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CAMPINGVOGNER
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VELKOMMEN TIL 
VÅRE CAMPINGVOGNER

Grenseløs feriemoro for alle typer ferier. Aktiv ferie med familien eller 
koselige øyeblikk med partneren – våre mangfoldige campingvognmodeller 
har den perfekte vognen for alle typer ferie. Familievennlige planløsninger, 
kompakte modeller med mye oppbevaringsplass eller eksklusivt design.  
Alle modellene kan garantere optimal ferieglede.

Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan 
inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har 
ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du 
snakker med KNAUS -forhandleren om dimensjonene til 
sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er 
tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall 
voksne/barn.

Alle detaljene inkluderer I deler -Spesielt utstyr er 
tilgjengelig som en ekstra kostnad. 

fra side 30 fra side 38 fra side 46 fra side 14 fra side 22 
SPORT SÜDWIND AZUR DESEO SPORT&FUN

Forklaring av betegnelsene på kjøretøyene
På grunn av tverrstilt seng (Q), dinette (D) og barnerom (K) heter denne 
campingvognen f.eks. SÜDWIND 500 QDK.

Sittegruppe 
D Dinette 
L L-formet sittegruppe 
S Salong sittegruppe
U  U-formet sittegruppe

Seng
E Enkeltseng 
F Halvannen seng
Q Tverrstilt seng 
X Queen-Size seng

Varianter 
B Baderom
K Barnerom
P Panoramakjøkken
TR Transport
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MODERNE 
PRODUKSJON
I utviklingsavdelingen vår i Jandelsbrunn i Bayern utvikler 
teamet vårt nye modeller, tester innovativ teknologi og 
skaper revolusjonerende nyheter. Igjen og igjen. Vi mener 
absolutt at disse nyhetene gir nye impulser til hele bransjen. 
Når en prototype lever opp til våre høye krav, begynner 
serieproduksjonen. Den skjer også i to andre toppmoderne 
produksjonsfabrikker som befinner seg i Mottgers i 
Hessen (Tyskland) og i Nagyoroszi (Ungarn). Oppdaterte 
produksjonslinjer gjør at vi kan reagere fleksibelt på nye 
produksjonsprosesser.

DET VI HAR FELLES, 
HJELPER OSS MED Å NÅ 
MÅLET

Med en god posjon lidenskap har vi tilrettelagt uforglemmelige 
ferieøyeblikk hos KNAUS siden 1960. Vi vil ikke bare møte dine 
krav, vi vil overgå dem. Derfor utvikler vi stadig innovativ teknologi 
for en enestående ferieopplevelse. I alle våre modeller ser du 
dessuten presisjonen fra våre engasjerte medarbeidere oppviser 
og resultatet av over 60 års erfaring innen denne bransjen.

VI HAR FÅTT OVER 
50 UTMERKELSER
KNAUS står for kvalitet. Det er ikke bare noe vi sier. 
Tallrike utmerkelser er en bekreftelse på det vi gjør. 
Utmerkelsene vi har fått, motiverer oss til å levere 
topp kvalitet. Igjen og igjen. Det vil vi selvfølgelig 
gjerne dele med dere som er våre kunder. En oversikt 
over alle utmerkelsene vi har fått, finner du på

FINN UT MER PÅ
knaus.com/auszeichnungen

MED 
LIDENSKAP
Hos oss står mennesket i sentrum. Derfor investerer vi kontinuerlig 
i våre medarbeidere og produksjonslokaler. Produksjonslinjene våre 
er tilpasset til medarbeidernes individuelle behov. Teamene våre 
er preget av tillit, respekt og et sterkt samhold. Vi er en populær 
arbeidsgiver, og gleder oss alltid over nyansettelser, enten det er fast 
ansatte eller lærlingeplasser. 

FINN UT MER PÅ
knaustabbert.de/karriere

INNOVASJON
PÅ ALLE NIVÅER 
Hos KNAUS står hjulene aldri stille. Vi vil vekke interessen hos kundene våre. 
Uansett om det dreier seg om revolusjonerende teknologi, omfattende ny- og 
videreutviklinger på området vektbesparende konstruksjoner eller bærekraftige 
løsninger. All ny kunnskap gjør at vi kan fortsette å optimalisere produktene våre 
og utnytte produktenes potensial så godt som mulig. På denne måten realiserer 
vi visjonen vår om å revolusjonere bransjen. Det som ligger bak innovasjonene, 
er alltid ønsket om å tilby den beste ferieopplevelsen.

FINN UT MER PÅ
knaustabbert.de/innovation

*Bobiler, Camper Van og campingvogner av merket KNAUS har 10 års tetthetsgaranti over hele Europa, og for øvrig henvises det til KNAUS 
produktgaranti. 

SERVICE 
DU KAN STOLE PÅ OSS
Du kan stole på våre produkter og servicepartnere. Når du kjøper en KNAUS, 
er du sikker på å komme vel frem. Det hører med til standardutstyret. Derfor 
bruker vi bare komponenter av høy kvalitet som du har glede av i mange år. Og 
derfor er det 10 års tetthetsgaranti* på alle våre produkter. Våre kompetente 
forhandlere står gjerne til disposisjon med sine verksteder og skreddersydde 
tjenester. I tillegg har vi et samarbeid med MAN TRUCK&BUS, hvor du også kan 
få alle serviceytelser, reparasjoner og vedlikehold av din bobil eller camper van.

FINN UT MER PÅ
haendler.knaus.com
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OVERSIKT
OG HØYDEPUNKTER

Sengebunn og sengebunn med polstring. Vi 
konstruerer sengebunner av meget høy kvalitet. 
Disse er standard i våre bobiler. Avstanden 
mellom ribbene sikrer topp komfort og samtidig 
god gjennomlufting. Som ekstrautstyr kan du 
også få en sengebunn med polstring. Denne 
muliggjør en elastisk tilpasning til kroppen og gir 
enda bedre støtte (universalserie/ekstrautstyr).

Innovativ materialblanding.
Til møblene våre bruker vi blant annet innovative og robuste lette 
materialer. Sammen med pluggteknikken og aluminiumsprofilene 
reduserer alle disse tiltakene kjøretøyets vekt. Den stabile 
konstruksjonen sørger dessuten for at karosseriet blir ekstra 
stabilt. For deg betyr det et lettere kjøretøy og mer ekstra last! 
(Modellavhengig) 

MATERIALER AV 
HØY KVALITET

Stretchlaken. Med våre 
skreddersydde stretchlakener 
(ekstrautstyr) ligger du enda bedre

SMART TV. Du kan fortsatt strømme 
yndlingsseriene og yndlingsfilmene dine 

i ferien. Med våre SMART-TV-er inkl. HD-
tuner i bodelen har du mange forskjellige 

muligheter (ekstrautstyr).

Materialer av høy kvalitet 
danner grunnlag for lang 
levetid. Derfor installerer 

vi massive støpejernsrister, 
ripebestandige HPL-overflater i 

rustfritt stål og mye mer.

MER ENN BARE ET  
ATMOSFÆRELYS
Overalt hvor stemningsfullt lys gjør ferien 
bedre, satser vi på vår forseggjorte, 
integrerte og dimbare stemningsbelysning 
(ekstrautstyr). Det gjennomtenkte 
lyskonseptet med det enestående KNAUS 
Signet gir et eksklusivt helhetsbilde. Et 
spesielt høydepunkt er de dynamiske 
lyslistene i AZUR (modellavhengig).

Vi bygger møbler som skaper et godt inneklima. Kravene til 
møblene i våre campingvogner er enormt høye. Derfor satser vi på 
materialer av høy kvalitet, robuste konstruksjoner og teknologi som 
holder hele livet.

