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m/fi  



4 5|

100 %
KNAUS

MERKKIEN SELITYKSET MATKAILUAUTOT

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

 Makuupaikat *

  Istumapaikat

 Erillisvuoteet

  Poikittaisvuode

  Ranskalainen vuode

 Queen-vuode
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MALLISARJAT **

Istuinryhmä 
D Dinetti
L L-istuinryhmä
S Salonki-istuinryhmä
U U-istuinryhmä

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

Vaihtoehdot 
B Kylpyhuone
K Lastenhuone
P Panoraamakeittiö
TR Kuljetus

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

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

Esitettyihin tietoihin voi kuulua lisävarusteita, jotka ovat saatavana lisähintaan.

 Lastensänky

 Vuodesohva

 Nostovuode

 Kääntövuode

 Vierasvuode

Konfiguraattori sivulla 
configurator.knaus.com/fi

Video saatavilla
youtube.knaus.com

360°-kuva 
saatavilla

Kaasuton E.POWER- 
tekniikka

NEW

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

KNAUS MERKKIEN SELITYKSET & FILOSOFIAMME

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

Tervetuloa mukaan matkalle löytämään henkilökohtainen 
vapaudentunteesi! Löydä täältä myös sinulle sopiva matkakumppani ja 
tutustu KNAUS- ajoneuvojen upeisiin ominaisuuksiin.. 
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Jokaisen KNAUSin takana on vahva tiimi. Useat työntekijöistämme ovat 
itse intohimoisia KNAUS-kuljettajia ja -lomailijoita. Heidän ja asiakkaidemme 
lukuisat henkilökohtaiset kokemukset kulkevat aina myös tuotteidemme 
kehitykseen ja optimointiin. Jokaisessa ajoneuvoistamme on lisäksi 
näkyvissä huippumoderneissa tuotantotehtaissamme työskentelevien 
innokkaiden työntekijöidemme tarkkuus sekä luotettavien kumppaniemme 
elementtejä ja 60 vuoden kokemuspääomamme matkailuajoneuvoista.

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

 www.knaus.com/yrityksen-historia

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

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

Liikkuva menestystarina: houk
uttelevat 

Liikkuva menestystarina: houk
uttelevat 

60-vuotisjuhlavuoden erikoism
allimme 

60-vuotisjuhlavuoden erikoism
allimme 

tarjoavat lukuisia varusteita parhaaseen hintaan.

tarjoavat lukuisia varusteita parhaaseen hintaan.
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FoldXpand-perärakenne. Suuret tilat kompakteilla ulkomitoilla: Nämä 
kaksi ajoneuvon rakenteeseen liittyvää tavoitetta haastavat meitä 
työssämme jatkuvasti, eikä niiden yhteensovittaminen ole helppoa. 
Olemme onnistuneet kehittämään nyt mullistavan ratkaisun, jonka 
nimi on FoldXpand-perärakenne. Tässä uraauurtavassa rakenteessa 
takavaloteline muodostaa täysin tasaisen pinnan peräseinän kanssa, ja 
tuloksena on matkailuajoneuvoissa ennen näkemätön peräosa. Tämä 
mahdollistaa mallisarjasta riippuen mahdollisimman suuret sisätilat 
ulkomittojen pysyessä samoina tai ajoneuvon yleisesti kompaktimman 
rakenteen ilman, että sisätiloissa tarvitsee tinkiä senttiäkään. Niin tai 
näin, sinulle tämä tarkoittaa maksimaalisia tiloja ja suurta vapautta 
erinomaisen ketteryyden ansiosta.

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

KNAUS MissionTec & kehityskumppanit 

Viime vuosina olemme kehittäneet lukuisia innovaatioita, jotka ovat 

yhä uudelleen vahvistaneet merkityksemme alamme edelläkävijänä.

PowerAxle. Kevyt alustateknologia on merkittävä askel kohti 

hybridi- ja sähkövoimansiirtoa matkailuajoneuvojen alalla. 

Johdonmukaisena kehityksenä VARIO X -alustassa yhdistyy bionisen 

muodon ansiosta kompromissiton rakenne erinomaiseen stabiiliuteen 

ja kantavuuteen ajokäyttäytymisen ollessa jatkuvasti optimaalista.

FibreFrame. Itsekantava runko tarjoaa täysin uusia mahdollisuuksia ja 

joustavuutta pohjaratkaisun ja sisätilojen muotoiluun.

Liitostekniikka. RevolutionCube-kalustetekniikan kehityksessä olemme 

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

stabiilia ja kestävää ja omaa lisäksi todella hyvän lämmöneristykyvyn. 

Ultraäänitekniikan avulla niin sanotut KALTSCHMELZ®-tapit liitetään 

tiukasti rakenteen pohjamateriaaliin.

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

NEW

ja muita innovaatioita l
öytyy osoitteesta 

ja muita innovaatioita l
öytyy osoitteesta 

knaustabbert.de/innovation knaustabbert.de/innovation 
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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

alk. sivu 52alk. sivu 36

Valinnaisten moottoripyöräpidikke
iden valikoimassa on 

Valinnaisten moottoripyöräpidikke
iden valikoimassa on 

käytännöllinen käänt
öpenkki mukana vakiona.

käytännöllinen käänt
öpenkki mukana vakiona.

TOIMIVA

Lisätietoa  Lisätietoa  
www.knaus.com/deseo
www.knaus.com/deseo  

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisut 1

Sallittu kokonaispaino kg 1.500 - 2.000

Pituus cm (min/max) 599

Hyötypituus cm (min/maks) 402

Leveys cm (ulko/sisä) 230 / 216

Korkeus cm (ulko/sisä) 258 / 196

Asuinosan ovi (vakiovarustus) STYLE

Asuinosan ovi (lisävaruste) STYLE PLUS

Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 400 TR

Lisätietoa Lisätietoa 
www.knaus.com/sportandfunwww.knaus.com/sportandfun 

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisut 1

Sallittu kokonaispaino kg 1.300 - 1.700

Pituus cm (min/max) 625

Hyötypituus cm (min/maks) 480

Leveys cm (ulko/sisä) 232 / 216

Korkeus cm (ulko/sisä) 257 / 196

Asuinosan ovi (vakiovarustus) STYLE

Asuinosan ovi (lisävaruste) --

Etutallin säilytystila cm 160 x 216

Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 480 QL

KÄYTÄNNÖLLINEN

S = Vakiovaruste O = Lisävaruste  floorplanfinder.knaus.com

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

DESEOn kanssa voit käden 
käänteessä vaihtaa joustavasti 
kuljetuksesta asumiseen. 
Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta 
tilat ovat hyvin muunneltavissa 
niin, että jopa kaksi moottoripyörää 
kulkee mukavasti mukana. 
Määränpäässä DESEO tarjoaa 
parasta asumismukavuutta ja 
ainutlaatuisen tilantunteen.

SPORT&FUN on paras valinta kaikille, 
joilla ei koskaan tunnu olevan 
riittävästi säilytystilaa. Etutallin 
valtavaan säilytystilaan mahtuu 
todella suuri määrä matkatarvikkeita. 
Suuresta takaovesta ja kattokaiteista 
ja -tikkaista iloitsevat erityisesti 
aktiivilomailijat. Tänne voidaan pakata 
jopa suurikokoiset urheilu- ja vapaa-
ajanvarusteet turvallisesti ja mukavasti.
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 2 henkilöä    lapsiperhe    lapsiperhe tai 4 aikuisen ryhmä

Saatavissa myös erikoismallina.
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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
alk. sivu 68

MONIPUOLINEN

Lisätietoa  Lisätietoa  
www.knaus.com/sport
www.knaus.com/sport  

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisut 15

Sallittu kokonaispaino kg 1.100 - 2.500

Pituus cm (min/max) 599 / 861

Hyötypituus cm (min/maks) 400 / 660

Leveys cm (ulko/sisä) 232 - 250 / 216 - 234

Korkeus cm (ulko/sisä) 257 / 196

Asuinosan ovi (vakiovarustus) STYLE

Asuinosan ovi (lisävaruste) STYLE PLUS

Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 400 LK, 450 FU, 

460 EU, 460 FU, 500 FU, 500 KD, 540 FDK
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Montako teitä on? Mitä etsitte? Kuorma

 2 henkilöä    lapsiperhe    lapsiperhe tai 4 aikuisen ryhmä

NEW

NEW

NEW

S = Vakiovaruste O = Lisävaruste  floorplanfinder.knaus.com

-kampanja - täysin kattava varustus!

NEW

Lisätietoa kaasutto
masta 

Lisätietoa kaasutto
masta 

E.POWER-varustuksesta E.POWER-varustuksesta 

on sivuilla 16-17on sivuilla 16-17

* Saatavissa myös kattavasti varusteltuna erikoismallina.

E.POWER SELECTION 
E.POWER SELECTION 

-valikoiman 10 pohjaratkaisua 
-valikoiman 10 pohjaratkaisua 

kaasuttoman varustuksen tu
oman 

kaasuttoman varustuksen tu
oman 

alhaisemman kokonaispainon 
alhaisemman kokonaispainon 

ansiosta. Nyt mukaan mahtuu 
ansiosta. Nyt mukaan mahtuu 

entistä enemmän matkatavaroita
entistä enemmän matkatavaroita

Oli sitten kyseessä yksinään 
reissaava luonnonystävä, 
pariskunta tai suurperhe: 
SPORT tarjoaa suuren 
määrän pohjaratkaisuja 
ja ainutlaatuisen hinta-
laatusuhteen, jonka ansiosta 
jokainen voi toteuttaa 
lomahaaveensa. Upea 
asumismukavuus & kätevät 
yksityiskohdat  
kuuluvat vakiovarustukseen.
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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
alk. sivu 82MATKAILUVAUNUJEN IKONI

Lisätietoa  Lisätietoa  
www.knaus.com/suedwind
www.knaus.com/suedwind  

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisut 16

Sallittu kokonaispaino kg 1.300 - 2.500

Pituus cm (min/max) 643 / 947

Hyötypituus cm (min/maks) 444 / 746

Leveys cm (ulko/sisä) 232 - 250 / 216 - 234

Korkeus cm (ulko/sisä) 257 / 196

Asuinosan ovi (vakiovarustus) KOMFORT

Asuinosan ovi (lisävaruste) PREMIUM

Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 460 EU, 500 FU, 

540 UE, 580 QS, 650 PXB
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Montako teitä on? Mitä etsitte? Kuorma

 2 henkilöä    lapsiperhe    lapsiperhe tai 4 aikuisen ryhmä

16 täydellisesti varus
teltua pohjaratkaisua,  

16 täydellisesti varus
teltua pohjaratkaisua,  

3 niistä keulan panoraamakeittiöllä
3 niistä keulan panoraamakeittiöllä

NEW

NEW

NEW

S = Vakiovaruste O = Lisävaruste  floorplanfinder.knaus.com

Yksi ensimmäisistä 
matkailuvaunumalleista ja vielä 
tänäänkin menestystarina: 
SÜDWIND on ihastuttanut 
melkein 60 vuoden ajan yhä 
uusilla ominaisuuksillaan, 
innovatiivisella teknologialla ja 
hienolla muotoilulla. Todellinen 
ikoni ja laajasti varusteltu 60 
YEARS -juhlamalli ylittää itsensä 
tänä vuonna!

Saatavissa kattavasti  
varusteltuna juhlamallina.

NEW

Lisätietoa kaasutto
masta E.POWER-

Lisätietoa kaasutto
masta E.POWER-

varustuksesta on s
ivuilla 16-17

varustuksesta on s
ivuilla 16-17

*Vakiona kaasuttomalla E.POWER-paketilla.
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NEW

Camping-elämää aloittelevina meille 
Camping-elämää aloittelevina meille 

on tärkeää ennen ka
ikkea, että voimme 

on tärkeää ennen ka
ikkea, että voimme 

nauttia kallisarvoise
sta perheajasta 

nauttia kallisarvoise
sta perheajasta 

vaivattomasti ja turvallisestivaivattomasti ja turvallisesti

Ulos arkipäivästä. Seikkailuihin! 
Ulos arkipäivästä. Seikkailuihin! 

Rakastamme spontaaneja seikka
iluja. 

Rakastamme spontaaneja seikka
iluja. 

ONE NIGHT STAND -lisävaruste 
ONE NIGHT STAND -lisävaruste 

tarjoaa meille todellista lisäa
rvoa

tarjoaa meille todellista lisäa
rvoa

Hyvästi kaasupulloille
! Tänne 

Hyvästi kaasupulloille
! Tänne 

keulaan saat lisää s
äilytystilaa

keulaan saat lisää s
äilytystilaa

Isovanhempina otamme 
Isovanhempina otamme 

lapsenlapsen mieluummin 
lapsenlapsen mieluummin 

kannettavaksi kuin 
painavat 

kannettavaksi kuin 
painavat 

kaasupullot. E.POWERin kanssa 
kaasupullot. E.POWERin kanssa 

lähdemme lomalle huolettomasti 
lähdemme lomalle huolettomasti 

ilman kaasuvarusteita ilman kaasuvarusteita 

Meidän #numero 1
Meidän #numero 1

Meidän #numero 1
Meidän #numero 1

Meidän #numero 1Meidän #numero 1

KNAUS E.POWER

* Ota huomioon, että akun mahdollinen käyttöaika lataussykliä kohden riippuu eri tekijöistä, kuten käytössä olevien laitteiden lukumäärästä ja 
sähkönkulutuksesta, akun iästä, jne. ja on niiden vuoksi rajoittunut. Vähimmäiskäyttöaikaa yhtä lataussykliä kohden ei siksi voida taata. 

** Kun haluat lisää riippumattomuutta ja pidemmät seisonta-ajat, sopivia lisävarusteita löydät uusimmasta hinnastosta ja sivulta  configurator.knaus.com

Nopeammin, turvallisemmin ja mukavammin kuin E.POWER-
mallien kanssa campinglomaa pystyy tuskin tekemään. Valitse 
sopiva kaasuton matkailuvaunusi kymmenestä SPORT E.POWER 
SELECTION -pohjaratkaisusta ja kolmesta SÜDWIND-pohjaratkaisusta, 
joissa on E.POWER-paketti. Vaihda siis vakioajoneuvojen 
tarpeettomat, talvikelpoiset varusteet suurempaan säilytystilaan ja 
lastausmahdollisuuksiin, moderneihin sähkölaitteisiin, helpompaan 
käyttöön ja parempaan turvallisuuteen. Näin huollon tarvekin vähenee!

  Kaasuton käyttö. Ei enää koskaan kaasupullojen raahaamista. Ei enää 
koskaan täyttömäärien tarkastamista. E.POWER-ajoneuvomme ovat 
kokonaan sähköllä varustettuja ja sen vuoksi ei vain turvallisimpia, vaan 
myös kevyempiä.

  Energian älyohjaus. Se huolehtii siitä, että sähkölaitteita ohjataan 
automaattisesti tarpeen ja käytettävissä olevan virran mukaan 
priorisoiden ja kytkien päälle tai pois päältä. Täysin intuitiivisesti ja ilman 
sulakkeen palamista! Kaikki mitä sinun tulee vielä tehdä, on suojauksen 
säätäminen leirintäalueella oleviksi ampeereiksi.

  Miellyttävä ilma. Lämpöpumpputekniikalla varustettu energiatehokas 
ilmastointilaite tuo vakiona napin painalluksesta viileää tai lämmintä 
ilmaa. Kaiken kukkuraksi säilytystilaa on nyt enemmän, kun 
kaasulämmitys jää pois.

  Hyvin varustettu keittiö. Kompressorijääkappi ja induktiokeittotaso 
ovat käytettävissä, jos et joskus halua grillata ulkona.

Helppo loma KNAUS E.POWER -tekniikan kanssa: 
1. Perillä 
2. Kytke päälle
3. Rentoudu

Lisätietoa sivulla 
 

Lisätietoa sivulla 
 

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

E.POWER JA EINHELL, OMAVARAISENA MATKALLA 

Parhaasta vapaudesta nautit lisävarusteena 

saatavan Einhell ONE NIGHT STAND -järjestelmän 

kanssa. Siihen kuuluu akun telakointiasema ”Cara-

van Charger” ja erittäin tehokas vaihtoakku ”Power 

X-Change”. 6 Ah Power X-Change -akkuyksikkö, 

jossa on erityisen tehokkaat litiumionikennot, 

tuottaa virtaa sähkölaitteille (12 V), etkä tarvitse 

leirintäalueen virtaliitäntää.

