

Den 160 x 180 cm brede bagklap og de
n 

stabile rampe, der er sikret, m
ed en lås, 

stabile rampe, der er sikret, m
ed en lås, 

mens du kører og gør
 lastningen let. Som

 
mens du kører og gør

 lastningen let. Som
 

tilvalg kan du også 
få en anden læseram

pe
tilvalg kan du også 

få en anden læseram
pe
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DESEO 400 TR

DESEO BO & LEV

Stor klap for friskhed om sommeren. 
Hele dagen undervejs og stadig ikke set 
nok. Takket være den store bagklap kan 
Julia og Felix ved aftensmaden afslappet 
sige skål inde og føle sig som udenfor.

Det valgfri myggenet kan lukkes h
elt fra 

Det valgfri myggenet kan lukkes h
elt fra 

begge sider. Alternativt kan begge
 dele 

begge sider. Alternativt kan begge
 dele 

lukkes ind til midten af vognen, elle
r 

lukkes ind til midten af vognen, elle
r 

til hvilken som helst anden positio
n. 

til hvilken som helst anden positio
n. 

Sådan får du maksimal fleksibilitet!
Sådan får du maksimal fleksibilitet!
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO BO & LEV

De specielle ryghynder
 (valgfrit) er 

De specielle ryghynder
 (valgfrit) er 

tilgængelige i 6 forskellige varianter
. 

tilgængelige i 6 forskellige varianter
. 

Der er noget for enhv
er smag

Der er noget for enhv
er smag

LOUNGEOVERSIGT

400 TR standard

Sovesofa

400 TR valgfri

Særligt pladsbesparende 

opklappelig siddegruppe 

for maksimal lasteflade

Her er der Her er der 
plads til altplads til alt

Også i transportudgav
en kan du nyde 

Også i transportudgav
en kan du nyde 

godt af høj komfort og bruge den godt af høj komfort og bruge den 

opklappelige bænk so
m ekstra siddeplads

opklappelige bænk so
m ekstra siddeplads

1.    Nedsænkeligt SMART-TV. For at det ikke kan 
tage skader under transport og indtager så 
lidt plads som muligt, forsvinder 24" Full HD-
fjernsynet elegant væk.

2.  Rummeligt klædeskab. Med masser af plads 
til flere ugers vidunderlig ferie. 

3.  Ekstra opbevaringsrum. Pladsen under 
siddegruppen bliver naturligvis også udnyttet 
perfekt i DESEO.
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

Ekstra opbevaringsrum
 

Ekstra opbevaringsrum
 

sørger for endnu mere sørger for endnu mere 
opbevaringsplads opbevaringsplads 

DESEO LAV MAD & NYD

Madlavning til to. Dertil 
er de 2 kogeblus optimale, 
da de er placeret således, 
at pladsen udnyttes 
ideelt og byder på nok 
plads til tilberedningen af 
yndlingsretter. Hos Julia 
og Felix helt klassisk og 
enkelt: dejlig pasta.

KØKKENOVERSIGT

400 TR Kompakt køkken

Flere oplysninger om vores 

køkken findes på side 32 - 33.

Køleskabet er integrer
et i 

Køleskabet er integrer
et i 

køkkenblokken for at
 spare plads 

køkkenblokken for at
 spare plads 

og har en volumen på 108 liter
og har en volumen på 108 liter

Sidestolene er Sidestolene er 
standard og giver 2

 
standard og giver 2

 

ekstra siddepladserekstra siddepladser
1.  Praktisk organisationsboks. I køkkenet 

er der masser af små hjælpere, som f.eks. 
den innovative organisationsboks. Det 
holder tingene sorterede og sikrer, at alt 
forbliver på plads under rejsen.

2.  Moderne udstyr. Vægnichen er designet 
til at rumme en kaffemaskine. Høj kvalitet 
persienner (tilvalg) er det perfekte match 
for det stilfulde overordnede udseende 
og sikrer behagelig mørklægning.

Ridsefast CPL møbelfronter Ridsefast CPL møbelfronter 

og støjsvagt lukken
de 

og støjsvagt lukken
de 

overskabe med soft-close overskabe med soft-close 

funktion er her en
 del af 

funktion er her en
 del af 

standardudstyretstandardudstyret
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140 cm x 200 cm

200 cm x 140 cm

DESEO SOV & DRØM
Revolutionær konstruk

tion: Skinnen til hej
sesengen 

Revolutionær konstruk
tion: Skinnen til hej

sesengen 

er integreret direkte
 i FibreFrames B-stolpe

er integreret direkte
 i FibreFrames B-stolpe

 Hejseseng

SENGEOVERSIGT

400 TR Serier   2-4   
400 TR Option   4   

Flere oplysninger om vores  
senge findes på side 30 - 31.

HEJSESENG DESEO 400 TR

Takket være den kæm
pestore bagklap 

Takket være den kæm
pestore bagklap 

ligger du i DESEO praktisk talt midt i 
ligger du i DESEO praktisk talt midt i 

naturen & takket være insektn
et kommer 

naturen & takket være insektn
et kommer 

der ikke irriterende
 fluer og myg på besøg.

der ikke irriterende
 fluer og myg på besøg.

 Sovesofa

1.  Bekvem sovesofa. Bænken kan med få 
trin omdannes til en hyggelig dobbeltseng. 
Dermed bliver opholdsrummet udnyttet 
effektivt og giver om dagen masser af 
bevægelsesfrihed og transportplads.

2.  Hæveseng (tilvalg). I løbet af dagen, når 
hævesengen ikke er nødvendig, kan den let 
hæves op under loftet. Om natten tilbyder 
den den højeste sovekomfort takket være høj 
kvalitets EvoPore HRC madrasser.

Takket være stroppe
n på 

Takket være stroppe
n på 

ryglænet kan sengen
 nemt 

ryglænet kan sengen
 nemt 

ombygges af en personombygges af en person

Unikt rumvidunder. Både en 
bekvem sofa, og en hyggelig 
seng: Takket være den 
gennemtænkte konstruktion 
har Felix i en håndevending 
omdannet den praktiske sofa 
til en seng. 

SOVESOFA DESEO 400 TR SOVESOFA DESEO 400 TR

SOVESOFA & HEJSESENG DESEO 400 TR
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DESEO 400 TRDESEO 400 TR

DESEO 400 TR

Masser af opbevaringsp
lads takket 

Masser af opbevaringsp
lads takket 

være forlænget badev
ærelsesbord 

være forlænget badev
ærelsesbord 

Bekvemt bænktoilet, der Bekvemt bænktoilet, der 

er nemt at rengøreer nemt at rengøre

DESEO VELVÆRE FOR KROP & SJÆL

Badvariant 1

BADOVERSIGT

Flere oplysninger om vores 
badeværelser findes på 
side 34 - 35.

1.  Innovativt bruseforhæng. Med 
den bruseopbygning (tilvalg) får du 
udover et udtrækkelige brusehoved 
inkl. holder også det patenterede 
KNAUS badeforhæng. Takket være 
skinnen i loftet er det nemt at trække 
badeforhænget frem og tilbage. Et 
integreret luftkammer gør forhænget 
næsten til en brusekabine og holder det 
således væk fra kroppen.

2.  Rummeligt linned rum. Igen sådan en 
praktisk detaljer, der sikrer, at alt er altid 
velorganiseret i en DESEO. I rummet 
ved siden af toilettet kan du opbevare 
vasketøj eller friske håndklæder optimalt 
og have mere plads i garderobeskabet.

Et bad, mange muligheder. 
Det kompakte badeværelse 
giver ikke bare Julia og 
Felix en wellness-oase 
med masser af hylder og 
opbevaringsplads, men 
takket være den praktiske, 
udklappelige tøjstang, også 
mulighed for at have et sted 
til at tørre våde håndklæder.
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Formdele af robust ABS-PMMA-
Formdele af robust ABS-PMMA-

plast sørger for et 
markant udseende 

plast sørger for et 
markant udseende 

og ser også ud som
 ny efter mange år

og ser også ud som
 ny efter mange år

Perfekt materialekombination 
Perfekt materialekombination 

og maksimal stabilitet takket og maksimal stabilitet takket 

være Pro.Tec Frame (se 
være Pro.Tec Frame (se 

yderligere detaljer p
å side 21)

yderligere detaljer p
å side 21)

Den praktiskeDen praktiske

#Nummer1, fordi den…

  ganske enkelt er en ægte 
klassiker blandt campingvognene.

  nemt kan transportere alt slags sportsudstyr.

  kombinerer velvære og nytteværdi perfekt.