Utsmykket integrert møbelbygging.
Luftsirkulasjon er noe av det viktigste for 
behagelig og sunn innendørs omgivelser. 
(Modellavhengig)

Takskap. De er utformet spesielt stabilt og 
montert på avstand fra veggene. Resultatet: 
Luften kan sirkulere uhindret bak kabinettene. 
Kondensering er forhindret i skapet, og klær og 
varer forblir alltid behagelige, tørre og friske.

Kjøkkenblokk.
All møblementet er ventilert bak, slik at 
oppvarmingen kan bli optimal. De åpne 
bakventilasjonsåpningene sikrer en perfekt 
sirkulasjon av varmluften og dermed en hyggelig 
varme i kjøretøyet.

Soft-close. Takskapene med soft-close-funksjon 
lukkes forsiktig og låses automatisk. De store 
skuffene har fullt uttrekk og soft-close, slik at det 
er lett å legg ting i dem. Selvfølgelig lukker de seg 
nesten lydløst (modellavhengig).

Stabilt og nøyaktig. Med en forseggjort
pluggteknikk oppnår vi et høyt
nøyaktighetsnivå og en mye mer stabil
møbelkonstruksjon. Dessuten bruker vi
massive aluminiumsprofiler som ikke bare 
gjør møblene mer stabile, men også lettere 
(modellavhengig).

5-soners madrassene EvoPore  
skjemmer deg ikke bare bort med deilig sove-
komfort, de overbeviser også med sin holdbar-
het. (Universalserie). For enda mer eksklusiv 
sovekomfort sørger WaterGel-overmadrassene 
(ekstrautstyr).

Uthvilt og avslappet. For at du alltid skal være 
uthvilt og opplagt til en ny feriedag, er utformingen av 
senger og madrasser spesielt viktig for oss.
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OVERSIKT
OG HØYDEPUNKTER

OPTIMAL  
GASSFORSYNING
Den parallelle åpningsmekanismen gir god 
plass når du trenger tilgang til rommet. 
Gasstrykkfjæren sørger dessuten for at luken 
heves mykt. Med det stabile aluminiumsgulvet 
blir gasskassen for 2 gassflasker på 11 kg 
enda mer robust og gir en lav lastekant. Med 
E.POWER-kjøretøyene kan du greie deg helt uten 
gass og får mer oppbevaringsplass foran. Les 
mer om våre E.POWER-modeller på side 13. 

Gjør kjøretøyet ditt 
enda finere med en 

COZY HOME-pakke 
(ekstrautstyr).

DU HAR 
VALGET!
Følelsen av å være hjemme på reisen. 
Innredningen vår har nettopp dette målet. 
Avhengig av krav og preferanser kan 
du velge mellom mange muligheter for 
seng, bad og kjøkken. Se de forskjellige 
alternativene her. Inntil 50 % mindre vekt og betydelig 

mer kapasitet: Litiumionbatteriene 
(ekstrautstyr) er perfekte for alle som ofte 

står lenge på samme sted.

Reiseapoteket MediKit. Halsbrann, hodepine, 
allergi: Dette er ting man aldri vil ha, men spesielt 

ikke når man er på tur. For at du skal være godt 
forberedt hvis noe skulle skje, legger vi en 

MediKit-voucher * i alle nye kjøretøyer fra KNAUS. 
Du kan innløse den i et praktisk reiseapotek hos 

vår partner * på Internett. 

BEHAGELIG
SITTEKOMFORT
er ikke ekstrautstyr, det er standard. Uansett hvilke møbelstoffer du 
bestemmer deg for, kan du stole på én ting: Sittekomfort som er tilpasset 
hver enkelt modell, er standard for alle campingvogner fra KNAUS. Derfor 
bruker vi ergonomiske seteputer som er tilpasset hver enkelt modell og 
som støtter ryggen din.

Alle standardstoffene overbeviser med slitesterk kvalitet og stilig design 
som passer til møblene.

ACTIVE LINE-stoff er svært lettstelte. Væske trenger ikke ned i 
materialet med én gang, og de fleste flekkene kan fjernes med 
en fuktig klut. Perfekt for familier og hundeeiere på grunn av 
fremragende vedlikeholdsegenskaper.

VÅRE  
BODELSDØRER 
Alle KNAUS-bodelsdører har en vannfast dobbelt tetning. 
De er dessuten utstyrt med et ekstra stillegående 
automotivt låsesystem. Alt etter planløsning kan de også 
fås ekstra brede.

RENT VANN UANSETT HVOR 
DU MÅTTE BEFINNE DEG
Det nye bluuwater-vannfilteret fjerner bakterier og små 
partikler nesten fullstendig fra ledningssystemet (99,999 %). 
Standard i alle kjøretøyer fra Knaus Tabbert. Standard i alle 
kjøretøyer fra Knaus Tabbert. Filterpatronen kan byttes ut og 
inneholder en effektiv ultrafiltreringsmembran. Den monteres 
vertikalt eller horisontalt mellom vanntank og ledningssystem. 
Patronen har en filterkapasitet på opptil 8 000 liter. Ved hjelp av 
en timestrip-indikator i kjøretøyetser du alltid hvor lenge den 
kan brukes før den må byttes ut. bluuwater-patronen må byttes 
senest etter seks måneder, alt etter hvor mye systemet brukes. 
Takket være click and ready-systemet er det lett å skifte ut 
patronen, og det drypper ikke.

FELGER OG 
HELÅRSDEKK
17" aluminiumsfelger i 
eksklusiv KNAUS-design 
sørger for et ekstra harmonisk 
og dynamisk helhetsbilde 
(Modellavhengig / ekstrautstyr). 
Saltvannsbestandige og 
dermed også velegnet til bruk 
om vinteren.

PRAKTISK  
SERVICEBOX
Hvis en campingvogn skal tilby samme komfort som hjemme, er det 
nødvendig med forsyningsteknologi. I campingvogner fra KNAUS 
plasseres denne sammen med varmesystemet, slik at alt er beskyttet 
mot frost. I serviceboksen samles alle viktige funksjoner og tilkoblinger 
sentralt på ett sted. I tillegg passer vi på at tilkoblingene er lette å nå 
gjennom luken i sideveggen.

Innovativt dusjforheng med luftkammer. 
Alle har vel opplevd hvordan det våte 
dusjforhenget i campingvognen klistrer 
seg til kroppen. På vårt kompakte baderom 
forhindres dette av et integrert luftkammer 
som gir det innovative dusjforhenget 
(ekstrautstyr) form og holder det vekk fra 
kroppen.

FINN UT MER PÅ
knaus.com/campingvogner-varianter

*Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop

STANDARD
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OVERSIKT
OG HØYDEPUNKTER

TRYGT  
AL-KO-CHASSIS
Chassiset på campingvognene våre er alltid varmeforsinket 
og dermed ekstra godt beskyttet mot korrosjon. Takket være 
diagonalstyreaksler og oljestøtdempere er det alltid trygt og 
behagelig å kjøre (Modellavhengig).

STØTTEHJUL  
MED BELASTNINGSINDIKATOR
Med det nye støttehjulet med belastningsindikator er 
det ingen sak å unngå feil belastning. For her ser du hvor 
høy belastningen er, slik at du kan reagere med én gang 
(Valgfritt).

ROBUST HØYSTYRKE 
GFK-TAK
For maksimal haglbeskyttelse bruker 
vi høystyrke-GFK-tak med nesten tre 
ganger så høyt glassfiberinnhold som 
standard GRP (universalserie).

STABIL  
PRO.TEC RAMME
Pro.Tec-rammen er en spesielt solid alumi-
niumsprofil, som forbinder sidevegg, front, 
bakvegg og tak med hverandre. Det for-
bedrer bodelens stabilitet og dermed også 
levetiden til hele kjøretøyet. Dessuten gir 
den mulighet til å sette på fortelt på begge 
sider. Spesielt Høydepunkt: Pro.Tec rammen 
sin konstruksjon forebygger lekkasjer samt 
styrker konstruksjonen. Vi forsegler dette 
med et flott design.