•  2 in 1: Suurtehokelpoinen ”Caravan Charger” on 

samalla virtalähde ja akun laturi

•  Active Battery Management -järjestelmä tuo parhaan 

turvallisuuden, tehon, keston ja käyttöiän *

•  1 Yöllä omavarainen: Järjestelmällä käytetään valoja, 

vesipumppua ja kompressorijääkaappia **

Etkö viihdy ympärivuotisesti leirintäalueilla, mutta vuoden kauneimmat viikot haluat 
olla aina lempipaikallasi? Jos voit antaa näihin kysymyksiin myöntävän vastauksen, 
E.POWER-tekniikka on sinulle hyvä vaihtoehto.
1. Matkustatko mieluiten kesäkuukausina, ehkä pääsiäisestä lokakuuhun?
2. Toivotko, että käyttö olisi helppoa ja vaivatonta? 
3.  Ilmastointilaite ei myöskään saisi puuttua missään tapauksessa 

matkailuvaunustasi?
4. Eikö talvi ole missään suhteessa sinulle mieluista loma-aikaa?

HELPPOA LOMAILUA? 
RYHDY eKARAVAANARIKSI!

  

ONE NIGHT STAND: Näin 
ONE NIGHT STAND: Näin 

teet E.POWER-matkailuvaunusi teet E.POWER-matkailuvaunusi 

omavaraiseksi yhden yön
 ajaksi!

omavaraiseksi yhden yön
 ajaksi!
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SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION

18 19|

alk. sivu 96

VAIN POHJOISMAIHIN

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION

Lisätietoa  Lisätietoa  
www.knaus.com/scandinavian
www.knaus.com/scandinavian  

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisut 5

Sallittu kokonaispaino kg 1.700 - 2.500

Pituus cm (min/max) 785 / 947

Hyötypituus cm (min/maks) 568 / 746

Leveys cm (ulko/sisä) 250 / 234

Korkeus cm (ulko/sisä) 257 / 196

Asuinosan ovi (vakiovarustus) KOMFORT

Asuinosan ovi (lisävaruste) PREMIUM

Kuvissa esillä olevat pohjaratkaisut ovat malleista: 580 UF, 590 UK, 650 UDF

S = Vakiovaruste O = Lisävaruste * Maksimaalinen kuormitettavuus (kg)

M
AL

LI
SA

RJ
AT

 &
 P

O
H

JA
R

AT
K

AI
SU

N
 H

AK
U KNAUS MALLISARJAT & POHJARATKAISUN HAKU

  floorplanfinder.knaus.com

Montako teitä on? Mitä etsitte? Kuorma

 2 henkilöä    lapsiperhe    lapsiperhe tai 4 aikuisen ryhmä

ULKOPUOLI
  Ovi: KNAUS PREMIUM: Moniosainen lukitus, piilossa oleva 

saranajärjestelmä, pimennysverhollinen ikkuna, integroitu 
sateenvarjoteline, korkealaatuiset koristeosat, monikäyttöinen 
kassi KNAUS designillä

 Vetoaisan kate (ei mahdollista polkupyörätelineen kanssa)
  17" alumiinivanteet yksiakseliselle, kiiltävän musta  

etupuoli, KNAUS Design
 Valkoinen sileä pelti sivuseinissä vasaroidun asemesta
 Panoraamaikkuna (edessä) (sis. 4 valoa)
 Talvisuojus jääkaapin tuuletusritilään (2 kpl)

SÄHKÖLAITTEET
 TV-valmius (mallikohtainen)
  12 V -järjestelmä,, johon kuuluu: AGM-akku,  

automaattinen laturi, päävirtakatkaisin ja  
tuoreveden täyttömäärän näyttö

 USB-pistorasia keulassa (1 kpl)
 Tunnelmavalaistus SCANDINAVIAN SELECTION

SISÄPUOLI
 Ergonomiset pehmusteet, optimoitu istumismukavuus
 Mikroaaltouuni (jääkaapin päällä)
 177 litran jääkaappi, ovi aukeaa molempiin suuntiin
  Jääkaappi Dometic 177 l, erillinen pakastelokeron  

ovi, 230V/kaasu,108 l sijaan (Kaasun käyttö ajon  
aikana vain kun Truma Mono Control asennettuna)

 Liesituuletin
  Suihkusetti, jossa käsisuihku,  

suihkutanko/pidike, suihkuverho

KAASU- / VESIJÄRJESTELMÄ
 Vedensuodatusjärjestelmä "bluuwater"
 ALDE-vesikeskuslämmitys
 ALDE -nestekiertoinen lattialämmitys
 Lämmityksen käyttöpaneeli ALDE LCD
 Harmaaveden keskusviemäri
 Kiinteä tuorevesisäiliö 45 l
 Vedensyöttö uppopumpulla

TURVALLISUUS
 Palovaroitin

SÜDWIND 
SCANDINAVIAN
SELECTION

Meidän #numero 1 Meidän #numero 1 
pohjoisen pakkasissapohjoisen pakkasissa

Sama miten kylmää ja hyytävää Sama miten kylmää ja hyytävää 

ulkona onkaan: SÜDWIND 
ulkona onkaan: SÜDWIND 

SCANDINAVIAN SELECTION 
SCANDINAVIAN SELECTION 

-vaunun sisällä sinu
lla on 

-vaunun sisällä sinu
lla on 

lattialämmityksen ja muiden 
lattialämmityksen ja muiden 

vakiovarusteiden an
siosta aina 

vakiovarusteiden an
siosta aina 

kotoisen lämmintäkotoisen lämmintä

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION 
-mallien kori ja lämmitysjärjestelmä 
on suunniteltu nimenomaisesti 
pohjoismaiden ilmastoon. Kattavan 
vakiovarustelun, kauniin muotoilunsa 
ja viiden erinomaisen pohjaratkaisun 
ansiosta se on ensiluokkaisen lämmin 
ja viihtyisä–matkaatpa sitten minne 
tahansa ja milloin tahansa!

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION on valmistettu arktisiin olosuhteisiin. 
Lämpimyytensä lisäksi se ihastuttaa kattavalla vakiovarustuksellaan sekä 
ominaisuuksillaan, jotka takaavat parhaan asumis- ja ajomukavuuden talviolosuhteissa. 

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-SEURANTA 3

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

2. KESTÄVÄ HIGH-STRENGTH-LASIKUITUKATTO 1

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

3. VAKAA PRO.TEC FRAME - KEHIKKO 2

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

4.  KNAUS CATEYE evolution - TAKAVALOT 2

Kolmiulotteisen valaisingeometriansa ja dynaamisten LED-vilkkuva-
lojensa myötä uudet CATEYE evolution -takavalot kehittävät KNAU-
Sin tunnusomaista muotoilua sekä parantavat ajoturvallisuutta.

5. KNAUS TIIVIYSTAKUU *

Tiedämme, että tuotteemme pitävät sen, mitä me lupaamme. 
Kaikille valmistamillemme matkailuajoneuvoille myönnämme 
takuuehtojemme puitteissa KNAUS-jälleenmyyjälläsi 10 vuoden 
tiiviystakuun valmistamallemme asunto-osalle sekä 24 kuukauden 
täystakuun.

6. KATTOILMASTOINTILAITE 3

Lisävarusteena saatava ilmastointilaite pitää sisätilat miellyttävän 
viileinä trooppisissakin lämpötiloissa. Ilmastointilaite poistaa 
kosteuden sisäilmasta ja siinä on lisäksi myös lämmitystoiminto. 
Dometic FreshJet 2200 (OEM) -kattoilmastointilaite huolehtii 
yksilöllisesti säädettävän ilmavirran ansiosta ilman tehokkaasta 
jakautumisesta eri suuntiin. Laitteen ohjaus tapahtuu mukavasti 
kaukosäädintä käyttäen.

1 Kaikissa malleissa 2 Mallista riippuen 3 Lisävaruste

KNAUS KORIOSA
KO

RI
O

SA

PARASTA TEKNIIKKAA VUODEN 
IHANIMPIIN HETKIIN

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

Optimaalisesti rakennettu 100 %:n matkailuiloon! Meidän 
matkailuajoneuvoissamme voit viettää laatuaikaa! Sen 
mahdollistavat älykkäät rakenteet, lukuisat innovaatiot 
ja niiden mukanaan tuomat upeat käyttöominaisuudet. 
Kaikkien osien summa = rajaton lomanautinto.

 Lisätietoa  Lisätietoa hienoista
 17 hienoista 17 

tuuman KNAUS alumiinivanteista 
tuuman KNAUS alumiinivanteista 

löydät sivulta 110löydät sivulta 110  

NEW

NEW  Kolmiulotteinen FoldXpand-
Kolmiulotteinen FoldXpand-

perärakenne tuo to
dellista lisäarvoa 

perärakenne tuo to
dellista lisäarvoa 

SPORT- ja SÜDWIND-malleihin niin 
SPORT- ja SÜDWIND-malleihin niin 

ulkonäöllisesti kuin toiminnallisesti 
ulkonäöllisesti kuin toiminnallisesti 

Tyylikkäät taka- ja sivuikkunat 
Tyylikkäät taka- ja sivuikkunat 

sopivat täydellisesti n
äyttävän 

sopivat täydellisesti n
äyttävän 

ulkopuolen linjoihi
n

ulkopuolen linjoihi
n
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* Ajoneuvon mukana tulee kuponki jolla voi lunastaa lääkityspakkauksen. Kupongin voi lunastaa vain vastaavassa MediKitin 
postimyyntiapteekissa osoitteessa www.medikit.shop. Osoitteessa www.medikit.shop. saat myös lisätietoja MediKit-pakkauksesta.

Nyt voit jatkaa suosi
kkisarjojesi ja -elok

uviesi 
Nyt voit jatkaa suosi

kkisarjojesi ja -elok
uviesi 

suoratoistoa myös lomallasi. Uuden lisävarusteena
 

suoratoistoa myös lomallasi. Uuden lisävarusteena
 

saatavan SMART-TV:n ja asuintilan HD-virittimen 

saatavan SMART-TV:n ja asuintilan HD-virittimen 

ansiosta käytettävis
säsi on lukuisia mahdollisuuksia

ansiosta käytettävis
säsi on lukuisia mahdollisuuksia

Lomalle parhain varustein ja rentoutuneena. Jotta 
lomasi olisi onnistunut ensimmäisestä hetkestä lähtien, 
matkailuvaunuissamme on elementtejä, jotka lisäävät 
sekä ajo- että asumismukavuutta. Siksi annamme yhtä 
paljon arvoa AKS-kitkavetopäälle kuin houkuttelevalle 
valosuunnittelulle.

Kaikille tuttua: Matkailuvaunun märkä 
Kaikille tuttua: Matkailuvaunun märkä 

suihkuverho tarttu
u jatkuvasti ihoon. 

suihkuverho tarttu
u jatkuvasti ihoon. 

Meillä tämän estää integroitu 
ilmatasku, 

Meillä tämän estää integroitu 
ilmatasku, 

joka antaa suihkuve
rholle (lisävaruste) 

joka antaa suihkuve
rholle (lisävaruste) 

muodon ja pitää sen 
näin poissa iholta.

muodon ja pitää sen 
näin poissa iholta.

1. MEDIKIT 1, 3 MATKA-APTEEKKI

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

2. NOKKAPYÖRÄ JA AISAPAINONVAAKA 3 
 

Kuormitusvirheiden välttäminen on uuden aisapainovaa'alla 
varustetun nokkapyörän avulla erityisen helppoa. Sinulle 
näytetään vallitseva aisapaino ja voit reagoida siihen.

3. TILAVA KEULAN SÄILYTYSTILA 1 
 

Upeasti toteutetun nostomekaniikan ansiosta aukko on 
suuri. Kaasupainejouset huolehtivat siitä, että kupu liukuu 
pehmeästi ylös. Vakaa alumiininen turkkilevypohja 2 tekee 
2 x 11 kg:n kaasupulloille tarkoitetusta kaasupullokotelosta 
entistä tukevamman ja madaltaa reunaa. Uusissa E.POWER-
ajoneuvoissa 2 ei tarvita kaasunsyöttöä, joten keulaan saadaan 
lisää säilytystilaa. Lue lisää eduista alkaen sivulta 16.

4. POLKUPYÖRÄTELINE THULE CARAVAN 
SUPERB 3

Jopa 60 kg:n kuormauskapasiteetin ansiosta polkupyöräteline 
soveltuu ihanteellisesti usealle polkupyörälle tai e-bikelle. 
Asennus tapahtuu aisalle. Matalan tasanteen ansiosta telineen 
kuormaaminen on erityisen helppoa ja se tarjoaa myös 
polkupyöristä huolimatta helpon pääsyn kaasukaappiin.

5. TURVALLINEN ALKO-ALUSTA 1

Matkailuautojemme alusta on aina kuumasinkitty ja siten siten 
tehokkaasti suojattu korroosiota vastaan. Vinojen heiluriakse-
lien ja öljynpaineiskunvaimentimien ansiosta olet aina liikkeellä 
varmasti ja mukavasti.

6. AKS-RAIDEVAKAUTTAJA 1  

& ENSILUOKKAINEN AL-KO AAA -JARRU 3

Turvallista ajoa varten vakiovarusteena oleva AKS-
raidevakauttaja estää keinuvat liikkeet ja siten myös 
perävaunun vaarallisen heilumisen. Ja itsesäätyvän 
ensiluokkaisen AL-KO AAA -jarrun ansiosta matkailuvaunua 
jarrutetaan aina optimaalisesti mukana vetoajoneuvon 
jarruttaessa.

1 Kaikissa malleissa 2 Mallista riippuen 3 Lisävaruste

Astioiden ja lasien h
enkivartija: 

Astioiden ja lasien h
enkivartija: 

silwyREADY pitää magneettiset lasit 
silwyREADY pitää magneettiset lasit 

ja astiat myös ajon aikana tur
vallisesti 

ja astiat myös ajon aikana tur
vallisesti 

paikoillaan. Lisätiet
oa luistamattoman 

paikoillaan. Lisätiet
oa luistamattoman 

ja helinävapaan järj
estelmän 

ja helinävapaan järj
estelmän 

toiminnasta on sivulla 1
19

toiminnasta on sivulla 1
19
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Näin kaunis on sisäänkäyntisi lomaasi KNAUS-
matkailuvaunuissa. Valmistamme matkailuvaunihimme 
viittä erilaista ovimallia. Ovet ovat visuualisesti tyylikkäitä, 
tiiviitä ja vankkarakenteisia. Tiettyihin pohjaratkaisuihin saa 
myös erikoisleveän oven.
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Kun matkailuvaunussa on samat mukavuudet kuin kotonakin, on ajateltava niihin 
liittyvän tekniikan sijoittelua. Kaikissa KNAUS-matkailuvaunuissa vesisäiliö asennetaan 
jäätymiseltä suojattuna lämmitysjärjestelmän kanssa. Olemme myös huolehtineet siitä 
että eri elemenlaitteiden liitäntöihin ja säätimiin pääsee helposti käsiksi.

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

Sadekuurotiiviste (kaksoistiiviste)

Ikkunalla, sis.pimennysverhon -- -- --

Itseliikkuva sulkeutumisjärjestelmä -- -- --

Monipistelukitus -- -- -- --

Piilosaranat -- -- -- --

Kapea malli (600 mm)

Leveä malli (700 mm) -- -- --

2 Vaatekoukku -- kiinteä kiinteä taitettavaa taitettavaa

Monitoimitasku -- -- -- --

Sis. roskakorin -- -- --

Sateenvarjoteline -- -- -- --

Säilytysverkko -- -- -- --

NEW

NEW

A.  Säiliön tyhjennysventtiili

B. Tyhjennysventtiilit

C. Sähköliitäntä

D.  Vesisäiliö ja puhdistusaukko 
Ulosvedettävän täyttöavun ja 
integroidun vedenkeruukulhon 
ansiosta ylivuoto täytettäessä ei ole 
enää mikään ongelma.

E.  Käytännöllinen säilytystila 
(pohjapiirroksen mukaan)

KÄTEVÄ ServiceBox

Suojaa säältä, hyttys
iltä ja 

Suojaa säältä, hyttys
iltä ja 

pitkäkyntisiltä: asui
nosan ovet 

pitkäkyntisiltä: asui
nosan ovet 

ovat parhaiten varu
stellut

ovat parhaiten varu
stellut

UUSI bluuwater-VEDENSUODATIN

Hygieenisesti moitteetonta vettä 

matkakohteesta riippumatta. Uusi 

bluuwater-vedensuodatin poistaa mikrobit, 

bakteerit ja mikrohiukkaset lähes täydellisesti 

(99,999 %) kaikkien Knaus Tabbert 

-ajoneuvojen vesijohtojärjestelmästä (vakiona). 

