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TERVETULOA TUTUSTUMAAN  
MATKAILUVAUNUIHIN

Rajatonta matkailun iloa. Aktiivinen loma perheen kanssa tai tunnelmallisia 
hetkiä kahdestaan – matkailuvaunujemme monipuolisista malleista löytyy 
jokaiseen lomatyyppiin juuri se oikea, perheille sopivista pohjaratkaisuista aina 
komapkteihin tileihmeisiin.

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.

Esitettyihin tietoihin voi kuulua lisävarusteita, 
jotka ovat saatavana lisähintaan.

alk. sivu 30 alk. sivu 38 alk. sivu 46 alk. sivu 14 alk. sivu 22 
SPORT SÜDWIND AZUR DESEO SPORT&FUN

Nimitysten selitykset
Yhden hengen poikittaisvuode (Q), dinetti (D) ja lastenhuone (K) perusteella 
ajoneuvon nimenä on esim. SÜDWIND 500 QDK.

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
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HUIPPUMODERNI
TUOTANTO
Kehitysosastomme toimipaikassa Jandelsbrunnissa, 
Etelä-Saksassa, tiimimme suunnittelee uusia ajoneuvoja, 
testaa innovatiivista teknologiaa ja luo yhä uudelleen 
mullistavia uutuuksia, joiden näemme tuoneen yhä 
uudelleen uuden sysäyksen matkailuajoneuvoalalle. 
Kun prototyyppi vastaa korkeita vaatimuksiamme, alkaa 
sarjatuotanto. Sitä varten meillä on kaksi huippumodernia 
tuotantolaitosta; Mottgers -nimisellä paikkakunnalla 
Saksassa sekä Nagyoroszissa, Unkarissa. Nykyaikaisten 
valmistuslinjojen ansiosta pystymme nopeasti reagoimaan 
uusiin tuotantomenetelmiin. 

MIKÄ YHDISTÄÄ MEITÄ 
JA VIE YHDESSÄ 
PERILLE

KNAUS on toteuttanut unohtumattomia lomaelämyksiä suurella 
intohimolla jo vuodesta 1960 lähtien. Emme halua ainoastaan 
täyttää sinun vaatimuksiasi, vaan jopa ylittää ne. Siksi kehitämme 
jatkuvasti innovatiivista tekniikkaa tehdäksemme lomastasi 
ainutlaatuisen. Jokaisessa ajoneuvossamme on havaittavissa 
innostuneiden työntekijöidemme tarkkuus ja yli 60 vuoden 
kokemuksemme matkailuajoneuvoista. 

KNAUS ON PALKITTU 
YLI 50 KERTAA
KNAUS on tunnettu laadusta. Me emme ole 
ainoat, jotka näkevät sen näin, myös lukuisat 
huomionosoitukset ovat vahvistaneet sen. 
Saamamme palkinnot kannustavat meitä 
huippusuorituksiin kerta toisensa jälkeen. Kerromme 
siitä myös mielellämme teille, rakkaat asiakkaamme! 
Koottu kronikka saamistamme palkinnoista löytyy 
osoitteesta

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/auszeichnungen

INTOHIMOLLA 
TEHTYÄ
Meillä ihminen on kaiken keskipisteessä. Sen vuoksi investoimme 
jatkuvasti työntekijöihimme ja tehtaisiimme. Valmistuslinjamme on 
suunniteltu siten, että niillä huomioidaan aktiivisesti työntekijöiden 
hyvinvointi. Luottamus, kunnioitus ja vahva yhteenkuuluvuus ovat 
filosofiamme kulmakiviä. Hyvänä työnantajana iloitsemme aina 
uusista työntekijöistä ja koulutamme henkilöstöä eri ammatteihin. 

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaustabbert.de/karriere

INNOVAATIOITA 
KAIKILLA TASOILLA 
KNAUS-tehtailla vauhtia riittää. Haluamme saada sinut yhä uudelleen 
ihastumaan – niin mullistavalla teknologialla ja kevytrakenteen kattavilla 
uudistuksilla tai kehityksillä kuin myös monipuolisilla ja kestävillä ratkaisuilla. 
Pitkän kokemuksemme ansiosta pystymme tekemään tuotteistamme 
jatkuvasti parempia ja laajentamaan niiden mahdollisuuksia. Toteutamme 
näin visiotamme vapaa-ajan ajoneuvoalan mullistamisesta. Kaikissa 
innovaatioissa meitä innostaa ajatus siitä, että voimme tarjota sinulle 
parhaan lomakokemuksen.

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaustabbert.de/innovation

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

PALVELUT 
MEIHIN VOIT LUOTTAA
Tuotteisiimme ja huoltokumppaneihimme voit luottaa. Annamme 
kaikille tuotteillemme kymmenen vuoden tiiveysturvan* ja valmistamme 
korkealaatuisia ajoneuvoja, joista sinulle on iloa useiksi vuosiksi. Pätevät 
jälleenmyyjämme, niiden huoltokorjaamot ja kokonaisvaltaiset palvelut ovat 
käytettävissäsi. Lisäksi saat kaikista yhteistyössä toimivista MAN TRUCK&BUS 
-tukipisteistä matkailuautosi tai Camper Van -retkeilyautosi korin kaikki 
työsuoritukset, korjaukset, huollot ja hoidon – riippumatta siitä, mistä 
perusajoneuvosta on kyse.

LISÄTIETOJA VERKOSSA
haendler.knaus.com
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YLEISKUVA
& KOHOKOHDAT

Sälepohja ja lautassälepohja. 
Asennamme vakiona laadukkaat sälepohjat, joissa 
säleiden välinen etäisyys tarjoaa sekä optimaalista 
tukea että myös erinomaisen ilmanvaihdon vuoteessa. 
Tiettyä lisämukavuutta varten on lisävarusteena 
saatavana lautasjousitus. Tämä mahdollistaa piste-
joustavan mukautuksen kehoon ja entistä paremman 
tukitoiminnon (koko mallistossa / lisävarusteena).

Materiaalien innovatiivinen yhdistelmä.

Kalusteissamme käytämme muun muassa innovatiivisia ja kestäviä 
kevytrakennemateriaaleja. Yhdessä tappitekniikan ja alumiinisten 
profiilien kanssa kaikki nämä toimenpiteet vähentävät ajoneuvon 
painoa ja kevytrakenteisten kalusteiden stabiilimman kokoonpanon 
ansiosta ne tuovat myös koko koriin lisää vakautta. Sinulle tämä 
tarkoittaa: Kevyempi ajoneuvo, suurempi kantavuus! (Mallikohtaista) 

ERINOMAISET 
MATERIAALIT

Muotolakanat. Makuumukavuus 
optimoidaan tarkasti sopivilla, 
lisävarusteena saatavilla muotoon 
ommelluilla lakanoilla.

SMART-TV. Voit jatkaa suosikkisarjojesi ja 
-elokuviesi suoratoistoa myös lomallasi. 

Lisävarusteena saatavan SMART-TV:n 
ja asuintilan HD-virittimen ansiosta 

käytettävissäsi on lukuisia mahdollisuuksia.

Korkealaatuiset materiaalit  
ovat mahdollisimman pitkän 

käyttöiän perusta. Siksi 
asennamme valurautaritilöitä, 

naarmuuntumattomia 
rosterialtaita, erityisen 

kestäviä HPL-laminaattipintoja 
ja paljon muuta vastaavaa.