*Bobiler, CUV og campingvogner 
av merket KNAUS har 10 års 
tetthetsgaranti over hele Europa, 
og for øvrig henvises det til KNAUS 
produktgaranti.

Den tredimensjonale lysgeometrien, de dynamiske 
LED-blinklysene og den integrerte funksjonskon-
trollen gir økt sikkerhet på veien og en enestående 
KNAUS-nattsignatur (modellavhengig).

Den automotive FoldXpand-hekkonstruksjonen med 
baklysholder som går i ett med kjøretøyet, sørger for 
større plass inne selv om kjøretøyets lengde er det 
samme (modellavhengig).

MARKANT,  
STILIG OG  
100 % KNAUS.
De enestående vinduene passer 
perfekt inn i den karakteristiske 
eksteriørdesignen.

Hvis campingvognen skulle bli stjålet, kan GPS-
trackeren hjelpe til med å finne den igjen. Systemet 
fungerer i opptil 3 måneder uten strømtilkobling og 
oppfyller alle dine ønsker. Sporingen kan dessuten 
utvides med Bluetooth-sensorer (ekstrautstyr).

PERFEKT FRA 
TOPP TIL TÅ

AKS 
STABILISATOR
AKS-stabilisatoren er standardutstyr og bidrar til økt 
sikkerhet. Den hindrer at vognen begynner å slingre 
og får sleng (Universalserie).

baklysene

CATEYE evolution

GPS-Tracker

Velocate

*

Vårt CI kontrollpanel med berøringsskjerm er den 
letteste og mest komfortable måten å kontrollere alle 
sentrale funksjoner i kjøretøyet på. Det kan styres helt 
intuitivt via skjermen (modellavhengig/ekstrautstyr).

kontrollpanel

SMART CI

FINN UT MER PÅ
knaus.com/campingvogner-konstruksjon

*
FoldXpand-hekkonstruksjon

Revolusjonerende
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SELVBÆRENDE  
RAMME
En ekte innovasjon! Den selvbærende 
FibreFrame revolusjonerer den 
innvendige utformingen og gjør det 
lettere å tilby forskjellige planløsninger. 
Kunststoffelementer som limes sammen til 
en FibreFrame, bærer hele karosseriet – og 
gjør at møblene kan plasseres fleksibelt. 
Rammen kan dessuten få små riper eller 
skader på overflaten til å forsvinne igjen 
(hvis materialet ikke er skrapt av). Sollys 
får materialet til å utvide seg slik at det går 
tilbake til sin opprinnelige form. 

Drift uten gass. Aldri mer dra 
på gassflasker. Aldri mer sjekke 
fyllingsnivået. Våre E.POWER-
kjøretøyer har helelektrisk 
utstyr og er dermed ikke bare 
tryggere, men også lettere.

SELVFORSYNT  
MED E.POWER OG EINHELL
Med ONE NIGHT STAND-systemet fra Einhell 
(ekstrautstyr) nyter du maksimal frihet. Systemet 
består av dokkingstasjonen «Caravan Charger» og 
det effektive ekstrabatteriet «Power X-Change». 
Batteripakken 6Ah Power X-Change med ekstra 
effektive Li-ion-celler leverer strøm til de elektriske 
apparatene (12V) uavhengig av landstrøm.

  2 i 1: Den effektive «Caravan Charger» er både 
strømleverandør og batterilader

  Active Battery Management System for topp 
sikkerhet, ytelse, utholdenhet og lang levetid *

  Selvforsynt om natten: Med dette systemet 
drives lys, vannpumpe og kompressorkjøleskap **

INNOVASJON  
PÅ ALLE  
NIVÅER

Gode ideer oppstår der hvor knowhow 
møter lidenskap. Målet vårt er å gjøre 
ferien din enda litt bedre, ved hjelp av 
topp moderne teknologi og smarte 
innovasjoner. Med vogner som bygges 
i dag – for morgendagens frihet.

HVA MED 
100% ELEKTRISK?

Smart energistyring sørger 
for at de elektriske apparatene 
reguleres automatisk, alt etter 
behov og tilgjengelig strøm 
Helt intuitivt og uten at det går noen 
sikringer! Alt du må gjøre er å stille inn riktig 
ampere iht. det campingplassen har.

MODERNE 
INTERIØR-
DESIGN
Revolusjonerende 
teknologi er grunnlaget 
for et helt nytt 
designkonsept. Takket 
være FibreFrame og 
ultralydteknologi kan 
for eksempel møblene 
plasseres fritt, helt 
uten skruforbindelser. 
Resultatet er innovative 
planløsninger, smarte 
systemer og et moderne, 
åpent interiør hvor du 
kan føle deg vel.

Hvis du kan svare ja på følgende 
spørsmål, er vår E.POWER-teknologi 
et godt alternativ for deg. 

  Liker du å reise i sommerhalvåret, fra påske til 
oktober?

  Ønsker du deg en enkel, intuitiv betjening? 

  Vil du ha klimaanlegg i campingvognen din?

  Vintercamping er ikke noe for deg?

INNOVATIVT 
DYONIC CHASSIS
Topp dynamikk + innovativ Bionic = Dyonic. 
Dyonic-chassiset er utviklet for å skape en 
best mulig basis for campingvognene våre. 
Resultatet er et chassis som er ekstra lett, 
langlivet og belastbart.

Fullt utstyrt kjøkken. 
Kompressorkjøleskap og induksjonstopp 
står til disposisjon når du ikke har lyst til å 
grille ute.

Godt inneklima. Et energieffektivt 
klimaanlegg med varmepumpeteknologi 
sørger som standard for kjølig eller varm 

luft, bare med et tastetrykk.

Gjør ferieturen, trygger og mer behagelig med våre 
E.POWER-modeller med helt gassfritt karosseri. Du 
kan da bytte ut det overflødige vinterutstyret i vanlige 
campingvogner med mer oppbevaringsplass, mulighet 
for ekstra last, topp moderne elektriske apparater, økt 
sikkerhet og mindre vedlikehold!

FINN UT MER PÅ
knaus.com/e-power

* Vær oppmerksom på at mulig brukstid for et batteri per ladesyklus avhenger av forskjellige faktorer som f.eks. antall forbrukere  
og hvor mye strøm disse krever, batteriets alder etc. Alle disse faktorene kan begrense brukstiden. En min. brukstid per ladesyklus kan derfor ikke garanteres. 

** For enda mer uavhengighet og lengre ståtider finner du passende alternativer i den aktuelle prislisten og på configurator.knaus.com/no

INNOVASJON
OG UTVIKLING
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DESEO
DEN FLEKSIBLE

1.500-2.000 kg 
Maksimal tillatt vekt 2-4 Sovemuligheter 1 Planløsning

FINN UT MER PÅ
knaus.com/deseo
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DESEO

230 cm

258 cm

599 cm

Med DESEO kan du bytte fra transport til bokomfort med et par 
enkle håndgrep. Den enestående konstruksjonen gjør at plassen 
kan utnyttes utrolig variabelt. Her er det til og med plass til å 
frakte to motorsykler! Og når du har kommet fram, gir DESEO topp 
bokomfort og en enestående romfølelse.

PLANLØSNINGER
OG FAKTA

PRAKTISK OG OPTIMAL 
KOMFORT I SAMME VOGN

ALT DU 
TRENGER I ÉN 
PLANLØSNING

DESEO 400 TR. Hvis du velger transport pluss-pakken 
(valgfritt), får du en påkjøringsrampe, to stabile 
motorsykkelholdere og 10 surringsringer. For at du 
skal kunne transportere alt trygt, er økning av tillatt 
vekt til 2 000 kg understell en del av pakken. For 
oppholdsrommet inneholder transportutførelsen en 
spesielt plassbesparende sammenleggbar sittebenk 
og en senkeseng som ellers er valgfri.

