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AUTOCAMPERE 
OG CAMPER VANS



HVelkommen til en verden med KNAUS. Undervejs til 
nye destinationer og alligevel altid hjemme. Ferie for to eller 
familieferie, uanset hvad du vælger har vi et køretøj der passer.

HJEMME OVERALT 
DEN SKØNNESTE 
MÅDE AT REJSE PÅ

Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og børne sovepladser. Sovepladserne har ikke de samme 
mål. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din KNAUS forhandler om sengemål i vognen, så du kan beslutte, om vognen er 
egnet til det antal personer (voksen/børn) du ønsker.

Modellerne kan være vist med ekstraudstyr, som kan leveres mod merpris.

48 VAN TI
56 VAN TI PLUS
64 L!VE TI 
72 SKY TI

18 VAN I
26 L!VE I
34 SUN I

112 BOXSTAR
122 BOXLIFE
132 BOXDRIVE

INTEGREREDE 
AUTOCAMPERE

DELVIST INTEGREREDE 
AUTOCAMPERE

CAMPER 
VANS

DELVIST INTEGREREDE 
MED HEJSESENG

80 VAN WAVE 
88 L!VE WAVE
96 SKY WAVE

fra side 12 fra side 42 fra side 104

Forklaring til køretøjsbetegnelse.
Midtersiddegruppe (M), Enkeltsenge (E) og garage (G) - f.eks. 
SKY TI 700 MEGMidtersiddegruppe (M), Enkeltsenge (E) og 
garage (G) - f.eks. SKY TI 700 MEG

Siddegruppe 
D Dinette 
L L-Siddegruppe 
M Enkelt sæde

Seng
E Enkeltsenge 
F Fransk seng
Q Tværvendt seng 
X Queensseng

Varianter 
G Garage
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HVAD DER FORBINDER OS
OG BRINGER OS FREM TIL 
MÅLET

Med stor entusiasme sørger vi hos KNAUS siden 1960 for 
uforglemmelige ferieoplevelser. Vi vil ikke kun leve op til dine krav, 
men også overgå dem. Derfor udvikler vi kontinuerligt innovative 
teknologier for at give dig en enestående feriefornemmelse. I hvert 
af vores køretøjer sidder præcisionen af passionerede medarbejdere 
og erfaringer fra over 60 års arbejde med campingvogne. 

VI HAR MODTAGET FLERE END 
50 PRISER
KNAUS står for kvalitet. Det er ikke bare os, der 
siger det: Talrige priser bekræfter os i det, vi laver 
hver dag. Vores udmærkelser driver os til at yde vores 
bedste igen og igen. Det deler vi naturligvis meget 
gerne med vores kunder. En komplet kronik af vores 
priser kan findes på 

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/auszeichnungen

*For alle fritidskøretøjer af mærket KNAUS yder vi 10 års tæthedsgaranti på det af os fremstillede karrosseri inden for rammerne af vores 
gældende garantibetingelser fra tidspunktet for køretøjets udlevering. 

SERVICE
OS KAN MAN STOLE PÅ
Man kan stole på vores produkter og servicepartnere. I alle vores KNAUS-vogne 
er det en del af standardudstyret at nå sikkert frem til målet. Derfor giver vi 
10 års tæthedsgaranti* på alle vores produkter, og vi anvender udelukkende 
elementer af høj kvalitet, som du har glæde af i mange år. Vores kompetente 
forhandlere står gerne til rådighed med deres serviceværksteder og tilpassede 
tjenesteydelser. Derudover modtager du på alle deltagende støttepunkter af 
MAN TRUCK&BUS alle serviceydelser, reparationer, vedligeholdelse og pleje 
af din autocamper eller camper van-opbygning – helt uafhængigt af, hvilken 
undervogn du kører.

MERE INFORMATION ONLINE
haendler.knaus.com

TOPMODERNE 
PRODUKTION
På vores udviklingssted i Jandelsbrunn i Bayern 
designer vores team nye køretøjer, tester 
innovative teknologier og skaber igen og igen 
revolutionerende nyheder, som vi mener, giver nye 
impulser til campingvognsbranchen. Så snart en 
prototype lever op til vores høje krav, begynder den 
seriemæssige fremstilling. Dette sker på vores to 
topmoderne produktionsfabrikker i Mottgers i Hessen 
i Tyskland og Nagyoroszi i Ungarn. Avancerede 
produktionsanlæg gør det muligt, at vi kan reagere 
fleksibelt på nye produktionsprocesser. 

INNOVATION 
PÅ ALLE NIVEAUER 
Hos KNAUS står hjulene aldrig stille. Vi ønsker at begejstre dig igen og igen 
- uanset om det er med revolutionerende teknologier, omfangsrige ny- og 
videreudviklinger inden for letvægtsteknologi eller fleksible og bæredygtige 
løsninger. Alle resultater gør det muligt for os kontinuerligt at optimere vores 
produkter og fuldt ud udnytte deres potentiale. På den måde realiserer vi 
vores vision om at revolutionere køretøjsbranchen. Ved alle innovationer er 
vi drevet af at ville give dig den bedste ferieoplevelse.

MERE INFORMATION ONLINE
knaustabbert.de/innovation

MED LIDENSKAB 
TIL ARBEJDET
Hos os er mennesket i centrum. Derfor investerer vi kontinuerligt 
i vores medarbejdere og vores fabrikker. Vores produktionsanlæg 
er tilpasset til medarbejdernes individuelle behov. Vores team 
udmærker sig ved tillid, respekt og stærkt sammenhold. Som top-
arbejdsgiver inden for campingvognsbranchen glæder vi os altid over 
nye „feriemagere“ og uddanner inden for forskellige erhverv. 

MERE INFORMATION ONLINE
knaustabbert.de/karriere
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Vi bygger møbler, som skaber et godt indeklima. 
Kravene til møblerne i vores autocampere og camper 
vans er særdeles høje. Derfor anvender vi materialer af 
høj kvalitet, robuste konstruktioner og teknologier, som 
begejstrer hele livet.

Stabil & nøjagtig. Med kompleks 
dyvelteknologi opnår vi en meget høj 
pasnøjagtighed og en langt mere stabil 
møbelkonstruktion. Derudover bruger 
vi massive aluminiumsprofiler, som ikke 
bare gør møblerne mere stabile, men også 
mærkbart lettere (modelafhængigt).

HØJ 
MATERIALEKVALITET 
Høj materialekvalitet er grundlaget for 
maksimal holdbarhed. Derfor monterer vi 
for eksempel massive gitterriste, ridsefaste 
vaske i rustfrit stål, ekstra modstandsdygtige 
HPL-overflader og meget mere.

OVERBLIK
& HIGHLIGHTS

FLOTTE 
MATERIALER

Avanceret møbeldesign. Luftcirkulation er en af 
hovedforudsætningerne for et behageligt og sundt 
indeklima (modelafhængigt).