Huipputehokkaalla ultrasuodatuskalvolla 

varustettu vaihdettava suodatinpatruuna 

asennetaan pysty- tai vaakasuuntaan 

vesisäiliön ja johtojärjestelmän väliin. Sen 

suodatuskapasiteetti on jopa 8 000 litraa – ja

ajoneuvoon sijoitetun Timestrip-ilmaisimen ansiosta jäljellä olevan 

käyttöajan voi tarkistaa milloin tahansa. bluuwater-patruuna 

vaihdetaan käytöstä riippuen vähintään kuuden kuukauden välein. 

Click-and-Ready-pikaliitinjärjestelmän ansiosta vaihto sujuu 

helposti ja vuotamattomasti. 

•  Huipputehokas ultrasuodatuskalvo poistaa mikrohiukkaset,  

mikrobit ja bakteerit jopa 99,999-prosenttisesti järjestelmästä

• Suodatuskapasiteetti: 8 000 l

•  Click-and-Ready-pikaliitinjärjestelmä varmistaa helpon 

suodatinpatruunan vaihdon.

Kaikki liitännät ja sä
ätimet keskitetysti yhde

n 
Kaikki liitännät ja sä

ätimet keskitetysti yhde
n 

luukun takana. Huoltoluukun kautta
 pääset helposti 

luukun takana. Huoltoluukun kautta
 pääset helposti 

ja nopeasti käsiksi 
kaikkiin tärkeisiin k

ohteisiin joita 

ja nopeasti käsiksi 
kaikkiin tärkeisiin k

ohteisiin joita 

ennen piti etsiä ym
päri ajoneuvoa.

ennen piti etsiä ym
päri ajoneuvoa.

Jopa 50 %:n alhaisempi paino ja silti sel
västi suurempi 

Jopa 50 %:n alhaisempi paino ja silti sel
västi suurempi 

hyödynnettävissä ol
eva kapasiteetti: lis

ävarusteena saatava
t litiumioniakut 

hyödynnettävissä ol
eva kapasiteetti: lis

ävarusteena saatava
t litiumioniakut 

ovat täydellinen val
inta kaikille, jotka a

rvostavat omavaraisuutta

ovat täydellinen val
inta kaikille, jotka a

rvostavat omavaraisuutta
NEW
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1. VAKAAT SOFT-CLOSE -VETOLAATIKOT 2

Täysin avattavat vetolaatikot voidaan vetää niin pitkälle 
ulos, että myös laatikon perällekin pääsee mukavasti 
käsiksi. Ne liukuvat hyvin ja sulkeutuvat pehmeästi – koko 
ajoneuvon käyttövuosien ajan ja todennäköisesti vielä 
myös sen jälkeenkin.

2. NAARMUUNTUMATTOMAT  
HPL-/CPL-PINNAT 1

High-Pressure-laminaatit ja Continuous-Pressure-
laminaatit ovat kerrosaineita, joita käytetään erityisesti 
kovassa kuormituksessa, esim. keittiöissä. Ne valmistetaan 
puristamalla yhteen useita kerroksia kovan paineen 
alaisena, jolloin saadaan aikaan kestävä pintamateriaali. 
Tämä tekee työskentely- ja pöytätasoistamme (aina HPL) 
ja kalusteiden ovista (mallista riippuen CPL) erityisen 
naarmuuntumattomia. 

3. MONIPUOLINEN TUNNELMAVALAISTUS 3

Kaikkialle, missä epäsuora valaistus lisää mukavaa oloa, 
asennamme tunnelmallisia valaistusratkaisuja. Mutta myös 
käytännön hyöty otetaan huomioon. Keittiön työtason 
alapuolella oleva tunnelmavalolista valaisee esimerkiksi 
myös avatut laatikot. Näin viinipullonavaaja löytyy myös 
iltaisin nopeasti. Laadukas keittiön välitilan verhoilu työtason 
materiaalilla toimii käytännöllisenä tahra- ja roiskesuojana ja 
luo entistäkin yhtenäisemmän ilmeen keittiön alueelle.

4. KESTÄVÄ TULPPAKIINNITYS 1

Kalusteidemme toisiinsa kiinnittämisessä käytämme aina 
tulppakiinnitystekniikkaa. Näin saavutamme erittäin suuren 
sovitustarkkuuden ja huomattavasti vakaamman kalusteiden 
rakenteen. Niistä on teille iloa vielä vuosienkin kuluttua.

1 Kaikissa malleissa 2 Mallista riippuvainen 3 Lisävaruste
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Me emme rakenna pilvilinnoja vaan toimivia ja 
raikkaita lomakoteja. Kalusteisiin kohdistuvat 
vaatimukset ovat matkailuvaunuissamme erittäin 
suuret. Pelkkä upea design ja runsaat säilytystilat 
eivät riitä. Me vaadimme pitkäikäisyyttä, 
kestäviä rakenteita ja teknologiaa, joka toimii 
mahdollisimman pitkään.

LAADUKKAAT KIINTEÄT KALUSTEET
Miellyttävä ja terveellinen huoneilma edellyttää ennen kaikkea 
hyvää ilmankiertoa.

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

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

SPORT & SÜDWIND 

vakuuttavat valikoi
tujen elementtien 

vakuuttavat valikoi
tujen elementtien 

kevytrakennemateriaaleilla. Vahvemmat 
kevytrakennemateriaaleilla. Vahvemmat 

kalusteosat antavat
 entistä vakaamman ja 

kalusteosat antavat
 entistä vakaamman ja 

arvokkaamman ilmeen ilman lisäpainoa 
arvokkaamman ilmeen ilman lisäpainoa 
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1. ERINOMAISET EVOPORE HRC -PATJAT 1  

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

2. SÄLEPOHJA 1 & LAUTASSÄLEPOHJA 3 
 

Paras patja on aina vain niin hyvä kuin sen alusrakenne. Siksi 
asennamme vakiona laadukkaat sälepohjat (2a, joissa yksit-
täisten säleiden välinen etäisyys tarjoaa sekä optimaalista 
vakautta että erinomaisen ilmanvaihdon. Tiettyä lisämuka-
vuutta varten on lisävarusteena saatavana lautasjousitus 
(2b). Tämä mahdollistaa pistejoustavan sovituksen kehoon 
ja entistä paremman tukitoiminnon. Yhdessä WaterGel-
sijauspatjan kanssa saavutat näin parhaan mahdollisen 
nukkumismukavuuden.

3. VUOTEEN LAAJENNUS 2, 3

Tietenkin haluamme saada sinulle mahdollisimman suuren 
makuutilan. Siihen vaikuttavat myös monet yksityiskohdat, 
kuten esimerkiksi erillisvuoteiden väliin tarkasti avattava 
sälepohja ja lisäpatja.

4. VARASTOTILAA, PISTORASIOITA  
& VALAISTU 2 

 
Luetaan vielä vähän, ladataan älypuhelin yön yli ja pidetään 
silmälasit käden ulottuvilla! Kaikkeen tähän ja moneen 
muuhun löytyy makuualueelta miellyttävä, himmennettävä 
valaistus, loppuun asti harkitut säilytystilavaihtoehdot sekä 
riittävä määrä pistorasioita. Lukuvalot luovat sinisellä yöva-
lollaan erityisen tunnelman ja ne ovat saatavissa USB-lataus-
liitännällä varustettuina.

5. KANKAISET TILANJAKAJAT 2  

& SEINÄVERHOILU 2 
 

Mikäli yhdessä matkaava seurue on suuri, on yksityisyys 
erityisen tärkeää rauhallisten yöunien takaamiseksi. 
Tässä auttavat korkealaatuisista materiaaleista valmis-
tetut, alumiiniprofiililla varustetut laskostetut kankaiset 
tilanjakajat, jotka voidaan vetää helposti esiin ja kiinnittää 
magneeteilla, jolloin ne tarjoavat miellyttävän näkösuojan. 
Soft-Touch-seinäverhoilu tekee makuutilasta myös visusaa-
lisesti viihtyisän.

1 Kaikissa malleissa 2 Mallista riippuen 3 Lisävaruste

KNAUS NUKKUMISMUKAVUUTTA

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

sopivilla, lisävarusteen
a 

sopivilla, lisävarusteen
a 

saatavilla muotoon saatavilla muotoon 

ommelluilla lakanoillaommelluilla lakanoilla

SPORT- ja SÜDWIND-pohjaratkaisuissa 
SPORT- ja SÜDWIND-pohjaratkaisuissa 

tukeva alumiinikisko ja magneettiset sulkimet 

tukeva alumiinikisko ja magneettiset sulkimet 

takaavat, että tilan
jakajien avaaminen ja 

takaavat, että tilan
jakajien avaaminen ja 

sulkeminen käy erityisen 
helposti

sulkeminen käy erityisen 
helposti
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QUEEN-VUODE

VIERASVUODE

Vierasvuode Vierasvuode Vierasvuode 2Vierasvuode 2

VIERASVUODE

KNAUS VUOTEET

ERILLISVUOTEET

POIKITTAISVUODE

RANSKALAINENVUODE

LISÄVARUSTEENA: MONIKÄYTTÖINEN 3-KERROSVUODE (PENKKI, SÄILYTYSTILA, PYÖRÄN SÄILYTYS)

TODELLISTA MONIPUOLISUUTTA: 
TUTUSTU VUODEVAIHTOEHTOIHIMME!
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Kerrosvuoteen alla o
levaan säilytystilaa

n 
Kerrosvuoteen alla o

levaan säilytystilaa
n 

on helppo laittaa t
avaroita ulkoapäin 

on helppo laittaa t
avaroita ulkoapäin 

lisävarusteisen ove
n kautta.

lisävarusteisen ove
n kautta.

1.  Kahdesta kerrosvuoteesta saadaan käden käänteessä lisää 

säilytystilaa, jonne pääsee mukavasti tallinoven kautta (lisävaruste) . . .

2.  . . . tai toiseen suuntaan kääntämällä mukava sohva löhöilyä & 

rentoutumista varten.

* Lisätietoa vakio- ja lisävarusteista löydät hinnastosta.

VUODESOHVA
& NOSTOVUODE

vain DESEOssavain DESEOssa

LASTENSÄNKY

KÄÄNTÖVUODE 

1.  2 Kerrosvuode. Kiinteästi asennetut tikkaat 
tarjoavat mukavan pääsyn vuoteeaeen ja 
putoamissuoja varmistaa turvalliset yöunet. 
Vuoteen alla on reilut säilytystilat.

2.  Valinnainen 3 kerrosvuode. Pohjaratkaisusta 
riippuen saat lisävarusteena ylimääräisen 
vaatekaapin tai hyönteissuojalla varustetun 
pääsyn luukun kautta käytettävän säilytystilan.

Kääntövuode, lisävaruste. Kun dinetin yläpuolelle 
asennetaan kääntövuode, saadaan yksi joustavasti 
käytettävissä oleva makuupaikka lisää. Se on 
tarvittaessa helppo kääntää seinästä alas.

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

Tilavuutta jokaiseen toiveseen. Jokaisella on täällä 
tilaa jopa 207 cm pituuteen asti ja lisäsälepohjan ja 
väliin tarkasti sopivan pehmusteosan (lisävaruste) 
avulla syntyy nopeasti mukava parivuode.

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

Pääsy molemmilta puolilta. Erityisen tilajaon 
ansiosta 205 x 150 cm kokoiseen queen-vuoteeseen 
pääsee molemmilta puolilta. Käynti takaosan 
pesutilaan sujuu näin mukavasti.

Pohjapiirrokset: SÜDWIND 650 PXB, 650 UX

Viihtyisästi yhdistetty. Käyttämällä ajoneuvon koko 
leveyttä on tila hyödynnetty todella tehokkaasti, ja 
saat jopa 209 cm pitkät vuoteet.

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

Tilaasäästävä. Pitkittäin asennetussa vuoteessa 
on makuutilaa jopa 200 x 157 cm. Pesutilan ja 
vuoteen tilaasäästävä sijoitus vierekkäin tuo lisätilaa 
oleskelutilaan.

Pohjapiirrokset: 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

Ainutlaatuinen muunneltavuus. Tehokkaasta 
tilankäytöstä huolehtii DESEO-mallissa vakiona oleva 
käännettävä vuodesohva (200 x 140 cm), joka toimii 
istuinsohvana tai mukavana parivuoteena, sekä 
lisävarusteena saatava nostovuode (200 x 140 cm). 

Pohjapiirrokset: DESEO 400 TR
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PANORAAMAKEITTIÖ

SIVUKEITTIÖ

KOMPAKTI
KEITTIÖ

KNAUS KEITTIÖVAIHTOEHDOT

KOMPAKTIKEITTIÖ SÜDWIND 460 EU

SIVUKEITTIÖ SPORT 540 FDK

PANORAAMAKEITTIÖ SÜDWIND 650 PEB L-KEITTIÖ SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF

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

KEITTIÖMALLIT OMIEN 
MIELTYMYKSIESI MUKAAN

Säilytystilaihme. Jääkaappi asennetaan tässä mallissa keit-
tiökaapiston viereen. Näin koko keittiöryhmä on käytettävissä 
säilytystilana ja jääkaappi voi olla tilavuudeltaan jopa 177 litraa. 

Pohjapiirrokset: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

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

Pohjapiirrokset: 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

Ruoanlaittoa upeiden näkymien äärellä. 
Panoraamakeittiössä on ajoneuvon koko leveys 
hyödynnetty, minkä ansiosta säilytystila ja 
työtaso on saatu mahdollisimman suuriksi. 
Keittiökaapiston valtava ikkuna synnyttää 
ainutlaatuisen tilantunteen. Pohjaratkaisusta 
riippuen jääkaappi on tilavuudeltaan jopa 177 
litraa ja käytettävissä helposti kahdelta puolelta, 
keittiöstä ja oleskelutilasta.

Pohjapiirrokset: SÜDWIND 500 PF, 650 PEB, 650 PXB

Tilava L-muoto. Keittiökaapiston jatkeena olevan viistotun 
osan ansiosta kulmaan voidaan sijoittaa tiskiallas ja liesi. Tilavan 
työtason ja runsaan säilytystilan ohella L-muoto luo modernin, 
rennon tunnelman. 177 litran jääkaappiin mahtuu vaikka mitä.

Pohjapiirrokset: SCANDINAVIAN SELECTION 580 UF, 650 UDF

NEW

Tietoja kaasuttomasta
Tietoja kaasuttomasta

E.POWER-keittiöstä löytyy 
sivulta 16

E.POWER-keittiöstä löytyy 
sivulta 16
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KYLPYHUONE 5

KYLPYHUONE 6

KYLPYHUONE 7

Täydellistä tilankäyt
töä & suuri valikoima kylpyhuoneita. 

Täydellistä tilankäyt
töä & suuri valikoima kylpyhuoneita. 

Keulan kompaktista kylpyhuone
esta aina valtavaan

 

Keulan kompaktista kylpyhuone
esta aina valtavaan

 

peräkylpyhuoneesee
n erillisellä suihkukaapilla

peräkylpyhuoneesee
n erillisellä suihkukaapilla

KYLPYHUONE 3

KYLPYHUONE 4

KYLPYHUONE 2

KYLPYHUONE 1

KYLPYHUONE 8

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

KYLPYHUONEET: 
KOMPAKTISTA TILAVAAN

Yleiskäyttöinen ja loppuun asti harkittu. 
Suuren pesupöydän ansiosta erityisen kätevä. 
SPORT-malli kääntyvällä WC:llä, SÜDWIND 
penkki-WC:llä varustettuna.

Pohjapiirrokset: 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

Fiksua ja tilavaa. Pohjaratkaisuissa, joissa 
ranskalainen parivuode. SPORT-malli kääntyvällä 
WC:llä, SÜDWIND-mallissa käytetään laadukasta 
penkki-WC:tä.

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

Mukava ja älykäs. Todellinen lippulaiva ansaitsee 
myös erityisen kylpyhuoneen. Tämä versio käyttää 
kahden tilanjakajan kanssa myös käytävää ja on 
näin erityisen muuntuva ja tilava.

Pohjapiirrokset: SCANDINAVIAN SELECTION 750 UFK

Kompakti ja mukava. Kääntyvän WC:n ja tilaa 
säästävästi sovitetun pesualtaan ansiosta myös 
kompaktissa matkailuvaunussa voi olla täydellinen 
pesutila.