DESEO 400 TR. Den som bare vil ha med én motorsykkel og ikke vil gi avkall 
på den behagelige sofasengen, kan også få standardutførelsen utvidet med 
én motorsykkelholder. Kjempepraktisk: Det variable bordet har lette og 
motstandsdyktige bein i aluminium og kan også brukes utendørs.

DESEO 400 TR. Bakluken er 160 x 180 cm bred og 
den stabile påkjøringsrampen er sikret med stang og 
dreielås når du kjører. Her er det enkelt å laste bilen! 
Du kan også få en ekstra lasterampe (valgfritt).

Høydepunkter
  Perfekt balanse mellom transport- og bodel

  Fleksibel rominndeling

  Opptil 4 soveplasser

400 TR

  Kompakt kjøkken
  2-4 Sovemuligheter
  Sofaseng

PRØV VÅR KONFIGURATOR
configurator.knaus.com/no
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DESEO

DESEO 400 TR. Romslig 
klesskap. Med god plass for 
flere uker på tur.

DESEO 400 TR. Uttrekkbar 
LED-TV. For å unngå at den 
skades under transport og 

for at den skal ta opp så lite 
plass som mulig, skjules 
TV-en elegant i benken.

DESEO 400 TR. Stor bakluke. Hele dagen på 
veien og fortsatt ikke nok. Med åpen bakluke 
kan du nyte en behagelig middag innendørs, 
men føle deg som om du sitter ute.

DESEO 400 TR. Matlaging for to. Tobrenner-
komfyren er optimal, fordi den er arrangert slik 
at den bruker stedet ideelt og gir nok plass for 
tilberedelse av favorittmat.

DESEO 400 TR. 
kjøkkenet finnes det 

mange små praktiske 
løsninger, for eksempel 

den innovative 
oppbevaringskassen. 

Den gjør det lett å holde 
orden og sørger for at alt 

holder seg på plass når 
du kjører.

DESEO 400 TR. Perfekt integrert. Det 
store kjøleskapet er perfekt integrert i 
kjøkkeninnredningen og holder matvarene ferske.

Fullt utstyrt kjøkken, bad og sofaseng med fleksible 
bruksmuligheter: Her er ingenting glemt. Og på grunn av 
den store bakluken kan du ta med alt du trenger til ferien. For 
eksempel en motorsykkel eller et surfebrett.

KOMPAKT OG  
KOMPLETT UTSTYRT

kompakt kjøkken

Plassbesparende

SITTEGRUPPEVARIANTER
Sofaseng   400 TR

KJØKKENVARIANTER
Kompakt kjøkken   400 TR

sofaseng

Sammenleggbar

FINN UT MER PÅ
knaus.com/deseo
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DESEO

Deseo 400 TR. Enda en praktisk detalj som gjør at 
det er lett å holde orden i en DESEO. I skapet ved 
siden av toalettet kan du oppbevare skttentøy eller 
rene håndklær. Da har du mer plass i klesskapet.

DESEO 400 TR. Med dusj (valgfritt) får de også et 
uttrekkbart dusjhode med holder og det patenterte 
KNAUS dusjforhenget. Skinnen i taket sørger for at 
det er lett å trekke det for. En integrert luftkammer 
gjør forhenget nesten til et dusjkabinett og holder 
det borte fra kroppen.

Når bakluken er åpen, ligger du i en DESEO praktisk talt midt 
i naturen – en feriedrøm? Og om morgenen kan du nyte en 
forfriskende dusj i ditt eget baderom. DESEO har så mange 
forskjellige funksjoner at alle behov kan tilfredsstilles.

VÅKNE HVOR DU VIL 
HELT UTHVILT

SENGEVARIANTER
2-4 Sovemuligheter  400 TR 

BADEROMSVARIANTER
Baderom i front  400 TR

DESEO 400 TR. 
Med et par håndgrep kan sittebenken gjøres 
om til en koselig dobbeltseng.

DESEO 400 TR. Senkeseng (valgfritt). Om dagen, når 
du ikke trenger den, kan den heves opp under taket. 
Om natten gir den en topp sovekomfort takket være 
de gode EvoPore HRC-madrassene.

DESEO 400 TR. Håndklestang som kan slås ut, masse hyller, forlenget 
servant og benketoalett som er lett å rengjøre. Det er noen av de 
smarte detaljene på det romslige baderommet.

baderom i front

Praktisk

sofaseng

Sammenleggbar

DESEO 400 TR. 
For litt siden var det en 
behagelig sofa, nå er 
det en behagelig seng: 
Konstruksjonen er så 
gjennomtenkt at du kan 
gjøre klar sofasengen 
med et par enkle 
håndgrep.

FINN UT MER PÅ
knaus.com/deseo
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SPORT&FUN
DEN PRAKTISKE

1.300-1.700 kg 
Maksimal tillatt vekt 2-4 Sovemuligheter 1 Planløsning

FINN UT MER PÅ
knaus.com/sportfun

FÅS OGSÅ SOM  
EDITION-MODELL

   

Du finner informasjon om denne 
modellen i en egen brosjyre og på 

 knaus.com/sportfun-black-selection
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232 cm

257 cm

625 cm

SPORT&FUNPLANLØSNINGER
OG FAKTA

480 QL

  Langsgående kjøkken
  4 Sovemuligheter
  Tverrgående senger

For den som aldri kan få nok oppbevaringsplass, er 
SPORT&FUN førstevalget. I den store garasjen har 
man plass til masse bagasje, uten at man mister 
oversikten. Spesielt de som liker å være aktive i 
ferien, gleder seg over den store bakdøra, takstativet 
og stigen. Her er det lett å få plass til uhåndterlig 
sports- og fritidsutstyr, og alt ligger trygt.

PERFEKT FOR 
EN AKTIV FERIE

GODT MED 
OPPBEVARINGSPLASS 
MYE MORRO!

SPORT&FUN 480 QL. Dette gjør at du kan 
sikre din last optimalt samtidig som du 
unngår fare for å snuble hvis du ikke har 
noen last å sikre.SPORT&FUN 480 QL. Maksimal 

oppbevaringsplass, perfekt fordeling av 
last og vekt over hele kjøretøyets bredde 

samt praktisk tilgang på grunn av seng som 
kan slås sammen og justeres i høyden. Hvis 

lasten er fordelt riktig, får du alt dette uten at 
det går ut over kjøreegenskapene. Det sørger 

den gjennomtenkte planløsningen for.

Høydepunkter
  Opptil 4 soveplasser

  Motorsykkelholder (ekstrautstyr)

  Stor bakluke

Med holdere for motorsykler er dette en perfekt 
kombinasjon av transport og oppholdsrom.

SPORT&FUN 480 QL. Sammen med 
de gjennomtenkte plasseringene 
av surreanretningene gjør holderne 
(ekstrautstyr) at motorsykkelen din 
er best mulig sikret når du kjører. For 
enkel lasting kan du også få en integrert 
påkjøringsrampe (ekstrautstyr).

SPORT&FUN 480 QL. Gulvbelegget i vinyl 
er av høy kvalitet, tåler en støyt og ser fint 
ut selv etter mange års bruk.

PRØV VÅR KONFIGURATOR
configurator.knaus.com/no
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SPORT&FUN 480 QL. Den praktiske kvadratiske 
puffen har sin faste plass under kjøleskapet. Ved 
behov kan den brukes som sitteplass, dessuten gir 
den ekstra oppbevaringsplass under lokket.

SPORT&FUN 480 QL. Enkel lading. Akkurat der 
man trenger det: 230 V stikkontakt og USB-
kontakt. På den integrerte hylla er det plass til 
fjernkontroll og briller.

SPORT&FUN 480 QL. Interiør med tidsriktig design, gulv i yacht-look og 
praktiske utstyrsdetaljer gjør dette til en stilig og praktisk vogn.