Loftsskabe. De konstrueres særdeles stabilt og 
monteres med afstand til væggene. Resultatet: 
Luften kan cirkulere uhindret bag skabene. 
Kondensdannelse i skabene forhindres og tøjet og 
fødevarer forbliver altid behageligt tørt og friskt. 

Loftsskabe. Alle møbler er ventileret bagpå således, 
at varmeanlægget kan opfylde sin optimale funktion. 
De åbne ventileringsudskæringer sørger for en 
perfekt cirkulation af den varme luft og dermed for 
dejlig varme i vognen.

Soft-Close. Lågerne med soft-close lukker stille 
og roligt og låser automatisk. I de store skuffer kan 
du takket være fuldt udtræk og soft-close nemt 
opbevare tingene. Og de lukker naturligvis også 
helt stille i (på tværs af modelserierne).

Afslappet & behageligt. For at du altid kan 
starte godt på en begivenhedsrig dag sætter vi 
højeste prioritet på designet af soveområdet.

De 5-zonede EvoPore madrasser  
forkæler dig ikke kun med fremragende sovekom-
fort, men imponerer også med exceptionel lang 
levetid. (på tværs af modelserierne). Endnu mere 
eksklusiv sovekomfort sikres ved den tilvalg af 
WaterGel-topmadrassen.

Stræklagner. Med vores 
skræddersyede, optionelle 

stræklagner er sovekomforten 
optimeret.

Optimal lamelbund. Derfor installerer vi 
som standard lameller af høj kvalitet, hvor 
afstanden mellem lamellerne samtidig giver 
optimal stabilitet og fremragende ventilation.

MERE END EN  
AMBIENTEBELYSNING
Over alt, hvor stemningsfyldt lys gør ferien 
skønnere, anvender vi vores integrerede, 
dæmpbare ambientelys (valgfrit). Mere 
end en ambientebelysning: Lyskonceptet 
med den unikke KNAUS-signatur skaber et 
eksklusivt samlet udtryk (modelafhængigt).

SMART TV. Dine favorit serier og film har du nu 
også mulighed for at streame på ferien. Med de 

nye SMART-TV inkl. HD-tuner (tilvalg) i opholds- 
& soveområdet har du et hav af muligheder til 

rådighed.
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Møbeldekor

Hyndebetræk

Forhæng & rullegardiner DU HAR  
VALGET!
Med valget af opholdsrumsdesign giver du 
din vogn dit helt personlige interiør. Og her 
er hyndebetrækket, forhænget samt gard-
indesignet en del af opholdsrumsdesignet. 

Rejseapotek MediKit. Halsbrand, hovedpine, 
allergier: alt sammen noget, som man ikke har brug 

for – og da slet ikke i ferien. For at du kan være 
forberedt bedst muligt, medfølger ved køb af en ny 

vogn et gavekort til MediKit *, som du kan indløse 
online hos vores forsendelsespartner *. 

Gør din vogn 
hyggeligere med en 

COZY HOME-pakken 
(valgfri).

Betydelig bedre udnyttelse af 
kapaciteten ved en vægtbesparelse 
på op til 50 %. De valgfri Litium-
ion-batterier er perfekt til alle, 
der ofte opholder sig steder uden 
adgang til strøm.

VORES AUTOCAMPER 
INDGANGSDØRE 
Alle KNAUS-indgangsdøre er forsynet med en 
vejrbestandig dobbelt pakning. Derudover er de udstyret 
med et automotivt lukkesystem og kan afhængigt 
af grundrids også fås i en ekstra bred udførelse 
(autocampere).

* Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (MediKit). MediKit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.
shop. Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop.

BEHAGELIG 
SIDDEKOMFORT 
er ikke et tilvalg men tilhører standardudstyret. Uanset hvilke 
hyndestoffer du vælger, kan du stole på én ting: den optimerede 
siddekomfort er standard i alle KNAUS-autocampere og camper 
vans. Derfor er alle vores vogne udstyret med ergonomiske 
sædepuder, der passer optimalt til ryggen.

Standard stoffer er alle overbevisende med deres slidstærke 
stof og tiltalende design, der matcher den særlige møbler 
indretning.

ACTIVE LINE stoffer er meget lette at passe.  
Væsker trænger ikke længere straks ind, og de fleste pletter 
kan fjernes med en fugtig klud. 

OVERBLIK
& HIGHLIGHTS

Tilslut, fyld op, tøm: Vores ServiceBox klarer det hele. Et strømstik 
her, en afløbshane der og drikkevandstanken et tredje sted – sådan 
ser placeringen af forsyningsteknikken ud i mange autocampere, 
men ikke i vores. I alle autocampere fra KNAUS finder du den 
praktiske ServiceBox, der samler alle vigtige funktioner og 
tilslutninger centralt på et sted. For maksimal betjeningskomfort.

PRAKTISK 
SERVICEBOX

FÆLGE- & 
HELÅRSDÆK
Vores 17" alufælge i eksklusivt KNAUS 
design giver et flot og dynamisk total 
billede (valgfrit). De er saltvandbestandige 
og dermed også egnet til brug om vinteren.

HYGIEJNISK RENT VAND PÅ ET 
HVILKET SOM HELST REJSEMÅL
Det nye bluuwater-vandfilter fjerner næsten alle kim, bakterier 
og små partikler (99,999 %) fra ledningssystemet i alle Knaus 
Tabbert-vogne (standard). Den udskiftelige filterpatron med 
højeffektiv ultrafiltreringsmembran monteres lodret eller 
vandret mellem vandtank og ledningssystemet. Den har 
en filtreringskapacitet på op til 8000 liter – og takket være 
timestrip-indikatoren i vognen er det nemt at kontrollere 
den resterende brugstid. Udskiftning af bluuwater-patronen 
afhænger af brugen, men bør dog udskiftes senest efter seks 
måneder. Med Click-and-Ready-lynkoblingssystemet kan den 
nemt udskiftes uden at dryppe. 

STANDARD

SU
N

D  S I D D E KO MFO
R

T
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Maksimal sikkerhed
De moderne indvendige spornøgler glider 
meget let ind i låsen, og sidder takket være den 
glatte overflade ikke fast i bukselommerne 
(autocamper).

For maksimal haglbeskyttelse er der 
monteret High-Strength GFK-tag 

med et næsten tre gange så højt 
glasfiberindhold sammenlignet med 

standard-GFK (autocampere).

*For alle fritidskøretøjer af mærket KNAUS yder vi 10 års tæthedsgaranti på det af os fremstillede karrosseri inden 
for rammerne af vores gældende garantibetingelser fra tidspunktet for køretøjets udlevering.

CATEYE evolution baglygter. Øget køresikkerhed og unik 
KNAUS natsignatur gennem tredimensionel lysgeometri, 
dynamiske LED-indikatorlys og integreret fejlkontrol 
(autocampere).