Pohjapiirrokset: SPORT 400 QD, SCANDINAVIAN SELECTION 
580 UF

Tarkkaan mietitty ja valtava. Pohjaratkaisuissa, 
joissa poikittaisvuode ja kerrosvuoteet, saadaan 
suuri kylpyhuone, joka tarjoaa erityisen runsaan 
liikkumatilan lisäksi myös erillisen suihkun. 
SPORT-malleissa patentoitu KNAUS-suihkuverho 
ei takerru vartaloon; SÜDWIND-malleissa 
(lisävarusteena SPORT-malleissa) akryylilasista 
valmistettu, magneettisulkimella varustettu 
taittuva suihkuseinä tuo lisämukavuutta.

Pohjapiirrokset: SPORT 500 KD, 580 QS, SÜDWIND 500 QDK,  
580 QS, SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF  
(kuvassa esimerkki)

Innovatiivinen ja käytännöllinen. Tilaasäästävä 
kulmapesupöytä, tilava peilikaappi, kääntyvä 
wc: Tämä pesutila on todellinen tilaihme. 
Lisävarusteena saatavassa suihkussa on patentoitu 
suihkuverho, suihkupää ja oleskelutilaan vedettävä 
suihkuallas.

Pohjapiirrokset: SPORT&FUN 480 QL

Paalupaikka. Keulassa oleva kompakti pesutila 
on mukava: helppohoitoinen, leveä WC-
istuin, yksiosainen pesupöytä ja suuri kaappi 
pyykkilokeroineen. Lisävarusteisessa suihkussa 
on ulosvedettävä suihkupää sekä patentoitu 
suihkuverho, jossa on ilmakammio.

Pohjapiirrokset: DESEO 400 TR

Suihkuseinä lisävarus
teena 

Suihkuseinä lisävarus
teena 

SPORT-mallissaSPORT-mallissa

Suihkuseinä vakiona Suihkuseinä vakiona 

SÜDWIND-mallissaSÜDWIND-mallissa

Ylellinen tilantunne. Tässä on käytössä takaosan 
koko leveys niin, että tilaa on paljon suurelle 
pesupöydälle, johon kuuluu useita säilytyslokeroita 
peilin vieressä ja alakaappi, sekä erilliselle suihkulle. 
Kaksi täyskorkeaa kaappia tuovat lisää säilytystilaa.

Pohjapiirrokset: SÜDWIND 650 PXB, 650 PEB
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#Nro1, koska… 

  kuvastaa rooliamme edelläkävijänä.

 yhdistää asumisen ja kuljettamisen ennennäkemättömällä tavalla.

 näyttää mullistavalla FibreFrame-rungollaan tien tulevaisuuteen.

Itsekantava runko, 
FibreFrame, tuo 

Itsekantava runko, 
FibreFrame, tuo 

lisää joustavuutta p
ohjaratkaisuihin 

lisää joustavuutta p
ohjaratkaisuihin 

& tilasuunnitteluun. 
Se tukee myös 

& tilasuunnitteluun. 
Se tukee myös 

edistyksellistä muotokieltäedistyksellistä muotokieltä

Takaluukun optimoitu rakenne on Takaluukun optimoitu rakenne on 

erittäin vankka ja sa
malla kevyt. 

erittäin vankka ja sa
malla kevyt. 

Näyttävät täys-LED-takavalot 
Näyttävät täys-LED-takavalot 

aikaansaavat paremman huomion ja 
aikaansaavat paremman huomion ja 

modernin kokonaisilm
een.

modernin kokonaisilm
een.
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

258 cm

230 cm599 cm

Jürgen Thaler, Tuotejohtaja
KNAUS matkailuautot & 
matkailuvaunut

Vinkkini

2-4

DESEO POHJARATKAISUT & HIGHLIGHTS

DESEO

2-4   5
 

       
Pohjaratkaisut 1

Sallittu kokonaispaino kg 1.500 - 2.000

Koko maailma yhdessä pohjaratkaisussa. 
Koska DESEO on suunniteltu niin hyvin, Julia 
ja Felix voivat ottaa mukaan kaiken, mikä 
tekee heidän lomastaan täydellisen.

”DESEO ja sen valtava takaluukku on 

suunniteltu asuintilan maksimointia 

silmälläpitäen. Yhteistyökumppanimme 

WIGOn teltat tarjoavat erityisen 

DESEO:lle kehitetyn takateltan, joka 

voidaan yhdistää etutelttaan.“ Lue lisää 

osoitteesta: www.wigo-zelte.de 
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Takaluukku tekee  Takaluukku tekee  

kuormauksesta helppoa ja  kuormauksesta helppoa ja  

yhdistää asuintilan l
uontoon

yhdistää asuintilan l
uontoon

Suunnittele nyt om
a mallisi  

Suunnittele nyt om
a mallisi  

configurator.knaus.c
om/fi 

configurator.knaus.c
om/fi 

Keulassa olevaan prem
ium-kaasupullokaappiin 

Keulassa olevaan prem
ium-kaasupullokaappiin 

ja huoltoboksiin mahtuu kaksi 11 kg ka
asupulloa. 

ja huoltoboksiin mahtuu kaksi 11 kg ka
asupulloa. 

Kätevä pääsy sähkö- 
ja vesihuollon tärkei

siin 
Kätevä pääsy sähkö- 

ja vesihuollon tärkei
siin 

liitäntöihin ja kasett
i-wc:n tyhjennykseen

liitäntöihin ja kasett
i-wc:n tyhjennykseen

Vakiona olevan Vakiona olevan 
vuodesohvan ja vuodesohvan ja 
lisävarusteisen lisävarusteisen 
nostovuoteen nostovuoteen 
ansiosta jopa 4 ansiosta jopa 4 
makuupaikkaamakuupaikkaa

Lisävarusteena 2 Lisävarusteena 2 
moottoripyörätelinet

tä 
moottoripyörätelinet

tä 
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO MUUNTUVUUTTA

SÄILYTYSTILOJEN

400 TR  
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Kaasupainejouset help
ottavat avaamista 

Kaasupainejouset help
ottavat avaamista 

ja sulkemista & erikoismekanismi pitää 
ja sulkemista & erikoismekanismi pitää 

huolen siitä, että ta
kaluukku pysyy 

huolen siitä, että ta
kaluukku pysyy 

varmasti ylhäällä, kun se 
on avattu

varmasti ylhäällä, kun se 
on avattu

1.  Transport Plus-paketti. Valitessasi 
lisävarusteena Transport Plus 
-paketin saat ajorampin, kaksi 
vankkaa moottoripyörätelinettä ja 10 
kiinnityssilmukkaa. Voidaksesi kuljettaa 
kaiken turvallisesti pakettiin kuuluu 
myös kokonaispainon korotus 2 000 
kilogrammaan (alusta). Asuintilassa on 
tässä kuljetusmallissa tilaasäästävästi 
käännettävä sohva ja muutoin 
lisävarusteena oleva nostovuode.

2.  Viihtyisää & joustavaa. Niille, jotka 
haluavat ottaa mukaan vain yhden 
moottoripyörän, eivätkä halua 
luopua mukavasta vuodesohvasta, 
voidaan vakiomallia laajentaa yhdellä 
moottoripyörätelineellä. Erityisen 
kätevää: Muunneltavaa pöytää voit 
kevyen ja kestävän alumiinitelineen 
ansiosta käyttää myös ulkona.

3.  Hyvässä säilössä. Oli sitten kyseessä 
vakio-tai kuljetusmalli: Kaikki 
muunneltavat kalusteet voidaan ajon 
ajaksi kiinnittää turvallisesti sivuseinään. 
Näin kaikella on oma paikkansa ja sinulla 
on riittävästi tilaa pyörille ja varusteille.

160 x 180 cm kokoinen takaluukku
 ja tukeva 

160 x 180 cm kokoinen takaluukku
 ja tukeva 

ajoramppi, joka on ajon aik
ana kiinnitetty 

ajoramppi, joka on ajon aik
ana kiinnitetty 

tangon ja kiertosulk
imen avulla, tekevät 

tangon ja kiertosulk
imen avulla, tekevät 

lastauksesta todella 
helppoa. Lisävaruste

ena 
lastauksesta todella 

helppoa. Lisävaruste
ena 

voit saada myös toisen lastausram
pin

voit saada myös toisen lastausram
pin
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DESEO 400 TR

DESEO ASUMINEN & ELÄMINEN

Suuri luukku tuo parvekkeen edut. 
Matkapäivän jälkeen on ihanaa nauttia 
iltapalaa ja aistia samalla luonnon henkäys.

Lisävarusteena saata
va hyönteisverkko 

Lisävarusteena saata
va hyönteisverkko 

voidaan sulkea kokon
aan, molemmilta 

voidaan sulkea kokon
aan, molemmilta 

puolilta. Vaihtoehtoisesti molemmat osat 
puolilta. Vaihtoehtoisesti molemmat osat 

voidaan sulkea mihin tahansa asentoo
n! 

voidaan sulkea mihin tahansa asentoo
n! 
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO ASUMINEN & ELÄMINEN

Lisävaruste: Erityisiä selkänojatyyn
yjä on 

Lisävaruste: Erityisiä selkänojatyyn
yjä on 

saatavana kuutena e
ri versiona. Valikoimasta 

saatavana kuutena e
ri versiona. Valikoimasta 

löytyy jokaiseen makuun sopiva vaihto
ehto

löytyy jokaiseen makuun sopiva vaihto
ehto

ISTUINRYHMÄT 

400 TR vakiona

Vuodesohva

400 TR lisävaruste

Vähän tilaa vievä, käännettävä 

istuinryhmä lastauspinta-alan 

lisäämiseksi

Täällä kaikella Täällä kaikella 
on paikkansaon paikkansa

Myös kuljetusmallissa voit luottaa p
arhaaseen 

Myös kuljetusmallissa voit luottaa p
arhaaseen 

asumismukavuuteen ja käytt
ää käännettävää 

asumismukavuuteen ja käytt
ää käännettävää 

sohvaa yhtenä lisäm
akuupaikkana

sohvaa yhtenä lisäm
akuupaikkana

1.    Upotettava SMART-TV. Jotta 24 tuuman 
SMART-TV ei pääse vaurioitumaan matkalla ja 
jotta se veisi mahdollisimman vähän tilaa, se 
katoaa hienostuneesti sivukaapistoon.

2.  Tilava vaatekaappi. Ja runsaasti tilaa 
useiden viikkojen uskomattomalle 
lomanautinnolle. 

3.  Ylimääräistä säilytystilaa. Myös 
istuinryhmän alla oleva tila hyödynnetään 
DESEO-mallissa täydellisesti.
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

Lisätilat lisäävät Lisätilat lisäävät 
säilytystilaasäilytystilaa

DESEO RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

Ruokaa kahdelle. Siihen 
2-liekkinen hella on 
täydellinen, koska se 
sijaitsee niin, että tila 
käytetään ihanteellisesti 
ja lempiruokien 
valmistukseen jää 
riittävästi tilaa. Julialla ja 
Felixillä todella klassisesti 
ja helposti: hyvää pastaa.

KEITTIÖT

400 TR Kompaktikeittiö

Lisätietoja keittiöistämme 
löytyy sivuilta 32 - 33.

Jääkaappi on integro
itu tilaa 

Jääkaappi on integro
itu tilaa 

säästävästi keittiöönsäästävästi keittiöön

Jakkarat kuuluvat Jakkarat kuuluvat 
vakiovarusteisiin ja 

tarjoavat 
vakiovarusteisiin ja 

tarjoavat 

kaksi istumapaikkaa lisääkaksi istumapaikkaa lisää
1.  Käytännöllinen Orga-Box. Keittiössä on 

runsaasti pieniä avuja, kuten esimerkiksi 
innovatiivinen Orga-Box. Sen avulla 
huolehditaan siitä, että tavarat pysyvät 
paikoillaan ajon aikana.

2.  Moderni varustelu. Seinänurkka on rakennettu 
niin, että siinä on tilaa kahvinkeittimelle. 
Laadukkaat säleverhot sopivat tyylikkääseen 
kokonaiskuvaan, antavat silmäniloa ja takaavat 
kunnollisen pimennyksen (lisävaruste).

Kalusteiden Kalusteiden 

naarmuuntumattomat 
naarmuuntumattomat 

CPL-etuosat & hiljaa CPL-etuosat & hiljaa 

sulkeutuvat soft-c
lose-

sulkeutuvat soft-c
lose-

yläkaapit kuuluvat tässä yläkaapit kuuluvat tässä 
vakiovarustukseenvakiovarustukseen
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140 cm x 200 cm

200 cm x 140 cm

DESEO NUKKUMINEN & UNI
Mullistava rakennustap

a: Nostovuoteen kisko on
 

Mullistava rakennustap
a: Nostovuoteen kisko on

 

integroitu suoraan F
ibreFrame-rungon B-pylvääseen

integroitu suoraan F
ibreFrame-rungon B-pylvääseen

 Nostovuode

VUOTEET

400 TR Vakiovaruste    2-4   
400 TR Lisävaruste     4   

Lisätietoja vuoteistamme löytyy sivuilta 30 - 31.

NOSTOVUODE DESEO 400 TR

Valtavan takaluukun a
nsiosta makaat DESEOssa 

Valtavan takaluukun a
nsiosta makaat DESEOssa 

käytännössä luonnon
 keskellä ja kiitos va

linnaisen 
käytännössä luonnon

 keskellä ja kiitos va
linnaisen 

hyönteisverkon oven,
 ilman kutsumattomia vieraita!

hyönteisverkon oven,
 ilman kutsumattomia vieraita!

 Vuodesohva

VUODESOHVA DESEO 400 TR VUODESOHVA DESEO 400 TR

VUODESOHVA & NOSTOVUODE DESEO 400 TR

Selkänojassa olevan l
enkin 

Selkänojassa olevan l
enkin 

ansiosta yksi henki
lö pystyy 

ansiosta yksi henki
lö pystyy 

tekemään vuoteentekemään vuoteen

Ainutlaatuinen tilaihme. 
Äsken vielä mukava sohva, nyt 
jo viihtyisä vuode: Näppärän 
rakenteen ansiosta Felix on 
rakentanut hetkessä kätevän 
vuodesohvan. 

1.  Mukava vuodesohva. Sohvasta saadaan 
muutamalla toimenpiteellä viihtyisä 
parivuode. Näin asuintila on tehokkaasti 
käytössä ja päivätilassa se tuo paljon 
liikkumisvapautta ja toimii kuljetustilana.

2.  Nostovuode (lisävaruste). Päivällä, kun 
nostovuodetta ei tarvita, se voidaan nostaa 
todella helposti ylös. Öisin se tarjoaa parasta 
nukkumismukavuutta laadukkaiden EvoPore 
HRC-patjojen avulla.
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DESEO 400 TRDESEO 400 TR

DESEO 400 TR

Mukava ja helposti Mukava ja helposti 
puhdistettava penkk

i-WC
puhdistettava penkk

i-WC

Paljon laskutilaa pid
ennetyn 

Paljon laskutilaa pid
ennetyn 

pesupöydän ansiosta
 

pesupöydän ansiosta
 

DESEO PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

Kylpyhuone 1

KYLPYHUONEET

Lisätietoja 
kylpyhuoneistamme löytyy 
sivuilta 34 - 35.

1.  Innovatiivinen suihkuverho. 
Lisävarusteisen suihkuosan kanssa 
saat ulosvedettävän suihkupään ja sen 
pidikkeen lisäksi myös patentoidun 
KNAUS-suihkuverhon. Kattoon 
tulevan kiskon ansiosta se on liikkuu 
kevyesti auki- ja kiinnivedettäessä. 
Integroitu ilmatasku, joka antaa 
suihkuverholle muodon ja pitää sen 
näin poissa iholta.

 2.  Tilava pyykkilokero. Jälleen yksi 
oiva esimerkki siitä, kuinka DESEOssa 
kaikki on paikallaan. WC:n viereisessä 
lokerossa voidaan varastoida pestävät 
pyykit tai puhtaat pyyhkeet kuten 
kotona ja näin vaatekaappiin jää 
enemmän tilaa.