SPORT&FUN 480 QL. 
Komfyr med 3-bluss 

av høy kvalitet. Å lage 
espresso, koke pasta og 

lage saus samtidig er 
ingen sak – takket være 

solid støpejernsrist er 
denne komfyren meget 

stabil.

SPORT&FUN 480 QL. Det store kjøleskapet 
har fryseboks som standardutstyr og 
automatisk valg av energikilde (AES-funksjon) 
for matvarene dine.

SPORT&FUN 480 QL. Det langsgående kjøkkenet ser ikke bare 
stilig ut, men har også masse oppbevaringsplass. Høykvalitets 

interiør Samtlige møbelhåndtak er laget av stål 
Den robuste HPL overflaten er lette å holde ren samt ripesikker. 

Gå i fjellet eller surfe på stranden. Det er alltid moro med 
SPORT&FUN. Og etter en dag full av opplevelser, gleder 
man seg til en avslappende kveld.

HELT TOPP 
FOR DEN AKTIVE

SITTEGRUPPEVARIANTER
L-formet sittebenk   480 QL

KJØKKENVARIANTER
Langsgående kjøkken   480 QL

L-formet sittebenk

Komfortabel

SPORT&FUN

FINN UT MER PÅ 
knaus.com/sportfun
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SPORT & FUN 480 QL. Plassbesparende 
hjørneservant, romslig speilskap, dreibart toalett: 
Dette badet er vidunderlig romslig.

SPORT & FUN 480 QL. God plass for en 
avslappende ferieopplevelse. Her er hver 
vinkel og hvert hjørne brukt.

Sove uforstyrret og våkne uthvilt neste dag i den perfekt 
integrerte tverrgående sengen. Fra sengen kan du gå rett inn 
på badet og starte dagen med en dusj. Helt herlig!, ikke sant?

REN OG SKJÆR FERIEGLEDE 
HVER ENESTE DAG!

tverrgående seng

Behagelig

SENGEVARIANTER
2-4 Sovemuligheter  480 QL

BADEROMSVARIANTER
Kompakt baderom  480 QLSPORT&FUN 480 QL. Som et alternativ kan du også velge en høydejusterbar seng med 

forseggjort reguleringsmekanisme. Når sengen er i høyeste posisjon, kan den brukes 
som soveplass selv om garasjen har full transportkapasitet.

SPORT&FUN 480 QL. Salongsofaen leveres 
med skreddersydd polster og kan bygges 
om til en komfortabel dobbeltseng med et 
par håndgrep.

kompakt baderom

Multifunksjonelt

SPORT & FUN 480 QL. 
Badet kan enkelt 

utvides med et dusjkar 
(valgfritt). Når badet er 

utvidet med dusj, får du 
også et dusjhode av høy 
kvalitet inklusive holder 
ved siden av døra – klar 

til bruk i dusjkaret.

SPORT&FUN 480 QL. Gasstrykkfjærene gjør at det går lekende lett å slå 
opp de tverrgående sengene (standardutstyr). Og oppbevaringsplassen 
under dem er alltid lett tilgjengelig.

SPORT&FUN

FINN UT MER PÅ 
knaus.com/sportfun
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SPORT
DEN VELUTSTYRTE

FINN UT MER PÅ 
knaus.com/sport 

FÅS OGSÅ SOM  
KAMPANJEMODELL

  

Du finner informasjon om denne 
 modellen i en egen brosjyre og på

 knaus.com/sport-epower-selection

1.100-2.000 kg 
Maksimal tillatt vekt 3-6 Sovemuligheter 15 Planløsninger
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SPORT

232 - 250 cm

257 cm

605 - 865 cm

PLANLØSNINGERPLANLØSNINGER
OG FAKTAOG FAKTA

Naturelskere som reiser alene, oppdagelsesreisende 
par eller storfamilier: SPORT har mange forskjellige 
planløsninger og et enestående forhold mellom pris 
og kvalitet. Her kan alle realisere feriedrømmen. Topp 
bokomfort og praktiske detaljer får du selvfølgelig 
med på kjøpet.

Høydepunkter
  Enestående forhold mellom pris og kvalitet

  Mange forskjellige senge-, baderoms- og  
kjøkkenløsninger

  Mange planløsninger og opptil 6 soveplasser

650 UFK  

  Langsgående kjøkken
  5-6 Sovemuligheter
  Halvannen seng, Etagenbett

650 FDK  

  Langsgående kjøkken
  4-6 Sovemuligheter
  Halvannen seng, Etagenbett

580 QS  

  Langsgående kjøkken
  4-6 Sovemuligheter
  Tverrgående senger, Etagenbett

540 UE  

  Kompakt kjøkken
  4 Sovemuligheter
  Enkeltseng

540 FDK

  Langsgående kjøkken
  4-6 Sovemuligheter
  Halvannen seng, Etagenbett

500 UF  

  Kompakt kjøkken
  4 Sovemuligheter
  Halvannen seng

500 QDK  

  Langsgående kjøkken
  4-6 Sovemuligheter
  Tverrgående senger, Etagenbett

500 KD  

  Langsgående kjøkken
  4-6 Sovemuligheter
  Tverrgående senger, Etagenbett

500 FU  

  Kompakt kjøkken
  4 Sovemuligheter
  Halvannen seng

500 EU  

  Kompakt kjøkken
  4 Sovemuligheter
  Enkeltseng

460 EU  

   Kompakt kjøkken
  3 Sovemuligheter
  Enkeltseng

450 FU  

  Kompakt kjøkken
  4 Sovemuligheter
  Halvannen seng

420 QD  

  Kompakt kjøkken
  3 Sovemuligheter
  Tverrgående senger

400 QD  

  Kompakt kjøkken
  3 Sovemuligheter
  Tverrgående senger

400 LK  

  Kompakt kjøkken
  4-5 Sovemuligheter
  Klapp køye

VÅR MEST SOLGTE
CAMPINGVOGN

PRØV VÅR KONFIGURATOR
configurator.knaus.com/no
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SPORT

SPORT 420 QD. Mørk tverrved kombinert med 
lyse takskap gir et elegant preg.

SPORT 450 FU. Alt etter valg av planløsning 
finner du speil, knagger, hyller og annen 
oppbevaringsplass i møbelet ved inngangen. 
Her er det også plass til en 24" SMART-TV 
(ekstrautstyr).

SPORT 540 FDK. Det romslige 
interiøret gir plass til koselige 
kvelder med spill og moro. 
Den moderne designen med 
lyse detaljer skaper en koselig 
atmosfære.

SPORT 540 FDK. På det langsgående 
kjøkkenet er det god plass til mesterkokker. 

Platen på bakveggen beskytter mot sprut 
og er lett å rengjøre. 

SPORT 540 FDK. Reise 
eller stå stille? Med 
AES-funksjonen kan 
absorpsjonskjøleskapet 
også drives på gass i 
lengre tid, helt uten 
ladestrøm.

SPORT 540 FDK. Skuffer med fullt uttrekk. 
De kan trekkes så langt ut at man kommer 
til helt bakerst i skuffene.

Moderne interiørdesign og en koselig spiseplass med 
god plass til bena. Her er det fint å sitte sammen.

PLASS TIL 
HELE FAMILIEN

langsgående kjøkken

Stort

dinette

Behagelig

 U-formet sittegruppe

Stor

SITTEGRUPPEVARIANTER
Dinette  400 QD, 420 QD, 460 EU,  
 500 KD, 500 QDK, 540 FDK,  
 650 FDK
Dinette & Halvt spisebord  400 LK
U-formet sittegruppe   450 FU, 500 UF, 500 EU,  

500 FU, 540 UE
Salong-sittegruppe  580 QS
U-formet sittegruppe &  650 UFK 
Halvt spisebord 

KJØKKENVARIANTER
Kompakt kjøkken   400 LK, 400 QD, 420 QD,  

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

Langsgående kjøkken   500 KD, 500 QDK, 540 FDK,  
580 QS, 650 FDK, 650 UFK

salong-sittegruppe

Behagelig
FINN UT MER PÅ 
knaus.com/sport 

kompakt kjøkken

Plassbesparende
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SPORT

SPORT 540 FDK. I planløsning med 
halvannen seng grenser sengen opp mot 
badet, slik at plassen utnyttes helt til siste 
centimeter.