Vi bruger udelukkende folier af høj kvalitet fra 
kendte leverandører, som fx 3M, Avery og Oracal 

(på tværs af modelserierne).

STABIL
PRO.TEC FRAME 

Pro.Tec Frame er en særdeles massiv aluprofilliste, 
som forbinder sidevæg, frontvæg, bagvæg og 

tag med hinanden. Den forbedrer stabiliteten og 
dermed også holdbarheden af hele vognen. Særligt 
plus: I Pro.Tec Frame er der inkorporeret et kammer 

til tætningsmassen. Denne kan altså ikke længere 
boble ud og der fås et rent udseende (autocamper/

modelafhængigt).

ELEGANT  
& SIKKER
ANKOMST
En ting er sikker: for at du kan stole 100 % på din vogn, er alle vores 
autocampere og camper vans fremstillet af materialer af høj kvalitet. 
Sammen med avanceret teknologi resulterer dette i gennemtænkte 
detaljer, så du er garanteret en absolut afslappet ferie.

Velocate GPS tracker**. Mere sikkerhed til din 
KNAUS. GPS-systemet arbejder med intuitiv 
app-styring og silent-alarm-funktion. I tilfælde 
af tyveri kan Velocate 2.0 hjælpe med at finde din 
KNAUS-vogn igen. GPS én har en levetid på op til 3 
måneder uden strømtilslutning. GPS-trackeren kan 
derudover udvides med Bluetooth-sensorer. På den 
måde kan du til hver en tid kontrollere temperatur 
og fyldstande via app.

Maksimalt opholdsrum ved kompakte ydre mål: To ting, som stadigvæk 
optager os i forbindelse med konstruktionen af vores vogne, men som ved 
første øjekast ikke altid synes muligt at kombinere. Men vi har fundet en 
løsning: Ved den revolutionære FoldXpand bagendekonstruktion, danner 
baglygteholderen en komplet jævn flade med bagvæggen, hvorved der inden for 
campingvognområdet fås en komplet ny, automotiv bagende. Derved er det alt 
afhængig af serie muligt at maksimere opholdsrummet ved samme udvendige 
mål eller gøre vognen endnu mere kompakt uden så meget som at rykke på en 
centimeter af den indvendige plads (modelafhængigt).

SMART CI 
HELE TEKNIKKEN  
I DINE HÆNDER

Moderne teknik. Med KNAUS smart CI 
er den centrale styring af de tekniske 
enheder både let og brugervenlig. Vores 
betjeningspanel med 4,3" kapacitiv 
touchskærm er den nemmeste måde at 
styre alle vognens funktioner centralt. Lige 
som en smartphone kan det styres intuitivt 
af brugeren ved berøring af skærmen. Så 
har du overblik over temperatur i vognen 
eller fyldstande (modelafhængig/valgfrit).

HEADUP DISPLAY
Det integrerede head-up-display sørger for 
endnu mere sikkerhed. Alle relevante data, 
som for eksempel anvisninger fra Pioneer 
navigationssystemet projiceres direkte op til 
synsfeltet (valgfrit).

NAVIGATION
specielt til autocampere og camper vans i 44 
lande: promobil camperpladsradar; sikker 
smartphone-betjening med stemmestyring; 
klart og kontrastfuldt 9"-multitouch-
display. Kompatibel med Apple CarPlay, 
Android Auto og WebLink. Integreret DAB+ 
modtager, inklusive 3 års kortopdatering.

INNOVATIV 
FOLDXPAND
BAGENDEKONSTRUKTION

**Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (valgfrit) (f.eks. dør-/vindueskontakt).
Du finder yderligere informationer på www.velocate.com eller www.knaus.com

*

OVERBLIK
& HIGHLIGHTS

** Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (f.eks. dør-/vindueskontakt). 
Du finder yderligere informationer på www.velocate.com eller www.knaus.com
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VAN I SUN I L!VE I L!VE I

VELKOMMEN HOS DE  
INTEGREREDE 
AUTOCAMPERE

Det absolute blikfang blandt camperne!  
Basiskøretøjet er komplet integreret i den specialdesignede 
boligkonstruktion. Det sørger for et individuelt og elegant udseende. 
Ud over designet vinder de fuldt integrerede også ekstra point på de 
praktiske detaljer, såsom hejsesengen i front - helt uden udbygning af 
taget og med masser af plads. Campister, som lægger mere vægt på 
luksus og boligkomfort end på dynamik, er havnet det rigtige sted.

3-Akslede 2-Akslede
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FRONTERNE
Unikt design for et markant udseende: 
Fronterne på de fuldintegrerede 
autocampere overbeviser med et 
progressivt design. Flot highlight: 
Sidepladerne under fører- og 
passagervinduet med kromapplikation  
og standardlogo (valgfrit).

Projektør

Fuld-LED

TVT+ opbygning

Langtidsholdbar

vinduesruder

Panorama 

Dybramme Chassis

ALKO Tandem

Optimalt lys og gode sigtforhold, lavt energiforbrug 
og meget lang levetid: Forlygterne med nær-, fjern- 
og kørelys i fuld LED-teknologi overbeviser over hele 
linjen, også når det gælder designet.

Den specielle opbygning bestående af 
aluminiumsplade og højkvalitets XPS-isolering betyder, 
at SUN I holder i mange år. Derudover fordeler varmen 
sig optimalt inde i vognen, og aluminiumsindervæggen 
yder den bedste beskyttelse, selv ved kraftigt uvejr.

Vores store panoramavinduesruder giver maksimale 
synsvinkler opad, nedad og til siden. Det betyder 
mere aktiv sikkerhed for dig takket være et optimalt 
overblik (på tværs af alle modelrækker). 

Det lave tyngdepunkt og det særligt stive chassis 
sørger for fremragende køre- og komfortegenskaber 
samt maksimal køresikkerhed.

OVERBLIK
& HIGHLIGHTS

BYGGET PERFEKT 
HELT FRA GRUNDEN

FREMRAGENDE
GFK-UNDERVOGN
For at beskytte bunden optimalt mod 
vejrlig, stenslag osv. har vi monteret et tykt, 
modstandsdygtigt GFK-lag (modelafhængigt).

HIGH-STRENGTH 
GFK-TAG
GFK er ikke lig med GFK. Alt efter glasfiberindholdet, varierer 
modstandskraften. Til maksimal haglbeskyttelse har vi derfor 
bestemt os for high-strength varianten med et næsten tre gange 
så højt glasfiberindhold sammenlignet med standard-GFK (På 
tværs af modelserierne).

TERMO-
RUDER
I SUN I er der i førerhuset monteret 
termoruder i sideruderne og døren 
som standard med forbedret støj- og 
varmeisolering.

KOMFORTABEL
ADGANG
Via det valgfri, elektriske trin kommer 
du nemt ind i din fuldintegrerede 
autocamper. De unikke døre i førerhuset 
indeholder masser af udstyr, som fx 
billetholder og mønthylde.

