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Uanset hvor koldt og råt det måtte være udenfor:  
SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION overbeviser med 
ekstra standardudstyr til krævende klimabetingelser og med 
mange andre features til ekstra høj bolig- og kørekomfort. 

SÅLEDES ALTID 
HJEMME OVERALT

Forklaring af køretøjets betegnelse
På grund af U-siddegruppen (U), den franske seng (F) og børneværelset (K) 
hedder vognen f.eks. SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION 750 UFK.

Siddegruppe
D Dinette 
L L-siddegruppe
U U-siddegruppe

Seng
E Enkeltsenge
F Fransk seng

Varianter
K Børneværelse



SÜDWIND
SCANDINAVIAN SELECTION
SCANDINAVIEN-EKSPERTEN

1.800-2.500 kg 
Teknisk tilladt totalvægt 4-8 Sovepladser 5 Grundrids

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/scandinavian-selection



SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION

257 cm

250 cm

785-947 cm

GRUNDRIDS
OG FAKTA

OPLEV  
ÆGTE FRIHED

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

Højdepunkter
  Designet specielt til det nordeuropæiske klima

  Stort panoramavindue i fronten

  Skandinavisk design

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/dk

750 UFK

  7-8 Sovepladser
  Fransk seng / Køjeseng
  Langsgående køkken

590 UE

  4-5 Sovepladser
  Enkeltsenge
  Langsgående køkken

590 UK

  6-8 Sovepladser
  Fransk seng / Køjeseng
  Langsgående køkken

580 UF

  4 Sovepladser
  Fransk seng
  Vinkel køkken

650 UDF

  6 Sovepladser
  Fransk seng / Option køjeseng
  Vinkel køkken



SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION

I SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION kan du nyde en 
fantastisk udsigt takket være det store panoramavindue i 
fronten og en hyggelig sans for velbehag indendørs. 

PÅ FARTEN I  
BEDSTE FERIEHUMØR

750 UFK. I forbindelse med køjeseng og 
rumadskiller danner siddegruppen i bag et 
separat børneområde.

650 UDF. For at dine jakker kan tørre hurtig 
igen efter en vandretur i sneen eller i regnvejr, 
kan garderobenichen opvarmes.

650 UDF. ALDE-gulvvarmen sørger for en 
ensartet varmefordeling i vognen og behage-
ligt varme fødder også ved lave temperaturer.

650 UDF. Den perfekte blanding til familier. Mindst lige så glad du er 
for det nordiske design er du for den behagelige gulvvarme. Og det 

store panoramatag (i fronten) sørger for en fascinerende udsigt.

L-formet bænk

Komfortabel

dinette

Hyggelig

650 UDF. Køkkenlugt og vanddamp filtreres effektivt af 
emhætten. Det sørger altid for et behageligt indeklima.

590 UE. Også køkkenet i de kompakte grundrids 
byder på tilstrækkelig opbevaringsplads, takket 
være gennemtænkte detaljer som for eksempel 
apotekerudtrækket.

650 UDF. Udover ekstra meget bord- og opbevaringsplads 
overbeviser vinkelkøkkenet med et stort køleskab og blødt 
lukkende skuffer med soft close-funktion.

vinkelkøkken

Rumligt

langsgående køkken

Stort

650 UDF. Den førsteklasses og elegant integrerede 
mikrobølgeovn med grillfunktion sørger for, at 
aftensmaden også bliver til noget, når det eventuelt 
skal gå hurtigt.

LOUNGEVARIANTER
U-siddegruppe  580 UF, 590 UK, 590 UE, 

650 UDF, 750 UFK
Dinette 650 UDF
L-siddegruppe 750 UFK

KØKKENVARIANTER
Vinkel køkken  580 UF, 650 UDF
Langsgående køkken  590 UK, 590 UE, 750 UFK

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/scandinavian-selection



SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION

enkeltsenge

Store

gæsteseng

Fleksibel

fransk seng

Komfortabel

590 UE. De næsten 2 meter lange enkeltsenge indbyder til afslappende nætter på grund 
af de komfortable EvoPore-madrasser. Det bløde hovedgærde og den bløde sidedel 
samt vægbeklædningen i læderoptik sørger for en mærkbar førsteklasses atmosfære.

590 UK. Selvfølgelig kan SCANDINAVIAN SELECTION også fås med faste 
køjesenge inklusive faldsikring.

650 UDF. Komfortabel gæsteseng. Den store 
siddegruppe kan i en håndevending omdannes til 
bekvemme gæstesenge (tilvalg). 

etageseng

Familievenlig

Her opstår der automatisk feriestemning. Det store 
og hyggelige soveområde imponerer med sit moderne 
interiørdesign, og i badet får du altid den højeste komfort.

AFSLAPNING  
OG RO

fixbad

Stort

650 UDF. Fixbadet med stort håndvask og mange hylder er ikke kun yderst 
praktisk, men giver dig også masse af plads og komfort.

750 UFK. Det separate badeværelse udvides her 
effektivt takket være det udvidede vaskebord.

familiebad

Variabelt

hjørnebad

Pladsbesparende

komfortbad

Gennemtænkt

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

BADVARIANTER
Hjørne badeværelse  580 UF
Comfort badeværelse 590 UE, 590 UK
Fix badeværelse 650 UDF
Familie badeværelse  750 UFK

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/scandinavian-selection
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Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl. Oplysningerne om leveringsomfang, mål og vægt samt udseende svarer til kendskabet på 
trykningstidspunktet (12/2022). Der tages forbehold for ændringer vedrørende udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Få mere 
at vide hos din autoriserede KNAUS-forhandler før køb. Oplysningerne om leveringsomfang, dimensioner og vægt samt udseende svarer 
til den viden, der var på udskrivningstidspunktet (12/2022). Vi forbeholder os ret til ændringer i udstyr, tekniske data, standardudstyr og 
priser. Efter kontraktens indgåelse forbeholder vi os ret til at foretage tekniske ændringer, forudsat at de tjener den tekniske udvikling og 
er rimelige for kunden. Mindre afvigelser i farve og tekstur er også - også efter indgåelse af kontrakten - forbeholdt så vidt dette ikke kan 
undgås på grund af materialet (fx farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på metalplade og maling på GRP / Plastic) og er rimelige 
for kunden. Billederne i brochuren kan være vist med specielt udstyr, der kan leveres mod et tillægsgebyr, eller funktioner af prototyper / 
undersøgelser, der ikke svarer til seriestatus, og som i nogle tilfælde ikke vil være tilgængelige som specialudstyr. Farveafvigelser er mulige 
på grund af udskrivningsteknologi. Inden du foretager et køb, skal du søge omfattende rådgivning og information fra din KNAUS-forhandler 
for at få oplysninger om den aktuelle status på serien. Dekorationen vist i kataloget er ikke en del af leveringsortimentet. Bemærk også 
oplysningerne i den aktuelle Tekniske Data, især med hensyn til vægte, lasteindstillinger og tolerancer. Genudskrivning, også delvist, er kun 
tilladt med forudgående skriftligt samtykke fra Knaus Tabbert AG.

Opdag mange andre campingvogne, autocampere og 
camper vans i vores nye kataloger. Vores specialmodeller 
finder du i den separate brochurer.

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

Art.-nr. R08118335N
-DK-DK

Alle vogne online
knaus.com
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