SPORT 400 LK. 
Den perfekt integrerte 
servanten gir en 
forlenget benk. Med dusj 
(valgfritt) forvandles 
badet til et dusjkabinett 
med et par enkle 
håndgrep.

SPORT scorer høyt på oppbevaringsplass 
og opptil 6 soveplasser med køyeseng og 
ombygd sittegruppe. Slik har alle sin egen 
seng, og på baderommet er det nok plass 
til alt du måtte trenge.

HER FÅR ALLE
PLASS!

SPORT 540 FDK. I det romslige underskapet finner du ekstra 
mye oppbevaringsplass, og hele familien er glad for det store 
speilet. Perfekt for å starte dagen med et smil.

SPORT 500 KD. 
For planløsning 
med korseseng og 
barnesenger er badet 
svært romslig og har 
separat dusj.

køyeseng

Familievennlig

fast baderom

Stort

hjørne baderom

Plassbesparende

langsgående baderom

Romslig

komfortbad

Gjennomtenkt

SENGEVARIANTER
3 Sovemuligheter   400 QD, 420 QD
4 Sovemuligheter  450 FU, 460 EU, 500 EU, 

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

580 QS, 650 FDK
5-6 Sovemuligheter  650 UFK

BADEROMSVARIANTER
Hjørne baderom 400 QD
Komfortbad  400 LK, 420 QD, 460 EU,  

500 EU, 500 QDK, 540 UE,  
650 UFK

Langsgående baderom  450 FU, 500 FU, 500 UF,  
 540 FDK, 650 FDK
Fast baderom 500 KD, 580 QS

halvannen seng

Komfortabel

tverrgående seng

Behagelig

SPORT 540 FDK. I de øverste etasjene føler 
de minste seg nesten som i ei trehytte. Optimal 
trygghet for alle foreldre med fallbeskyttelse og 
fastmontert stige.

SPORT 540 FDK. I det store klesskapet ved 
siden av køyesengen er det plass til hele 

feriegarderoben til Lotte. FINN UT MER PÅ 
knaus.com/sport 

enkeltsenger

Store
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SÜDWIND
CAMPINGVOGN-IKONET

FINN UT MER PÅ 
knaus.com/suedwind

FÅS OGSÅ SOM 
KAMPANJEMODELL 

  

Du finner informasjon om denne 
modellen i en egen brosjyre og på 

 knaus.com/60years-sondermodelle

1.300-2.500 kg 
Maksimal tillatt vekt 3-6 Sovemuligheter 16 Planløsninger
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SÜDWIND

257 cm

232-250 cm

647-865 cm

CAMPINGVOGN-IKONET
SOM ALLE LIKER

PLANLØSNINGER
OG FAKTA

500 QDK  

   Langsgående kjøkken
  5-6 Sovemuligheter
  Tverrgående senger, Køyeseng

En av de første campingvognmodellene og en 
bestselger helt frem til i dag: SÜDWIND har nå 
i snart 60 år gledet ferierende med stadig nytt 
utstyr, innovativ teknologi og tidsriktig design.

540 UE

  Langsgående kjøkken
  3 Sovemuligheter
  Enkeltseng

540 FDK

  Langsgående kjøkken
  5-6 Sovemuligheter
  Halvannen seng, Køyeseng

550 FSK

  Langsgående kjøkken
  5-6 Sovemuligheter
  Halvannen seng, Køyeseng

650 FSK

  Langsgående kjøkken
  5-6 Sovemuligheter
  Halvannen seng, Køyeseng

580 QS  

  Langsgående kjøkken
  5-6 Sovemuligheter
  Tverrgående senger, Køyeseng

650 PXB

  Panoramaküche
  3 Sovemuligheter
  Queen size seng

650 PEB

  Panoramaküche
  3 Sovemuligheter
   Enkeltseng

650 UX

   Vinkelkjøkken
  4 Sovemuligheter
  Queen size seng

Høydepunkter
  3 Planløsninger som standard uten gass

  Lys og moderne interiørdesign

  En bestselger i årevis

450 FU  

  Kompakt kjøkken
  4 Sovemuligheter
  Halvannen seng

460 EU  

  Kompakt kjøkken
  4 Sovemuligheter
  Enkeltseng

500 EU  

  Kompakt kjøkken
  4 Sovemuligheter
  Enkeltseng

500 FU  

  Langsgående kjøkken
  4 Sovemuligheter
  Halvannen seng

500 PF

   Panoramaküche
  3 Sovemuligheter
  Halvannen seng

500 UF  

  Langsgående kjøkken
  4 Sovemuligheter
  Halvannen seng

420 QD  

  Kompakt kjøkken
  3 Sovemuligheter
  Tverrgående senger

standard med E.POWER-pakke uten gass.
Du finner mer informasjon om dette på side 13.

PRØV VÅR KONFIGURATOR
configurator.knaus.com/no
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SÜDWIND

SÜDWIND 650 PXB. Så komfortabel kan en 
sittegruppe være: Gled deg over mer plass for 
bena, og len deg tilbake. 

SÜDWIND 540 UE. Panorama-taket gir deg 
en fantastisk utsikt fra sittegruppen. Perfekt 
ferie i alle vær.

SÜDWIND 580 QS. Når hele 
familien vil klippe og lime, er 
det mer enn nok plass i den 
romslige dinetten. Det lyse, 
varme interiøret og de mange 
vinduene gir en enestående 
romfølelse.

SÜDWIND 650 FSK. På det langsgående 
kjøkkenet står kjøleskapet separat ved siden av 
kjøkkenbenken og kan åpnes i begge retninger. 
I stekeovnen (ekstrautstyr) kan du varme 
rundstykkene til frokosten.

SÜDWIND 460 EU.  
Kjøleskap som 

er integrert i 
kjøkkeninnredningen, 

masse 
oppbevaringsplass 

og gassbluss: Her 
har du alt du trenger, 

og det ekstra 
plassbesparende.

SÜDWIND 650 PXB. I panoramakjøkkenet brukes hele kjøretøyets 
bredde, slik at oppbevarings-og benkeplassen blir maksimal. Det store 
vinduet ved kjøkkenelementet gir en enestående romfølelse.

Mens flotte retter trylles frem på det velutstyrte kjøkkenet, 
innbyr de lyse møblene og den koselige sittegruppen til 
avslapping. I de praktiske overskapene har du alltid bøker, 
brettspill og klær innen rekkevidde.

LAGE MAT 
OG SLAPPE AV 
I MODERNE OMGIVELSER

Vinkelkjøkken

Romslig

panoramakjøkken

Perfekt

Kompakt kjøkken

Plassbesparende

Langsgående kjøkken

Stort

U-formet sittegruppe

Stor

salong-sittegruppe

Behagelig

SITTEGRUPPEVARIANTER
Dinette  420 QD, 460 EU, 500 QDK
U-formet  450 FU, 500 EU, 500 FU, 500 UF,  
sittegruppe 540 UE, 650 UX, 650 PXB, 650 PEB
Salong-sittegruppe  500 PF, 550 FSK, 580 QS, 650 FSK

KJØKKENVARIANTER
Kompakt kjøkken   420 QD, 450 FU, 460 EU, 500 EU
Vinkelkjøkken  650 UX 
Langsgående  500 FU, 500 UF, 500 QDK, 540 UE, 
kjøkken  540 FDK, 550 FSK, 580 QS, 650 FSK
Panoramakjøkken  500 PF, 650 PXB, 650 PEB

dinette

Behagelig

FINN UT MER PÅ 
knaus.com/suedwind
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SÜDWIND

SÜDWIND 540 UE. Ekstra praktisk 
med perfekt integrert servant med 
forlenget benk og benktoalett. 