Du finder alle inform
ationer om 

Du finder alle inform
ationer om 

editionmodellen BLACK SELECTION 
editionmodellen BLACK SELECTION 

i den separate broc
hure og online på

i den separate broc
hure og online på

www.knaus.com/sportfun-
www.knaus.com/sportfun-

black-selectionblack-selection   

Den valgfri servicekla
p i front 

Den valgfri servicekla
p i front 

måler hele 100 x 120 cm og 
måler hele 100 x 120 cm og 

gør det nemt at pakke vognengør det nemt at pakke vognen
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

257 cm

232 cm 625 cm

Jürgen Thaler, produktmanager
KNAUS autocampere & 
campingvogne

Mit tip

SPORT&FUN GRUNDRIDS & HIGHLIGHTS

SPORT&FUN OVERSIGT

4   4
 

       
Grundrids 1

Tilladt totalvægt kg 1.300 - 1.700 

Opbevaringsplads i  
garagen foran cm ca. 160 x 216

„Ønsker du endnu mere frirum i ferien? Så er 

det skræddersyede fortelt fra WIGO, som 

passer nøjagtigt på SPORT&FUN, perfekt 

til dig. Brugervenlig opsætning via 

skinneindtræk og aftagelige sidepaneler 

kun nogle af fordelene.“ Se mere på: 

www.wigo-zelte.de 

Op til 4 Op til 4 
sovepladsersovepladser

Takket være optiona
le 

Takket være optiona
le 

motorcykelholdere er
 

motorcykelholdere er
 

dette den perfekte
 

dette den perfekte
 

kombination af kombination af 
transport- og transport- og 
opholdsrumopholdsrum

Hold hvad den lover: SPORT&FUN. 
Præcis den rigtige campingvogn til 
en surfer ferie. Takket være den store 
frontgarage kan alt udstyr være der.

SP
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Konfigurer nu på Konfigurer nu på 

configurator.knaus.c
om/dk

configurator.knaus.c
om/dk  

Ved hjælp af stigen kan du Ved hjælp af stigen kan du 

nemt komme op på taget nemt komme op på taget 

for at fastgøre baga
ge som 

for at fastgøre baga
ge som 

for eksempel surfbrætter for eksempel surfbrætter 

og kajakker i ræling
en 

og kajakker i ræling
en 

Gaskassen er Gaskassen er 
adskilt fra adskilt fra 
opholdsrummet, opholdsrummet, 
nem at komme nem at komme 
til udefra og har til udefra og har 
plads til to 11 kg plads til to 11 kg 
gasflaskergasflasker



56 57|

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

2 SPORT&FUN 480 QL

172 cm

92 cm

SPORT&FUN VARIABILITET

OVERSIGT OVER 
OPBEVARINGSPLADS

480 QL  

SP
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Her venter den inte
grerede 

Her venter den inte
grerede 

opkørselsrampe (tilvalg) på at opkørselsrampe (tilvalg) på at 

blive brugt, hvis du ønsker
 at 

blive brugt, hvis du ønsker
 at 

medbringe din motorcykelmedbringe din motorcykel

Den store bagdør yder med 
Den store bagdør yder med 

en bredde på 92 cm de 
en bredde på 92 cm de 

bedste forudsætnin
ger for en 

bedste forudsætnin
ger for en 

nem på- og aflæsning nem på- og aflæsning 

1.  Motorcykelholder (tilvalg). Kombineret med en strategisk placerede 

fastsurringsmuligheder sikres din motorcykel optimalt under kørsel. 

For hurtig lastning fås en integreret opkørselsrampe som tilvalg.

2.  Nem lastning. Serviceklappen på højre side (65 x 80 cm) er 

standardudstyr. Kombineret med serviceklappen (tilvalg) i venstre side 

(100 x 120 cm) får du en praktisk opbevaringsplads i hele længden og 

dermed en effektiv udnyttelse af opbevaringsrummet i front.

3.  Kæmpestor garage foran. Maksimal opbevaringsplads, perfekt last- 

og vægtfordeling i hele vognens bredde samt praktisk adgang takket 

være opklappelig og højdejusterbar seng. Og naturligvis lover den 

gennemtænkte grundridsudformning ved korrekt lastning også den 

bedste køreadfærd.

4.  Forsænkede surringsøjer. For at du kan sikre din last optimalt, og der 

ikke er fare for at snuble, hvis der ikke er nogen last, der skal sikres.

5.  Slidstærke materialer. Vinyl-gulvbelægningen af høj kvalitet kan 

klare det meste og ser stadig godt ud efter flere år.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN BO & LEV

Windsurfing og globetrottingt. Mens 
Julia tester Atlanterhavets temperament, 
er Felix fordybet i sin rejseguide for at 
finde den næste destination.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Hvem har brug Hvem har brug 
for vinglas?for vinglas?

LOUNGEOVERSIGT

480 QL L-siddegruppe

SPORT&FUN BO & LEV

1.  Ekstra dobbeltseng. Loungesofaen kan 
takket være de præcise standardhynder nemt 
omdannes til en behagelig dobbeltseng.

2.  Opbevaringsplads og siddeplads i ét. Den 
praktiske, firkantede skammel har en fast 
plads under køleskabet og kan bruges, når der 
er behov for en ekstra siddeplads, og samtidig 
kan der opbevares ting i skamlen.

3.  Nem opladning. Lige præcis der, hvor du har 
brug for det: 230 V stikdåse og USB-tilslutning.

4.  Praktisk & gennemtænkt. I den integrerede 
hylde er der plads til fjernbetjening og briller.

Den hyggelige og rum
lige 

Den hyggelige og rum
lige 

siddegruppe fås og
så med 

siddegruppe fås og
så med 

vand- og olieafvisende vand- og olieafvisende 

ActiveLine-stof (tilv
alg)

ActiveLine-stof (tilv
alg)
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Den robuste HPL-Den robuste HPL-
arbejdsflade er let arbejdsflade er let 
at holde ren og er at holde ren og er 
ufølsom over for ufølsom over for 
ridser: Hvorfor kan ridser: Hvorfor kan 

du læse på side 27du læse på side 27

SPORT&FUN LAV MAD & NYD

Den som vælger Den som vælger 
apotekerskabet, får apotekerskabet, får 

ekstra opbevaringsr
um

ekstra opbevaringsr
um

De holder, hvad de 
lover: 

De holder, hvad de 
lover: 

Klapperne kan åbnes
 langt 

Klapperne kan åbnes
 langt 

op og er særdeles sta
bile

op og er særdeles sta
bile

KØKKENOVERSIGT

480 QL Langsgående køkken

Flere oplysninger om vores 
køkken findes på side 32 - 33.

1.   Kvalitetsgasblus. Lav espresso, kog pasta og tilbered sovsen samtidigt – 
den stabile støbejernsrist sørger for stabilitet.

2.  Højt 142 liters køleskab. Leveres som standard med fryser og 
automatisk energivalg (AES-funktion) til dine madvarer.

3.  Apotekerudtræk (tilvag). Den høje smalle konstruktion byder på 
maksimal og organiseret opbevaringsplads med optimal udnyttelse af 
pladsen.

4.  Multifunktionel opbevaringsplads. Kassen under køleskabet kan 
trækkes helt ud og giver plads til et ekstra lille lager. Derudover fungerer 
den også som ekstra siddeplads.

Sikker opbevaring: Sikker opbevaring: 

Her kan det valgfri, Her kan det valgfri, 

udtrækkelige 19 " TV med 
udtrækkelige 19 " TV med 

HD-tuner opbevaresHD-tuner opbevares
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

199 cm
143 cm

124,5 cm

Masser af opbevaring
smuligheder, 

Masser af opbevaring
smuligheder, 

så der er plads til
 alt

så der er plads til
 alt

Hvorfor EvoPore-Hvorfor EvoPore-
koldskumsmadrasserne koldskumsmadrasserne 

er så særlige, kan d
u 

er så særlige, kan d
u 

se på side 29se på side 29

SPORT&FUN SOV & DRØM

Klap ned og fald i dyb søvn. Efter Julias 
mening kan en seng egentlig ikke være 
stor nok. Felix er glad for den praktiske 
klapfunktion, så ingen centimeter 
opbevaringsplads spildes.

 Tværvendt seng  Gæsteseng

SENGEOVERSIGT

480 QL   4  

Flere oplysninger om vores senge 
findes på side 30 - 31.

1.  Opklappelig seng. Med gasfjedrene kan du nemt hæve 
den tværvendte seng og derved let få adgang til det 
underliggende opbevaringsrum.

2.  Højdeindstillelig seng. Alternativt til varianten, 
som kan klappes op, kan du i SPORT&FUN også 
vælge en højdeindstillelig seng med en omfattende 
justeringsmekanisme. For at få fuld transportkapacitet i 
frontgaragen kan denne også i forhøjet position bruges som 
soveplads. Derudover kan den klappes skråt op, hvis du for 
eksempel har behov for at transportere lang bagage.

Vinduet i front sikr
er optimal ventilation og et

 

Vinduet i front sikr
er optimal ventilation og et

 

godt oplyst opholdsrum. Og takket være myggenet 

godt oplyst opholdsrum. Og takket være myggenet 

og mørklægningsgardin kan du nyde en
 uforstyrret 

og mørklægningsgardin kan du nyde en
 uforstyrret 

nattesøvn og et op
holdsrum fri for myg

nattesøvn og et op
holdsrum fri for myg
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QLSPORT&FUN 480 QL

Stort brusebad Stort brusebad 
i den kompakte i den kompakte 

campingvogn:  campingvogn:  
Som tilvalg af Som tilvalg af 

brusebund bliver brusebund bliver 
dette muligtdette muligt

SPORT&FUN VELVÆRE FOR KROP & SJÆL

Badvariant 2

BADOVERSIGT

Flere oplysninger om vores 
badeværelser findes på 
side 34 - 35.