Yksi pesutila, monta 
vaihtoehtoa. Kompakti 
kylpyhuone ei ole Julialle 
ja Felixille ainoastaan 
ihana pesupaikka 
monine hyllyineen ja 
säilytyspaikkoineen, vaan 
kätevän käännettävän 
pyykkitangon ansiosta myös 
kätevä kuivauspaikka.
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Kestävästä ABS-PMMA-muovista 
Kestävästä ABS-PMMA-muovista 

valmistetut muoto-osat huolehtiv
at 

valmistetut muoto-osat huolehtiv
at 

huomiota herättävästä il
meestä ja näyttävät 

huomiota herättävästä il
meestä ja näyttävät 

monien vuosienkin jä
lkeen kuin uusilta 

monien vuosienkin jä
lkeen kuin uusilta 

Täydellinen materiaaliyhdistelmä 
Täydellinen materiaaliyhdistelmä 

& maksimaalinen vakaus & maksimaalinen vakaus 

Pro.Tec-rungon ansiosta Pro.Tec-rungon ansiosta 

(lisätietoja sivulla 2
1) 

(lisätietoja sivulla 2
1) 

KäytännöllinenKäytännöllinen

#Nro1, koska… 

  on yksinkertaisesti todellinen 
legenda matkailuvaunujen joukossa.

  voi kuljettaa helposti kaikenlaisia urheiluvälineitä.

  Asuminen ja hyöty täydellisesti yhdistettynä.

Kaikki tiedot BLACK SELECTION 
Kaikki tiedot BLACK SELECTION 

-editionmallista löydät erillis
estä  

-editionmallista löydät erillis
estä  

esitteestä & verkosta sivultaesitteestä & verkosta sivulta

www.knaus.com/sportfun-black-select
ion

www.knaus.com/sportfun-black-select
ion   

Keulaan lisävarusteen
a 

Keulaan lisävarusteen
a 

saatava tavaratilan 
luukku on 

saatava tavaratilan 
luukku on 

kooltaan 100 x 120 cm. Se 
kooltaan 100 x 120 cm. Se 

tekee lastaamisesta helppoatekee lastaamisesta helppoa
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

257 cm

232 cm 625 cm

Jürgen Thaler, tuotejohtaja
KNAUS Matkailuautot & 
Matkailuvaunut

Vinkkini

SPORT&FUN POHJARATKAISUT & HIGHLIGHTS

SPORT&FUN 

4   4
 

       
Pohjaratkaisut 1

Sallittu kokonaispaino kg 1.300 - 1.700 

Etutallin säilytystila cm n. 160 x 216

”Haluatko lisää tilaa lomalla? Silloin SPORT&FUN-

mallille räätälöity ja ehdottoman sopiva 

WIGO-etuteltta sopii täydellisesti 

sinulle. Käyttäjäystävällinen pystytys 

reunavahvistuksen ansiosta sekä irrotettavat 

sivuosat ovat vain muutamia sen eduista.” 

Lue lisää osoitteesta: www.wigo-zelte.de 

Jopa 4 Jopa 4 
nukkumapaikkaanukkumapaikkaa

Valinnaisen Valinnaisen 
moottoripyöräpidikkeen moottoripyöräpidikkeen 

ansiosta täydellinen
 

ansiosta täydellinen
 

yhdistelmä kuljetus- yhdistelmä kuljetus- 

& asuintilaa& asuintilaa

Haaveiden täyttäjä: SPORT&FUN. 
Oikea matkailuvaunu aktiivilomalle. 
Valtavan etutallin ansiosta koko 
varustus mahtuu mukaan.
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Suunnittele nyt om
a mallisi  

Suunnittele nyt om
a mallisi  

configurator.knaus.c
om/fi 

configurator.knaus.c
om/fi 

Tikkaita pitkin pääset Tikkaita pitkin pääset 

turvallisesti katolle
 

turvallisesti katolle
 

kiinnittääksesi sinn
e 

kiinnittääksesi sinn
e 

kaiteisiin suuret kaiteisiin suuret 
tavarat, kuten tavarat, kuten 

surffilaudat & kajakitsurffilaudat & kajakit

Kaasupullokaappiin Kaasupullokaappiin 

pääsee hyvin pääsee hyvin 
erikseen ulkoapäin erikseen ulkoapäin 
ja siinä on tilaa ja siinä on tilaa 
kahdelle 11 kg kahdelle 11 kg 
kaasupullollekaasupullolle
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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 MUUNTUVUUTTA

SÄILYTYSTILOJEN

480 QL  
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Täällä integroitu Täällä integroitu 

ajoramppi (lisävaruste) on
 

ajoramppi (lisävaruste) on
 

käyttövalmiina, kun haluat käyttövalmiina, kun haluat 

ottaa moottoripyöräsi mukaan
ottaa moottoripyöräsi mukaan

Suuri takaovi tarjoa
a 92 

Suuri takaovi tarjoa
a 92 

cm leveydellään parhaat cm leveydellään parhaat 

edellytykset kulkem
iseen 

edellytykset kulkem
iseen 

ja lastaukseen ja lastaukseen 

1.  Moottoripyöräteline, lisävaruste. Yhdessä tarkkaan sijoitettujen 

kiinnitysmahdollisuuksien kanssa moottoripyöräsi on aina ajon aikana 

hyvin kiinnitettynä. Lastauksen helpottamiseksi on lisävarusteena 

saatavissa integroitu ajoramppi. 

2.  Mukavaa lastausta. Oikealla oleva huoltoluukku (65 x 80 

cm) kuuluu vakiovarustukseen. Yhdessä vasemmalla olevan 

lisävarusteisen tavaratilaluukun (100 x 120 cm) kanssa saat kätevän 

läpilastausmahdollisuuden keulan tavaratilan tehokkaaseen käyttöön.

3.  Valtava etutalli. Todella paljon säilytystilaa, täydellinen kuorman 

ja painon jakautuminen ajoneuvon koko leveydeltä sekä kätevä 

pääsy käännettävän ja korkeudelta säädettävän vuoteen ansiosta. Ja 

pohjaratkaisun tarkkaan harkittu suunnittelu ltakaa oikein lastattuna 

parhaan ajokäyttäytymisen.

4.   Upotetut kiinnityssilmukat. Jotta kuorma voitaisiin kuljettaa 

turvallisesti. Eikä kulkuväylille synny kompastuskohtia, mikäli sidottavaa 

kuormaa ei olisikaan.

5.  Kestävät materiaalit. Lattian laadukas parkettijäljitelmä kestää paljon 

ja näyttää hyvältä vielä monen vuoden päästä.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN ASUMINEN & ELÄMINEN

Aalloilla ratsastusta ja 
maailmanmatkailua. Julian testatessa 
Atlantin luonnetta, Felix voi upota 
matkaoppaansa syvyyksiin löytääkseen 
seuraavan matkakohteen.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Kippis!Kippis!

ISTUINRYHMÄT

480 QL L-Sohja

SPORT&FUN ASUMINEN & ELÄMINEN

Tämä viihtyisä & 
Tämä viihtyisä & 

tilava istuinryhmä tilava istuinryhmä 
on saatavissa on saatavissa 

lisävarusteena vett
ä- 

lisävarusteena vett
ä- 

ja öljyä hylkivällä ja öljyä hylkivällä 

ActiveLine-verhoilul
la

ActiveLine-verhoilul
la

1.  Lisänä oleva parivuode. Oleskelutilan sohvan 
voi vakiona tulevan, tarkasti mitoitetun 
pehmusteen avulla hetkessä muuttaa 
mukavaksi parivuoteeksi.

2.  Samalla säilytystila & istuinpaikka. Kätevällä 
kuutiojakkaralla on oma paikkansa jääkaapin 
alla, mutta tarvittaessa sopii istumapaikaksi ja 
toimii myös säilytystilana.

3.  Helppoa latausta. Juuri siellä, missä 
tarvitaankin: 230 V -pistorasia ja USB-liitäntä.

4.  Kätevää & harkittua. Integroidussa lokerossa 
voidaan säilyttää kaukosäädintä ja silmälaseja.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Kestävä HPL-työtaso Kestävä HPL-työtaso 

on helppohoitoinen
 ja 

on helppohoitoinen
 ja 

naarmuuntumaton: naarmuuntumaton: 

Sen, miksi näin on, Sen, miksi näin on, 

voit lukea sivulta 
27

voit lukea sivulta 
27

SPORT&FUN RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

Jos valitset Jos valitset 
apteekkarikaapin,apteekkarikaapin,

saat lisää säilytysti
laa

saat lisää säilytysti
laa

Ne pitävät sen, mitä lupaavat: 
Ne pitävät sen, mitä lupaavat: 

luukut voidaan avata pitkälle ylös 
luukut voidaan avata pitkälle ylös 

ja ne ovat erityise
n vakaita

ja ne ovat erityise
n vakaita

KEITTIÖT

480 QL Sivukeittiö

Lisätietoja keittiöistämme 
löytyy sivuilta 32 - 33.

1.  Laadukas 3-liekkinen liesi. Keitä espressoa, pastaa 
ja valmista kastike samanaikaisesti – ilman heilumista 
vakaan valuristikon ansiosta.

2.  Korkea 142 litran jääkaappi vakiona. pakastinlokeron ja 
automaattisen energianvalinnan (AES-toiminto) kanssa.

3.  Apteekkarinkaappi, lisävaruste. Korkean, kapean 
muodon ansiosta paljon, hyvän järjestyksen takaavaa 
säilytystilaa, optimaalista tilankäyttöä.

4.  Monikäyttöinen säilytystila. Jääkaapin alla oleva 
laatikko voidaan vetää kokonaan ulos, jolloin saadaan 
lisää säilytystilaa. Lisäksi sitä voidaan käyttää istumiseen.

Varmassa paikassa: Varmassa paikassa: 
Täällä sisällä on Täällä sisällä on 

lisävarusteena saat
ava, 

lisävarusteena saat
ava, 

ulosvedettävä 19 " TV, 
ulosvedettävä 19 " TV, 

jossa on HD-viritinjossa on HD-viritin
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

199 cm
143 cm

124,5 cm

Runsaasti säilytystil
aa, 

Runsaasti säilytystil
aa, 

jotta kaikelle olisi 
aina 

jotta kaikelle olisi 
aina 

paikkansapaikkansa

Se, miksi EvoPore-Se, miksi EvoPore-

vaahtomuovipatjat vaahtomuovipatjat 

ovat niin erityisiä,
 

ovat niin erityisiä,
 

selviää sivulla 29selviää sivulla 29

SPORT&FUN NUKKUMINEN & UNI

Käännä auki ja vaivu syvään uneen. 
Tällainen vuode ei voi olla koskaan riittävän 
suuri, jos Julialta kysytään. Felix iloitsee 
käytännöllisestä kääntötoiminnosta, jonka 
ansiosta yhtään senttiä säilytystilaa ei 
mene hukkaan.

 Poikittaisvuode  Vierasvuode

VUOTEET

480 QL   4  

Lisätietoja vuoteistamme löytyy 
sivuilta 30 - 31.

Hyvästä ilmanvaihdosta ja valo
isasta 

Hyvästä ilmanvaihdosta ja valo
isasta 

asuintilasta pitää huolen vakiona
 

asuintilasta pitää huolen vakiona
 

oleva keulaikkuna. 
Ja hyönteisverkon 

oleva keulaikkuna. 
Ja hyönteisverkon 

& pimennysverhon ansios
ta nautit 

& pimennysverhon ansios
ta nautit 

täydellisestä yörau
hasta ilman hyttysiä

täydellisestä yörau
hasta ilman hyttysiä

1.  Käännettävä vuode. Kaasujousien avulla vakiona oleva 
poikittaisvuode on hetkessä käännetty ylös, jolloin pääset mukavasti 
ottamaan tavaroita sen alla olevasta keulan tavaratilasta.

2.  Korkeussäädettävä vuode. Vaihtoehtona käännettävälle versiolle 
voidaan SPORT&FUN-malliin valita myös korkeussäädettävä 
vuode hienostuneella säätömekaniikalla. Etutallin täydessä 
kuljetuskapasiteetissa voi sitä käyttää myös korotetussa asennossa 
nukkumiseen. Lisäksi sen voi myös kääntää viistoon ylös, kun haluat 
kuljettaa esimerkiksi paljon tilaa vieviä matkatavaroita.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QLSPORT&FUN 480 QL

Suuri suihku Suuri suihku 
kompaktissa kompaktissa 

matkailuvaunussa: matkailuvaunussa: 
Lisävarusteena Lisävarusteena 

saatava ulosvedett
ävä 

saatava ulosvedett
ävä 

suihkuallas suihkuallas 
mahdollistaa senmahdollistaa sen

SPORT&FUN PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

Kylpyhuone 2

KYLPYHUONEET

Lisätietoja 
kylpyhuoneistamme löytyy 
sivuilta 34 - 35.

Aurinkoinen kylpyhuone. 
Vietettyään päivän Espanjan 
kuumuudessa Julia löytää 
täältä tervetullutta virkistystä. 
Käytännölliset kaapit tuovat 
todellista iloa.

1.  Ulosvedettävä suihku. Pesutilaa 
voidaan laajentaa mukavasti 
suihkualtaalla. Suihkuosaan 
sisältyy myös oven vieressä oleva 
korkealaatuinen käsisuihku 
pidikkeineen - käden ulottuvilla 
suihkun ottamista varten.

2.  Erinomaista tilankäyttöä. Paljon 
tilaa rennolle lomakokemukselle. 
Tässä käytetään jokainen kulma ja 
nurkka hyödyksi.
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MonipuolinenMonipuolinen

Sivuseinät vakiona Sivuseinät vakiona 

sileää alumiinipeltiäsileää alumiinipeltiä

NEW

#Nro1, koska… 

  sisältää mukavat nukkumatilat 
jopa 6 lomailijalle.

  tarjoaa loistavaa vastinetta rahalle.

 on saatavana 15 optimaalisesti varustetulla pohjaratkaisulla.

Kaikki tiedot E.POWER SELECTION 
Kaikki tiedot E.POWER SELECTION 

-erikoismallista löydät erillis
estä  

-erikoismallista löydät erillis
estä  

esitteestä & verkkosivultaesitteestä & verkkosivulta

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

Toiminnallisuutta ja de
signia: näyttävä 

Toiminnallisuutta ja de
signia: näyttävä 

kaasupullokotelo on
 intuitiivisen 

kaasupullokotelo on
 intuitiivisen 

mekanismin ansiosta helppo 
käyttää 

mekanismin ansiosta helppo 
käyttää 

yhdellä kädellä. Erittäin kestävä yhdellä kädellä. Erittäin kestävä 

alumiininen turkkipeltip
ohja lisää 

alumiininen turkkipeltip
ohja lisää 

entisestään käyttäj
äystävällisyyttä 

entisestään käyttäj
äystävällisyyttä 

matalan reunan ansio
sta

matalan reunan ansio
sta
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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

Monipuolinen & lupaa-
va. 540 FDK -mallista löytyi 
Bauerin perheen tarpeisiin 
täydellisesti sopiva pohjarat-
kaisu. Takaosan kerrossän-
gyssä on valmiina lisää tilaa 
perheen kasvaessa.