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/helintegrerede-konstruktion
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Rejs uden bekymringer, kom sikkert frem, 
afslappet nydelse. EEn fantastisk rejsevogn 
er symbiosen af utallige praktiske detaljer i høj 
kvalitet. Ved vores autocamperes udstyr lægger 
vi stor vægt på høj sikkerhed og maksimal 
komfort. 

PRAKTISK  
GASKASSE I SIDEN
For nem adgang og hurtig udskiftning af 
gasflaskerne har vi indbygget en gaskasse i 
siden. Her er der plads til to 11 kg gasflasker, 
som kan stå ved siden af hinanden (På tværs 
af modelserierne). 

INDVENDIGE 
VARIANTER
Føl dig hjemme på farten. Vores indretning 
har netop dette formål. Afhængigt af dine 
krav og præferencer kan du vælge mellem 
mange forskellige muligheder for seng, 
badeværelse og køkken. Se de mulige 
varianter her. 

Afløbsventilkamera 
& elektrisk tømmeventil. Den 3-akslede 
SUN I kan udstyres med et afløbsventilkamera, 
så det er nemmere at positionere vognen over 
afløbet. Den elektriske tømmeventil, der er 
standard, kan nemt betjenes fra førerhuset. 
(Modelafhængigt / Valgfrit).

Komfortable AGUTI-sæder. Så du stadig kan 
være i godt humør og nå afslappet frem efter flere 
hundrede kilometer, finder du de fantastiske AGUTI 
sæder i vores fuldintegrerede vogne (afhængig af 
model enten som standard eller tilvalg). Med dette 
får du mange sikkerheds- og komfortdetaljer (på 
tværs af modelserierne).

Komfortabel udførelse af førerhuset
Så man som passager også har alt lige inden for 
rækkevidde under kørslen, befinder der sig et stort 
opbevaringsrum 2 med flere hylder ved siden af 
passagersædet. Smartphone, lommetørklæder, 
solbriller — alt sikkert opbevaret og lige inden for 
rækkevidde. (Baureihenübergreifend).

DØDVINKELASSISTENT
Vores dødvinkelassistent hjælper dig med at bevare det 

fulde overblik over trafikken ved siden af og bag vognen. 
Systemet giver dig ikke kun det nødvendige overblik under 

kørslen, men også det nødvendige udsyn i alle retninger ved 
rangering. Ren sikkerhed! (Modelafhængigt / Valgfrit)

ISOLERENDE & PRAKTISK  
DOBBELTBUND
Den dobbelte bund sørger takket være dobbelt isolering for en behagelig 
varme – også ved meget lave udendørstemperaturer. Her føres 
vand- og varmeledninger, så de er sikret mod frost og skader. Udover 
fordelene ved isoleringen har den dobbelte bund også en praktisk 
funktion. For muligheden for at laste lange genstande, som fx ski eller 
campingmøber, samt opbevare mindre ting på hylderne. Særligt plus: 
Opbevaringspladsen under bænken er nemt at komme til både udefra og 
indefra. (Modelafhængigt)

NEM & SIKKER  
AFLÅSNING 
Flere låse og kan alligevel betjenes med bare én hånd. Vi satser på 
maksimal komfort i form af klapper med en-håndsbetjening. Derudover 
sørger den dobbelte tætning for, at kraftig slagregn og vindstøj ikke får 
nogen generende indflydelse på ferieoplevelsen. For ikke at skulle låse alle 
klapper op og i, kan der monteres en komfortabel centrallås til garagedøre 
og serviceklapper. På den måde kan alt sikres med et enkelt knaptryk. 
Derudover sørger alarmsystemet for endnu mere sikkerhed.

OVERBLIK
& HIGHLIGHTS

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/integriert-varianten
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VAN I
DEN KOMPAKTE

4 Sæder med 
sikkerhedssele

Op til 3,5 t 
totalvægt 4-5 Sovepladser 2 Grundrids

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/vani
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276 cm

220 cm

VAN I

599-696 cm

Højdepunkter
  Ultrakompakt - kun 2,20 m bred

  Hejseseng som standard

  Fuld-LED-forlygterr

GRUNDRIDS
OG FAKTA

550 MF  

  4 Sæder med sikkerhedssele
  4 Sovepladser
  Fransk seng, hejseseng

650 MEG  

  4 Sæder med sikkerhedssele
  4-5 Sovepladser
  Enkeltsenge, hejseseng

KOMPAKT FULDT INTEGRERET 
GIVER STORE FERIEGLÆDER

Et stort opholdsrum kombineret med kompakte udvendige mål, så det 
også er muligt at komme ind i de smalle gader: VAN I gør det muligt. 
Som den mest kompakte af vores fuldintegrerede vogne byder den på 
en fantastisk følelse af plads med en total længde fra 5,99 m til 6,96 m.

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/dk
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VAN I

VAN I 550 MF. 550 MF overbeviser med åbne 
synsakser. Hængebordet i monosiddegruppen er 
udstyret med en bordforlængelse, der kan drejes 
ud. Ønsker man endnu mere komfortabelt, skal 
man vælge L-siddegruppen.

VAN I 550 MF. 550 MF er derudover udstyret 
med knager og klædeskab med garderobestang 
mellem indgangsdør og sengeområdet.

VAN I 650 MEG. Arbejdsfladen, der kan 
udvides, masser af plads til opbevaring 
og en praktisk krydderihylde begejstrer 
i det langsgående køkken. 

VAN I 650 MEG. 
Skuffer, der kan 

trækkes helt ud, gør 
det særlig nemt at 

fylde dem op. Også 
helt ud i hjørnerne.  

Soft-close til stille 
lukning af skufferne.

VAN I 550 MF. Med køleskab (AES), 
rummelige skuffer, der kan trækkes 

helt ud og den sammenklappelige 
arbejdspladsforlængelse er 

køkkenet på trods af køretøjets 
kompakte mål fuldt udstyret.

Fra fornemmelsen af et stort rum til den moderne 
og samtidig hyggelige stemning: Her skrives Stil med 
stort. VAN I overbeviser på trods af den kompakte 
konstruktion med gennemtænkte planløsninger, masser 
af bekvemmeligheder og designhøjdepunkter. 

VELKOMMEN I 
DEN BEHAGELIGE OASE

LOUNGEVARIANTER
Monosiddebænk  550 MF
L-formet bænk  650 MEG 
med sidesæde 

KØKKENVARIANTER
Kompakt køkken 550 MF
Langsgående køkken 650 MEG

VAN I 650 MEG. I den valgfrie 
L-siddegruppe kan man 
slappe dejligt af, og takket 
være lændesøjlestøtte er 
siddekomforten standard.

kompakt køkken

Pladsbesparende

 langsgående køkken

Stort 

med sidesæde

L-formet bænk

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/vani
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VAN I

Sov som under åben himmel - de store 
vinduer i soveområdet gør det muligt.  
I VAN I ledsager stjernerne dig på vej til 
drømmeland, og om morgenen følger 
solen dig på vej i badet.