Solbad to go. Efter en dag 
i den spanske varme tager 
Julia her en velkommen 
forfriskelse. Og de praktiske 
skabe er en fornøjelse.

1.  Udtrækbar bruser. Badeværelset kan 
nemt udvides med et brusebad (valgfrit). 
Også inkluderet i bruseopbygningen: 
et højkvalitets brusehoved inkl. holder 
ved siden af døren - lige inden for 
rækkevidde i brusekarret.

2.  Optimal rumudnyttelse. Meget plads til 
en afslappende ferie. Her udnyttes hver 
vinkel og hvert hjørne.
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Den alsidigeDen alsidige

Glatte aluminiumsider er Glatte aluminiumsider er 

standard i Silver Selection
standard i Silver Selection

NEW

 #Nummer1, fordi den…

  har bekvemme sovepladser  
til op til 6 rejsende.

  byder på et fantastisk pris-ydelses-forhold.

 kan fås i 15 optimalt udstyrede grundrids.

Alle informationer om specialmodellen E.POWER 

Alle informationer om specialmodellen E.POWER 

findes i den separa
te brochure og onli

ne på
findes i den separa

te brochure og onli
ne på

www.knaus.com/sport-epower-selection
www.knaus.com/sport-epower-selection   

Funktion & Design: Den markante 
Funktion & Design: Den markante 

gaskasse kan nemt betjenes med en hånd 
gaskasse kan nemt betjenes med en hånd 

takket være intuitiv hævemekanik. En 
takket være intuitiv hævemekanik. En 

ekstremt stærk aluminiumsbund med 
ekstremt stærk aluminiumsbund med 

lav lastekant øger 
brugervenligheden

lav lastekant øger 
brugervenligheden
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SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 400 QD

SPORT 420 QD

SPORT 450 FU

SPORT 460 EU

SPORT 500 EU

SPORT 500 FU

SPORT 500 UF

SPORT 500 KD

SPORT 500 QDK

SPORT 540 UE

SPORT 580 QS

SPORT 650 FDK

SPORT 650 UFK

257 cm

232 - 250 cm
605 - 865 cm

Valgfrit med stort  Valgfrit med stort  

177 liters køleskab177 liters køleskab

SPORT GRUNDRIDS & HIGHLIGHTS

SPORT OVERSIGT

3-6   4-8
 

         
Grundrids 15

Tilladt totalvægt kg 1.100 - 2.500

Omløbsmål (fortelt) cm 828 - 1.088
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Konfigurer nu på Konfigurer nu på 

configurator.knaus.c
om/dk

configurator.knaus.c
om/dk  

  floorplanfinder.knaus.com

   Du finder natgrundrids på knaus.com

Perfekt til større 
familier takket være d

en 
Perfekt til større 

familier takket være d
en 

multifunktionelle køj
eseng (tilvalg)

multifunktionelle køj
eseng (tilvalg)

Tværvendt seng i ste
det for siddegruppe

 i front

Tværvendt seng i ste
det for siddegruppe

 i front Flot udsigt takket v
ære 

Flot udsigt takket v
ære 

panoramavinduet (front)panoramavinduet (front)

NEW

NEW

Soveområdet kan afskærmes for 
Soveområdet kan afskærmes for 

en god nattesøvn m
ed rumskiller

en god nattesøvn m
ed rumskiller

Alsidig & lovende. 
Med 540 FDK har fami-
lien Bauer fundet det 
perfekte grundrids til 
deres behov. Køjesen-
gen i bag giver plads til 
familieforøgelse.

Den automotive FoldXpand bagendekonstrukt
ion med integreret 

Den automotive FoldXpand bagendekonstrukt
ion med integreret 

baglygteholder sikrer 
mere plads inde i vogn

en, men med samme 

baglygteholder sikrer 
mere plads inde i vogn

en, men med samme 

vognlængde. Det markante look supplere
s af bagruden i dynam

isk 

vognlængde. Det markante look supplere
s af bagruden i dynam

isk 

trapezform & videreudviklede CATEYE evolution baglygter m
ed 

trapezform & videreudviklede CATEYE evolution baglygter m
ed 

integreret udfaldskontrolintegreret udfaldskontrol

Den nye TREND-indgangsdør 
Den nye TREND-indgangsdør 

passer med sit reducerede passer med sit reducerede 

design perfekt til 
det sportslige 

design perfekt til 
det sportslige 

eksteriør. På den indvendige 
eksteriør. På den indvendige 

side giver opbevar
ingsnettet 

side giver opbevar
ingsnettet 

mulighed for opbevar
ing.

mulighed for opbevar
ing.
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SPORT 540 FDK

SPORT BO & LEV

Parti, Sæt, Sejr. Det rumlige interiør 
byder på den perfekte plads til en 
hyggelig spilleaften med familien. 
Det moderne design med lyse faraver 
skaber en behagelig atmosfære.
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SPORT 540 FDK SPORT 500 FU

SPORT 400 LK

SPORT 460 EU E.POWER SELECTION

Lækkert lys til Lækkert lys til 
hyggelige aftenerhyggelige aftener

SPORT BO & LEV

LOUNGEOVERSIGT

400 LK  Dinette & 
halvdinette

400 QD Dinette

420 QD Dinette

450 FU U-siddegruppe

460 EU Dinette

500 UF U-siddegruppe

500 EU U-siddegruppe

500 FU U-siddegruppe

500 KD Dinette

500 QDK Dinette

540 UE U-siddegruppe

540 FDK Dinette

580 QS Salon-siddegruppe

650 FDK Dinette

650 UFK U-siddegruppe & 

 halvdinette

Røgalarm (tilvalg) forhøjer Røgalarm (tilvalg) forhøjer 

sikkerheden og give
r dig en god 

sikkerheden og give
r dig en god 

følelse af ubekymret ferie.følelse af ubekymret ferie.

1.  Moderne møbeldesign. Mørkt træmønster 
virker i kombination med lyse loftskabe 
højst elegant.

2.  Indgangsmøbel. Afhængig af grundrids er 
der her plads til et stort spejl. tøjkroge og 
ekstra hylder samt opbevaringsplads. Og 
hvis du også ønsker det 24" SMART-TV er der 
plads til det også.

3.  Bed & Breakfast. En hyggelig spiseplads, 
med alt hvad hjertet begærer. Når klapkøjen 
er slået op, giver det god plads i højden.

De dæmpbare LED-
De dæmpbare LED-

spots med touch-spots med touch-

funktion kan også f
ås 

funktion kan også f
ås 

med USB-ladefunktionmed USB-ladefunktion
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SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK

Interiør af høj Interiør af høj 
kvalitet:  kvalitet:  

alle møbelgreb er alle møbelgreb er 
i metali metal

LANGSGÅENDE KØKKEN SPORT 540 FDK

SPORT LAV MAD & NYD

KØKKENOVERSIGT

400 LK Kompakt køkken

400 QD Kompakt køkken

420 QD Langsgående køkken

450 FU Kompakt køkken

460 EU Kompakt køkken

500 UF Kompakt køkken

500 EU Kompakt køkken

500 FU Kompakt køkken

500 KD Langsgående køkken

500 QDK Langsgående køkken

540 UE Kompakt køkken

540 FDK Langsgående køkken

580 QS Langsgående køkken 

650 FDK Langsgående køkken 

650 UFK Langsgående køkken

Flere oplysninger om vores 

køkken findes på side 32 - 33.

Optimalt tilgængelige Optimalt tilgængelige 

gashanergashaner

1.  E.POWER SELECTION. Her får du 
vedligeholdelseslette og børnesikre 
induktionskogeplader og det effektive 
kompressorkøleskab.

2.  Skuffer med fuldt udtræk. De kører så 
langt ud, så det er let at komme til selv de 
inderste ting.

3.  Rejse- eller fastliggertypen? AES-
funktionen giver ved absorberingskøleskabet 
mulighed for at køre på gas over en længere 
periode, uden ladestrøm.

Vægbeklædning til kø
kkenet (tilvalg): 

Vægbeklædning til kø
kkenet (tilvalg): 

Beskytter mod stænk fra madlavningen 
Beskytter mod stænk fra madlavningen 

og giver et harmonisk indtrykog giver et harmonisk indtryk

Her bliver alle 
opvaskemestre. I den flotte 
vask i rustfrit stål er der 
rigeligt plads til familiens 
opvask. Og der er masser 
af plads at stille det tørrede 
service på bagefter. 

KOMPAKTKØKKEN SPORT 500 EU E.POWER SELECTION
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200 x 86 cm 200 x 86 cm

ENKELSENGE SPORT 460 EU

KØJESENG SPORT 540 FDK FRANSK SENG SPORT 540 FDK

SPORT SOV & DRØM

 Enkeltsenge

 Fransk seng  Køjeseng

 Tværvendt seng

SENGEOVERSIGT

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

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

540 UE   4    

540 FDK   4 – 6    
580 QS   4 – 6    
650 FDK   4 – 6    
650 UFK   5 – 6   

Flere oplysninger om vores senge findes 
fra side 30 - 31.