SPORT POHJARATKAISUT & HIGHLIGHTS

SPORT 

3-6   4-8
 

         
Pohjaratkaisut 15

Sallittu kokonaispaino kg 1.100 - 2.500

Etuteltan ympärysmitta cm 828 - 1.088

Suunnittele nyt om
a mallisi  

Suunnittele nyt om
a mallisi  

configurator.knaus.c
om/fi 

configurator.knaus.c
om/fi 

Lisävarusteena valt
ava 177 

Lisävarusteena valt
ava 177 

litran jääkaappilitran jääkaappi

Mahtavat näkymät Mahtavat näkymät 
panoraamaikkuna panoraamaikkuna 
(edessä) ansiosta(edessä) ansiosta
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  floorplanfinder.knaus.com

 Yöpohjaratkaisut löydät verkkosivulta knaus.com

Täydellinen suuremmille perheille monikäyttöisen 

Täydellinen suuremmille perheille monikäyttöisen 

kerrosvuoteen (lisä
varuste) ansiosta

kerrosvuoteen (lisä
varuste) ansiosta

Edessä poikittaisvuo
de istuinryhmän sijasta

Edessä poikittaisvuo
de istuinryhmän sijasta

NEW

NEW

FoldXpand-perärakenne ja
 integroitu takapuskuri 

FoldXpand-perärakenne ja
 integroitu takapuskuri 

mahdollistavat suure
mmat sisätilat ajoneuv

on pituuden 

mahdollistavat suure
mmat sisätilat ajoneuv

on pituuden 

pysyessä samana. Näyttävää ilmettä täydentävät d
ynaamisesti 

pysyessä samana. Näyttävää ilmettä täydentävät d
ynaamisesti 

muotoiltu takaikkun
a ja integroidulla t

oiminnantarkastuksella
 

muotoiltu takaikkun
a ja integroidulla t

oiminnantarkastuksella
 

varustetut CATEYE evolution -takava
lot

varustetut CATEYE evolution -takava
lot

Uusi TREND-ovi sopii 
Uusi TREND-ovi sopii 

täydellisesti urheil
ulliseen 

täydellisesti urheil
ulliseen 

ulkoilmeeseen. Sisällä ulkoilmeeseen. Sisällä 

säilytysverkko tuo 
kätevää 

säilytysverkko tuo 
kätevää 

säilytystilaasäilytystilaa

Makuualueet voidaan erottaa Makuualueet voidaan erottaa 

tilanjakajilla rauhallisiksi tilanjakajilla rauhallisiksi 

nukkumapaikoiksinukkumapaikoiksi
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SPORT 540 FDK

SPORT ASUMINEN & ELÄMINEN

Mukavaa yhdessäoloa. Tilavat sisätilat sopivat 
täydellisesti koko perheen kesken vietettäviin 
peli-iltoihin. Moderni muotoilu ja vaaleat 
yksityiskohdat antavat miellyttävän vaikutelman.
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SPORT 540 FDK SPORT 500 FU

SPORT 400 LK

SPORT 460 EU E.POWER SELECTION

Tunnelmallinen valaistus Tunnelmallinen valaistus 

kodikkaaseen iltaankodikkaaseen iltaan

SPORT ASUMINEN & ELÄMINEN

ISTUINRYHMÄT 

400 LK Ruokailuryhmä & 
 puoliruokailuryhmä

400 QD Ruokailuryhmä

420 QD Ruokailuryhmä

450 FU U-istuinryhmä 

460 EU Ruokailuryhmä

500 UF U-istuinryhmä 

500 EU U-istuinryhmä 

500 FU U-istuinryhmä 

500 KD Ruokailuryhmä

500 QDK Ruokailuryhmä

540 UE U-istuinryhmä 

540 FDK Ruokailuryhmä

580 QS Salonki-istuinryhmä

650 FDK Ruokailuryhmä

650 UFK U-istuinryhmä & 
 puoliruokailuryhmä

Savuhälyttimet (lisävaruste) Savuhälyttimet (lisävaruste) 

parantavat turvallis
uutta

parantavat turvallis
uutta

1.  Modernia kalustemuotoilua. Tummat 
poikittaiset puusomisteet vaikuttavat erittäin 
hienostuneilta vaaleiden yläkaappien kanssa.

2.  Sisäänkäynnin kalusteet. Pohjaratkaisusta 
riippuen vaunuun on sijoitettu suuri peili, 
vaatekoukku, lokeroita ja lisää säilytystilaa. Ja 
myös 24" SMART-TV, mikäli sellainen on valittu 
lisävarusteena.

3.  Bed & Breakfast. Mukava, täydellisesti 
varustettu ruokailupaikka. Kääntövuode on 
käännetty tilaa säästävästi sivuseinälle, jolloin 
pään yläpuolella on runsaasti tilaa.

Kosketustoiminnolla Kosketustoiminnolla 
varustetut varustetut 

himmennettävät himmennettävät 

LED-kohdevalot ovat LED-kohdevalot ovat 

saatavissa myös USB-
saatavissa myös USB-

lataustoiminnollalataustoiminnolla
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SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK

Laadukas sisustus: Laadukas sisustus: 

kaikki kalustekahva
t 

kaikki kalustekahva
t 

ovat metalliaovat metallia

SIVUKEITTIÖ SPORT 540 FDK

SPORT RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

KEITTIÖT

400 LK Kompaktikeittiö

400 QD Kompaktikeittiö

420 QD Sivukeittiö

450 FU Kompaktikeittiö

460 EU Kompaktikeittiö

500 UF Kompaktikeittiö

500 EU Kompaktikeittiö

500 FU Kompaktikeittiö

500 KD Sivukeittiö

500 QDK Sivukeittiö

540 UE Kompaktikeittiö

540 FDK Sivukeittiö

580 QS Sivukeittiö 

650 FDK Sivukeittiö 

650 UFK Sivukeittiö

Lisätietoja keittiöistämme 
löytyy sivuilta 32 - 33.

Optimaalinen pääsy kaasunsulkuhanoille
Optimaalinen pääsy kaasunsulkuhanoille

KOMPAKTIKEITTIÖ SPORT 500 EU E.POWER SELECTION

Täällä jokainen haluaa 
tiskata. Laadukkaassa 
ruostumattomasta teräksestä 
valmistetussa pesualtaassa 
koko perheen astioiden pesu 
käy mukavasti. Astioille on 
paljon säilytystilaa. 

1.  E.POWER SELECTION. Täällä sinua odottaa 
helppohoitoinen, lapsiturvallinen kaksilevyi-
nen induktiokeittotaso sekä tehokas komp-
ressorijääkaappi.

2.  Kokonaan avautuvat vetolaatikot. Ne 
avautuvat niin pitkälle, että laatikoita voidaan 
käyttää mukavasti aivan perälle asti.

3.  Viihdytkö tien päällä vai leirintäalueella? 
AES-toiminto mahdollistaa absorptiojää-
kaappien kohdalla pidempiaikaisen kaasu-
käytön ilman latausvirtaa.

Keittiön välitilan ve
rhoilu: Suojaa 

Keittiön välitilan ve
rhoilu: Suojaa 

ruokaa valmistettaessa roiskeilt
a ja tuo 

ruokaa valmistettaessa roiskeilt
a ja tuo 

yhtenäisen kauniin
 kokonaisvaikutelm

an.
yhtenäisen kauniin

 kokonaisvaikutelm
an.
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200 x 86 cm 200 x 86 cm

ERILLISVUOTEET SPORT 460 EU

LASTENSÄNKY SPORT 540 FDK RANSKALAINEN VUODE SPORT 540 FDK

SPORT NUKKUMINEN & UNI

 Erillisvuoteett

 Ranskalainen vuode  Lastensänky

 Poikittaisvuode

VUOTEET

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   

Lisätietoja vuoteistamme löytyy sivulta 
30 - 31.

Rullasälepohjan avul
la  

Rullasälepohjan avul
la  

erillisvuoteet muuttuvat erillisvuoteet muuttuvat 

käden käänteessä s
uureksi 

käden käänteessä s
uureksi 

parivuoteeksi (lisäv
aruste)

parivuoteeksi (lisäv
aruste)

Lukuisiin lokeroihi
n & tilaviin 

Lukuisiin lokeroihi
n & tilaviin 

säilytyskaappeihin 
mahtuu kaikki, 

säilytyskaappeihin 
mahtuu kaikki, 

minkä haluat olevan nopeasti 
saatavilla

minkä haluat olevan nopeasti 
saatavilla

KÄÄNTÖVUODE & MUUNNETTU VIERASVUODE SPORT 400 LK

Tilaa kaikelle: rantavaatteista 
villapaitoihin. Bauerin perheelle 
säilytystila on ykkösasia, sitä ei voi 
koskaan olla liikaa. Täällä sitä riittää. 
Kerrosvuoteen vieressä olevaan suureen 
vaatekaappiin mahtuu perheen tyttären 
kaikki lomavaatteet.

1.  Kerrosvuode (3-kerroksinen). Lapsille 
kerrossängyssä nukkumisen riemua. Vanhem-
mille mielenrauhaa turvakaiteen ja kiinteiden 
tikkaiden ansiosta.

2.  Ranskalainen vuode. Viereisen kylpyhuo-
netilan ansiosta parivuoteella varustetuissa 
pohjaratkaisuissa hyödynnetään asuintila 
täydellisesti viimeistä nurkkaa myöden.

3.  Lisää vieraita tulossa? Pohjaratkaisussa 400 
LK ruokailuryhmä muuttuu käden käänteessä 
2 lisämakuupaikaksi: laske nostovuode alas ja 
lisää alla olevaan ruokailuryhmään siihen sopi-
vat pehmusteosat (lisävaruste). Valmista!
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SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 500 KD

Avarasta alakaapista löytyy Avarasta alakaapista löytyy 

erityisen paljon säilytystilaa erityisen paljon säilytystilaa 

Avarasta peilistä Avarasta peilistä 
iloitsee koko perheiloitsee koko perhe

SPORT PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

Kylpyhuone 4

Kylpyhuone 5

Kylpyhuone 6

Kylpyhuone 3

KYLPYHUONEET

Lisätietoja 
kylpyhuoneistamme löytyy 
sivuilta 34 - 35.

Täydellinen aloitus uudelle 
päivälle. Kaikki kätevästi 
omalla paikallaan: Svenille 
tilavat ja harkitusti sijoitetut 
säilytystilat ovat mieluisat.

1.  Kylpyhuone 5. Ranskalaisella vuoteella 

varustetuissa pohjaratkaisuissa on erillinen 

WC-tila kääntyvällä WC-istuimella varustettuna. 

Peseytymisalue on avoin ‒ kankainen tilanjakaja 

suojaa kuitenkin uteliailta katseilta.

2.  Kylpyhuone 6. Poikittaisvuoteella ja kerrosvuoteilla 

varustetuissa pohjaratkaisuissa kylpyhuone on 

erityisen tilava ja siinä on erillinen suihku.

3.  Kylpyhuone 4. Kätevässä pesupöydässä on 

pidennetty taso. Lisävarusteena saatavalla 

suihkuosalla pesutila muuttuu hetkessä  

suihkutilaksi.
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#Nro1, koska… 

  on todellakin yksi kaikkein  
ensimmäisistä matkailuvaunumalleista.

 tarjoaa jopa 6 nukkumapaikkaa ja ihanteellista tilatehokkuutta.

 paistaa 16 pohjaratkaisuilla ja varusteluilla.

NEW

3 pohjaratkaisussa o
n 

3 pohjaratkaisussa o
n 

vakiovarusteena E.POWER-paketti 
vakiovarusteena E.POWER-paketti 

kaasuttomaan käyttöön. Lisät
ietoa 

kaasuttomaan käyttöön. Lisät
ietoa 

sivulla alkaen sivu
lta 16

sivulla alkaen sivu
lta 16

Entistä näyttävämpi, entistä kestäväm
pi: 

Entistä näyttävämpi, entistä kestäväm
pi: 

Pro.Tec-runko takaa parhaan vakauden. 
Pro.Tec-runko takaa parhaan vakauden. 

Lisäksi se tarjoaa m
olemminpuolisen 

Lisäksi se tarjoaa m
olemminpuolisen 

varastointimahdollisuuden etut
eltoille

varastointimahdollisuuden etut
eltoille FoldXpand-perärakenteess

a on SÜDWIND-
FoldXpand-perärakenteess

a on SÜDWIND-

malleissa hiilikuitukoristeosat. Näin 
malleissa hiilikuitukoristeosat. Näin 

syntyy erittäin näy
ttävä ja laadukas i

lme. 
syntyy erittäin näy

ttävä ja laadukas i
lme. 

Ulkoa päin näkymättömissä, mutta sisällä 
Ulkoa päin näkymättömissä, mutta sisällä 

havaittavissa: perä
rakenne suurentaa 

myös 
havaittavissa: perä

rakenne suurentaa 
myös 

sisätiloja ulkomittojen pysyessä sa
moina

sisätiloja ulkomittojen pysyessä sa
moina

Matkailuvaunujen ikon
i

Matkailuvaunujen ikon
i

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

löydät erillisestä es
itteestä & verkkosivulta

löydät erillisestä es
itteestä & verkkosivulta

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

NEW
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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

Varustettu lisävarust
eena saatavilla olevin

a 
Varustettu lisävarust

eena saatavilla olevin
a 

mukavalla sohvalla & TV-kalusteilla
mukavalla sohvalla & TV-kalusteilla

SÜDWIND 

3-8   4-9

           
Pohjaratkaisut 16

Sallittu kokonaispaino kg 1.300 - 2.500

Etuteltan ympärysmitta cm 872 - 1.172
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Suunnittele nyt om
a mallisi  

Suunnittele nyt om
a mallisi  

configurator.knaus.c
om/fi 

configurator.knaus.c
om/fi 

Perhepohjaratkaisu
 erityisen  

Perhepohjaratkaisu
 erityisen  

suurella kylpyhuon
eella

suurella kylpyhuon
eella

SÜDWIND POHJARATKAISUT & HIGHLIGHTS

Takakylpyhuone Takakylpyhuone 
täydelliseen tilankäyttööntäydelliseen tilankäyttöön

  floorplanfinder.knaus.com

  Yöpohjaratkaisut löydät 
verkkosivulta knaus.com

NEW

NEW

Erityisen tilava & mukava 
Erityisen tilava & mukava 

salonki-istuinryhm
ä

salonki-istuinryhm
ä

Seesam aukene: keulan säi
lytystila 

Seesam aukene: keulan säi
lytystila 

vakuuttaa intuitiivisesti käytettä
vällä 

vakuuttaa intuitiivisesti käytettä
vällä 

mekanismilla. Sitä voi käyttää mekanismilla. Sitä voi käyttää 

kätevästi yhdellä k
ädellä.

kätevästi yhdellä k
ädellä.

Täydellisä pohjaratkaisuja 
perheelle. SÜDWIND saa 
jokaisen matkatuulelle. Ja 
lapsiystävällisessä 580 QS 
-mallissa on takaosan lasten 
kerrosvuoteen ansiosta riittävästi 
tilaa neljän hengen lomalle. 
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SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND ASUMINEN & ELÄMINEN

Uutta tuulta yhteiseen aikaan. Tilava 
ruokailuryhmä sopii täydellisesti yhteisiin 
askarteluhetkiin. Vaalea ja lämmin 
huonekalujen sävy sekä lukuisat ikkunat 
tuovat ainutlaatuista tilantuntua.
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SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 500 FUSÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

Penkki on nopea ja
 helppo kääntää 

Penkki on nopea ja
 helppo kääntää 

ylös, jotta päästäisiin käsiksi se
n 

ylös, jotta päästäisiin käsiksi se
n 

alla olevaan säilyty
stilaan

alla olevaan säilyty
stilaan

Yksijalkaisen nostop
öydän 

Yksijalkaisen nostop
öydän 

ansiosta jokaisella p
aikalla 

ansiosta jokaisella p
aikalla 

on yhtä paljon jalkatilaaon yhtä paljon jalkatilaa

SÜDWIND ASUMINEN & ELÄMINEN

Laskostettavat ver
hot tarjoavat 

Laskostettavat ver
hot tarjoavat 

käytännöllisen näkö
suojan

käytännöllisen näkö
suojan

 KNAUS Bluetooth -järjestelm
ä 

 KNAUS Bluetooth -järjestelm
ä 

toistaa lempimusiikkiasi laadukka
an 

toistaa lempimusiikkiasi laadukka
an 

äänentoistojärjestel
män kautta (lisävaru

ste).
äänentoistojärjestel

män kautta (lisävaru
ste).

ISTUINRYHMÄT

420 QD Ruokailuryhmä

450 FU U-istuinryhmä

460 EU Ruokailuryhmä

500 EU U-istuinryhmä

500 FU U-istuinryhmä

500 UF U-istuinryhmä

500 PF Salonki-istuinryhmä

500 QDK Ruokailuryhmä

540 UE U-istuinryhmä

540 FDK Ruokailuryhmä

550 FSK Salonki-istuinryhmä

580 QS Salonki-istuinryhmä

650 FSK Salonki-istuinryhmä

650 PXB L-istuinryhmä ja  

 sivuistuin

650 PEB L-istuinryhmä ja  

 sivuistuin

650 UX U-istuinryhmä

1.  Mukava istuinryhmä. Ergonomisen 
pehmusteen ansiosta tässä istuu 
mielellään pidempäänkin. Muuntaminen 
vierasvuoteeksi on erityisen helppoa.

2.  Tervetuloa kotiin! Houkuttelevat 
kalusteet tekevät lomalle lähtemisestä 
entistä mukavampaa. Näyttävä valaistus, 
kätevät lokerot ja vaatekoukut ‒ kaikki 
paikallaan. Myös lisävarusteena saatavalle 
SMART-TV:lle löytyy oikea paikka

 3.  Valtava panoraamaikkuna (edessä). 
Panoraamakatto tarjoaa ihanan 
näkymän istuinryhmään. Täydellinen 
lomatunnelma joka säällä.

Suuri perhe vaatii 
paljon säilytystilaa. 

Suuri perhe vaatii 
paljon säilytystilaa. 