SÜDWIND 650 PXB. Den eksklusive queen size-sengen er komfortabel og tilgjengelig 
fra begge sider. Myke paneler av imitert skinn gir en elegant atmosfære.

I SÜDWIND kan du velge mellom mange 
forskjellige senge- og baderomsløsninger. 
Men det er alltid komforten og de praktiske 
løsningene som gjelder.

UTHVILT 
OG KLAR 
FOR EN 
NY DAG

SÜDWIND 500 FU. En ekte klassiker som 
føyer seg inn i planløsningen og sparer 
plass. Bad og seng er plassert ved siden 
av hverandre og frigjør ekstra plass til 
oppholdsrommet.

SÜDWIND 580 QS. Hier Her har du ekstra mye 
plass, stor servant og separat dusj.

SÜDWIND 580 QS. Sengene er plassert 
slik at man kan trekke seg litt tilbake. 
Hvert barn har sitt eget lille område, 
likevel er de sammen.

SENGEVARIANTER
3 Sovemuligheter   420 QD, 500 PF, 540 UE, 650 PXB, 

650 PEB
4 Sovemuligheter 450 FU, 460 EU, 500 EU,  
 500 FU,500 UF, 650 UX
5-6 Sovemuligheter 500 QDK, 540 FDK,  
 550 FSK, 580 QS, 650 FSK

BADEROMSVARIANTER
Komfortbad  420 QD, 460 EU, 500 EU,  
 540 UE, 650 UX
Langsgående 450 FU, 500 FU, 500 UF, 500 PF,  
baderom  540 FDK, 550 FSK, 650 FSK
Baderom  500 QDK, 580 QS
Fast baderom  650 PXB, 650 PEB

SÜDWIND 540 UE. Den uttrekkbare 
rammen (valgfritt) gir deg en behagelig 
dobbeltseng.

Queen size seng

Eksklusiv

baderom

Eksklusivt

fast baderom

Stort

langsgående baderom

Romslig

Tverrgående senger

Behagelig

Halvannen seng

Komfortabel

Enkeltseng

Store

 køyeseng

Familievennlig

komfortbad

Gjennomtenkt

SÜDWIND 650 PXB. Badet bak utnytter 
plassen perfekt ved å bruke hele bredden 
innvendig. Slik får du plass til et separat, 
romslig dusjkabinett.

FINN UT MER PÅ 
knaus.com/suedwind
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AZUR
EN OVERRASKELSE

FINN UT MER PÅ 
knaus.com/azur 1.500-2.000 kg 

Maksimal tillatt vekt 4-6 Sovemuligheter 4 Planløsninger

NEW
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AZUR

698-758 cm

272 cm

231 cm

TIDSRIKTIG DESIGN 
OG SPENNENDE 
UTFORMING 

PLANLØSNINGER
OG FAKTA

Et drømmehjem. AZUR imponerer med 
skråstilte møbler og har fokus på komfort. Både 
innvendig og utvendig har den en enestående 
dynamisk lyssignatur. Solide materialer og 
gjennomtenkte, funksjonelle løsninger gjør 
denne campingvognen til et sted du virkelig kan 
føle deg som hjemme.

Høydepunkter
  Dynamisk LED-stemningslys

  FoldXpand i front og hekk

  FibreFrame

500 FU  

  Langsgående kjøkken
  4 Sovemuligheter
  Halvannen seng

500 EU  

  Langsgående kjøkken
  4 Sovemuligheter
  Enkeltsenger

460 EU  

  Kompakt kjøkken
  4 Sovemuligheter
  Enkeltsenger

540 UE  

  Langsgående kjøkken
  5-6 Sovemuligheter
  Enkeltsenger

PRØV VÅR KONFIGURATOR
configurator.knaus.com/no
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AZUR

AZUR 500 FU. Her finner du oppbevaringsplass både 
integrert i Smart-Wall og bak putene. Klaffen kan også 
brukes som en utvidelse av benkeplaten og har en 
integrert stikkontakt for eksempel til kaffetrakteren.

AZUR 500 FU. Under glasslokket med soft-close-
funksjon finner du koketoppen med jernrist. Her står 
både espressokanner og store kjeler og panner stødig.

AZUR 500 FU. Når det gjelder mat, er faktisk også 
utseende viktig. Og i AZUR gjelder det i aller høyeste 
grad: Det minimalistiske designkjøkkenet har 
stemningsbelysning i skuffene, benk av høy kvalitet og 
stilig kjøleskap som kan åpnes i begge retninger. Her 
er funksjonelle løsninger og design tatt godt hånd om.

AZUR 500 FU. De 
romslige skuffene har 
fullt uttrekk slik at det 
er lett å legge i ting og 
holde orden.

AZUR 500 FU. I LED-stemningslys med 
dynamisk lyssignatur viser interiøret seg fra 
sin beste side . Den skrå møbelkonstruksjonen 
skaper en åpen synsakse gjennom hele rommet.

AZUR 500 FU. Tidsriktig design for maksimalt velvære. Kjempekoselig: Den behagelige 
U-formede sittegruppen har SmartWall med stofftrekk, overflater av høy kvalitet og 
dynamisk LED-stemningslys. Her føler du deg hjemme med én gang.

Med åpne synsakser, stilig design og enestående lyskonsept 
blir den store bodelen til en fryd for øyet. 

NOE SÅ BEHAGELIG  
OG NYTENKENDE!

kompakt kjøkken

Plassbesparende

SITTEGRUPPEVARIANTER
U-formet sittegruppe   460 EU, 500 FU,  

500 EU, 540 UE

KJØKKENVARIANTER
Kompakt kjøkken 460 EU
Langsgående kjøkken    500 FU, 500 EU, 540 UE

U-formet sittegruppe

Stor

AZUR 500 FU. I AZUR 
har nye moderne 
oppbevaringløsninger 
gjort det mulig å frigjøre 
mye plass, selv i høyden. 
Er det ikke flott?

FINN UT MER PÅ 
knaus.com/azur

langsgående kjøkken

Stort
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AZUR

I soveområdet finner du den samme koselige designen og indirekte lys 
og vegger med stofftrekk sørger for en behagelig atmosfære. Badet 
overbeviser med moderne servant og godt med oppbevaringsplass.

VÅKNE  
MED ET SMIL

halvannen seng

Komfortabel

SENGEVARIANTER
4 Sovemuligheter 460 EU, 500 FU, 500 EU
5-6 Sovemuligheter 540 UE

BADEROMSVARIANTER
Komfortbad 460 EU. 500 EU, 540 UE
Langsgående baderom  500 FU

langsgående baderom

Romslig

enkeltsenger

Store

AZUR 500 FU. I de intelligent skjulte 
rommene er det masse plass til 
yndlingsbøker, tidsskrifter eller klær.

AZUR 500 FU. I vår halvannen seng kan du strekke deg helt ut. Sengen har 
stemningslys langs sokkelen og ekstra oppbevaringsplass under sengen.

AZUR 500 FU. 2 blir til 4: Den store 
U-formede sittegruppen kan med et par 
håndgrep bygges om til en koselig stor 
liggeflate. Slik får du to separate soveplasser 
for inntil 4 personer i din AZUR.

AZUR 500 FU. Servant, romslige hyller og et bredt 
speil med stemningsbelysning – det langsgående 
baderommet i AZUR overbeviser med moderne 
design og godt med oppbevaringsplass.

AZUR 500 FU. Benketoalettet er lett å rengjøre, 
og på veggen bak er det ekstra skapplass. Her 
er det praktisk å oppbevare sjampo, dusjsåpe og 
håndklær.