Takke være Takke være 

rullelammellerne (valgfrit) rullelammellerne (valgfrit) 

bliver enkeltsengen
e til én 

bliver enkeltsengen
e til én 

stor dobbeltsengstor dobbeltseng

Mange hylder og sto
re skabe 

Mange hylder og sto
re skabe 

giver dig tilstrækkelig plad
s 

giver dig tilstrækkelig plad
s 

til alt, hvad du ha
r brug for

til alt, hvad du ha
r brug for

1.  Køjeseng (til 3 personer). Følelsen af et 
træhus fra 2. etage. En god følelse for alle 
forældre takket være en sengehest og en fast 
monteret stige.

2.  Fransk seng. Takket være det tilstødende 
badeværelse ved grundrids med fransk seng 
udnyttes opholdsrummet perfekt til den 
sidste vinkel.

3.  Farvel dinette, hej gæst! Ved 400 LK får 
du med få greb 2 ekstra sovepladser: Klap 
klapsengen ud og dinetten nedenunder med 
præcist tilpassede hynder (tilvalg). Færdig!

OPKLAPPELIG SENG & OMBYGGET GÆSTESENG SPORT 400 LK

Plads til det hele: lige fra bikini til 
varm sweater. For familien Bauer har 
opbevaringspladsen højeste prioritet, 
for det kan de aldrig få nok af. Men 
her får de det. I det store klædeskab 
ved siden af køjesengen har Lotte 
plads til hele sin feriegarderobe.
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SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 500 KD

I det store unders
kab 

I det store unders
kab 

er der masser af er der masser af 
opbevaringsrum opbevaringsrum 

Hele familien glæder sig Hele familien glæder sig 

over det store spe
jl

over det store spe
jl

SPORT VELVÆRE FOR KROP & SJÆL

Badvariant 4

Badvariant 5

Badvariant 6

Badvariant 3

BADOVERSIGT

Flere oplysninger om 
vores badeværelser findes 
på side 34 - 35.

1.  Badvariant 5. Grundrids med fransk seng har 
et aflåseligt toiletrum med et drejeligt toilet. 
Vaskeområdet er åbent ‒ tekstilrumdeleren 
beskytter her mod nysgerrige blikke.

2.  Badvariant 6. I disse grundrids er 
badeværelset meget rummeligt og har 
separat bruserum.

3.  Badvariant 4. Det perfekt integrerede 
vaskebord med forlænget bord. Med 
bruseopbygning som tilvalg forvandler 
badeværelset sig på et øjeblik til en 
brusekabine.

En perfekt start 
på en ny dag. 
Gennemtænkte 
løsninger på 
opbevaring på 
badeværelset  
– let at overskue
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Campingvogns-ikonetCampingvogns-ikonet

#Nummer1, fordi den... 

  faktisk er en af de første  
campingvognsmodeller overhovedet.

 byder op til 6 sovepladser og optimal rumeffektivitet.

 imponerer med 16 grundrids.

Alle Informationer om jubilæumsmodellen 60 YEARS 

Alle Informationer om jubilæumsmodellen 60 YEARS 

findes i den separa
te brochure og onli

ne på
findes i den separa

te brochure og onli
ne på

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

NEW

Endnu mere markant, endnu mere 
Endnu mere markant, endnu mere 

robust: Den videreudviklede
 Pro.Tec 

robust: Den videreudviklede
 Pro.Tec 

Frame sørger for bedste
 stabilitet. 

Frame sørger for bedste
 stabilitet. 

Ekstra plus: indtræk
ningsmulighederne 

Ekstra plus: indtræk
ningsmulighederne 

i begge sider til fo
rtelte

i begge sider til fo
rtelte

Den automotive FoldXpand 
Den automotive FoldXpand 

bagendekonstruktio
n får ved SÜDWIND 

bagendekonstruktio
n får ved SÜDWIND 

ekstra carbonapplik
ationer. Derved 

ekstra carbonapplik
ationer. Derved 

fås et særligt markant og flot look
. 

fås et særligt markant og flot look
. 

Hvad du ikke kan se
, men mærke: 

Hvad du ikke kan se
, men mærke: 

Bagendekonstruktion
en sørger også for 

Bagendekonstruktion
en sørger også for 

mere plads inde i vo
gnen, men ved 

mere plads inde i vo
gnen, men ved 

samme udvendige mål
samme udvendige mål

NEW

3 grundrids er som
 

3 grundrids er som
 

standard udstyret med E.POWER-
standard udstyret med E.POWER-

pakken til gasfri dri
ft. Flere 

pakken til gasfri dri
ft. Flere 

oplysninger findes 
fra side 16

oplysninger findes 
fra side 16
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SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 650 UX

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 650 FSK

SÜDWIND 500 QDK SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 550 FSK

SÜDWIND 500 PF

SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND 650 PEB

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 500 UF

SÜDWIND 500 FU

257 cm

232 - 250 cm

647 - 865 cm

Køjesengen kan valgf
rit også 

Køjesengen kan valgf
rit også 

fås med 3 etagerfås med 3 etager

Familiegrundrids med 
Familiegrundrids med 

særdeles stort bad
eværelse

særdeles stort bad
eværelse

SÜDWIND GRUNDRIDS & HIGHLIGHTS

SÜDWIND OVERSIGT

3-8   4-9

           
Grundrids 16

Tilladt totalvægt kg 1.300 - 2.500

Omløbsmål (fortelt) cm 872 - 1.172

Badeværelsesvariant i bagendenBadeværelsesvariant i bagenden
til perfekt pladsudnyttelsetil perfekt pladsudnyttelse
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Konfigurer nu på Konfigurer nu på 

configurator.knaus.c
om/dk

configurator.knaus.c
om/dk  

  floorplanfinder.knaus.com

 Du finder natgrundrids på knaus.com

NEW

NEW

Særlig stor og med komfortabel 
Særlig stor og med komfortabel 

salon-siddegruppesalon-siddegruppe

Sesam luk dig op: Gaskassen 
Sesam luk dig op: Gaskassen 

imponerer med en intuitiv 
imponerer med en intuitiv 

betjenbar åbningsm
ekanik. Kan 

betjenbar åbningsm
ekanik. Kan 

betjenes med bare en hånd.betjenes med bare en hånd.

Stærke grundrids til 
hvirvelvinde. SÜDWIND 
giver alle lyst til at rejse. 
Og i den børnevenlige 580 
QS sørger køjesengen i 
bagenden for tilstrækkelig 
plads til en ferie for fire. 
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SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND BO & LEV

Frisk vind til tiden sammen med familien. 
Den store dinette har rigeligt plads til hele 
familien. Det lyse, varme ambiente og de 
mange vinduer giver en behagelig følelse.
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SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 500 FUSÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

Det går hurtigt og n
emt 

Det går hurtigt og n
emt 

at klappe bænken o
p for at 

at klappe bænken o
p for at 

få ukompliceret adgang til 
få ukompliceret adgang til 

opbevaringsrummetopbevaringsrummet

Takket være et Takket være et 
hejsebord med én hejsebord med én 

søjle har enhver go
d 

søjle har enhver go
d 

benpladsbenplads

SÜDWIND BO & LEV

Praktiske gardiner Praktiske gardiner 
sikrer privatlivetsikrer privatlivet

 Du kan ikke se det, 
men høre det: Det valgfri 

 Du kan ikke se det, 
men høre det: Det valgfri 

KNAUS Bluetooth soundsyst
em med to højttalere 

KNAUS Bluetooth soundsyst
em med to højttalere 

afspiller din yndlingsmusik i bedste kvali
tet

afspiller din yndlingsmusik i bedste kvali
tet

LOUNGEOVERSIGT

420 QD Dinette

450 FU U-siddegruppe

460 EU Dinette

500 EU U-siddegruppe

500 FU U-siddegruppe

500 UF U-siddegruppe

500 PF Salon-siddegruppe

500 QDK Dinette

540 UE U-siddegruppe

540 FDK Dinette

550 FSK Salon-siddegruppe

580 QS Salon-siddegruppe

650 FSK Salon-siddegruppe

650 PXB  L-siddegruppe 

med sidesæde

650 PEB  L-siddegruppe 
med sidesæde

650 UX U-siddegruppe

1.  Hyggelig siddegruppe. Takket være den 
ergonomiske polstring sidder man også 
godt her efter flere timer. Ombygning til 
gæsteseng er let.

2.  Velkommen hjem! Det attraktive 
indgangsmøbel gør adgangen til vognen 
endnu flottere. Markant lys, praktiske 
hylder og kroge ‒ det hele er der. Også 
SMART-TV (tilvalg) finder plads her.

 3.  Kæmpe panoramavinduet (front). 
Panoramataget har en storslået udsigt i 
opholdsområdet. Perfekt ferie i enhver vejr.

Stor familie, stor behov for
 opbevaringsplads. 

Stor familie, stor behov for
 opbevaringsplads. 