ENEMMÄN KUIN  
TUNNELMAVALO
Kaikkialla, missä tunnelmallinen valo tekee 
lomasta nautinnollisemman, käytämme 
kalusteisiin sijoitettuja, himmennettäviä 
tunnelmavaloja (lisävaruste). 
Upea valosuunnittelu ainutlaatuisella 
KNAUS-logolla antaa hienon kokonaiskuvan. 
AZUR-mallin dynaamiset valolistat saavat 
aikaan kauniin valaistuksen (mallikohtaista).

Rakennamme kalusteita, jotka tekevät sisätiloista 
viihtyisät ja raikkaat. Kalusteisiin kohdistuvat vaatimukset 
ovat matkailuvaunuissamme erittäin suuret. Siksi käytämme vain 
laadukkaita materiaaleja, kestäviä rakenteita ja teknologiaa, johon 
ei voi olla ihastumatta yhä uudelleen.

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.

Soft-Close. Soft-close-toiminnolla varustetut 
yläkaapit sulkeutuvat pehmeästi ja lukittuvat 
automaattisesti. Tilavat vetolaatikot avautuvat 
perälle asti ja myös niissä on soft-close-
mekanismi. Ja tietenkin ne sulkeutuvat täysin 
äänettömästi (mallikohtaista).

Stabiilia ja tarkasti sopivaa. 
Ainutlaatuista kiinnitystappi-tekniikkaa 
käyttämällä osat sopivat tarkasti yhteen 
ja kalusteista tulee selvästi vankempia. 
Sen lisäksi käytämme kokonaan alumiinia 
olevia profiileja, joiden ansiosta kalusteet 
ovat stabiileja, mutta myös paljon 
kevyempiä. (Mallikohtaista).

5-vyöhykkeiset EvoPore-patjat  
takaavat erinomaisen nukkumismukavuuden ja 
ovat ainutlaatuisen pitkäikäiset. (Koko mallis-
tossa). Ylellisimmät unet tarjoaa lisävarusteena 
saatava WaterGel-sijauspatja. 

Hyvän unen merkitys. Jotta voisit aloittaa 
tapahtumarikkaan lomapäiväsi levänneenä, on 
vuoteen suunnittelu meille kunnia-asia! Hyvä uni on 
ensisijaisen tärkeää.
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YLEISKUVA
& KOHOKOHDAT

OPTIMAALINEN  
KAASUJÄRJESTELMÄ
Upeasti toteutetun nostomekaniikan ansiosta 
aukko on suuri. Kaasupainejouset huolehtivat 
siitä, että kupu liukuu pehmeästi ylös. Vakaa 
alumiininen turkkilevypohja tekee 2 x 11 kg:n 
kaasupulloille tarkoitetusta kaasupullokotelosta 
entistä tukevamman ja madaltaa reunaa. E.POWER-
ajoneuvoissa ei tarvita lainkaan kaasunsyöttöä, 
joten keulaan saadaan lisää säilytystilaa. Voit lukea 
lisää E.POWER-malleistamme sivulta 13. 

Kaunista ajoneuvoasi  
COZY HOME -paketilla 

(lisävaruste).

SISÄTILOJEN 
VAIHTOEHDOT 
Tuntea matkalla olevansa kotona. 
Sisustuksemme tavoitteena on juuri tämä. 
Omien vaatimustesi ja mieltymyksiesi 
mukaan voit valita vuoteiden, kylpyhuoneen 
ja keittiön useista eri mahdollisuuksista. 
Tutustu tästä mahdollisiin vaihtoehtoihin. Jopa 50 %:n alhaisempi paino ja silti 

selvästi suurempi hyödynnettävissä oleva 
kapasiteetti: lisävarusteena saatavat 

litiumioniakut ovat täydellinen valinta 
kaikille, jotka arvostavat omavaraisuutta.

MediKit 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. *

MIELLYTTÄVÄ 
ISTUINMUKAVUUS
ei ole optio, vaan se sisältyy vaunumme vakiovarustukseen. Valitsetpa 
minkä tahansa mallin , voit aina luottaa siihen, että optimoitu 
istuinmukavuus sisältyy valintaasi. Asennamme ajoneuvoihimme 
ergonomiset istuintyynyt, jotka tukevat selkääsi optimaalisesti.

Vakiokankaat vakuuttavat kaikki kestävällä kudoksellaan ja kuhunkin 
päälliseen sopivalla viehättävällä designillaan.

ACTIVE LINE -kankaat ovat erittäin helppohoitoisia. Nesteet eivät enää 
tunkeudu suoraan materiaalin sisään ja useimmat tahrat voi poistaa 
kostealla liinalla. Ihanteellinen perheille sekä koirien omistajille 
erinomaisten hoito-ominaisuuksien ansiosta.

MATKAILUVAUNUJEN  
ASUINOSAN OVET 
Kaikki KNAUS-asuinosan ovet on varustettu 
säänkestävällä tuplatiivisteellä. Lisäksi niissä on 
erityisen hiljainen sulkeutumisjärjestelmä, ja joihinkin 
pohjaratkaisuihin saa myös erikoisleveän oven.

HYGIEENISESTI TÄYDELLISTÄ 
VETTÄ JOKAISESSA KOHTEESSA
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. 

VANTEET- & 
KITKARENKAAT
Tyylikkään dynaamiset 17 
tuuman KNAUS-alumiinivanteet 
(Mallikohtainen / lisävaruste). 
Ne ovat suolavedenkestäviä 
ja sopivat siten mitä parhaiten 
myös talvikäyttöön.

KÄTEVÄ 
SERVICEBOX
Kun matkailuvaunussa on samat mukavuudet kuin kotonakin, on 
ajateltava niihin liittyvän tekniikan sijoittelua. Kaikissa KNAUS-
matkailuvaunuissa vesisäiliö asennetaan jäätymiseltä suojattuna 
lämmitysjärjestelmän kanssa. Huoltoboksiin on koottu kaikki tärkeät 
liitännät samaan paikkaan. Lisäksi olemme pitäneet huolen siitä, että 
niihin pääsee helposti käsiksi sivuseinässä olevasta luukusta.

Innovatiivinen ilmataskullinen 
suihkuverho. Valitettavan tuttua: märkä 
suihkuverho tarttuu jatkuvasti ihoon. 
Tässä kompaktissa kylpyhuoneessa tämän 
estää integroitu ilmatasku, joka antaa 
innovatiiviselle suihkuverholle muodon ja 
pitää sen näin poissa iholta (lisävaruste).

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/matkailuvaunut-vaihtoehdot

*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.

VAKIONA

TERVEELL ISE N  M U K AVAT I S
TU

IM
ET
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YLEISKUVA
& KOHOKOHDAT

TURVALLINEN  
AL-KO ALUSTA
Matkailuautojemme alusta on aina kuumasinkitty ja siten 
siten tehokkaasti suojattu korroosiota vastaan. Vinojen 
heiluriakselien ja öljynpaineiskunvaimentimien ansiosta olet 
aina liikkeellä varmasti ja mukavasti (Mallikohtainen).

NOKKAPYÖRÄ JA 
AISAPAINONVAAKA
Kuormitusvirheiden välttäminen on uuden 
aisapainovaa'alla varustetun nokkapyörän avulla 
erityisen helppoa. Sinulle näytetään vallitseva 
aisapaino ja voit reagoida siihen (Lisävaruste).

HIGH-STRENGTH  
LASIKUITUKATTO
Jotta raekuurovauriot saataisiin 
minimoitua, olemme valinneet kattoon 
high-strength-lasikuidun, jossa 
lasikuidun osuus on lähes kolme kertaa 
suurempi kuin standardilasikuidussa 
(koko mallistossa).