Täällä kaikelle on paikkansa
Täällä kaikelle on paikkansa
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PANORAAMAKEITTIÖ SÜDWIND 650 PEB

Täysin avautuvat Täysin avautuvat 

Soft-Close-laatikot Soft-Close-laatikot 
lisäävät käyttö- ja lisäävät käyttö- ja 
melumukavuuttamelumukavuutta

SÜDWIND RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

KEITTIÖT

420 QD Kompaktikeittiö

450 FU Kompaktikeittiö

460 EU Kompaktikeittiö

500 EU Kompaktikeittiö

500 FU Sivukeittiö

500 UF Sivukeittiö

500 PF Panoraamakeittiö

500 QDK Sivukeittiö

540 UE Sivukeittiö

540 FDK Sivukeittiö

550 FSK Sivukeittiö

580 OS Sivukeittiö

650 FSK Sivukeittiö

650 PXB Panoraamakeittiö

650 PEB Panoraamakeittiö 

650 UX L-keittiö

Lisätietoja keittiöistämme 
löytyy sivuilta 32 - 33.

Ainutlaatuinen näkymä: 
Ainutlaatuinen näkymä: 

panoraamakeittiö on panoraamakeittiö on 

nautinto kaikille ai
steille

nautinto kaikille ai
steilleValtava 177 litran jä

äkaappi 
Valtava 177 litran jä

äkaappi 

on kaksoiskiinnityk
sen ansiosta 

on kaksoiskiinnityk
sen ansiosta 

avattavissa mukavasti avattavissa mukavasti 

molempiin suuntiinmolempiin suuntiin

SIVUKEITTIÖ SÜDWIND 580 QSKOMPAKTIKEITTIÖ SÜDWIND 460 EU

SIVUKEITTIÖ SÜDWIND 500 FU / 580 QS 1.  Kompakti keittiö. Keittiöryhmään integroitu 
jääkaappi, runsaasti säilytystilaa ja turvallinen 
kaasuliesi. Täällä on kaikki tarvittava 
erinomaisesti sijoitettuna!

2.  Laadukas keittiön takaseinän verhous 
(lisävaruste). Suojaa tahroilta ja roiskeilta 
ruokaa laitettaessa ja vaikuttaa työtason kanssa 
samalla kuvioinnilla ja tunnelmavalaistuksella 
erityisen hienostuneelta.

3.  Kaasu vai sähkö? Pohjaratkaisusta 
riippuen käytössäsi on joko nykyaikainen ja 
helppohoitoinen E.POWER-induktiokeittotaso 
tai suosittu kaasuliesi. 

Jälkiruoalle on aina tilaa. 
Perheenisänä Max tietää, 
että jälkiruoka saa hänen 
rakkaidensa suupielet 
kääntymään ylöspäin. 
Onneksi suuressa jääkaapissa 
on sitä varten aina riittävästi 
tilaa, ja AES-toiminnon 
avulla jääkaappi valitsee aina 
sopivan energialähteen.
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SÜDWIND 580 QSSÜDWIND 580 QS

QUEENVUODE SÜDWIND 650 PXB

ERILLISVUOTEET SÜDWIND 540 UE

Vuoteen päätyseinän Vuoteen päätyseinän 

nahkaverhoilu pitää nahkaverhoilu pitää 

huolen laadukkaast
a 

huolen laadukkaast
a 

tunnelmastatunnelmasta

bis zu 200 cm lang

bis zu 144 cm breit

jopa 200 cm pitkä

jopa 144 cm leveä

SÜDWIND NUKKUMINEN & UNI

Muotoon ommellut Muotoon ommellut 

lakanat (lisävarust
e) 

lakanat (lisävarust
e) 

on sovitettu on sovitettu 
täydellisesti täydellisesti 
vuoteiden muotoon vuoteiden muotoon 

ja mahdollistavat ja mahdollistavat 
maksimaalisen maksimaalisen 
makuumukavuuden makuumukavuuden 

sekä tarkan petauk
sen

sekä tarkan petauk
sen

 Erillisvuoteett   Ransikalainen 
vuode

 Lastensänky

 Poikittaisvuode

VUOTEET

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   

Lisätietoja vuoteistamme löytyy 
sivulta 30 - 31.

 Queenvuode

LASTENSÄNKY SÜDWIND 500 FU

Vedä rullasälepohja (li
sävaruste) 

Vedä rullasälepohja (li
sävaruste) 

ulos, aseta tyynyt 
paikoilleen ja 

ulos, aseta tyynyt 
paikoilleen ja 

näin syntyy mukava parivuode
näin syntyy mukava parivuode

1.  Ranskalainen vuode. Todellinen klassikko, 
joka on sijoitettu tilaa säästävästi 
pohjaratkaisuun. Kauneudenhoitotilan ja 
vuoteen tilaa säästävä sijoitus vierekkäin tuo 
lisätilaa oleskelutilaan.

2.  Laajennettavat erillisvuoteet. Käden 
käänteessä kahdesta erillisvuoteesta 
saadaan suuri parivuode.

3.  Säilytystila. Kaksi suurta vaatekaappia 
tuovat riittävästi säilytystilaa matkavaatteille.

Rentoutumiseen. Vuoteet on sijoitettu 
siten, että ne muodostavat kukin oman 
rauhallisen tilansa. Mara ja Maja rakastavat 
kerrosvuodettaan. Siinä jokaisella on oma 
alueensa, mutta silti aikaa voi viettää 
yhdessä ja kiipeilläkin saa.
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SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 500 FU SÜDWIND 540 EU

SÜDWIND 650 PXB Lukemattomat säilytyslokerot Lukemattomat säilytyslokerot 

tarjoavat tilaa kaik
ille 

tarjoavat tilaa kaik
ille 

tärkeille tarvikkeill
e

tärkeille tarvikkeill
e

SÜDWIND PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

Kylpyhuone 6

Kylpyhuone 7

Kylpyhuone 5

Kylpyhuone 4

KYLPYHUONEET

Lisätietoja 
kylpyhuoneistamme löytyy 
sivuilta 34 - 35.

Käytännöllinen yksit
yiskohta: 

Käytännöllinen yksit
yiskohta: 

Taitettava vaatetank
o pyyhkeiden 

Taitettava vaatetank
o pyyhkeiden 

& uimavarusteiden ripus
tamiseen

& uimavarusteiden ripus
tamiseen

1.  Kylpyhuone 6 takatilassa. Täällä on 

erityisen paljon liikkumavapautta, suuri 

pesupöytä ja erillinen suihku.

2.  Kylpyhuoneversio 7 perässä. Perässä 

sijaitseva kylpyhuone tarjoaa optimaalista 

tilatehokkuutta hyödyntämällä koko 

sisätilan leveyttä. Näin syntyy tilaa 

erilliselle, avaralle suihkutilalle.

3.  Kylpyhuoneversio 5. Erillinen WC-tila 

ja käytännöllinen WC-laite on erityisen 

toimiva perheille.

4.  Kylpyhuone 4. Pidennettyyn tasoon 

täydellisesti yhdistyvän pesupöydän ja leveän 

WC-istuimen ansiosta erityisen mukava. 

Kaikki siististi paikallaan. 
Aurinkorasva, suihkusaippua, 
shampoo, deodorantti...  
Kun koko perhe lähtee 
mukaan matkalle, 
kosmetiikkaa pakataan 
mukaan paljon. Lisa onkin 
erityisen iloinen siitä, että 
täällä kaikelle on paikkansa.
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KNAUS CATEYE evolution 
KNAUS CATEYE evolution 

-takavalot ja n
iiden 

-takavalot ja n
iiden 

kolmiulotteinen vala
isingeometria 

kolmiulotteinen vala
isingeometria 

ja dynaamiset LED-vilkut 
ja dynaamiset LED-vilkut 

vetävät katseet
 puoleensa ja 

vetävät katseet
 puoleensa ja 

lisäävät turvall
isuutta

lisäävät turvall
isuutta

Erityisen fiksua: Erityisen fiksua: 

jätevedensiirto 
sijaitsee 

jätevedensiirto 
sijaitsee 

täysin sisätilois
sa

täysin sisätilois
sa

#Nro 1, koska…

  tarjoaa panoraamaikkuna (edessä)  
ansiosta mahtavat näkymät.

  on kehitetty erityisesti Pohjois-Eurooppalaiseen ilmastoon.

 kerää pisteitä hienostuneella skandinaavisella muotoilulla. 

Vain pohjoismaihinVain pohjoismaihin

 Vakiona 17 "  Vakiona 17 " 

alumiinivanteet, kiiltäv
än 

alumiinivanteet, kiiltäv
än 

musta kiiltosorvaus, 
hienoa 

musta kiiltosorvaus, 
hienoa 

KNAUS-muotoilua
KNAUS-muotoilua
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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

Jopa 8 nukkumapaikkaaJopa 8 nukkumapaikkaa

SCANDINAVIAN SELECTION POHJARATKAISUT & HIGHLIGHTS

SÜDWIND SCANDINAVIAN 
SELECTION

4-8   4-7
 

         
Pohjaratkaisut 5

Sallittu kokonaispaino kg 1.700 - 2.500

Etuteltan ympärysmitta cm 996 - 1.174
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Suunnittele nyt om
a mallisi  

Suunnittele nyt om
a mallisi  

configurator.knaus.c
om/fi 

configurator.knaus.c
om/fi 

Valtava Valtava 
panoraamaikkuna panoraamaikkuna 
(edessä) takaa (edessä) takaa 
parhaat lomanäkymät 
parhaat lomanäkymät 

(vakiovaruste)(vakiovaruste)

Kerrosvuoteiden koh
dalla 

Kerrosvuoteiden koh
dalla 

on joka tasossa om
a ikkuna. 

on joka tasossa om
a ikkuna. 

Se antaa lisää valoa 
& 

Se antaa lisää valoa 
& 

asumismukavuuttaasumismukavuutta

Vakiona oleva 600 
Vakiona oleva 600 

mm leveä KNAUS mm leveä KNAUS 

PREMIUM -ovi PREMIUM -ovi 
lisää mukavuuttalisää mukavuutta

Keskellä oleva dinetti Keskellä oleva dinetti 

ja kääntövuode voi
daan 

ja kääntövuode voi
daan 

haluttaessa korvata
 

haluttaessa korvata
 

kerrosvuoteellakerrosvuoteella

  floorplanfinder.knaus.com

  Yöpohjaratkaisut löydät verkkosivulta knaus.com

Pohjolan oloihin räätälöity 
vaunu, jonka ominaisuudet 
riittävät kovimpiinkin 
talviolosuhteisiin. Olssonin 
perhe ovat osuneet 
oikeaan, he ovat valinneet 
pohjaratkaisukseen 650 
UDF:n, joka tarjoaa 8,61 
metrisen tilavan heille 
optimoidun pohjaratkaisun.
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SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN SELECTION ASUMINEN & ELÄMINEN

Ulkona paukkupakkanen, sisällä ihanan 
lämmintä. Olssonin perhe nauttivat 
Pohjolan talvesta ja lattialämmityksestä. 
Valtava panoraamaikkuna (edessä) 
tarjoailee ihani näkymiä.
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SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN 750 UFK

SCANDINAVIAN 590 UK

SCANDINAVIAN 650 UDF

Tasainen lämpö myös lattiassa ALDE-
Tasainen lämpö myös lattiassa ALDE-

nestekeskuslattialäm
mityksen ansiosta

nestekeskuslattialäm
mityksen ansiosta

SCANDINAVIAN SELECTION ASUMINEN & ELÄMINEN

ISTUINRYHMÄT

580 UF U-istuinryhmä

590 UK U-istuinryhmä

590 UE U-istuinryhmä

650 UDF  U-istuinryhmä & 
dinetti

750 UFK  U-istuinryhmä & 

 L-istuinryhmä

Tummennettu panoraamaikkuna voidaan 
Tummennettu panoraamaikkuna voidaan 

haluttaessa pimentää kokonaanhaluttaessa pimentää kokonaan

 Upea saundi  Upea saundi 

KNAUS BluetoothKNAUS Bluetooth

-äänentoistojärjest
elmällä 

-äänentoistojärjest
elmällä 

(lisävaruste)(lisävaruste)

1.  L-istuinryhmä 750 UFK. Yhdessä 
kerrosvuoteen ja tilanjakajan kanssa ta-
kaosan istuinryhmä muodostaa erillisen 
lastenalueen.

2.  Lämmitetty vaatekaappi & TV-
kaappi. Vaatekaappi on lämmitetty ja 
sopii erinomaisesti myös vaatteiden 
kuivatukseen. Tunnelmavalaistuksella 
varustetun laadukkaan lasivitriinin alla 
on teline lisävarusteena saatavalle 24" 
TV:lle, jossa on HD-viritin.

3.  Muotoonleikattu pehmeä matto 
antaa lämpimän ja ylellisen tunnelman.
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SCANDINAVIAN 650 UDF

L-KEITTIÖ SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN SELECTION RUOANLAITTO & NAUTTIMINEN

KEITTIÖT

580 UF L-keittiö

590 UK Sivukeittiö

590 UE Sivukeittiö

650 UDF L-keittiö

750 UFK Sivukeittiö

Lisätietoja keittiöistämme 
löytyy sivuilta 32 - 33.

Keittiön ylimääräiset Keittiön ylimääräiset 

tuoksut poistetaan
 tehokkaan 

tuoksut poistetaan
 tehokkaan 

liesituulettimen avullaliesituulettimen avulla

L-KEITTIÖ SCANDINAVIAN 650 UDFSIVUKEITTIÖ SCANDINAVIAN 590 UE

1.  Keittiövaihtoehto 590 UE-mallissa. 

Myös pienemmissä pohjaratkaisuissa on 

riittävästi säilytystilaa tarkkaan suunniteltujen 

yksityiskohtien, kuten apteekkarinkaapin, 

ansiosta. Keittiöseinän helppohoitoinen 

päällyste kuuluu vakiovarustukseen.

2.  Täysin avautuvat laatikot. Laadukkaat täysin 

avautuvat laatikot Soft-Close-toiminnolla 

huolehtivat erinomaisesta käytettävyydestä.

3.  Integroitu mikroaaltouuni grillitoiminnolla. 

Laadukkaan ja elegantisti integroidun 

mikroaaltouunin avulla voit valmistaa ruoan 

myös silloin, kun on kiire.

Valtavan 177 litran 
jääkaapin 

Valtavan 177 litran 
jääkaapin 

kätisyys on vaihdet
tavissa, 

kätisyys on vaihdet
tavissa, 

jolloin avautumissuunta jolloin avautumissuunta 

saadaan vaihdettuasaadaan vaihdettua

Kätevä keittiökokonaisuus. 
Säilytystilaa on runsaasti. 
Mausteet, astiapyyhkeet 
ja perheen lempireseptit 
löytävät täältä paikkansa ja 
niitä voidaan järjestellä aina 
kulloisenkin tarpeen mukaan. 
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199 x 86 cm 199 x 86 cm

Se, mikä tekee EvoPore-Se, mikä tekee EvoPore-

vaahtomuovipatjoista niinvaahtomuovipatjoista niin

erityisiä, selviää si
vulla 29

erityisiä, selviää si
vulla 29

Pehmeä sängynpääty ja Pehmeä sängynpääty ja 

sivuosa sekä nahka
verhoiltu 

sivuosa sekä nahka
verhoiltu 

takaseinän paneeli aikaansaavat takaseinän paneeli aikaansaavat 

laadukkaan tunnelm
an

laadukkaan tunnelm
an

VIERASVUODE SCANDINAVIAN 650 UDF

LASTENSÄNKY & RANSKALAINENVUODE SCANDINAVIAN 590 UK

SCANDINAVIAN SELECTION NUKKUMINEN & UNI

Kaikki säätimet ovat Kaikki säätimet ovat 

selkeästi esilläselkeästi esillä

ERILLISVUOTEET SCANDINAVIAN 590 UE

1.  Mukavat vierasvuoteet. Tilavat istuinryhmät voi lisävarusteiden 
kanssa hetkessä muuttaa mukaviksi vierasvuoteiksi. Pöytä 
lasketaan alas ja pehmusteosat laitetaan paikalleen jonka jälkeen 
kaksi nukkumapaikkaa on valmiina pedattavaksi.

2.  Turvalliset kerrosvuoteet. Luonnollisesti SCANDINAVIAN 
SELECTION on saatavana myös kiinteillä kerrosvuoteilla ja 
putoamissuojalla; kuten esimerkiksi tässä 590 UK -mallissa.

Kaksoispohjan ansios
ta 

Kaksoispohjan ansios
ta 

kalusteiden alla ja 
takana 

kalusteiden alla ja 
takana 

kiertää lämmin ilma myös 
kiertää lämmin ilma myös 

tavaratilan ollessa 
kokonaan 

tavaratilan ollessa 
kokonaan 

käytössä. Tämä on yksi käytössä. Tämä on yksi 

vaunun talvilämpimyyden 
vaunun talvilämpimyyden 

perusedellytys!perusedellytys!

 Erillisvuoteet   Ranskalainen 
vuode

 Lastensänky

VUOTEIDEN 

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

Lisätietoja vuoteistamme 
löytyy sivulta 30 lähtien.