Her er der plads ti
l det hele

Her er der plads ti
l det hele
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PANORAMA KØKKEN SÜDWIND 650 PEB

Soft-close skuffer Soft-close skuffer 
med fuldt udtræk med fuldt udtræk 
forøger betjenings- forøger betjenings- 

og lydkomfortenog lydkomforten

SÜDWIND LAV MAD & NYD

KØKKENOVERSIGT

420 QD Kompakt køkken

450 FU Kompakt køkken

460 EU Kompakt køkken

500 EU Kompakt køkken

500 FU Langsgående køkken

500 UF Langsgående køkken

500 PF Panorama køkken

500 QDK Langsgående køkken

540 UE Langsgående køkken

540 FDK Langsgående køkken

550 FSK Langsgående køkken

580 OS Langsgående køkken

650 FSK Langsgående køkken

650 PXB Panorama køkken

650 PEB Panorama køkken 

650 UX Vinkel køkken

Flere oplysninger om vores køkken 
findes på side 32 - 33.

Enestående udsigt: 
Det 

Enestående udsigt: 
Det 

panoramiske køkken er en panoramiske køkken er en 

nydelse for alle san
ser

nydelse for alle san
serDet 177 liter store k

øleskab 
Det 177 liter store k

øleskab 

kan takket være dob
beltbeslag 

kan takket være dob
beltbeslag 

åbnes fra begge side
r

åbnes fra begge side
r

1.  Kompakt køkken. Lige fra det integrerede 
køleskab i køkkenblokken over masser af 
opbevaringsplads til gasblusset: Her findes det 
hele og placeret på en effektiv måde.

2.  Høj kvalitet køkken bagvægspanel. Beskytter 
mod pletter og stænk under tilberedningen, 
og takket være den samme overflade som 
bordpladen og omgivende belysning ser det 
særdeles elegant ud.

3.  Fuld gas eller fuld af strøm? Afhængigt 
af grundrids laver du her mad på en 
moderne, vedligeholdelseslet E.POWER 
induktionskogeplade eller gasblus af høj kvalitet. 

LANGSGÅENDE SÜDWIND 500 FU / 580 QS

KOMPAKT KØKKEN SÜDWIND 460 EU LANGSGÅENDE KØKKEN SÜDWIND 580 QS

Der er til plads til dessert. 
Som familiefar ved Max, at 
han altid kan trylle et smil 
frem hos sine piger med en 
dessert. I det store køleskab 
er der heldigvis altid plads og 
takket være AES-funktionen 
finder den automatisk den 
passende energikilde.



92 93|

SÜDWIND 580 QSSÜDWIND 580 QS

QUEENSSENG SÜDWIND 650 PXB

ENKELTSENGE SÜDWIND 540 UE

Blødt hovedgærde og Blødt hovedgærde og 
blød sidedel samt blød sidedel samt 
en vægbeklædning i

 
en vægbeklædning i

 

læderoptik sørger f
or en 

læderoptik sørger f
or en 

mærkbar førsteklasse
s 

mærkbar førsteklasse
s 

atmosfæreatmosfære

længde op til 200 cm

bredde op til 144 cm

SÜDWIND SOV & DRØM

De optionale De optionale 
stræklagener passer stræklagener passer 

perfekt til sengens
 

perfekt til sengens
 

form og sikrer form og sikrer 
maksimal komfortmaksimal komfort

 Enkeltsenge  Fransk seng

 Køjeseng

  Tværvendt 
seng

SENGEOVERSIGT

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

550 FSK   5 - 6    
580 QS   5 - 6    
650 FSK   5 - 6    
650 PXB   3    
650 PEB   3    
650 UX   4   

Flere oplysninger om vores senge 
findes fra side 30 - 31.

 Queensseng

Træk rullelamelbunden (tilvalg) Træk rullelamelbunden (tilvalg) 

ud, sæt hynderne 
i og så er der 

ud, sæt hynderne 
i og så er der 

allerede en komfortabel dobbeltsen
g

allerede en komfortabel dobbeltsen
g

1.  Fransk seng. En ægte klassiker, som 
er pladsbesparende i grundridset. 
Den pladsbesparende placering af 
bad og seng ved siden af hinanden 
giver ekstra plads i opholdsrummet.

2.  Udvidelige enkeltsenge. I en 
håndevending bliver 2 enkeltsenge til 
en stor liggeflade.

3.  Opbevaringsplads. Med op til to 
store klædeskabe får du masser af 
plads til feriegarderoben.

KØJESENG SÜDWIND 500 FU

Helt udsovet. Sengene er placeret således, 
at de virker som små oaser. Mara og Maja 
elsker deres køjeseng. Her har alle deres 
eget område, og alligevel er de sammen, 
og klatre må de også.
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SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 500 FU SÜDWIND 540 EU

SÜDWIND 650 PXB Talrige opbevaringsr
um byder 

Talrige opbevaringsr
um byder 

på plads til alle v
igtige ting, 

på plads til alle v
igtige ting, 

man har brug forman har brug for

SÜDWIND VELVÆRE FOR KROP & SJÆL

Badvariant 6

Badvariant 7

Badvariant 5

Badvariant 4

BADOVERSIGT

Flere oplysninger om 
vores badeværelser findes 
på side 34 - 35.

Praktiske detaljer: 
Den 

Praktiske detaljer: 
Den 

fold-bare tøjskinne
 til 

fold-bare tøjskinne
 til 

at hænge håndklæde
r og 

at hænge håndklæde
r og 

badedragter påbadedragter på

1.  Badeværelsesvariant 6 i bagenden. Her 
har du særdeles stor bevægelsesfrihed, 
et stort badeværelsesbord og en separat 
brusekabine. 

2.  Badvariant 7 Endebad. Endebadeværelset 
giver optimal plads effektivitet ved brug af 
hele indvendig bredde. Dette skaber plads til 
en separat, rummelig brusekabine.

3.  Badvariant 5. Den separate toiletrum  
med praktisk bænk toilet er særligt  
bekvemt for familier.

4.  Badvariant 4. Meget praktisk takket være 
et perfekt integrereret vaskebord med 
forlænget afsætningsplads og bænktoilet. 

Styr på tingene. 
Solcreme, bodyshampoo, 
børneshampoo, 
deodorant... Listen over 
plejeprodukter til hele 
familien er ganske lang. 
Desto mere glæder Lisa sig 
over, at der her er plads til 
det hele.
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De KNAUS CATEYE evolution 
De KNAUS CATEYE evolution 

baglygter med tredimensional 
baglygter med tredimensional 

lampegeometri og dynamiske 
lampegeometri og dynamiske 

LED-blinklys er et 
ægte blikfang 

LED-blinklys er et 
ægte blikfang 

og et sikkerhed
splus

og et sikkerhed
splus

Særdeles genne
mtænkt: 

Særdeles genne
mtænkt: 

Spildevandslednin
gerne befinder 

Spildevandslednin
gerne befinder 

sig komplet indendørs
sig komplet indendørs

#Nummer 1, fordi den…

  takket være panoramavinduet  
 (front) byder på en fantastisk udsigt.

  specielt er blevet udviklet til nordeuropæisk klima.

 scorer point med flot skandinavisk design. 

Scandinavien-eksper
ten

Scandinavien-eksper
ten

 Som standard udstyret  Som standard udstyret 

med sortglanspolered
e 

med sortglanspolered
e 

17 “ alufælge i eksklusivt 17 “ alufælge i eksklusivt 
KNAUS-designKNAUS-design



98 99|

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 580 UF

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UK

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 750 UFK

250 cm

257 cm

785 - 947 cm

Op til 8 sovepladserOp til 8 sovepladser

SCANDINAVIAN SELECTION GRUNDRIDS & HIGHLIGHTS

SÜDWIND SCANDINAVIAN 
SELECTION OVERSIGT

4-8   4-7
 

         
Grundrids 5

Tilladt totalvægt kg 1.900 - 2.500

Omløbsmål (fortelt) cm 996 - 1.174
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Konfigurer nu på Konfigurer nu på 

configurator.knaus.c
om/dk

configurator.knaus.c
om/dk  

Stor panoramavinduet Stor panoramavinduet 

(front) for den bed
ste 

(front) for den bed
ste 

ferieudsigt (standard)ferieudsigt (standard)

Ved den dobbelte kø
jeseng 

Ved den dobbelte kø
jeseng 

er der et vindue p
å hvert 

er der et vindue p
å hvert 

niveau. Dermed fås mere 
niveau. Dermed fås mere 

lys og komfort i vognenlys og komfort i vognen

Som standard med Som standard med 

600 mm bred KNAUS 
600 mm bred KNAUS 

PREMIUM indgangsdør 
PREMIUM indgangsdør 

for endnu mere komfort
for endnu mere komfort

Dinetten med Dinetten med 
opklappelig seng opklappelig seng 
i midten kan i midten kan 
erstattes med en erstattes med en 
køjeseng med to køjeseng med to 
senge (tilvalg)senge (tilvalg)

  floorplanfinder.knaus.com

   Du finder natgrundrids på unter knaus.com

Det bedste valg for vikinger. 
Ligegyldigt fra hvilken retning 
vinden blæser, med SÜDWIND 
SCANDINAVIAN SELECTION ligger 
Familie Olsson altid rigtigt. På de-
res jagt efter nordlys har de valgt 
650 UDF. Den er rummelig med 
8,61 m totallængde og naturligvis 
den komplette komfort fra det  
vinteregnede udstyr.
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SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN SELECTION BO & LEV

Udvendigt Skandinavien, indvendigt Caribien. 
Den perfekte blanding til Familie Olsson. Mindst lige 
så glade de er for det nordiske design er de for den 
behagelige gulvvarme. Og det store panoramavindue 
(front) sørger for en fascinerende udsigt.
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SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN 750 UFK

SCANDINAVIAN 590 UK

SCANDINAVIAN 650 UDF

Ingen kolde fødder
 takket 

Ingen kolde fødder
 takket 

være ALDE-gulvvarme
være ALDE-gulvvarme

SCANDINAVIAN SELECTION BO & LEV

LOUNGEOVERSIGT

580 UF U-siddegruppe

590 UK U-siddegruppe

590 UE U-siddegruppe

650 UDF  U-siddegruppe & 
Dinette

750 UFK  U-siddegruppe & 
L-siddegruppe

1.  L-siddegruppe 750 UFK. I forbindelse med 
køjeseng og rumadskiller danner siddegrup-
pen i bag et separat børneområde.