VAKAAMPI 
PRO.TEC FRAME
Pro.Tec Frame on erikoisvalmisteinen kiinteä 
alumiiniprofiili, jolla sivuseinä, etuseinä, 
takaseinä ja katto on yhdistetty. Se lujittaa 
rakenteen ja on siten osa koko ajoneuvon 
pitkäikäisyyden perustaa. Pro.Tec. Frame- 
profiilin sisäosa on täytetty tiivisteaineella, 
joka ehkäisee vuotovaurioiden syntymisen.

*Myönnämme KNAUS-
matkailuajoneuvoille normaalin 
takuun lisäksi 10 vuoden tiiveysturvan 
valmistamillemme rakenteille.

Parempi ajoturvallisuus sekä tunnusomaiset kol-
miulotteiset KNAUS-valot, dynaamiset LED-suunta 
vilkut. (mallikohtainen)

FoldXpand-perärakenne ja integroitu takapuskuri 
mahdollistavat suuremmat sisätilat ajoneuvon pituu-
den pysyessä samana. (mallikohtainen)

SILMIINPISTÄVÄ, 
LINJAKAS,  
100 % KNAUS. 
Tyylikkäät taka- ja sivuikkunat 
sopivat täydellisesti näyttävän 
ulkopuolen linjoihin.

Varkaustilanteessa GPS-paikannin voi auttaa 
löytämään ajoneuvosi. Käyttöaika ilman latausta jopa 3 
kuukautta. Paikannusjärjestelmää voi lisäksi laajentaa 
Bluetooth-antureilla (lisävaruste).

ALUSTA PITÄEN 
TÄYDELLISEKSI  
TEHTY

AKS- 
RAIDEVAKAUTTAJA
Turvallista ajoa varten vakiovarusteena oleva 
AKS-raidevakauttaja estää keinuvat liikkeet ja 
siten myös perävaunun vaarallisen heilumisen 
(Kaikissa malleissa).

takavalot

CATEYE evolution

GPS-seuranta

Velocate

*

Smart CI -käyttöpaneelimme kosketusnäytöstä voit 
ohjata ajoneuvon kaikkia toimintoja keskitetysti. 
Ohjaus sujuu helposti havainnollisesta kuvaruudusta 
(mallikohtainen / lisävaruste).

käyttöpaneeli

SMART CI

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/matkailuvaunut-rakenne

* FoldXpand-perärakenne

Mullistava



12 1313

ITSEKANTAVA  
KEHIKKO
Todellinen innovaatio! Itsekantava 
FibreFrame-kehikko on mullistanut 
sisätilojen suunnittelun ja 
pohjaratkaisujemme muunneltavuuden. 
Elementit, jotka liimataan vankkaan 
FibreFrame-kehikkoon, kannattelevat 
koko koria – ja mahdollistavat kalusteiden 
ja säilytystilojen eri sijoitusvaihtoehdot. 
Rungon pintaan mahdollisesti käytössä 
syntyvät pienet naarmut tai vauriot katoavat 
käytännössä itsestään ilman materiaalin 
hiomista, sillä materiaali laajenee 
auringonsäteilystä ja palautuu jälleen 
alkuperäiseen muotoonsa. 

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.

E.POWER JA EINHELL, 
OMAVARAISENA MATKALLA 

Parhaasta vapaudesta nautit lisävarusteena 
saatavan Einhell ONE NIGHT STAND -järjestelmän 
kanssa. Siihen kuuluu akun telakointiasema ”Caravan 
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 **

INNOVOINTI 
KAIKILLA  
TASOILLA

Hyvät ideat syntyvät aina siellä, 
missä tietotaito kohtaa intohimon. 
Tavoitteemme on uusimman 
teknologian ja älykkäiden 
innovaatioiden avulla tehdä lomastasi 
aiempaakin nautinnollisempi. 
Sellaisten ajoneuvojen kanssa, jotka 
jo tänään on rakennettu huomisen 
vapautta silmälläpitäen.

OLETKO 
E-KARAVAANARI?

Energian älykäs ohjaus 
huolehtii siitä, että 
sähkölaitteita ohjataan 
automaattisesti tarpeen ja 
käytettävissä olevan jännitteen 
mukaan priorisoiden ja kytkien päälle tai pois 
päältä. Tämä kaikki täysin intuitiivisesti ja ilman 
sulakkeen palamista! Kaikki mitä sinun tulee tehdä, 
on suojauksen säätäminen leirintäalueella oleviksi 
ampeereiksi.

SISÄTILAN 
MODERNI 
DESIGN
Mullistava FiberFrame-
teknologia on 
täysin uudenlaisen 
suunnittelun perustana. 
Kalusteet voidaan 
FibreFrame-kehikon ja 
ultraääniteknologian 
ansiosta sijoittaa 
vapaasti ja ilman 
ruuviliitoksia. Tuloksena 
on: Innovatiiviset 
pohjaratkaisut, 
nerokkaammat ratkaisut 
ja moderni, avoin 
sisätila, jossa todella 
viihtyy.

Jos voit antaa näihin kysymyksiin 
myöntävän vastauksen, E.POWER-
tekniikka on sinulle hyvä vaihtoehto. 

  Matkustatko mieluiten kesäkuukausina, ehkä 
pääsiäisestä lokakuuhun?

  Toivotko, että käyttö olisi helppoa ja vaivatonta? 

  Ilmastointilaite ei myöskään tulisi puuttua 
matkailuvaunustasi?

  Eikö talvi ole sinulle tyypillistä loma-aikaa?

INNOVATIIVINEN 
DYONIC-ALUSTA
Paras dynamiikka + innovatiivinen bioniikka 
= Dyonic. Dyonic-alusta. Se kehitettin jotta 
matkailuvaunuihimme saataisiin paras 
mahdollinen perusta. Näin syntyi alusta, 
joka on erityisen kevyt, pitkäikäinen ja luja.

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

Miellyttävä ilma. Lämpöpumpputekniikalla 
varustettu energiatehokas ilmastointilaite 

tuo vakiona napin painalluksesta viileää tai 
lämmintä ilmaa.

Täysin ilman kaasua olevien E.POWER-malliemme 
kanssa lomastasi tulee entistä helpompi, turvallisempi 
ja mukavampi. Vaihdat tavallisten asuntovaunujen 
tarpeettomat, talvivarusteet suurempaan säilytystilaan ja 
kantavuuteen, kaikkein nykyaikaisimpiin sähkölaitteisiin ja 
parempaan turvallisuuteen. Näin huollon tarvekin vähenee!

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/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

INNOVAATIOT
& KEHITYS
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DESEO
TOIMIVA

Teknisesti sallittu 
kokonaispaino 1.500-2.000 kg 2-4 Makuupaikat 1 Pohjaratkaisu

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/deseo
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DESEO

230 cm

258 cm

599 cm

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.

POHJARATKAISUT
JA TIEDOT

MUUNNELTAVA TILANJAKO &  
PARAS MAHDOLLINEN 
JOUSTAVUUS

KOKO MAAILMA 
YHDESSÄ 
POHJARATKAISUSSA

DESEO 400 TR. 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.

DESEO 400 TR. 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.

DESEO 400 TR. 160 x 180 cm kokoinen takaluukku 
ja tukeva ajoramppi, joka on ajon aikana kiinnitetty 
tangon ja kiertosulkimen avulla, tekevät lastauksesta 
todella helppoa. Lisävarusteena voit saada myös 
toisen lastausrampin.