EN FORNEMMELSE 
AF FRIHED

SENGVARIANTER
4 Sovepladser  550 MF
4-5 Sovepladser 650 MEG

BADVARIANTER
Langsgående  550 MF 
badeværelse i bag
Komfortbad 650 MEG

VAN I 650 MEG. De komfortable 
enkeltsenge på bagsiden kan 

eventuelt udvides til et stort 
solbadeområde med få trin.

VAN I 650 MEG. 
Komfortbadet udnytter 

pladsen optimalt med et 
ekstra stort vægskab. Et 

ægte højdepunkt, for her kan 
alt badetilbehør opbevares 

bekvemt og sorteres 
overskueligt.

VAN I 550 MF. Toiletrummet er udstyret med 
bænktoilet, hylde og praktisk forberedelse til 
bruser. Det separate vaskebord indeholder 
ekstra opbevaringsplads og er perfekt 
integreret i rummet. 

VAN I 550 MF. Der er også en perfekt 
plads til opladning af din smartphone i 
soveafdelingen: Det praktiske USB-stik 
(tilvalg).

VAN I 550 MF. Klædeskabe med masser 
af plads. Takket være stor skabslåge er 
skabet nemt tilgængeligt og udstyret med 
praktiske hylder og garderobestang.

VAN I 550 MF. Den hyggelige 
franske seng i køretøjets bagende 
inviterer til hygge og afslapning. 
Den praktiske beskyttelse mod 
indblik sørger for mere privatliv.

gæsteseng

Fleksibel 

hejseseng

Letgående

VAN I 650 MEG. I komfortbadet sørger 
en smart drejevæg for, at du i en 
håndevending får en stor brusekabine 
til rådighed. Brusedøren lukker vandtæt 
til med en magnetlås.

fransk seng

Komfortabel

med drejevæg

Gennemtænkt komfortbad

langsgående bad

Rummeligt

enkeltsenge

Store

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/vani
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L!VE I
DEN STORSLÅEDE

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/livei 4-5 Sæder med 

sikkerhedssele 4-6 Sovepladser 3 GrundridsOp til 5 t 
totalvægt
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L!VE I

279 cm

232 cm

697-859 cm

700 MEG

  4-5 Sæder med sikkerhedssele
  4-5 Sovepladser
  Enkeltsenge, hejseseng

650 MEG

  4 Sæder med sikkerhedssele
  4-5 Sovepladser
  Enkeltsenge, hejseseng

OPSIGTSVÆKKENDE KOMFORT 
I MARKANT LOOK 

Til alle, hvor komfort er mindst lige så vigtigt som et 
sensationelt design: L!VE I sætter nye standarder med 
sin progressive frontmaske og det markante interiør- 
og eksteriørdesign. Stilfuld og fremsynet overbeviser 
vognen med sit unikke pris-ydelsesforhold.

Højdepunkter
  Ladebooster som standard

  Fuld-LED for- og baglygter

  Hejseseng som standard

GRUNDRIDS
OG FAKTA

900 LEG 3-Akslede

  4-5 Sæder med sikkerhedssele
  4-6 Sovepladser
  Enkeltsenge, hejseseng

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/dk
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L!VE I

L!VE I 900 LEG. Alle føler sig rigtig godt tilpas i det store opholdsrum. 
Takket være mange vinduer og stemningsfuld ambientebelysning er 
interiøret en sand fornøjelse.

med sidesæde

MonosiddebænkALLE TEGN PÅ 
VELVÆRE

Uanset om det er maksimal bevægelsesfrihed, 
moderne interiør og varme fødder, takket være 
den valgfrie gulvvarme - i L!VE I er der fokus på 
stilfuldt velvære.

L!VE I 900 LEG. Den enestående 
førerhusdør tilbyder ekstra stor komfort 
med talrige automotive udstyrsfunktioner 
såsom billetholder og mønthylde. 

med sidesæde

L-formet bænk 

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/livei

LOUNGEVARIANTER
Monosiddebænk  650 MEG, 700 MEG
med sidesæde 
L-formet bænk  900 LEG 
med sidesæde

KØKKENVARIANTER
Langsgående køkken  650 MEG
Vinkelkøkken  700 MEG, 900 LEG

L!VE I 700 MEG. Gennemtænkt 
opbevaringsplads. I vinkelkøkkenet er 
enhver centimeter optimalt udnyttet for 
optimal opbevaringsplads.

L!VE I 900 LEG. Takket være støbejernsristen 
i flere dele står både gryder og pander yderst 

stabile og sikre. Den 3-akslede udgave er store 
køleskab med beslag i begge sider standard. 

Om morgenen kan du bage dinerundstykker i 
den valgfrie gasbageovn (tilvalg).

L!VE I 650 MEG. Takket være den opklappelige arbejdspladeforlængelse 
får du ekstra plads. De store skuffer åbnes nemt takket være fuldt udtræk.

L!VE I 900 LEG. 27" SMART-TV (tilvalg) er 
udstyret med en HD-tuner og kan under 
kørsel, og når tv’et ikke er i brug, sænkes 
ned bag bænken.

L!VE I 900 LEG. I den 3-akslede udgave 
finder du ved siden af indgangsdøren et 
stort skab til jakker, sko og alt, hvad du har 
brug for udendørs, men ikke vil have til at 
stå fremme. 

vinkelkøkken

Rumligt 

langsgående køkken

Stort
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L!VE I

At kunne tage sit eget badeværelse med overalt er ren 
luksus. Især når det er indrettet så optimalt som her.  
I soveområdet sørger stemningsbelysning og moderne 
indretning for maksimal afslapning med velbehag.

FULDSTÆNDIG 
UDHVILET

gæsteseng

Fleksibel

komfortbad

Gennemtænkt

L!VE I 650 MEG. Med lamelbund og højkvalitets EvoPore HRC-madras giver 
hejsesengen de bedste forudsætninger for en god nattesøvn. Da den sænkes 
ned over forsæderne, kan siddegruppen bruges til enhver tid.

L!VE I 900 LEG. Under enkeltsengene er 
der to skabe med garderobestang. Og i 
900 LEG får du endda et ekstra bredt og 
højt klædeskab.

L!VE I 700 MEG. For mere privatliv kan 
forhænget mellem seng og opholdsrum 
nemt rulles for via føringsskinnerne.

L!VE I 700 MEG.Akrylglasbrusekabinen byder på 
masser af bevægelsesfrihed. Takket være mange 
hylder er der her god plads til alle plejeartikler.

L!VE I 900 LEG. Døren 
til vask og toilet 

fungerer samtidig 
som rumadskiller 

til opholdsrummet. 
En separat, stor 

brusekabine byder på 
maksimal komfort.