AZUR 500 FU. Toalett med merverdi. Enda mer 
oppbevaringsplass har du på det separate toalettet. 
På grunn av den integrerte klesstangen og den 
valgfrie dusjen (ekstrautstyr) kan dette rommet 
brukes på mange forskjellige måter.

komfortbad

Gjennomtenkt
FINN UT MER PÅ 
knaus.com/azur
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HAR DU EN FERIEDRØM?
VI GIR DEG MULIGHETENE!
KNAUS står ikke bare for fritidskjøretøyer av høy kvalitet, men også for 
gleden over camping. Nyt våre enestående merker og se alle de varierte 
tilbudene som gjør den fineste tiden på året enda mer fargerik. Dra fordel 
av tilbudene våre, for eksempel mein.KNAUS Kundenclub, Fanshopen og 
tjenestene som utleieportalen RENT AND TRAVEL kan tilby.

GODT 
FORHANDLERNETTVERK 
Mer enn 450 merkepartnere i over 30 land over hele 
verden: Dette store forhandlernettverket bidrar til 
at våre kunder er så fornøyde. Du kan vente deg 
kompetent rådgivning, vennlig service og spennende 
arrangementer. Oppgi postnummeret ditt i søk etter 
forhandler og finn nærmeste KNAUS-forhandler 
med et par klikk. 

FINN EN FORHANDLER
haendler.knaus.com

FINN BRUKERVENNLIGE 
PLANLØSNINGER
På vei mot en perfekt følgesvenn på reisen er det 
en del spørsmål som må avklares: Hvor mange 
soveplasser trenger du? Hvor stor kan eller må 
din KNAUS være? Har du en finansiell ramme? Vår 
planløsningsvelger er intuitivt oppbygd og fører deg 
gjennom de viktigste punktene på et par sekunder, 
slik at du finner det kjøretøyet som passer til deg. 

FINN DIN PLANLØSNING HER:
floorplanfinder.knaus.com

VÅR KONFIGURATOR  
GJØR DET ENKELT FOR DEG!
Med hvert klikk kommer du nærmere drømmen om 
en egen KNAUS. 

PRØV VÅR KONFIGURATOR
configurator.knaus.com/no

mein.KNAUS 
KUNDEKLUBB 
Få mange fordeler, f.eks. eksklusive kampanjer 
og gode rabatter hos samarbeidspartnerne våre! 
Som klubbmedlem blir du invitert til vårt årlige 
kundetreff, og to ganger i året får du vårt informative 
kundemagasin INSIDE med underholdende 
reportasjer fra campingverdenen i posten. 
Medlemskapet er 100 % gratis for alle KNAUS-kunder.

OPPLEV KUNDEKLUBBEN
mein.knaus.com

KNAUS 
FANSHOP
Har du lyst på en liten handletur? I vår fanshop finner 
du et stort utvalg av artikler som gjør reising enda 
bedre. Vi har attraktive moteklær for damer og 
menn, spennende spill, nøkkelringer og mye mer. Her 
finner alle noe de liker.

SJEKK UT VÅR FANSHOP
shop.knaus.com

FRANKANA 
FREIKO 
For at du virkelig skal nyte ferien din, er det et 
par ting du bør ha på campingplassen. Her er 
kvalitetsproduktene fra vår partner Frankana 
Freiko til å stole på. På shop.knaus.com kan du 
se det store tilbudet i vår fanshop. All informasjon 
og priser på Frankana Freiko finner du på  
www.frankanafreiko.de

1 Gassadaptersett | Art-Nr. 651/026 
2 Krus med hank sett med 4 | Art-Nr. 651/020  
3 Campingbord | Art-Nr. 51 016  
4 Servise Cosmic Blue, 9 deler | Art-Nr. 51 014 

5 Campingstol | Art-Nr. 651/019 
6 Fotstøtte | Art-Nr. 601/143 
7 Kjelesett 9 deler | Art-Nr. 51 013

* Basispakken inneholder følgende: 1x Nano-gelpad av metall, 1x 
magnetkrok og 1x kupong med en individuell gavekortkode. Med 
koden kan du bestille / få levert en metallmatte BLACK (20 x 27 cm) 
+ en metallist BLACK (25 cm)

TEST DRØMMEKJØRETØYET 
DITT PÅ FORHÅND! 
Vil du kjøpe fritidskjøretøy, men har lyst til å teste om det virkelig 
passer til deg? Da kan du benytte deg av tilbudet RENT AND TRAVEL. 
Ved de over 180 profesjonelle utleiestasjonene i Tyskland kan du velge 
mellom over 2 200 kjøretøyer med mange forskjellige planløsninger 
i 11 kjøretøykategorier. Få rådgivning om de enkelte kjøretøyene fra 
ekspertene våre, og opplev en uforglemmelig reise til et topp forhold 
mellom pris og ytelse.

Mer informasjon på www.rentandtravel.de  

SILWYREADY  
SÅ DU KAN SLAPPE AV
Med magnetsystemet fra silwy® sklir ikke glass og 
kopper rundt omkring når du kjører. Motpolene av 
metall sørger for at serviset holder seg på plass. På 
denne måten får du en trygg reise uten klirrelyder. 
Nano-padsene av metall kan festes på forskjellige 
gjenstander og tas av igjen, slik at du kan bruke 
dem akkurat der du trenger dem mest. silwyREADY 
basispakken* er standardutstyr for alle nye KNAUS-
kjøretøy. Mer informasjon på www.silwy.de/ready

PÅ NETT
OG PÅ TUR

MER INFORMASJON
KNAUS.COM
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Du får også katalogen vår for bobiler og 
camper vans. Se dessuten våre kampanje- og 
jubileumsmodeller i separate brosjyrer!

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

Alt av modeller på:
knaus.com

Vi tar forbehold for evt. mangler og trykkfeil. Opplysninger angående levering, mål og vekt samt utseende svarer til 
det som var kjent da katalogen gikk i trykken (01/2023). Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer som gjelder 
utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Innhent informasjon hos en autorisert KNAUS-forhandler før 
du kjøper kjøretøyet. Opplysninger om leveringsdetaljer, mål, vekt og utseende tilsvarer det som er gjeldende ved 
tidspunkt for trykksaksutgivelse (01/2023). Det tas forbehold om at det kan tilkomme endringer i utrustning, tekniske 
data, serieomfang og priser. Det tas videre forbehold om tekniske endringer innenfor konstruksjonsmessige rammer 
så lenge disse tjener den tekniske utviklingen og tjener kundens interesse. Det tas dertil forbehold om mindre avvik 
i f. eks. farger eller andre beskaffenheter gjeldende også etter kontraktskriving. Bilder viser til dels ekstrautstyr 
som kan leveres mot tillegg i pris. Bilder kan også vise utstyrsdetaljer av prototyper eller varianter som ikke alltid 
tilsvarer den angitte modellutgaven og som ikke er tilgjengelig som ekstrautstyr. Fargeavvik kan forekomme gjennom 
trykkeprosessen. Før et kjøp bør du innhente omfattende råd og opplysninger av din KNAUS forhandler om detaljer ved 
de forskjellige standard modellene. Det kan forekomme at dekor og design som er avbildet i katalogen ikke alltid er i 
samsvar med leveringstilbudet. Vær også oppmerksom på detaljer i den aktuelle prislisten, spesielt gjelder dette vekt, 
lastemuligheter og toleranser. Ettertrykk/kopiering, dette gjelder også for mindre avsnitt, er kun tillatt etter skriftlig 
tillatelse fra Knaus Tabbert AG.

CA
M

PI
N

G
VO

G
N

ER
 2

02
3

01/23


	00_Titel-NO
	00a_NO
	01_NO
	01a_NO
	01b_NO
	02_NO
	03_NO
	04_NO
	05_NO
	06_NO
	19_NO
	NO