Kohokohtia
  Hyöty- ja asuintilan välillä täydellinen tasapaino

  Joustava tilanjako

  Jopa 4 makuupaikkaa

400 TR

  Kompaktikeittiö
  2-4 Makuupaikat
  Vuodesohva

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com/fi
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DESEO

DESEO 400 TR. Tilava 
vaatekaappi. Ja runsaasti 
tilaa useiden viikkojen 
uskomattomalle 
lomanautinnolle. 

DESEO 400 TR. Upotettava 
LED-TV ei pääse vaurioitumaan 

matkalla ja jotta se veisi 
mahdollisimman vähän 

tilaa, se katoaa tyylikkäästi 
sivukaapistoon.

DESEO 400 TR. Suuri luukku tuo kesän ja 
auringon sisään. Koko päivä reissussa, etkä 
siltikään kyllästy näköalaan. Takaluukun ollessa 
auki vielä illallisella voidaan nauttia raikkaasta 
kesäilmasta ja tuntea olevansa ulkona.

DESEO 400 TR. Ruokaa kahdelle. Siihen 2-liekkinen 
hella on täydellinen, koska se sijaitsee niin, että 
tila käytetään ihanteellisesti ja lempiruokien 
valmistukseen jää riittävästi tilaa. 

DESEO 400 TR. 
Keittiössä on 

runsaasti pieniä avuja, 
kuten esimerkiksi 

innovatiivinen   
Orga-Box. Sen avulla 

huolehditaan siitä, 
että tavarat pysyvät 

paikoillaan ajon aikana.

DESEO 400 TR. Jääkaappi on yhdistetty tilaa 
säästävästi keittiökaapistoon. Siihen mahtuu 
paljon kylmässä säilytettäviä elintarvikkeita.

Hyvin varustellusta keittiöstä ja kylpyhuoneesta 
monikäyttöiseen vuodesohvaan, täällä on ajateltu kaikkea. 
Valtavan takaluukun ansiosta voit ottaa mukaan kaiken 
sen, mikä ei lomastasi saa puuttua, olipa sitten kyse vaikka 
moottoripyörästä tai surffilaudasta.

KOMPAKTI TILA  
TÄYSIN VARUSTELTUNA

kompakti keittiö

Tilaa säästävä

LOUNGE
Vuodesohva   400 TR

KEITTIÖ
Kompakti keittiö   400 TR

vuodesohva

Käännettävä

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/deseo
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DESEO

DESEO 400 TR. 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.

DESEO 400 TR. 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.

Takaluukun ollessa auki lepäät DESEO'ssa oikeastaan luonnon 
keskellä – satumaisen ihanaa! Ja aamulla nautit virkistävästä 
suihkusta ikiomassa kylpyhuoneessa. Monikäyttöisyytensä ansiosta 
DESEO tarjoaa todellisen ilman-huolia-paketin.

LUMOAVAA  
JA VIRKISTÄVÄÄ

VUOTEET
2-4 Makuupaikat  400 TR 

KYLPYHUONEET
Kylpyhuone keulassa  400 TR

DESEO 400 TR. Sohvasta saadaan muutamalla 
toimenpiteellä viihtyisä parivuode. 

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

DESEO 400 TR. Keulan tilavassa kylpyhuoneessa on paljon hienoja 
yksityiskohtia, kuten sivuun kääntyvä pyyhetanko, paljon laskutilaa, 
pidempi pesupöytä ja helposti puhdistettava wc-istuin.

kylpyhuone keulassa

Kätevä

vuodesohva

Käännettävä

DESEO 400 TR. 
Äsken vielä mukava 
sohva, nyt jo viihtyisä 
vuode. Näppärän 
rakenteen ansiosta 
vuodesohvan 
käyttötarkoitusta voi 
hetkessä muuttaa.

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/deseo
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SPORT&FUN
KÄYTÄNNÖLLINEN

Teknisesti sallittu 
kokonaispaino 1.300-1.700 kg 2-4 Makuupaikat 1 Pohjaratkaisu

LISÄTIETOJA VERKOSSA 
knaus.com/sportfun

SAATAVANA MYÖS  
EDITION-MALLINA

   

Kaikki tiedot näet erillisestä esitteestä 
sekä verkkosivulta 

 knaus.com/sportfun-black-selection
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232 cm

257 cm

625 cm

SPORT&FUNPOHJARATKAISUT
JA TIEDOT

480 QL

  Sivukeittiö
  4 Makuupaikat
  Poikittaisvuode

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.

MATKAILUVAUNU-
LEGENDA 
AKTIIVISEEN LOMAAN

VALTAVA TAVARATILA 
PARHAISIIN RETKIIN

SPORT&FUN 480 QL. 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.

Kohokohtia
  Jopa 4 makuupaikkaa

  Moottoripyöräteline, lisävaruste

  Valtava takaluukku

Valinnaisen moottoripyöräpidikkeen ansiosta täydellinen 
yhdistelmä kuljetus- & asuintilaa.

SPORT&FUN 480 QL. Moottoripyöräsi on 
ajon aikana aina turvallisesti kiinnitettynä 
sille lisävarusteena saatavan telineen ja hyvin 
suunniteltujen kiinnitysmahdollisuuksien 
ansiosta. Lastauksen helpottamiseksi 
on lisävarusteena saatavissa integroitu 
ajoramppi. Lastauksen helpottamiseksi 
on lisävarusteena saatavissa integroitu 
ajoramppi. 

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com/fi

SPORT&FUN 480 QL. Lattian laadukas 
parkettijäljitelmä kestää paljon ja näyttää 
hyvältä vielä monen vuoden päästä.

SPORT&FUN 480 QL. Jotta kuorma 
voitaisiin kuljettaa turvallisesti. Eikä 
kulkuväylille synny kompastuskohtia, mikäli 
sidottavaa kuormaa ei olisikaan.
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SPORT&FUN 480 QL. Kätevällä kuutiojakkaralla on 
oma paikkansa jääkaapin alla, mutta tarvittaessa sopii 
istumapaikaksi ja toimii myös säilytystilana.

SPORT&FUN 480 QL. Helppoa latausta. Juuri 
siellä, missä tarvitaankin: 230 V -pistorasia ja 
USB-liitäntä. Integroidussa lokerossa voidaan 
säilyttää kaukosäädintä ja silmälaseja.

SPORT&FUN 480 QL.Yksilöllisesti suunniteltu sisustus, laivan kansilattiaa muistuttava 
lattia ja kätevät yksityiskohdat tekevät matkailuvaunusta tyylikkään lomaseuralaisen.

SPORT&FUN 480 QL. 
Laadukas 3-liekkinen 
liesi. Keitä espressoa, 

pastaa ja valmista 
kastike samanaikaisesti – 
ilman heilumista vakaan 

valuristikon ansiosta.

SPORT&FUN 480 QL. Elintarvikkeillesi 
on vakiona suuri jääkaappi, jossa on 
pakastinlokero ja automaattinen 
energialähteen valinta (AES-toiminto).

SPORT&FUN 480 QL. Sivukeittiö näyttää huippuhienolta, 
mutta lisäksi siinä on runsaasti säilytystiloja. Kestävä HPL-

työtaso on helppohoitoinen ja naarmuuntumaton.

Vuoristoon vaeltamaan tai merenrannalle surffaamaan. 
SPORT&FUN mahdollistaa kaiken! Ja elämysrikkaan päivän 
jälkeen sitä iloitsee saadessaan illalla levätä ja rentoutua.

