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POHJOISMAIHIN RÄÄTÄLÖITY 

SÜDWIND
SCANDINAVIAN
SELECTION

MATKAILUVAUNU



Onpa ulkona sitten paukkuva pakkanen tai kesähelle, 
SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION toimii täydellisesti. 
Siinä on vakiona vaativiin sääolosuhteisiin suunniteltu 
lämmitysjärjestelmä, kattava varustus sekä lukuisia muita 
parhaan asumis- ja ajomukavuuden takaavia ominaisuuksia.

KOTI KULKEE  
MUKANA KAIKKIALLE

Nimitysten selitykset
U-istuinryhmän (U), ranskalaisen vuoteen (F) ja lastenhuoneen (K) perusteella 
ajoneuvon nimi on esim. SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION 750 UFK.

Istuinryhmä
D Dinetti 
L L-istuinryhmä
U U-istuinryhmä

Vuoteet
E Erillisvuoteet
F Ranskalainen vuode

Vaihtoehdot
K Lastenhuone



SÜDWIND
SCANDINAVIAN SELECTION
AINOASTAAN POHJOISMAIHIN

Teknisesti sallittu  
kokonaispaino 1.800-2.500 kg* 4-8 makuupaikkaa 5 pohjaratkaisua

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/scandinavian-selection

*  Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Muita 
lisävaihtoehtoja sekä oikeudellisia ja teknisiä tietoja ajoneuvon 
painoista on osoitteessa configurator.knaus.com/fi



SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION

257 cm

250 cm

785-947 cm

POHJARATKAISUT
JA TIEDOT

VAPAUTTA  
PARHAIMMASSA MUODOSSAAN

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION -mallin 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.

Kohokohtia
  Sopii erityisesti pohjoiseen ilmastoon

  Suuri panoraamaikkuna keulassa

  Skandinaavista muotoilua

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com/fi

750 UFK

  7-8 makuupaikkaa
  Ranskalainen vuode / Kerrossänky
  Sivukeittiö

590 UE

  4-5 makuupaikkaa
  Erillisvuoteet
  Sivukeittiö

590 UK

  6-8 makuupaikkaa
  Ranskalainen vuode / Kerrossänky
  Sivukeittiö

580 UF

  4 makuupaikkaa
  Ranskalainen vuode
  L-keittiö

650 UDF

  6 makuupaikkaa
  Ranskalainen vuode / Optio kerrossänky
  L-keittiö



SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION tarjoaa satumaisia 
näkymiä suuresta panoraamaikkunasta. Sen sisätiloihin on 
iltaisin mukava käpertyä ja nauttia olostaan.

LOMAMATKALLA 
KOTOISASTI

750 UFK. Yhdessä kerrosvuoteen ja 
tilanjakajan kanssa takaosan istuinryhmä 
muodostaa erillisen lastenalueen.

650 UDF. Vaatekaappi on lämmitetty ja sopii 
erinomaisesti myös vaatteiden kuivatukseen. 

650 UDF. ALDE-lattialämmitys jakaa lämmön 
tasaisesti kaikkialle sisätiloihin ja pitää jalat 
lämpiminä myös lämpötilan laskiessa ulkona 
pakkasen puolelle.

650 UDF. Täydellinen yhdistelmä perheille. Lattialämmitys 
miellyttää kaikkia samoin kuin skandinaavinen muotoilukin. 
Valtava panoraamaikkuna (keulassa) avaa huikeita näkymiä.

L-sohva

Mukava

ruokailuryhmä

Kodikas

650 UDF. Tehokas liesituuletin poistaa keittiön 
ylimääräiset tuoksut ja vesihöyryn. Näin ilma pysyy aina 
miellyttävän raikkaana.

590 UE. Myös pienemmissä pohjaratkaisuissa on 
riittävästi säilytystilaa tarkkaan suunniteltujen 
yksityiskohtien, kuten apteekkarinkaapin ansiosta.

650 UDF. L-keittiössä on tilava työtaso, paljon säilytystilaa sekä käytännöllisen 
suuri jääkaappi ja soft-close-mekanismilla hiljaa sulkeutuvat vetolaatikot.

L-keittiö

Tilava

sivukeittiö

Mainio

650 UDF. Grillitoiminnolla varustetun laadukkaan ja 
tyylikkäästi integroidun mikroaaltouunin avulla voit 
valmistaa ruoan myös silloin, kun on kiire.