L!VE I 900 LEG.Maksimal hygge. 
Takket være præcist tilpassede 
hynder og rullelamelbund er det nemt 
at ombygge enkeltsengene til en stor 
liggeflade. Og ved hjælp af stigen er 
det nemt at komme op i sengen. 

L!VE I 900 LEG. I badeværelset i L!VE I udnyttes hele 
bredden perfekt. Sådan opstår et rummeligt bad med 
alle de vante fordele.

enkeltsenge

Store

hejseseng

Letgående

badeværelse

Eksklusivt

fixbad

Stort

SENGVARIANTER
4-5 Sovepladser  650 MEG, 700 MEG
4-6 Sovepladser  900 LEG

BADVARIANTER
Komfortbad  650 MEG 
Fixbad 700 MEG
Badeværelse 900 LEG

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/livei
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SUN I
DEN EKSKLUSIVE

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/suni 4-5 Sæder med 

sikkerhedssele
Op til 5 t 
totalvægt 4 Sovepladser 3 Grundrids
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SUN I

294 cm

234 cm

765-882 cm

EKSKLUSIV LUKSUS 
I REN FORM

Elegant, luksuriøs og takket være praktisk dobbeltgulv 
absolut vinterduelig: SUN I fascinerer med den perfekte 
symbiose af funktion og design med sit udstyr i høj 
kvalitet, ædle design og maksimal komfort. Uanset om 
det er sommerferie eller vinterferie – med SUN I kommer 
du sikkert frem over alt.

Højdepunkter
  Luksuriøst interiør med enestående lyskoncept

  Opvarmet dobbelt gulv og tank i yacht-look

  Højkvalitets Alu‐XPS‐aluminiumkonstruktion

GRUNDRIDS
OG FAKTA

900 LEG 3-Akslede

  4-5 Sæder med sikkerhedssele
  4 Sovepladser
  Enkeltsenge

700 LEG

  4 Sæder med sikkerhedssele
  4 Sovepladser
  Enkeltsenge

900 LX 3-Akslede

  4-5 Sæder med sikkerhedssele
  4 Sovepladser
  Queensseng

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/dk
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SUN I

LOUNGEVARIANTER
L-formet bænk 700 LEG, 900 LEG, 900 LX 
med sidesæde

KØKKENVARIANTER
Vinkelkøkken 700 LEG, 900 LEG, 900 LX

SUN I 900 LEG. Kombinationen af højkvalitetsudstyr, 
gennemtænkt opbevaringsplads og flot møbeldesign er en 
ægte fornøjelse. Og med den valgfri gasbageovn kan Georg 
bage flutes ligesom derhjemme.

SUN I 900 LEG. Takket være beslag 
i begge sider kan døren åbnes fra 

begge sider. En frostboks står til 
rådighed til frysning af madvarer.

SUN I 900 LEG. Med den valgfrie gasbageovn 
kan du bage brød lige som derhjemme, og 
hylden i arbejdsfladen giver mulighed for ekstra 
opbevaringsplads (tilvalg).

Det elegante helhedsindtryk med varmt møbeldekor, 
de mange detaljer og det flotte lyskoncept begejstrer 
fra første øjeblik.

 LUKSUS 
 DRØM

med sidesæde

L-formet bænk

vinkelkøkken

Rumligt

SUN I 700 LEG.SUN I's interiør betager med tidløs elegance. 
Nyd ren luksus og KNAUS-belysningskonceptet for 
maksimal komfort.

SUN I 900 LEG. Nedsænkeligt 39" SMART-
TV. Det store, TV (tilvalg) kører op bag 
sædet med et enkelt knaptryk. 

SUN I 900 LEG. Komfortplus til passageren: 
I sideskabet med kopholder er der plads til 
alt det, som du har behov for under kørslen.

SUN I 900 LEG. For ekstra høj komfort 
er bænk og sidesæde ekstra store og 
udstyret med en ergonomisk formet 
lordosestøtte i ryggen. MERE INFORMATION ONLINE

knaus.com/suni
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SUN I

Uanset om det er i det eksklusivt udstyrede 
soveområde eller i det luksuriøse badeværelse - 
SUN I føles virkelig eksklusiv.

SOV SOM EN DRØM 
OG NYD DEN RENE 
AFSLAPNING

SENGVARIANTER
4 Sovepladser 700 LEG, 900 LEG, 900 LX

BADVARIANTER
Badeværelse  700 LEG
Luksusbad LEG 900 LEG
Luksusbad LX  900 LX

hejseseng

Letgående

SUN I 900 LX. I den eksklusive queensseng sover man, på grund af EvoPore-madrasserne 
af høj kvalitet, som på skyer. Feriegarderoben finder plads i klædeskabene i siderne, og i 
opbevaringsrummene er der plads til et helt rejsebibliotek.

enkeltsenge

Store

LEG

Luksusbad

SUN I 900 LX. Der er mange muligheder for 
opbevaring i badeværelset, så du kan opbevare 
og organisere din ting på bedste vis. Vægskabe 
over toilettet samt under varmeren, et stort 
spejlskab og hylder i skabet under vasken giver 
dig maksimal opbevaringsplads.

SUN I 900 LX. Luksusbadet i SUN I opfylder alle ønsker. 
Gulvet i yachtlook, en fritstående håndvask og brusebadet 
af glas gør badeværelset til et yderst behageligt sted.

SUN I 900 LEG. Her er der ikke 
bare masser af plads til, at dit 
favorittøj kan komme med 
på turen, her er også rumlige 
skuffer under sengen.

queensseng

Eksklusiv 

luksusbad LX

Stilfuldt

SUN I 900 LX. Det flotte lyskoncept går igen i 
hele vognen og sørger også i soveafdelingen for 
en hyggelig atmosfære

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/suni
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VAN TI VAN TI PLUS L!VE WAVE SKY WAVE

VAN WAVE

SKY TI L!VE TI

VELKOMMEN HOS DE  
DELVIST INTEGREREDE 
AUTOCAMPERE

De mest yndede køretøjer til 100 % rejseglæde. Vores delvist 
integrerede autocampere begejstrer med deres rummelige indre 
og er alligevel kompakte og adrætte. Familieferie med børn eller 
ferie som par, de delvist integrerede tilbyder med deres store antal 
grundplaner den passende løsning for ethvert ferieønske.

med hejseseng

med hejsesengmed hejseseng

NEW

NEW
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FOLIER  
I HØJ KVALITET
Tidløst design er ligegyldigt, hvis vognen ser 
gammel ud efter blot få år. Derfor bruger vi 
udelukkende folier af høj kvalitet fra kendte 
leverandører, som f.eks. 3M, Avery og Oracal.

FOLDXPAND 
BAGENDE
KONSTRUKTION
Automotivt bagendedesign, integreret 
baglygteholder & maksimeret 
opholdsrum. Se, hvad der gør FoldXpand 
bagendekonstruktionen så unik, på side 11 
(modelafhængig).