ASUMISTA &  
NAUTINTOA

LOUNGE
L-sohva  480 QL

KEITTIÖ 
Sivukeittiö   480 QL

L-sohva

Mukava

SPORT&FUN

LISÄTIETOJA VERKOSSA 
knaus.com/sportfun
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SPORT & FUN 480 QL. Tilaasäästävä 
kulmapesupöytä, tilava peilikaappi, kääntyvä wc: 
Tämä pesutila on todellinen tilaihme.

SPORT & FUN 480 QL. Paljon tilaa 
rennolle lomakokemukselle. Tässä 
käytetään jokainen kulma ja nurkka 
hyödyksi.

Nukkua ilman häiriöitä ja herätä seuraavana päivänä virkeänä – integroidussa 
poikittaisvuoteessa se onnistuu. Vuoteesta suoraan aamupesulle ja 
suihkunraikkaana päivän seikkailuihin. Yksinkertaisesti ihanaa!

LOMASTA ILOA  
JOKA PÄIVÄ

poikittaisvuode

Viihtyisä

VUOTEET
2-4 Makuupaikat  480 QL

KYLPYHUONEET
kompakti kylpyhuone  480 QLSPORT&FUN 480 QL. Voit valita myös korkeudeltaan säädettävän vuoteen, jossa on 

laadukas säätömekanismi. Etutallin säilytystilan täydessä kuljetuskapasiteetissa sitä voi 
käyttää myös korotetussa asennossa nukkumiseen.

SPORT&FUN 480 QL. Oleskelutilan sohvan 
voi vakiona tulevan, tarkasti mitoitetun 
pehmusteen avulla hetkessä muuttaa 
mukavaksi parivuoteeksi.

kompakti kylpyhuone

Monipuolinen

SPORT & FUN 480 QL. 
Pesutilaa voidaan 

laajentaa mukavasti 
suihkualtaalla. 

Suihkuosaan sisältyy 
myös oven vieressä 

oleva korkealaatuinen 
käsisuihku pidikkeineen 

– käden ulottuvilla 
suihkun ottamista 

varten.

SPORT&FUN 480 QL. Kaasujousien avulla vakiona oleva poikittaisvuode 
on hetkessä käännetty ylös, jolloin pääset mukavasti ottamaan tavaroita 
sen alla olevasta keulan tavaratilasta.

SPORT&FUN

LISÄTIETOJA VERKOSSA 
knaus.com/sportfun
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SPORT
MONIPUOLINEN

Teknisesti sallittu 
kokonaispaino 1.100-2.000 kg

LISÄTIETOJA VERKOSSA 
knaus.com/sport 

SAATAVISSA MYÖS  
ERIKOISMALLINA

  

Erikoismallin tiedot näet erillisestä 
 esitteestä sekä verkkosivulta 

 knaus.com/sport-epower-selection

3-6 Makuupaikat 15 Pohjaratkaisut
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SPORT

232 - 250 cm

257 cm

605 - 865 cm

POHJARATKAISUTPOHJARATKAISUT
JA TIEDOTJA TIEDOT

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.

Kohokohtia
  Erinomainen hinta-laatusuhde

  Paljon eri vaihtoehtoja vuoteissa,  
kylpyhuoneissa ja keittiöissä

  Paljon vaihtoehtoja pohjaratkaisuissa  
ja jopa 6 makuupaikkaa

650 UFK  

  Sivukeittiö
  5-6 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode, Etagenbett

650 FDK  

  S ivukeittiö
  4-6 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode, Etagenbett

580 QS  

  Sivukeittiö
  4-6 Makuupaikat
  Poikittaisvuode, Etagenbett

540 UE  

  Kompaktikeittiö
  4 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

540 FDK

  Sivukeittiö
  4-6 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode, Etagenbett

500 UF  

  Kompaktikeittiö
  4 Makuupaikat
   Ranskalainen vuode

500 QDK  

  Sivukeittiö
  4-6 Makuupaikat
  Poikittaisvuode, Etagenbett

500 KD  

  Sivukeittiö
  4-6 Makuupaikat
  Poikittaisvuode, Etagenbett

500 FU  

  Kompaktikeittiö
  4 Makuupaikat
   Ranskalainen vuode

500 EU  

  Kompaktikeittiö
  4 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

460 EU  

  Kompaktikeittiö
  3 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

450 FU  

   Kompaktikeittiö
  4 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode

420 QD  

  Kompaktikeittiö
  3 Makuupaikat
   Poikittaisvuode

400 QD  

  Kompaktikeittiö
  3 Makuupaikat
  Poikittaisvuode

400 LK  

  Kompaktikeittiö
  4-5 Makuupaikat
  Yläkaapistosta saatava vuode

VALTAVA 
VALIKOIMA

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com/fi
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SPORT

SPORT 420 QD. Tummat poikittaiset 
puusomisteet vaikuttavat erittäin 
hienostuneilta vaaleiden yläkaappien kanssa.

SPORT 450 FU. Pohjaratkaisusta riippuen 
sisäänkäynnin alueelle on sijoitettu suuri peili, 
vaatekoukkuja, lokeroita ja lisää säilytystilaa. Ja 
myös 24" SMART-TV, mikäli sellainen on valittu 
lisävarusteena.

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

SPORT 540 FDK. Sivukeittiön tilat saavat varmasti 
kaikki mestarikokit hyvälle tuulelle. Takaseinän 

päällyste suojaa ruokaroiskeilta ja on helppo 
puhdistaa. Jopa siivoaminen on täällä hauskaa.

SPORT 540 FDK. 
Viihdytkö tien päällä vai 
leirintäalueella? AES-
toiminto mahdollistaa 
absorptiojääkaappien 
kohdalla pidempiaikaisen 
kaasukäytön ilman 
latausvirtaa.

SPORT 540 FDK. Kokonaan avautuvat vetolaatikot. 
Ne avautuvat niin pitkälle, että laatikoita voidaan 
käyttää mukavasti aivan perälle asti.

Sisätilojen moderni suunnittelu ja viihtyisä 
ruokailupaikka saavat kaikki mielellään kokoontumaan 
yhteen pöydän ympärille.

TILAA OLLA 
YHDESSÄ

sivukeittiö

Mainio

ruokailuryhmä

Kodikas

U-istuinryhmä

Suuri

LOUNGE
Dinette  400 QD, 420 QD, 460 EU,  
 500 KD, 500 QDK, 540 FDK,  
 650 FDK
Dinette &  400 LK 
puoliruokailuryhmä 
U-istuinryhmä   450 FU, 500 UF, 500 EU,  

500 FU, 540 UE
Salonki-istuinryhmä  580 QS
U-istuinryhmä &  650 UFK 
puoliruokailuryhmä  

KEITTIÖ
Kompakti keittiö   400 LK, 400 QD, 420 QD,  

450 FU, 460 EU, 500 UF,  
500 EU, 500 FU, 540 UE

Sivukeittiö   500 KD, 500 QDK, 540 FDK,  
580 QS, 650 FDK, 650 UFK

salonki-istuinryhmä

Mukava
LISÄTIETOJA VERKOSSA 
knaus.com/sport 

kompakti keittiö

Tilaa säästävä
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SPORT

SPORT 540 FDK. Viereisen kylpyhuonetilan 
ansiosta parivuoteella varustetuissa 
pohjaratkaisuissa hyödynnetään asuintila 
täydellisesti viimeistä nurkkaa myöden.