2.  Opvarmet garderobe & TV-hjørne. For 
at dine jakker kan tørre hurtig igen efter en 
vandretur i sneen eller i regnvejr, kan gar-
derobenichen opvarmes. Under den flotte 
glasvitrine med ambientebelysning befinder 
der sig en holder til et 24" TV (tilvalg) med 
HD-tuner.

3.  Formsyet gulvtæppe. Det formsyede, ren-
gøringsvenlige gulvtæppe sørger for varme 
fødder og ekstra komfort.

For ugeneret nattero
 kan panoramavinduet 

For ugeneret nattero
 kan panoramavinduet 

lukkes til med mørklægningsgardinlukkes til med mørklægningsgardin

 Perfekt klang  Perfekt klang 

takket være KNAUS 
takket være KNAUS 

Bluetooth soundsyst
em 

Bluetooth soundsyst
em 

med to højttalermed to højttaler
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SCANDINAVIAN 650 UDF

VINKELKØKKEN SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN SELECTION LAV MAD & NYD

KØKKENOVERSIGT

580 UF Vinkelkøkken

590 UK Langsgående køkken

590 UE Langsgående køkken

650 UDF Vinkelkøkken

750 UFK Langsgående køkken

Flere oplysninger om vores 
køkken findes fra side 32.

Køkkenlugt og Køkkenlugt og 

vanddamp filtreres vanddamp filtreres 

effektivt af emhætten.effektivt af emhætten.

VINKELKØKKEN SCANDINAVIAN 650 UDFLANGSGÅENDE KØKKEN SCANDINAVIAN 590 UE

1.  Køkkenvariant 590 UE. Også køkkenet i de 

kompakte grundrids byder på tilstrækkelig 

opbevaringsplads, takket være gennemtænkte 

detaljer som for eksempel apotekerudtrækket. Og 

naturligvis er den plejelette bagvægsbeklædning i 

køkkenet standard.

2.  Skuffer med fuldt udtræk. Fulde udtræk af 

høj kvalitet med soft-close funktion sørger for 

fremragende betjenings og praktisk anvendelse.

3.  Integreret mikrobølgeovn med grillfunktion. 

Den førsteklasses og elegant integrerede 

mikrobølgeovn sørger for, at aftensmaden også 

bliver til noget, når det eventuelt skal gå hurtigt.

Takket være Takket være 
dobbeltanslag kan d

et 
dobbeltanslag kan d

et 

177 liter store køle
skab 

177 liter store køle
skab 

åbnes i begge retni
nger

åbnes i begge retni
nger

Praktisk køkkenhjælper. 
Det er der masser af, som 
f.eks. de store vægreoler. Her 
er der plads til krydderier, 
viskestykker og familiens 
favoritopskrifter, og så kan 
man altid organisere tingene, 
som man har behov for. 
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199 x 86 cm 199 x 86 cm

Hvad der gør EvoPore-Hvad der gør EvoPore-

koldskumsmadrasserne koldskumsmadrasserne 

så særlige, kan du 
se 

så særlige, kan du 
se 

på side 29på side 29

Blødt hovedgærde og blød Blødt hovedgærde og blød 

sidedel samt en vægbeklædning
 i 

sidedel samt en vægbeklædning
 i 

læderoptik sørger f
or en mærkbar 

læderoptik sørger f
or en mærkbar 

førsteklasses atmosfæreførsteklasses atmosfære

GÆSTESENG SCANDINAVIAN 650 UDF

KØJESENG & FRANSK SENG SCANDINAVIAN 590 UK

SCANDINAVIAN SELECTION SOV & DRØM

Takket være Takket være 
fjernindikation fjernindikation 
er det meget let er det meget let 
at kontrollere at kontrollere 
gasanlæggets gasanlæggets 
driftstilstand driftstilstand 
indefra vognenindefra vognen

ENKELTSENGE SCANDINAVIAN 590 UE

1.  Komfortabel gæsteseng. Den store siddegruppe kan i en 
håndevending omdannes til bekvemme gæstesenge (tilvalg). 
Du skal bare sænke bordet, placere den ekstra hynde og så 
er der klart til at blive reddet op til to ekstra sovepladser.

2.  Sikre køjesenge. Selvfølgelig kan SCANDINAVIAN SELECTION 
også fås med faste køjesenge inklusive faldsikring; som f.eks. 
her i 590 UK.

Ved fuld udnyttelse
 af 

Ved fuld udnyttelse
 af 

opbevaringsrummet er der opbevaringsrummet er der 

altid optimal ventilation bag altid optimal ventilation bag 

møblerne takket være
 det 

møblerne takket være
 det 

dobbelte gulv. Det kendetegner dobbelte gulv. Det kendetegner 

en rigtig vintervog
n!

en rigtig vintervog
n!

 Enkeltsenge  Fransk seng

 Køjeseng

SENGEOVERSIGT

580 UF   4      
590 UK   6 - 8       
590 UE   4 - 5      
650 UDF   6         
750 UFK   7 - 8      

Flere oplysninger om vores senge findes 
fra side 30.

Så ligger du godt. Uanset, om det 
er de store senge i bag, i de praktiske 
køjesenge eller i front under det 
store panoramavinduet: I SÜDWIND 
SCANDINAVIAN SELECTION kan du 
glæde dig til en god nattesøvn.



108 | 109

SCANDINAVIAN 590 UF

SCANDINAVIAN 650 UDF SCANDINAVIAN 750 UFK

SCANDINAVIAN 750 UFK

Ekstra opbevaringsfl
ade takket 

Ekstra opbevaringsfl
ade takket 

være forlænget bade
værelsesbord

være forlænget bade
værelsesbord

SCANDINAVIAN SELECTION
VELVÆRE FOR KROP & SJÆL

Badvariant 6

Badvariant 8

Badvariant 4

Badvariant 3

BADOVERSIGT

Flere oplysninger om 
vores badeværelser findes 
på side 34 - 35.

1.  Badvariant 6. Takket være den separate 
brusekabine får du her masser af komfort.

2.  Badvariant 8. Det separate badeværelse 
udvides her effektivt takket være det 
udvidede vaskebord. Og et særligt 
highlight: et kosmetikspejl, der kan 
drejes ud, og et bord med udklappelig 
opbevaringsplads med praktiske, 
opdelte rum, som også kan bruges som 
arbejdsplads eller hobbybord.

I badet tæller hver en 
grad. Den individuelle 
vandtemperatur, som føles 
godt, kan familien Olsson 
indstille i en håndevending. 
Takket være ALDE 
varmtvandsopvarmningen 
(standard).
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10.0.85090 Hohenstein

* mod merpris  Hyndedesignet er afhængigt af serien.

HYNDESTOFFER

Standard stoffer er alle overbevisende med deres 

slidstærke stof og tiltalende design, der matcher 

den særlige møbler indretning.

+  Antiallergisk, åndbar og hudvenlig

+ Testet for høj farvefasthed

+ Slidstærk og nem pleje

ACTIVE LINE stoffer er meget lette at passe. Væsker trænger 

ikke længere straks ind, og de fleste pletter kan fjernes med en 

fugtig klud. 

+ Antibakteriel

+ Lotusblomst effekt

+ Åndbar

+ Vand og olieafvisende

+ pleje beskyttelse

Optimal til familier og hundeejere 
takket  

Optimal til familier og hundeejere 
takket  

være de fremragende plejeegenska
ber

være de fremragende plejeegenska
ber

100% KNAUS  
100% INDIVIDUEL
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For at du kan have
 glæde af 

For at du kan have
 glæde af 

din KNAUS-rejseledsager din KNAUS-rejseledsager 

i mange år, lægger vi o
gså 

i mange år, lægger vi o
gså 

stor vægt på, at v
ores 

stor vægt på, at v
ores 

hynder er af højkv
alitets og 

hynder er af højkv
alitets og 

slidstærke materialerslidstærke materialer

FÆLGE

Vores 17" alufælge i eksklusivt KNAUS design 

giver et flot og dynamisk total billede.