Aina kunnollinen makuupaikka. Valtavat 
takavuoteet, kätevät kerrosvuoteet 
etupään suurenmoisen panoraamaikkuna 
(edessä) alla: SÜDWIND SCANDINAVIAN 
SELECTION -vaunussa saat iloita 
virkistävistä yöunista.
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SCANDINAVIAN 590 UF

SCANDINAVIAN 650 UDF SCANDINAVIAN 750 UFK

SCANDINAVIAN 750 UFK

Ylimääräistä laskutilaa Ylimääräistä laskutilaa 

pidennetyn pesupöy
dän ansiosta

pidennetyn pesupöy
dän ansiosta

SCANDINAVIAN SELECTION
PESEYTYMINEN & VIRKISTÄYTYMINEN

Kylpyhuone 6

Kylpyhuone 8

Kylpyhuone 4

Kylpyhuone 3

KYLPYHUONEEN

Lisätietoja 
kylpyhuoneistamme löytyy 
sivuilta 34 - 35.

1.  Kylpyhuoneessa on erillisen suihkukaapin 
ansiosta upeat peseytymistilat.

2.  Kylpyhuone 8. Erillinen kylpyhuone laaje-
nee tässä ulos sijoitetun kauneudenhoitoti-
lan ansiosta oleskelutilaan. Sen käytännöl-
lisiä ominaisuuksia ovat kosmetiikkapeili ja 
ylöspäin avattava, lokerollisella säilytyskaa-
pilla varustettu pöytä, jota voidaan käyttää 
myös työskentelyyn tai askarteluun.

Täydellinen kylpyhuone.  
Olssonin perhe 
säätää hetkessä 
oikean lämpötilan. 
Lämmönlähteenä on ALDE 
-vesikeskuslämmitys.
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10.0.85090 Hohenstein

* lisämaksusta  Tyynyn tyyppi riippuu rakennussarjasta.

KANGASVAIHTOEHDOT

Vakiokankaat vakuuttavat kaikki kestävällä 

kudoksellaan ja kuhunkin päälliseen sopivalla 

viehättävällä designillaan.

+  Antiallerginen, hengittävä & ihoystävällinen

+ Hyvä värinkesto tarkastettu

+ Kestävä & helppohoitoinen

ACTIVE LINE -kankaat ovat erittäin helppohoitoisia. Nesteet 

eivät enää tunkeudu suoraan materiaalin sisään ja useimmat tahrat 

voi poistaa kostealla liinalla. 

+ Antibakteerinen

+ Lootuskukkavaikutus

+ Hengittävä

+  Vettä & öljyä hylkivä

+ Hoitosuoja

Ihanteellinen perhei
lle sekä koirien om

istajille 
Ihanteellinen perhei

lle sekä koirien om
istajille 

erinomaisten hoito-ominaisuuksien ansiost
a

erinomaisten hoito-ominaisuuksien ansiost
a
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DESEO SISÄTILAT

SPORT&FUN SISÄTILAT

KALUSTEET 
Nagano oak

SISÄTILAT

Vakioverhoilut
1. OBSIDIAN
2. TALOS

Active Line *

3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

Asetamme suuren painoarvon 
Asetamme suuren painoarvon 

verhoilumateriaalien laadulle
 

verhoilumateriaalien laadulle
 

ja kestävyydelle. N
iiden laatu 

ja kestävyydelle. N
iiden laatu 

ilmenee ennekaikkea k
ovassa 

ilmenee ennekaikkea k
ovassa 

käytössä vuosien sa
atossa.

käytössä vuosien sa
atossa.

  Suolavedenkestävä &
 optimaalisesti 

Suolavedenkestävä &
 optimaalisesti 

siten myös talvikäyttöön s
opiva

siten myös talvikäyttöön s
opiva

100 % KNAUS  
100 % YKSILÖLLINEN

VANTEET 

Tyylikkään dynaamiset 17 tuuman 

 KNAUS - alumiinivanteet.

1. Kiiltävä musta

2. Titanmetallic-sävy

Kaikki muut vanteet & pölykapselit näet sivulta  

 configurator.knaus.com/fi

KALUSTEET
Salem oak

SISÄTILAT

Vakioverhoilut
1. FRESH MINT
2. PETROL FUN

Active Line *

3. ACTIVE ROCK

Suunnittele matkailuvaunusi omien toiveidesi mukaan. Lukuisilla 
kalustepaketeillamme ja vaihtoehdoillamme matkailuvaunu 
muokkaantuu juuri sinun mieltymyksiesi mukaan. KNAUS on 
Sinun matkakumppanisi!
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COZY HOME-PAKETIT

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

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

5

1

2

6

4

3

 Istuintyynymme  Istuintyynymme 

tukevat selkärangan
 

tukevat selkärangan
 

luonnollista S-muotoaluonnollista S-muotoa

KNAUS YKSILÖLLISYYS

* lisämaksusta  Tyynyn tyyppi riippuu rakennussarjasta.  configurator.knaus.com/fi
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NEW

NEW
SÜDWIND SISÄTILAT

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION SISÄTILAT

SPORT SISÄTILAT

KALUSTEET 
Matara Teak

SISÄTILAT

Vakioverhoilut
1. DRIFTWOOD
2. MOUNTAIN
3. WINTER WHITE 

Active Line *

4. ACTIVE ROCK

KALUSTEET 
Modern Oak

SISÄTILAT

Vakioverhoilut
1. CASUAL SILVER
2. GREY COMFORT

Active Line * 
3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

KALUSTEET 
Matara Teak

SISÄTILAT 

Vakioverhoilut
1. BLUE NIGHT NEW

2. COOL GREY

Active Line * 

4. ACTIVE ROCK
5. ACTIVE ROYAL

Miellyttävä istuinmukavuus ei ole optio, vaan se 
sisältyy vaunumme vakiovarustukseen. Valitsetpa 
minkä tahansa mallin , voit aina luottaa siihen, että 
optimoitu istuinmukavuus sisältyy valintaasi. asennamme 
vaunuihimme mallikotaisesti muotoillut ergonomiset 
istuintyynyt, jotka takaavat terveellisen istuma-asennon 
niin ajomatkalla kuin pitkillä illallisillakin.
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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

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

KNAUS MERKKIMAAILMAMME

SELVÄT PÄÄMÄÄRÄT

OSAAVA PALVELU
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KNAUS on tunnettu laadu
sta. Me emme ole ainoa, 

KNAUS on tunnettu laadu
sta. Me emme ole ainoa, 

joka näkee sen niin
: lukuisat huomionosoitukset 

joka näkee sen niin
: lukuisat huomionosoitukset 

vahvistavat meille sen mitä me teemme päivittäin

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

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

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

Kaikki suoraan sivulta  www.knaus.com

KNAUS ONLINE

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

 floorplanfinder.knaus.com

 knaus.com/messen-termine

 shop.knaus.com

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

 schwalbenblog.knaus.com   youtube.knaus.com

 facebook.knaus.com     instagram.knaus.com

Linkki, joka vie sin
ut 

Linkki, joka vie sin
ut 

suoraan kotoa osaa
van 

suoraan kotoa osaa
van 

KNAUS-myyjän luokse KNAUS-myyjän luokse 

dealer.knaus.com dealer.knaus.com 

Löydät meidät helposti. Oman KNAUS-myyjän luona tai 
lukuisissa online-kanavissamme: Autamme sinua sanoin ja teoin. 
Vahvan yhteisömme tuloksena ajoneuvomme pystyvät yhä 
uudelleen ihastuttamaan alan asijantuntijat ja tuomariraadit. 
KNAUS -ajoneuvot ovat saaneet lukuisia palkintoja.
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RENT AND TRAVEL. Haluatko ostaa 
vapaa-ajanajoneuvon, mutta haluaisit 
ensin testata, onko se sinun juttusi? 
Tällöin tarjoamamme RENT AND TRAVEL 
-palvelu on oikea ratkaisu. Etsi haluamasi 
pohjapiirustus vaivattomasti Internetistä 
tai matkatoimistossa. Yhdessä yli 180 
vuokrauspisteen ja yli 2.200 vuokra-ajoneuvon 
sekä yli 380 kumppanimatkatoimiston 
kokoisen Saksan laajuisen verkon avulla 
RENT AND TRAVEL tukee sinua oikean 
ajoneuvon valinnassa. Hyödy lisäksi 
suuresta palveluvalikoimastamme, kuten 
reittiehdotuksista ja lukemattomista 
yhteistyökumppaneistamme leirintä- ja 
retkeilypaikkojen alalla. Riemukasta käytännön 
lomatestiä!

Varattavissa internet
istä osoitteesta 

Varattavissa internet
istä osoitteesta 

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

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

Etkö ole vielä jäsen?
 Ilmoittaudu 

Etkö ole vielä jäsen?
 Ilmoittaudu 

heti, niin et jää en
ää mistään paitsi 

heti, niin et jää en
ää mistään paitsi 

mein.knaus.commein.knaus.com   

Sinua odottavat luku
isat upeat 

Sinua odottavat luku
isat upeat 

KNAUS-fanituotteet osoit
teessa 

KNAUS-fanituotteet osoit
teessa 

shop.knaus.comshop.knaus.com  
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mein.KNAUS-asiakasklubi. KNAUS-
asiakkaana nautit vapaudesta, joka 
on kokonaisvaltaista. Asiakasklubin 
jäsenenä koet vapautta, joka yhdistää. 
Hyödy lukuisista eduista, kuten hienoista 
kampanjoista ja merkittävistä alennuksista 
yhteistyökumppaniemme luona! 
Klubijäsenenä saat kutsun jokavuotiseen 
asiakastapaamiseemme ja lisäksi kaksi 
kertaa vuodessa paljon tietoa sisältävän 
INSIDE-asiakaslehtemme. Jäsenyys on kaikille 
KNAUS-asiakkaille täysin maksutonta.

NEW   Koe autolomasi nyt entistäkin Koe autolomasi nyt entistäkin 

liikkuvampana ja itsenäisempänä! Kätevä 
liikkuvampana ja itsenäisempänä! Kätevä 

online -sisäänkirjaa
ntuminen ja hyödylliset 

online -sisäänkirjaa
ntuminen ja hyödylliset 

tarkastuslistat, kai
kki yhdessä sovellu

ksessa!
tarkastuslistat, kai

kki yhdessä sovellu
ksessa!

Se on vapautta, joka kuuluu kaikille. KNAUS-filosofia ei käsitä 
ainoastaan korkealaatuisia matkailuajoneuvoja, vaan se on 
ennen kaikkea myös kokonaisvaltaista matkailun iloa. Tervetuloa 
ainutlaatuiseen maailmaamme ja tutustumaan monipuolisiin 
tarjouksiimme, joilla vuoden odotetuimmasta ajasta tulee entistäkin 
ihanampaa. Nauti tarjouksistamme kuten mein.KNAUS-asiakasklubista, 
fanikaupastamme tai RENT AND TRAVEL-vuokrauksemme palveluista.
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FRANKANA FREIKO

Satelliittijärjestelmää & 
Satelliittijärjestelmää & 

televisiota voidaan o
hjataan 

televisiota voidaan o
hjataan 

yhdellä järjestelmäkaukosäätimellä
yhdellä järjestelmäkaukosäätimellä
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Lisätietoa MediKit-Lisätietoa MediKit-

matka-apteekista matka-apteekista 
löydät sivulta 23löydät sivulta 23

*  Ota huomioon, että akun mahdollinen latausjaksokohtainen käyttöaika riippuu erilaisista tekijöistä, kuten käytettävien sähkölaitteiden määrä ja virrankulutus, akun ikä, jne.  
Siksi latausjaksokohtaista vähimmäiskäyttöaikaa ei voida taata.

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

VAHVAT YHTEISTYÖKUMPPANIT

NEW   bluuwater-vedensuodatin 3. Kumppanimme hygieenisessä raikasvesihuollossa. bluuwaterin suurtehosuodatinjärjestelmä on kehitetty 
täyttämään KNAUS-standardin tiukimmat vaatimukset. Lisätietoja tästä löytyy sivulta 25 lähtien.

NEW  ONE NIGHT STAND 2, 3. Sisäänrakennetun Einhell Caravan Charger- akkujen latausaseman ja Power X-Change -suurtehoakkujen ansiosta 
ajoneuvossasi on itsenäinen sähkö- ja vesihuolto. Voit käyttää sähköliitännästä riippumatta amatkailuvaunun sähkölaitteita* - yön yli omavaraisena.

 VELOCATE GPS-seuranta *. Optimaalisesta varkauksien estämisestä huolehtii Velocaten innovatiivinen GPS-paikannusjärjestelmä intuitiivisen 
sovellusohjauksen ja Silent-Alarm-tilan sekä jopa 3 kuukauden itsenäisen käyntitehon ansiosta ilman sähköliitäntää. Lisää tietoja löydät sivulta 21 lähtien.

WIGO-etu-ja-takateltat. Luotamme teltanvalmistuksessa kumppaniimme WIGOon. tämä saksalainen telttojen asiantuntija tarjoaa käytännöllisiä ja 
erityisesti KNAUS-matkailuvaunuille räätälöityjä tuotteita asuintilan laajentamiseksi vaunun ulkopuolelle. 

THULE Polkupyöräteline. Polkupyörien tai e-pyörien turvallista ja käyttäjäystävällistä kuljetusta varten on Thule Caravan Superb ihanteellinen 
varusteoptio. Aisaan tapahtuvan kiinnityksen ja lukittavan työntökaaren ansiosta pyörät pysyvät varmasti paikoillaan jopa vaikeammissa tie- ja 
tuuliolosuhteissa.

TRUMA-siirtoapu. Vaunun siirtelyyn sen ollessa irti autosta voit varustaa vaunusi ** valinnaisesti sopivalla TRUMA Mover -siirtojärjestelmällä. Se 
mahdollistaa täsmälliset liikkeet ja tarkan kytkennän vetoajoneuvoon intuitiivisen, kätevän kaukosäätimen avulla. TRUMA Mover selviää ongelmitta 
jopa 10 %:n nousuista, esteistä sekä epätasaisista alustoista. Automaattisen pysäytystoiminnon ja takaisinvierinnän eston ansiosta se tarjoaa 
todellista helppoutta ja turvallisuutta.

TEN HAAFT-satelliittijärjestelmät. ten Haaftin lisävarusteina asennettavat satelliittijärjestelmät tekevät television katselusta KNAUS-ajoneuvoissa 
entistä nautinnollisempaa ja käyttäjäystävällisempää. Televisiopakettimme tuovat luoksesi CARO+ Premium -satelliittijärjestelmän ja 24”–32” 
televisiolaitteiden ansiosta tarkan televisiokuvan ja monia viihdepalveluita.

1 Koko mallistossa 2 Mallikohtainen 3 Lisävaruste

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

TAVARANTOIMITTAJAMME 
& KUMPPANIMME

KNAUS MATKAILUMAAILMAMME

7-portainen säätö7-portainen säätö

Muuntaa tuolin Muuntaa tuolin 
mukavaksi sängyksimukavaksi sängyksi

4 erilaista adapteria4 erilaista adapteria

FRANKANA FREIKO

On tavaroita, jotka eivät saa puuttua leirintäalueella. 

Luota kumppanimme Fankana Freiko KNAUS-

kokoelmaan. 

1.  Kaasun adapterisetti, sopii kaikkiin eurooppalaisiin 

kaasupulloliittimiin | Tuotenro. 651/026

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

Tuotenro. 51 016

3.  Campingtuoli sinisenharmaa | Tuotenro. 651/019

4.  Jalkajakkara sinisenharmaa | Tuotenro. 601/143

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

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

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

Sivulta  shop.knaus.com löydät fanikauppamme 

monipuolisen valikoiman. Kaikki Frankana Freiko -tuotteiden 

tiedot & hinnat ovat sivulla  www.frankanafreiko.de

silwyREADY 
NEW

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



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

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

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

Tuotenro. R08117389-FI

KNAUS- kauppiaasi
odottaa innolla vierailuasi!

Puoli-intergroidu
ille ja integroidui

lle 
Puoli-intergroidu

ille ja integroidui
lle 

matkailuautoille on
 myös omat 

matkailuautoille on
 myös omat 

luettelonsa. Tutustu myös erillisissä 
luettelonsa. Tutustu myös erillisissä 

esitteissä oleviin 
täysin varusteltu

ihin 
esitteissä oleviin 

täysin varusteltu
ihin 

erikois- ja juhlam
alleihimme!

erikois- ja juhlam
alleihimme!