SPORT 400 LK. 
Kätevässä pesupöydässä 
on pidennetty taso. 
Lisävarusteena 
saatavalla suihkuosalla 
pesutila muuttuu 
hetkessä  
suihkutilaksi.

SPORT on todella mukava – säilytystilaa on 
paljon ja makuupaikka löytyy kerrossängyn 
ja muutettavan istuinryhmän ansiosta jopa 
kuudelle. Näin jokaisella on oma vuode ja 
kylpyhuoneessa on riittävästi tilaa pyyhkeille 
ja pesutarvikkeille.

JOKAISELLE  
OMA VUODE  
& KYLPYHUONE
KAIKILLE

SPORT 540 FDK. Reilunkokoisesta alakaapista löytyy 
paljon säilytystilaa ja suuresta peilistä iloitsee koko perhe. 
Näin päivä pääsee alkamaan hymyillen.

SPORT 500 KD. 
Poikittaisvuoteella 
ja kerrosvuoteilla 
varustetuissa 
pohjaratkaisuissa 
kylpyhuone on erityisen 
tilava ja siinä on erillinen 
suihku.

kerrossänky

Perheille sopiva

Fix-kylpyhuone

Tilava

kulmakylpyhuone

Tilaa säästävä

pitkittäinen kylpyhuone

Tilava

komfort-kylpyhuone

Näppärä

VUOTEET
3 Makuupaikat   400 QD, 420 QD
4 Makuupaikat  450 FU, 460 EU, 500 EU, 

500 FU, 500 UF, 540 UE
4-5 Makuupaikat  400 LK
4-6 Makuupaikat  500 KD, 500 QDK, 540 FDK,  

580 QS, 650 FDK
5-6 Makuupaikat  650 UFK

KYLPYHUONEET
Kulmakylpyhuone 400 QD
Komfort-kylpyhuone  400 LK, 420 QD, 460 EU, 

500 EU, 500 QDK, 540 UE,  
650 UFK

Pitkittäinen kylpyhuone  450 FU, 500 FU, 500 UF,  
 540 FDK, 650 FDK
Fix-kylpyhuone 500 KD, 580 QS

ranskalainen vuode

Mukava

poikittaisvuode

Viihtyisä

SPORT 540 FDK. Baumhausfeeling Lapsille 
kerrossängyssä nukkumisen riemua. 
Vanhemmille mielenrauhaa turvakaiteen ja 
kiinteiden tikkaiden ansiosta.

SPORT 540 FDK. Kerrosvuoteen vieressä 
olevaan suureen vaatekaappiin mahtuu 

perheen tyttären kaikki lomavaatteet. LISÄTIETOJA VERKOSSA 
knaus.com/sport 

erillisvuoteet

Tilavat
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SÜDWIND
MATKAILUVAUNUJEN IKONI

Teknisesti sallittu 
kokonaispaino 1.300-2.500 kg 

LISÄTIETOJA VERKOSSA 
knaus.com/suedwind

SAATAVISSA MYÖS 
ERIKOISMALLINA

    

Erikoismallin tiedot löydät erillisestä 
esitteestä ja verkkosivulta 

 knaus.com/60years-sondermodelle

3-6 Makuupaikat 16 Pohjaratkaisut
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SÜDWIND

257 cm

232-250 cm

647-865 cm

MATKAILUVAUNUJEN 
IHASTUTTAVA IKONI

POHJARATKAISUT
JA TIEDOT

500 QDK  

   Sivukeittiö
  5-6 Makuupaikat
  Poikittaisvuode, kerrossänky

Yksi ensimmäisistä matkailuvaunujen malleista 
ja vielä tänäänkin menestystarina: SÜDWIND on 
ihastuttanut 60 vuoden ajan yhä uudelleen uusilla 
ominaisuuksillaan, innovatiivisella teknologiallaan 
ja hienolla muotoilullaan. 

540 UE

  Sivukeittiö
  3 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

540 FDK

  Sivukeittiö
  5-6 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode, kerrossänky

550 FSK

  Sivukeittiö
  5-6 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode, kerrossänky

650 FSK

  Sivukeittiö
  5-6 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode, kerrossänky

580 QS  

  Sivukeittiö
  5-6 Makuupaikat
  Poikittaisvuode, kerrossänky

650 PXB

  Panoramaküche
  3 Makuupaikat
  Queen-vuode

650 PEB

  Panoramaküche
  3 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

650 UX

  L-keittiö
  4 Makuupaikat
   Queen-vuode

Kohokohtia
 3 pohjaratkaisua, vakiona ilman kaasua

 Sisätilat vaaleaa ja modernia suunnittelua

 Vuosikymmenten ajan todellinen

450 FU  

  Kompaktikeittiö
  4 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode

460 EU  

  Kompaktikeittiö
  4 Makuupaikat
   Erillisvuoteet

500 EU  

  Kompaktikeittiö
  4 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

500 FU  

  Sivukeittiö
  4 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode

500 PF

  Panoramaküche
  3 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode

500 UF  

  Sivukeittiö
  4 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode

420 QD  

  Kompaktikeittiö
  3 Makuupaikat
  Poikittaisvuode

vakiona kaasuttomalla E.POWER-paketilla.
Lisätietoa sivulla 13.

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com/fi
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SÜDWIND

SÜDWIND 650 PXB. Näin mukava istuinryhmä 
voi olla: Nauti siitä, että jaloille on enemmän tilaa 
ja nojaudu mukavasti taaksepäin. 

SÜDWIND 540 UE. Panoraamakatto tarjoaa 
ihanan näkymän istuinryhmään. Täydellinen 
lomatunnelma joka säällä.

SÜDWIND 580 QS. Tilava 
ruokailuryhmä sopii 
täydellisesti yhteisiin 
askarteluhetkiin. Vaalea ja 
lämmin huonekalujen sävy 
sekä lukuisat ikkunat tuovat 
ainutlaatuista tilantuntua.

SÜDWIND 650 FSK. Suuri kahteen 
suuntaan avautuva jääkaappi asennetaan 
sivukeittiössä erilleen keittiökaapiston 
viereen. Lisävarusteena saatavassa uunissa 
aamiaissämpylät on nopeasti paistettu.

SÜDWIND 460 EU. 
Keittiöryhmään 

integroitu jääkaappi, 
runsaasti säilytystilaa ja 

turvallinen kaasuliesi. 
Täällä on kaikki 

tarvittava erinomaisesti 
sijoitettuna!

SÜDWIND 650 PXB. Panoraamakeittiössä on ajoneuvon koko 
leveys hyödynnetty, minkä ansiosta säilytystila ja työtaso on saatu 
mahdollisimman suuriksi. Keittiökaapiston valtava ikkuna synnyttää 
ainutlaatuisen tilantunteen.

Kun hyvin varustetussa keittiössä taiotaan herkullisia aterioita, 
vaaleat kalusteet ja kodikas istuinryhmä houkuttelevat 
rentoutumaan. Kätevissä yläkaapeissa kirjat, lautapelit ja 
lomavaatteet ovat joka hetki saatavilla.