LOUNGE
 U-istuinryhmä  580 UF, 590 UK, 590 UE, 

650 UDF, 750 UFK
Ruokailuryhmä 650 UDF
L-istuinryhmä 750 UFK

KEITTIÖ
L-keittiö  580 UF, 650 UDF
Sivukeittiö  590 UK, 590 UE, 750 UFK

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/scandinavian-selection



SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION

erillisvuoteet

Tilavat

vierasvuode

Muuntuva

ranskalainen vuode

Mukava

590 UE. Lähes kaksi metriä pitkät erillisvuoteet ja niissä olevat mukavat EvoPore-patjat 
takaavat virkistävät unet. Vuoteiden pehmeä pääty ja sivuosa sekä nahkajäljitelmää 
oleva seinäverhous aikaansaavat laadukkaan tunnelman.

590 UK. SCANDINAVIAN SELECTION on saatavana myös kiinteillä 
kerrosvuoteilla ja putoamissuojalla

650 UDF. Mukavat vierasvuoteet. Tilavat istuinryhmät 
voi muuttaa hetkessä mukaviksi vierasvuoteiksi. 

sopiva kerrossänky

Perheille

Täällä virittyy lomatunnelmaan. Tilavassa ja viihtyisässä 
makuuhuoneessa huomio kiinnittyy ihaniin vuoteisiin ja 
tyylikkään rauhalliseenn ilmeeseen. Kylpyhuoneessa nautit 
parhaasta mukavuudesta.

RENTOUTUMISTA 
& RAUHAA

Fix-kylpyhuone

Tilava

650 UDF. Fix-kylpyhuone on suurine pesupöytineen ja lukuisine 
säilytyspaikkoineen erittäin käytännöllinen, tilava ja mukava.

750 UFK. Erillinen kylpyhuone laajenee tässä ulos 
sijoitetun kauneudenhoitotilan ansiosta oleskelutilaan.

perhekylpyhuone

Muuntuva

kulmakylpyhuone

Tilaa säästävä

komfort-kylpyhuone

Näppärä

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/scandinavian-selection

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

KYLPYHUONEET
Kulmakylpyhuone  580 UF
Komfort-kylpyhuone 590 UE, 590 UK
Fix-kylpyhuone 650 UDF
Perhekylpyhuone  750 UFK
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Matkailuvaunuja, matkailuautoja ja Camper Van -malleja 
löytyy lisää uusimmista esitteistämme. Erikoismallimme 
löytyvät erillisistä esitteistä.

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

Tuote nro. R08118338N
-FI-FI

Virheet ja painovirheet pidätetään. Toimitussisältöä, mittoja ja painoja sekä ulkoasua koskevat tiedot vastaavat painohetkellä (01/2023) 
voimassa olleita tietoja. Pidätämme oikeuden varusteluun, teknisiin tietoihin, vakiovarusteisiin ja hintoihin tehtäviin muutoksiin. 
Kysy mahdollisista muutoksista ennen ostoa valtuutetulta KNAUS-kauppiaaltasi. Sopimuksen tekemisen jälkeen tekniset muutokset 
valmistuksen yhteydessä ovat mahdollisia siltä osin kuin ne palvelevat teknistä kehitystä ja ovat asiakkaalle kohtuullisia. Oikeus vähäisille 
värivaihteluille pidätetään, siltä osin kuin niitä ei voida välttää aineellisten syiden vuoksi. Esim. värierot (jopa noin 2,0 dE) peltilevyn ja 
GRP-maalien välillä luokitellaan kohtuullisiksi. Tiedot toimituksen laajuudesta, mitoista ja painosta sekä ulkonäöstä vastaavat tietoja 
painohetkellä (01/2023).Pidätämme oikeude teknisten tietojen, sarjatuotannon laajuuden, hintojen ja varustelun muutoksiin. Kuvissa on 
esitetty myös sellaisia lisävarusteita, jotka voidaan toimittaa lisämaksusta sekä prototyyppien ja tutkimusten ominaisuuksia, jotka eivät ole 
vakiovarusteita. Joissain tapauksissa niitä ei ole saatavana edes lisävarusteina. Painotekniikasta aiheutuvat värivirheet ovat mahdollisia. 
Ota yhteyttä tehtaan valtuuttamaan KNAUS-jälleenmyyjään saadaksesi kattavia neuvoja sarjan nykyisestä tilasta. Kuvissa käytetyt 
koriste-esineet eivät kuulu toimitukseen. Huomioithan voimassa olevan hinnaston tiedot sekä siinä mainitut painot, kuormausasetukset ja 
toleranssit. Uusintapainos, osittainenkin, on sallittu ainoastaan Knaus Tabbert AG: n etukäteen antamalla kirjallisella luvalla.

Kaikki ajoneuvot verkossa
knaus.com
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