1. Sortglanspoleret

2. Titanmetallic-lakeret

Se flere fælge- og hjulkapsler på  

 configurator.knaus.com/dk

  Saltvandsbestandig og dermed også 
Saltvandsbestandig og dermed også 

optimalt egnet til vinter
brug

optimalt egnet til vinter
brug

SPORT&FUN OPHOLDSRUMS DESIGN

MØBELDEKOR 
Nagano Eg

OPHOLDSRUMS  
DESIGN

Valgmuligheder
1. OBSIDIAN
2. TALOS

Active Line *

3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

MØBELDEKOR
Salem Asl

OPHOLDSRUMS  
DESIGN

Valgmuligheder
1. FRESH MINT
2. PETROL FUN

Active Line *

3. ACTIVE ROCK

Udform din campingvogn lige efter dine ønsker. Med 
vores mange dekopakker og indretningsmuligheder 
bliver vores campingvogn din. Og du kan som altid 
regne med højeste KNAUS kvalitet og optimal komfort.
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COZY HOME PAKKE

Gør din campingvogn hyggeligere med en COZY HOME pakke. 
Fra frisk til klassisk er der noget for enhver smag. I hver pakke 
er der to store (60 x 40 cm) og små (40 x 40 cm) puder med 
fjerfyld, samt en matchende bordløber og to bløde tæpper.

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

5

1

2

6

4

3

 Afhængigt af modellen  Afhængigt af modellen 

understøtter vores
 

understøtter vores
 

sædehynder den na
turlige 

sædehynder den na
turlige 

S-form af rygsøjlenS-form af rygsøjlen
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* mod merpris  Hyndedesignet er afhængigt af serien.

SÜDWIND OPHOLDSRUMS DESIGN

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION OPHOLDSRUMS DESIGN

SPORT OPHOLDSRUMS DESIGN

MØBELDEKOR 
Matara Teak

OPHOLDSRUMS  
DESIGN

Valgmuligheder
1. DRIFTWOOD
2. MOUNTAIN
3. WINTER WHITE 

Active Line *

4. ACTIVE ROCK

  configurator.knaus.com/dk

NEW

NEW

HOLZDEKOR 
Modern Oak

WOHNWELTEN

Serienoptionen
1. CASUAL SILVER
2. GREY COMFORT

Active Line * 
3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

HOLZDEKOR 
Matara Teak

WOHNWELTEN 

Serienoptionen
1. BLUE NIGHT NEW

2. COOL GREY

Active Line * 

4. ACTIVE ROCK
5. ACTIVE ROYAL

Behagelig siddekomfort er ikke et tilvalg men tilhører 
standardudstyret. Uanset hvilke hyndestoffer og polster du 
vælger, kan du stole på én ting: hver KNAUS-campingvogn 
grundlæggende udstyret med optimeret siddekomfort. Derfor 
bruger vi ergonomiske sædepuder, der passer optimalt til 
ryggen og kan hjælpe dig med en sund krop selv efter lange 
aftener og ekstravagante familie måltider.



114 | 115

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
3. PLATZ
Knaus Eurostar
Ober- und Luxusklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
3. PLATZ
Knaus Südwind Exclusive
Obere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
2. PLATZ
Knaus Südwind/Silver Selection 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
2. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2019
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

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

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2020
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

Gewinner in der Kategorie

Zielgruppen-Fokus

KNAUS TABBERT GMBH

Knaus Sport & Fun

160119_EU_Innovation_Award_Urkunden_englisch.indd   13 19.01.16   15:40

WINNER Any Caravan £18,000 - £21,000

Knaus Sport & Fun

WINNER Any Caravan £21,000 - £24,000

Elddis Avanté 840

WINNER Any Caravan £24,000 - £29,000

Elddis Crusader Storm

WINNER Any Caravan £29,000 - £34,000

Bessacarr By Design 560

WINNER Any Caravan over £34,000

Knaus StarClass 695

WINNER Any Family Caravan

Bessacarr by Design 650

WINNER Any Large Family Caravan

Elddis Avanté 868

2ND PLACE Any Large Family Caravan

Knaus Südwind 580 QS

WINNER Any Two Berth Caravan

Elddis Affinity 520

2ND PLACE Any Two Berth Caravan

Knaus StarClass 480

WINNER Any Caravan over 8ft wide

Knaus StarClass 695

2ND PLACE Any Caravan over 8ft wide

Bailey Alicanto Grande Sintra

WINNER Any Caravan £29,000-£34,000

Knaus StarClass 565

2ND PLACE Any Caravan £29,000-£34,000

Bailey Alicanto Grande Estoril

WINNER Any Caravan over £34,000

Knaus StarClass 695

2ND PLACE Any Caravan over £34,000

Buccaneer Barracuda

WINNER Any Family Caravan

Bailey Pegasus Grande Messina

2ND PLACE Any Family Caravan

Knaus Südwind 580 UE

GESAMTSIEGER
GESAMTSIEGER
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KNAUS står for kvalitet. 
Det er ikke kun 

KNAUS står for kvalitet. 
Det er ikke kun 

vores mening: Talrige priser bekræ
fter os 

vores mening: Talrige priser bekræ
fter os 

og det, som vi laver i dagligdagen
og det, som vi laver i dagligdagen

KNAUS MÆRKEVERDEN

Stolthed & motivation. Vores udemærkelser 
driver os til at yde vores bedste igen og igen. 
Det deler vi naturligvis meget gerne med vores 
kunder. En komplet kronik af vores priser kan 
findes på  knaus.com/auszeichnungen
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Brugervenlig grundridsfinder. For at finde den perfekte 
rejseledsager skal du først have styr på nogle ting: Hvor mange 
sovepladser har du brug for? Hvor stor må eller skal din KNAUS 
være? Har du et fast budget? Grundridsfinderen hjælper dig på 
baggrund af intuitive spørgsmål vedrørende de vigtigst punkter 
med at finde passende vogne til dig på få sekunder. 

Ny konfigurator. Konfigurer selv din personlige frihed. Med 
produktkonfiguratoren sammensætter du din personlige 
KNAUS-vogn individuelt efter din ønsker og kommer tættere 
på din drøm om en egen KNAUS klik for og klik. Og til sidst kan 
du gemme det hele som en PDF-fil, udskrive filen og dele den 
med familie og venner.

Stærkt forhandlernet. Mere end 300 mærkepartnere i 
mere end 25 lande fordelt over hele verden: Dette store 
forhandlernet bidrager i høj grad til høj kundetilfredshed. Her 
får du kompetent rådgivning, venlig service og kan deltage 
i spændende events. Du finder den nærmeste KNAUS-
forhandler og hvilke grundrids, du kan se her, via nogle få klik og 
ved at indtaste dit postnummer i forhandlersøgningen. 

Mere information  www.knaus.com

KNAUS ONLINE

Uanset, om det er spændende produktnyheder, interaktive 
features eller informationer om afhentning fra fabrikken: på 
KNAUS-websiden finder du masser af information. Her et 
lille udvalg:

 floorplanfinder.knaus.com

 http://knaus.com/messer-datoer

 shop.knaus.com

KNAUS er også aktiv på de sociale medier. I vores "svaleblog" finder du 
underholdende rejsefortællinger, på Instagram deler vi flotte feriebilleder fra 
dig og på Facebook findes der mange spændende bidrag om vores vogne og 
mærket KNAUS.

 schwalbenblog.knaus.com   youtube.knaus.com

 facebook.knaus.com     instagram.knaus.com

KLARE MÅL

STÆRK SERVICE
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Det link, der fører d
ig 

Det link, der fører d
ig 

direkte fra dit hjem til din 
direkte fra dit hjem til din 

KNAUS-forhandler KNAUS-forhandler 

dealer.knaus.com dealer.knaus.com 

Vi håber, du finder os ‒ fremragende. Uanset, om det er hos din 
lokale KNAUS-forhandler eller på vores mange online-kanaler: Vi står 
klar til at hjælpe med råd og vejledning. Som resultat af vores stærke 
fællesskab overbeviser vores vogne altid eksperter og fagjuryer og har 
allerede modtaget talrige priser.
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RENT AND TRAVEL. Du vil købe et 
fritidskøretøj, men vil gerne prøve på 
forhånd, om det virkelig passer dig? 
Så er tilbuddet om leje og rejse lige 
det rigtige for dig. Søg online eller hos 
rejsebureauet efter dit favorit grundrids. 
Sammen med et tysk netværk af mere 
end 170 udlejningsstationer med mere 
end 1.900 udlejningsbiler og mere end 
380 rejsebureauer, hjælper RENT AND 
TRAVEL dig med din beslutning om det 
rigtige køretøj. Derudover drager du fordel 
af den store serviceportefølje, som f.eks. 
ruteforslag og mange samarbejder med 
campingpladser og autocamperrpladser. 
Hav det sjovt på test-ferien!

KNAUS MÆRKEVERDEN

KNAUS Fanshop. Har du lyst til en lille shoppingtur? 
I vores fanbutik finder du et stort udvalg af artikler, 
der gør rejsen endnu smukkere. Fra modetøj til både 
kvinder og mænd, spændende spil og til nøgleringe, 
er der noget for enhver smag.