MODERNIT TILAT 
TEHDÄ RUOKAA 
JA VIETTÄÄ AIKAA

L-keittiö

Tilava

panoraamakeittiö

Ainutlaatuinen

Kompakti keittiö

Tilaa säästävä

Sivukeittiö

Mainio

U-istuinryhmä

Suuri

salonki-istuinryhmä

Mukava

LOUNGE
Ruokailuryhmä 420 QD, 460 EU, 500 QDK
U-istuinryhmä  450 FU, 500 EU, 500 FU, 500 UF, 

540 UE, 650 UX, 650 PXB, 650 PEB
salonki-istuinryhmä   500 PF, 550 FSK, 580 QS, 650 FSK

KEITTIÖ
Kompaktikeittiö   420 QD, 450 FU, 460 EU, 500 EU
L-keittiö  650 UX
Sivukeittiö   500 FU, 500 UF, 500 QDK, 540 UE, 

540 FDK, 550 FSK, 580 QS, 650 FSK
panoraamakeittiö  500 PF, 650 PXB, 650 PEB

ruokailuryhmä

Kodikas 

LISÄTIETOJA VERKOSSA 
knaus.com/suedwind
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SÜDWIND

SÜDWIND 540 UE. Pidennettyyn tasoon 
täydellisesti yhdistyvän pesupöydän ja leveän 
WC-istuimen ansiosta erityisen mukava. 

SÜDWIND 650 PXB. Kaunis queenvuode on mukava ja siihen voi nousta kummaltakin 
puolelta. Nahkajäljitelmää oleva seinäverhoilu antaa laadukkaan vaikutelman.

SÜDWIND-malliin voit valita useista vuode- ja 
kylpyhuonevaihtoehdoista mieleisesi. Valinnassasi 
tulee vakiona mukana paras mahdollinen 
mukavuus ja hyvin toimiva tekniikka.

JOKA PÄIVÄ 
RAIKKAANA  
JA VIRKEÄNÄ

SÜDWIND 500 FU. Todellinen klassikko, 
joka on sijoitettu tilaa säästävästi 
pohjaratkaisuun. Kauneudenhoitotilan ja 
vuoteen tilaa säästävä sijoitus vierekkäin 
tuo lisätilaa oleskelutilaan.

SÜDWIND 580 QS. Täällä on erityisen paljon 
liikkumavapautta, suuri pesupöytä ja erillinen suihku.

SÜDWIND 580 QS. Vuoteet on sijoitettu 
niin, että ne muodostavat aina oman 
rauhallisen tilansa. Jokaisella lapsella 
on täällä oma alueensa ja kaikki ovat 
kuitenkin yhdessä.

VUOTEET
3 Makuupaikat  420 QD, 500 PF, 540 UE,  
 650 PXB, 650 PEB
4 Makuupaikat 450 FU, 460 EU, 500 EU,  
 500 FU, 500 UF, 650 UX
5-6 Makuupaikat 500 QDK, 540 FDK,  
 550 FSK, 580 QS, 650 FSK

KYLPYHUONEET
Komfort- 420 QD, 460 EU, 500 EU, 
kylpyhuone 540 UE, 650 UX
Pitkittäinen  450 FU, 500 FU, 500 UF, 500 PF, 
kylpyhuone  540 FDK, 550 FSK, 650 FSK
Fix-kylpyhuone  500 QDK, 580 QS
Tilava kylpyhuone  650 PXB, 650 PEB

SÜDWIND 540 UE. Vedä rullasälepohja 
(lisävaruste) ulos, aseta tyynyt paikoilleen 
ja näin syntyy mukava parivuode.

queenvuode

Ylellinen

 tilava kylpyhuone

Ylellisen

Fix-kylpyhuone

Tilava

pitkittäinen kylpyhuone

Tilava

Poikittaisvuode

Viihtyisä

Ranskalainen vuode

Mukava

Erillisvuoteet

Tilavat

sopiva kerrossänky

Perheille

 komfort-kylpyhuone

Näppärä

SÜDWIND 650 PXB. Perässä sijaitseva 
kylpyhuone tarjoaa optimaalista 
tilatehokkuutta hyödyntämällä koko 
sisätilan leveyttä. Näin syntyy tilaa 
erilliselle, avaralle suihkutilalle.

LISÄTIETOJA VERKOSSA 
knaus.com/suedwind
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AZUR
ILMAN RAJOJA

Teknisesti sallittu 
kokonaispaino 1.500-2.000 kg 

LISÄTIETOJA VERKOSSA 
knaus.com/azur 4-6 Makuupaikat 4 Pohjaratkaisut

NEW



48 49

AZUR

698-758 cm

272 cm

231 cm

RAJATTOMAN
VIIHTYISÄÄ

POHJARATKAISUT
JA TIEDOT

Todellista unelma-asumista. AZUR ihastuttaa 
hieman viistoilla kalusteillaan. Sisustuksessa on 
panostettu kodikkuuteen. Sisällä ja ulkopuolessa 
huomio kiinnittyy ainutlaatuiseen, dynaamiseen 
valosuunnitteluun. Laadukkaat materiaalit 
ja tarkkaan harkitut toiminnalliset ratkaisut 
tekevät tästä kodikkaasta matkailuvaunusta 
viihtyisän paikan.

Kohokohtia
  Dynaaminen LED-tunnelmavalaistus

  FoldXpand keulassa ja perässä

  FibreFrame-lasikuitukehikko

500 FU  

  Sivukeittiö
  4 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode

500 EU  

  Sivukeittiö
  4 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

460 EU  

  Kompaktikeittiö
  4 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

540 UE  

  Sivukeittiö
  5-6 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com/fi
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AZUR

AZUR 500 FU. Säilytystiloja on yhdistetty kauniisti 
SmartWall-seinien sisään ja myös selkänojien 
takaa löytyy käteviä hyllyjä. Luukku toimii 
työtason käytännöllisenä jatkeena ja siinä olevan 
pistorasian ansiosta voit sijoittaa sen päälle vaikka 
kahvinkeittimen.

AZUR 500 FU. Soft-close-toiminnolla varustetun 
lasikannen alla on kaasuliesi valurautaisine ritilöineen. 
Espressopannu sekä suuret padat ja kattilat pysyvät 
siinä turvallisesti pystyssä.

AZUR 500 FU. Silmilläänkin voi syödä – tämä sanonta 
kiteytyy AZURissa: Minimalistinen design-keittiö 
ei ole ainoastaan kulinaristinen highlight, vaan 
vetolaatikkojen tunnelmavalaistuksen, kauniin 
työtason ja molemmilta puolilta avattavan jääkaapin 
ansiosta vielä paljon enemmän.

AZUR 500 FU. Tilavat, 
pitkälle avautuvat 
vetolaatikot auttavat 
pitämään kaiken 
järjestyksessä ja ovat 
lisäksi helpot puhdistaa.

AZUR 500 FU. Sisätilat ovat kauneimmillaan 
LED-tunnelmavalon ainutlaatuisessa 
valaistuksessa. Kalusteiden ollessa hieman 
viistoon sijoitettuja sisätilojen läpi avautuu 
ilmava ja esteetön näkymä.

AZUR 500 FU. Kotoilu on suunnittelussa otettu hyvin huomioon. Yksinkertaisesti viihtyisää: 
Kangaspäällysteinen SmartWall, kalusteiden kauniit pinnat ja LED-tunnelmavalaistus saavat 
sinut tuntemaan olosi kotoisaksi mukavassa U-istuinryhmässä.

Avara asuintila näyttää silmää hivelevän kauniilta – 
nautinnollista kotona olemisen iloa tunnelmallisessa 
valaistuksessa ja omassa rauhassa. 