Modelafhængig monterer vi enten et specielt gasflaskeudtræk eller en langsgående gaskasse med plads 
til to 11 kg gasflasker. I den langsgående gaskasse er der plads til to gasflasker ved siden af hinanden, som 
også gør dem nemme at udskifte. Sammen med den nemt udskiftelige gasfilterindsats er hele gassystemet 
og alle gasdrevne enheder effektivt beskyttet. 

gasforsyning

Optimale

Elektricitet

Let tilgængelige

Myggenetsdør

Praktisk

Organiseret på bedste vis! Takket være den centrale 
placering af vognens el, som her ved VAN TI i den store 
garage i bag, er alle vigtige elementer placeret let 
tilgængeligt og overskueligt. Det sparer tid ved service 
(Modelafhængigt).

Myggenetsdøren (tilvalg)er perfekt integreret og 
holder myg og fluer ude.

BYGGET PERFEKT 
HELT FRA GRUNDEN

KLIMA 
ANLÆG
Ved tropiske temperaturer sørger vores valgfri klimanlæg 
på taget for en behagelig køling inde i vognen. I førerhuset 
kan du vælge mellem et manuelt eller et automatisk 
klimaanlæg, altid inkl. pollenfilter.

LANGTIDSHOLDBAR TVT 
OPBYGNING
Funktionelle sandwich-konstruktioner af aluminium og 
isoleringsmaterialer (XPS eller EPS) med forstærkninger af PU-plast 
og komplet limet opbygning gør hele vognkonstruktionen mere 
stabil, mere sikker mod rådskader og langtidsholdbar (Valgfrit).

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/delintegrerede-konstruktion

OVERBLIK
& HIGHLIGHTS
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80

80

INTERIØR 
VARIANTER 
Føl dig hjemme på farten. Vores indretning 
har netop dette formål. Afhængigt af dine 
krav og præferencer kan du vælge mellem 
mange forskellige muligheder for seng, 
badeværelse og køkken. Se de mulige 
varianter side om side her. 

Et stærkt fundament danner grundlaget for ethvert hjem. Sådan er det 
også ved vores vogne. Derfor bygger vi på modstandsdygtige og kraftige 
chassiser. På den måde har vi altid overblik over, hvad der er vigtigt for de 
enkelte serier.

INTELLIGENTE  
ASSISTENTSYSTEMER
Listen over smarte køreassistentsystemer 
er lang. Mange af disse er allerede en del 
af standardudstyret i vores vogne, som fx 
elektronisk startspærre eller hill-holder. Med 
de mange valgfrie systemer kan du tilpasse 
din KNAUS helt præcist til dine behov.

INGEN SYNLIGE 
SKRUEFORBINDELSER
Hvor det er muligt og i en konstruktiv forstand 
arbejder vi få et rent og elegant udseende (På 
tværs af modelserierne).

NEM & SIKKER  
AFLÅSNING
Flere låse og kan alligevel betjenes med bare én hånd. Vi satser på maksimal 
komfort i form af klapper med en-håndsbetjening. Derudover sørger den 
dobbelte tætning for, at kraftig slagregn og vindstøj ikke får nogen generende 
indflydelse på ferieoplevelsen. For ikke at skulle låse alle klapper op og, kan der 
monteres en komfortabel centrallås til garagedøre og serviceklapper. På den 
måde kan alt sikres med et enkelt knaptryk. Derudover sørger alarmsystemet for 
endnu mere sikkerhed. 

LFI- 
TAGLUGE 
Ved taglugen med integreret isolering anvendes den 
nyeste LFI-teknologi (Long-Fibre-Injection). Takket 
være anvendelsen af fiberforstærket polyurethan er 
komponenterne meget lette og samtidig yderst stabile 
og modstandsdygtige, selv ved ekstrem varme og 
kulde. (Modelafhængigt)

Maksimal kørekomfort 
& sikkerhed 
2-kanal luftaffjedringen 
er standard i alle 
autocampere fra KNAUS 
på MAN TGE.

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/delintegrerede-varianter

OVERBLIK
& HIGHLIGHTS
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VAN TI

FÅS OGSÅ SOM 
SPECIALMODEL

   

Alle Informationer findes i en separat  
brochure og online på 

 knaus.com/vanti-vansation

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/vanti 4 Sæder med 

sikkerhedssele
Op til 3,5 t 
totalvægt 2-3 Sovepladser 3 Grundrids

DEN SMIDIGE
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271-282 cm

220 cm

VAN TI

599-696 cm

550 MF  

  4 Sæder med sikkerhedssele
  2 Sovepladser
  Fransk seng

640 MEG  

  4 Sæder med sikkerhedssele
  2 Sovepladser
  Enkeltsenge

SMIDIG SOM 
INGEN ANDEN 

Med den smidige VAN TI klarer du selv snævre 
hårnålesving. På trods af de kompakte udvendige mål 
kan du glæde dig over det største opholdsrum i sin klasse 
samt over enestående komfortdetaljer.

Højdepunkter 
  Ultrakompakt - kun 2,20 m bred

  Under 6 m køretøjslængde

  Praktisk serviceboks

GRUNDRIDS
OG FAKTA

650 MEG  

  4 Sæder med sikkerhedssele
  2-3 Sovepladser
  Enkeltsenge

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/dk

550 MF og 650 MEG 
er bygget på Fiat-undervogn.

640 MEG er bygget på  
MAN-undervogn.
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VAN TI

VAN TI 650 MEG. Arbejdsfladen, der kan udvides, masser af 
plads til opbevaring og en praktisk krydderihylde begejstrer i 
det langsgående køkken. 

VAN TI 550 MF. 550 MF overbeviser med åbne blikakser og kan udstyres med den 
ekstra komfortable L-siddegruppe inkl. forskydeligt et-søjle hævebord. Det giver 

ekstra plads og optimal bevægelsesfrihed. 

LOUNGEVARIANTER
Monosædebænk 550 MF, 640 MEG, 
  650 MEG

KØKKENVARIANTER
Kompakt køkken  550 MF
Langsgående køkken  640 MEG, 650 MEG

VAN TI 650 MEG. Opstrammer, eftermiddagshygge 
eller Irish Coffee – uden kaffe dur helten ikke. Takket 
være 230 V-tilslutningen, er der i VAN TI 650 MEG 
plads til en kapselmaskine eller din te-samling på 
hylden over sædet i siden.

VAN TI 550 MF. Med et køleskab på 98 liter (AES), skuffer med 
fuldt udtræk og klapbar arbejdspladeforlængelse er køkkenet 
selv ved de mest kompakte vognmål fuldt udstyret.

Møbler bygget af håndværkere, den integrerede 
stemningsbelysning og de smart anbragte 
opbevaringsrum gør VAN TI til noget ganske særligt.