Ikke medlem endnu? Tilmeld dig 
Ikke medlem endnu? Tilmeld dig 

direkte og gå ikke g
lip af noget 

direkte og gå ikke g
lip af noget 

mein.knaus.commein.knaus.com   

Der er masser af fine Der er masser af fine 

KNAUS-varer under KNAUS-varer under 
shop.knaus.comshop.knaus.com  

BEGEJSTREDE KUNDER

AMBITIØST TEAM
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mein.KNAUS Kundeklub. Om KNAUS-
kunde nyder du frihed, der berører. Som 
medlem af kundeklubben oplever du frihed, 
som forbinder. Nyd godt af de mange 
fordele, som eksklusive kampagner og gode 
rabatter hos vores samarbejdspartnere! 
Som medlem får du en invitation til vores 
årlige kundetræf og derudover modtager 
du to gange om året vores kundemagasin 
INSIDE helt gratis med masser af 
informationer. Medlemsskabet er gratis for 
alle KNAUS-kunder.

Kan bookes online på
  

Kan bookes online på
  

www.rentandtravel.de www.rentandtravel.de 

NEW  Oplev din campingferie nu endnu 
mere 

 Oplev din campingferie nu endnu 
mere 

mobil og uafhængig! Fra praktisk online 
mobil og uafhængig! Fra praktisk online 

check-in til nyttig
e tjeklister. Alt i én app!

check-in til nyttig
e tjeklister. Alt i én app!

Det er frihed, som berører alle. KNAUS står ikke kun 
for fritidskøretøjer af høj kvalitet, men frem for alt også 
for glæden ved camping. Dyk ned i vores unikke verden 
af mærker og opdag vores alsidige tilbud, som gør den 
skønneste tid på året endnu bedre. Nyd godt af vores 
tilbud som mein.KNAUS kundeklub, vores fanshop eller 
ydelserne på vores udlejningsportal RENT AND TRAVEL.
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FRANKANA FREIKO
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Du finder yderligere
 

Du finder yderligere
 

informationer om informationer om 
MediKit-rejseapoteket MediKit-rejseapoteket 

på side 23på side 23

*  Vær opmærksom på, at den mulige brugstid for et genopladeligt batteri afhænger af forskellige faktorer, som f.eks. antal og strømforbruget af tilsluttede brugere, batteriets alder, 
og vil blive begrænset af disse. Der kan derfor ikke garanteres en mindste brugstid pr. ladecyklys.

**Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com eller www.knaus.com

Satellitsystem og TV 
Satellitsystem og TV 

kan styres med kun en kan styres med kun en 

systemfjernbetjeningsystemfjernbetjening

STÆRKE PARTNERE OG FUNKTIONER

NEW   bluuwater vandfilter 3. Vores partner for hygiejnisk friskvandsforsyning. Bluuwater's højtydende filtersystem blev specielt udviklet til 
kravene til vores fritidskøretøjer. Flere oplysninger findes fra side 25.

NEW  ONE NIGHT STAND 2, 3. TTakket være den integrerede Einhell akku-dockingstation "Caravan Charger" inkl. højeffektivt batteriskifter "Power 
X-Change" har du din egen forsyningsteknik om bord, og kan dermed bruge dine elektriske apparater uafhængigt af strømtilslutning* - "selvforsynende 
hele natten"

 VELOCATE GPS-tracker 3 *.* For optimal tyveribeskyttelse: Velocate's innovative GPS tracking system. Takket være intuitiv app kontrol med lydløs 
alarmtilstand og en selvforsynende løbetid på op til 3 måneder uden strøm. Mere information findes på side 21.

WIGO For- og bagtelt 3. Når det drejer sig om skræddersyede for- og bagtelte, stoler vi på vores partner WIGO. Fra brugervenlige påsætning og 
aftagelige sidepaneler til kombinationen af for- og bagtelt tilbyders praktiske og delvis specialtilpassede KNAUS Caravan-produkter for at udvide 
beboelsesrummet udad.

THULE cykelholder 3. Til en sikker og brugervenlig transport af dine cykler er Thule Caravan Superb den optimale løsning. Med montagen på trækstangen 
og låsbar skydebøjle bliver cyklerne på deres plads, også under svære vej- og vejrforhold.

TRUMA mover 2, 3. Til perfekt og komfortabel manøvrering kan du eventuelt udstyre din campingvogn** med det passende TRUMA Mover shunting 
system. Dette giver mulighed for præcis manøvrering og præcis kobling til trækkøretøjet via en intuitiv, praktisk fjernbetjening. Gradienter på op 
til 10% og endog ensidige forhindringer og ujævnt underlag kan nemt styres af TRUMA Mover. Takket være den automatiske stopfunktion og anti-
tilbagrulning yder den også maksimal sikkerhed.

TEN HAAFT satellitsystemer 3. Med TEN Hafts satellitsystemer (tilvalg) bliver glæden ved at se fjernsyn i KNAUS-vogne endnu mere bekvem og 
brugervenlig. Afhængigt af model tilbyder systemerne Oyster 60 Premium og Oyster 80 Premium TV-modtagelse og tekniske højdepunkter som app-
styring via smartphone og meget mere. 

1 På tværs af modelserierne 2 Modelafhængig 3 Tilvalg

VORES LEVERANDØRER  
OG PARTNERE
Med produkterne fra vores stærke og pålidelige 
samarbejdspartnere bliver hver KNAUS-autocamper 
en smule bedre. For at kunne stole på de højeste 
kvalitetsstandarder, arbejder vi kun sammen med 
udvalgte fagfolk og sammen udvikler vi skræddersyede 
løsninger til vores fritidskøretøjer og din ferieglæde.

FRANKANA FREIKO

Der findes ting, der bare ikke må mangle på 
campingpladsen. Stol på KNAUS-kollektionen fra 
vores partner Frankana Freiko. 

1.  Gasadaptersæt passer til alle europæiske 
gasflasketilslutninger | artikelnr. 651/026

2.  Campingbord mål (L x B): 115 x 70 cm | 
artikelnr. 51 016

3.  Campingstol antracit | artikelnr. 651/019

4.  Fodstøtte antracit | artikelnr. 601/143

5.  Grydesæt 9 dele, ø 20 cm | artikelnr. 51 013

6.  Servicesæt Cosmic Blue, 9 dele | artikelnr. 51 014

7.  Krus 4 stk., blå | artikelnr. 651/020

På  shop.knaus.com finder du alle vores tilbud i vores 
fanshop. Alle informationer og priser om Frankana Freiko 
findes på  www.frankanafreiko.de

4 forskellige adaptere4 forskellige adaptere

Forvandl stolen til e
n 

Forvandl stolen til e
n 

komfortabel liggestolkomfortabel liggestol

Kan indstilles i 7 tri
n

Kan indstilles i 7 tri
n

silwyREADY 
NEW

Væltede og klaprende glas når du camperer ‒ 
takket være de smarte magnetiske løsninger 
fra silwy® MAGNETISK SYSTEM er dette ikke 
længere et problem! Den perfekt og elegant 
integrerede magnet i hvert silvy glas finder altid 
det rigtige metalliske modstykke. For eksempel 
i vores metal Nano-gel puder. Disse klæber til 
næsten enhver forseglet overflade, og kan fjernes 
uden at efterlade rester, samtidig kan de vaskes 
og genbruges permanent. Mere på  silwy.de



Art.-nr. R08117386-DK

Din KNAUS forhandler
glæder sig til dit besøg!

Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer. Oplysningerne om leverance, dimensioner, mål og vægte samt udseende svarer til vores viden på 
udgivelsestidspunktet (08/2021). Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i udstyr, tekniske data, leveringsomfang og priser. Når kontrakten er indgået, 
forbeholder vi os ret til at foretage teknisk-konstruktive ændringer i det omfang, de tjener til teknisk udvikling og er rimelige for kunden. Vi forbeholder os også 
retten til mindre afvigelser i farve og tekstur i det omfang, de ikke kan undgås på grund af materialet (f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling 
på metalplader og maling på GRP / plast) og er rimelige for kunden. På enkelte billeder vises specielt udstyr, som ikke er inkluderet i standardudstyret og som 
ikke kan bestilles som ekstraudstyr. Der kan ligeledes være vist funktioner af prototyper / undersøgelser, der ikke svarer til seriestatus, og som i nogle tilfælde 
ikke vil være tilgængelige som specialudstyr. Farveafvigelser på billederne i brochuren, af det aktuelle køretøj, kan ikke udelukkes fuldstændig på grund af 
udskrivningsteknologi. Før du køber et køretøj, skal du kontakte din KNAUS forhandler for at få omfattende råd om seriens aktuelle status. Dekorationen vist 
i kataloget er ikke en del af leveringsomfanget. Bemærk også oplysningerne i den aktuelle prisliste, især med hensyn til vægte, lasteindstillinger og tolerancer. 
Genudskrivning, også delvist, er kun tilladt med forudgående skriftligt samtykke fra Knaus Tabbert AG.

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

Oplev KNAUS-mangfoldigheden på vores sociale medier!
Du kan finde meget mere information om KNAUS på www.knaus.comshop.knaus.com