ASUA  
JA VIIHTYÄ

kompakti keittiö

Tilaa säästävä

LOUNGEMALLIT
U-istuinryhmä   460 EU, 500 FU,  

500 EU, 540 UE

KEITTIÖVAIHTOEHDOT
Kompakti keittiö 460 EU
Sivukeittiö    500 FU, 500 EU, 540 UE

U-istuinryhmä

Suuri 

AZUR 500 FU. 
Säilytyskaapit eivät 
AZUR-vaunussa kierrä 
aivan kokonaan seiniä, 
mutta säilytystilaa 
löytyy varmasti kaikille 
tavaroillesi.

LISÄTIETOJA VERKOSSA 
knaus.com/azur

sivukeittiö

Mainio
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AZUR

Myös nukkumistilan suunnittelussa on kodikkuus ollut tärkeä tavoite. 
Epäsuora valo ja kangasverhoillut seinät saavat aikaan lämpimän ja viihtyisän 
tunnelman. Kylpyhuoneessa on moderni allaspöytä ja paljon säilytystilaa.

HERÄÄ  
HYVÄÄN OLOON

ranskalainen vuode

Mukava

VUOTEET
4 Makuupaikat 460 EU, 500 FU, 500 EU
5-6 Makuupaikat 540 UE

KYLPYHUONEET
Komfort-kylpyhuone 460 EU. 500 EU, 540 UE
Pitkittäinen kylpyhuone  500 FU

pitkittäinen kylpyhuone

Tilava

erillisvuoteet

Tilavat

AZUR 500 FU. Näppärästi piilotettuihin 
säilytyslokeroihin voit laittaa vielä lukemista 
odottavia kirjoja, lehtiä tai vaatteita.

AZUR 500 FU. Ranskalaisessa vuoteessa pääset oikaisemaan itsesi kunnolla. 
Vuoteen sokkelissa kulkee tunnelmallinen valaistus ja vuoteen alla on lisää 
säilytystilaa.

AZUR 500 FU. Tilavan U-istuinryhmän voi 
nopeasti muuttaa viihtyisäksi lepopaikaksi. 
AZUR tarjoaa reilunkokoiset nukkumapaikat 
yhteensä neljälle henkilölle.

AZUR 500 FU. Tyylikäs pesuallas, 
tilavat laskutasot ja leveä peili kauniine 
valoineen – AZURin pitkittäinen 
kylpyhuone ihastuttaa modernilla 
ilmeellään ja säilytystilojen runsaudella.

AZUR 500 FU. Leveä wc-istuin on helppo 
puhdistaa ja sen takana on myös säilytyslokeroita. 
Niihin mahtuu pesutarvikkeita ja pyyhkeitä.

AZUR 500 FU. Kätevä wc-tila. Säilytystilaa 
löytyy lisää erillisestä wc-tilasta. Tämä tila 
mukautuu moneen tarkoitukseen siihen 
sijoitetun vaatetangon ja suihkuosan ansiosta.

komfort-kylpyhuone

Näppärä
LISÄTIETOJA VERKOSSA 
knaus.com/azur
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VAPAUTTA 
LIIKKUA MINNE TAHANSA
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.

VAHVA 
MYYJÄVERKOSTO 
Yli 250 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. 

MYYJÄVERKOSTO ONLINE
haendler.knaus.com

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. 

POHJARATKAISUT ONLINE
grundrissfinder.knaus.com

ONLINE
KONFIGURAATTORI
Mit dem Produktkonfigurator stellen Sie Ihr 
optimales KNAUS Fahrzeug individuell nach Ihren 
Wünschen zusammen und kommen Ihrem Traum 
vom eigenen KNAUS so Klick für Klick näher. 

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com/fi mein.KNAUS 

ASIAKASKLUBI 
Käytä hyväksesi lukuisat edut, kuten 
yhteistyökumppaniemme tarjoamat hienot 
kampanjat ja merkittävät alennukset! Klubijäsenenä 
saat kutsun jokavuotiseen asiakastapaamiseemme 
ja lisäksi postiluukkuusi kaksi kertaa vuodessa 
paljon tietoa sisältävän INSIDE-asiakaslehtemme, 
jossa on hauskoja juttuja leirintämatkailun 
maailmasta. Jäsenyys on kaikille KNAUS-asiakkaille 
100-prosenttisesti maksutonta.

ASIAKASKLUBI ONLINE
mein.knaus.com

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.

FANSHOP ONLINE
shop.knaus.com

FRANKANA 
FREIKO 
On tavaroita, jotka eivät saa puuttua leirintäalueella. 
Luota kumppanimme Fankana Freiko KNAUS-
kokoelmaan. Sivulta shop.knaus.com löydät 
fanikauppamme monipuolisen valikoiman. Kaikki 
Frankana Freiko -tuotteiden tiedot & hinnat ovat 
sivulla www.frankanafreiko.de

1 Kaasun adapterisetti | Art-Nr. 651/026 
2 Muki neljän setti | Art-Nr. 651/020  
3 Campingpöytä | Art-Nr. 51 016  
4 Astiastosetti Cosmic Blue, 9-osainen | Art-Nr. 51 014 

5 Campingtuoli | Art-Nr. 651/019 
6 Jalkajakkara | Art-Nr. 601/143 
7 Kattilasetti 9-osainen | Art-Nr. 51 013

* Perussettiin kuuluu: 1 metallinen nano-geelilappu, 1 magneettikoukku 
ja 1 etuseteli, jonka henkilökohtaisella koodilla voit ilmaiseksi tilata 
metallimaton BLACK (20 x 27 cm) + metallilistan BLACK (25 cm)

TOIVEAJONEUVOSI  
VOIT TESTATA ETUKÄTEEN! 
Haluaisitko ostaa vapaa-ajan ajoneuvon, mutta testaisit mielellään 
ensin, onko se ylipäätään sinulle sopiva? Tällöin tarjoamamme RENT 
AND TRAVEL -palvelu on oikea ratkaisu. Voit käydä valitsemassa 
ammattimaisesti toimivilta vuokrausasemilta yli 180:ssa toimipaikassa 
ympäri Saksaa 11 ajoneuvoluokan yli 2 200 vuokra-ajoneuvon 
lukuisista pohjaratkaisuista. Anna asiantuntijoidemme neuvoa sinua 
eri ajoneuvojen suhteen ja voit kokea unohtumaton matka parhaaseen 
hinta-laatusuhteeseen.

Lisätietoja osoitteessa www.rentandtravel.de  

SILWYREADY – 
HUOLETTOMASTI MATKALLA
silwy® -magneettijärjestelmän ansiosta lasit ja 
säilytysastiat eivät enää pääse liukumaan edestakaisin 
vapaa-ajan ajoneuvossa. Magneetit pitävät astiat 
tiukasti paikallaan. Näin matkasi sujuu turvallisesti 
ilman ärsyttävää kilinää ja kolinaa. Voit kiinnittää 
irrotettavat nanolaput milloin vain ja juuri sinne, missä 
niitä sillä hetkellä tarvitaan. SilwyREADY-perussetti* 
on vakiona kaikissa uusissa KNAUS-ajoneuvoissa. 
Lisätietoa verkkosivulla www.silwy.de/ready

ONLINE
& MATKOILLA

LISÄTIEOA
KNAUS.COM



@knaus_official

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com
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Tuote nro. R08118057N
-FI

Matkailuautoille ja Camper Van -retkeilyautoille on oma 
luettelonsa. Tutustu myös erillisissä esitteissä oleviin 
erikois- ja juhlamalleihimme!

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

Kaikki ajoneuvot verkossa
knaus.com

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.
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