KOMPAKT UDENPÅ, 
STORARTET INDENI

VAN TI 650 MEG. For højeste siddekomfort og en 
sund kropsholdning er ryghynderne udstyret med 
optimeret volumen samt en ergonomisk udformet 
lordosestøtte.

VAN TI 550 MF. 550 MF er derudover udstyret 
med garderobeknager og klædeskab med 
garderobestang mellem indgangsdør og 
sengeområdet.

med sidesæde

L-formet bænk

langsgående køkken

Stort

kompakt køkken

Pladsbesparende

monosædebænk

Komfortabel

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/vanti
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VAN TI

VAN TI 650 MEG. Trinnene gør det nemt at komme 
op i enkeltsengene. Det er et stort plus, ligesom 
det rummelige klædeskab med garderobestang og 
ekstra meget opbevaringsplads under sengene.

VAN TI 550 MF. På trods af de mest kompakte 
udvendige mål får du i 550 MF en fransk seng 
på næsten 2 meter. Denne passer perfekt ind 
i grundridset og giver på den måde maksimal 
bevægelsesfrihed.

VAN TI 650 MEG.I komfortbadet sørger en smart 
drejbar væg for, at du i en håndevending får en stor 
brusekabine til rådighed. Brusedøren lukker vandtæt 
til med en magnetlås.

VAN TI 550 MF. Toiletrummet er udstyret med 
bænktoilet, hylde og praktisk forberedelse til 

bruser. Det separate vaskebord indeholder ekstra 
opbevaringsplads og er perfekt integreret i rummet. 

VAN TI 640 MEG.  
640 MEG har et 

komfortabelt 
bænktoilet, der er 

særligt let at rengøre 
og har masser af plads.

VAN TI 650 MEG. Det gennemtænkte belysningskoncept skaber en særlig 
hyggelig atmosfære. Takket være de praktiske strømtilslutninger (USB og 230V) 
kan ikke kun du, men også din smartphone oplades natten over.

SENGVARIANTER
2 Sovepladser  550 MF, 640 MEG
2-3 Sovepladser 650 MEG

BADVARIANTER
Langsgående bad  550 MF
Comfort badeværelse  640 MEG, 650 MEG

Sovepladsen med gennemtænkt lyskoncept inviterer 
til at drømme, og badeværelset af høj kvalitet er særlig 
rummeligt. Oplev afslapning over hele feltet.

LIGGEFLADE OG 
WELLNESSTEMPEL

gæsteseng

Fleksibel

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/vanti

enkeltsenge

Store 

komfortbad med drejevæg

Gennemtænkt

langsgående bad

Rummeligt
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VAN TI PLUS
DEN DYNAMISKE

2-4 Sæder med 
sikkerhedssele

Op til 3,5 t 
totalvægt 2-4 Sovepladser 2 Grundrids

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/vanti-plus

FÅS OGSÅ SOM 
SPECIALMODEL

   

Alle Informationer findes i en separat  
brochure og online på 

 knaus.com/vanti-plus-platinumselection

NEW
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VAN TI PLUS

220 cm

290 cm

699-747 cm

650 MEG

  4 Sæder med sikkerhedssele
  2 Sovepladser
  Enkeltsenge

SYMBIOSE AF  
BOLIGKOMFORT OG 
KØREDYNAMIK

For alle, som sætter lige så stor pris på kørekomfort som på 
boligkomfort, er VAN TI PLUS på VW Crafter den perfekte 
rejseledsager. Med et hav af køreassistentsystemer og 
mulighed for at vælge motorkoncepter kan du tilpasse vognen 
helt til dine egne behov og ønsker.

Højdepunkter
  Moderne køretøjsassistentsystemer

  FoldXpand-hækkonstruktion

  Multifunktionel siddegruppe i 700 LF

700 LF

  2-4 Sæder med sikkerhedssele
  2-4 Sovepladser
  Fransk seng

Alle grundrids er  
bygget på en VW-undervogn.

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/dk

GRUNDRIDS
OG FAKTA
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VAN TI PLUS

VAN TI PLUS 700 LF. Den hyggelige 
L-siddegruppe har god plads til hygge. Et 
absolut highlight: Siddegruppen kan ombygges 
til siddepladser med sikkerhedsseler i 
kørselsretningen. Og når der er overnattende 
gæster, fås her en (tilvalg) komfortabel 
gæsteseng til to personer.

VAN TI PLUS 700 LF. I den I den 
multifunktionelle lounge giver multifunktionelle lounge giver 
det enkeltsøjlede løftebord det enkeltsøjlede løftebord 
masser af benplads, og imellem masser af benplads, og imellem 
de to ekstra sæder tjener det de to ekstra sæder tjener det 
som en perfekt hylde.som en perfekt hylde.

VAN TI PLUS 650 MEG. I dette køkken med praktisk I dette køkken med praktisk 
komfur med 2 flammer har skufferne, der kan komfur med 2 flammer har skufferne, der kan 
trækkes helt ud, masser af plads til opbevaring trækkes helt ud, masser af plads til opbevaring 
af køkkenredskaber eller forråd. Takket være af køkkenredskaber eller forråd. Takket være 
arbejdsfladeforlængelsen får man her hurtigt mere arbejdsfladeforlængelsen får man her hurtigt mere 
plads til tilberedningen af mad.plads til tilberedningen af mad.

VAN TI PLUS 700 LF. Her udnyttes hver en 
vinkel og hvert et hjørne. For eksempel til ekstra 
opbevaringsplads, en dyb køkkenvask eller et 
kogeelement med tre gasblus med støbt rist.

VAN TI PLUS 700 LF. 
Det gennemtænkte 

rumkoncept skaber en 
moderne atmosfære. 

Med køleskabet, der 
befinder sig lige overfor, 

er der nem adgang til
madvarerne.

Harmonisk interiør kombineret med ekstra 
velvære og gennemtænkte løsninger giver 
enestående ferieøjeblikke.

PLADS OG TID TIL 
FERIENS ØJEBLIKKE

VAN TI PLUS 650 MEG. I den hyggelige siddegruppe kan man 
udveksle indtryk fra rejsen. Og samtidig planlægge den næste 
destination.

LOUNGEVARIANTER
Monosædebænk  650 MEG
L-formet bænk 700 LF
med sidesæde

KØKKENVARIANTER
Langsgående køkken 650 MEG
Vinkelkøkken  700 LF

langsgående køkken

Stort

med sidesæde

L-formet bænk
vinkelkøkken

Rummeligt

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/vanti-plus

monosædebænk

Komfortabel
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VAN TI PLUS

VAN TI PLUS 650 MEG. Under de 2 meter 
lange enkeltsenge befinder der sig et stort 
opbevaringsrum med garderobestænger. 
Takket være praktisk klapmekanisme og 
ekstra rumlig adgang er det meget nem at 
komme til.

Takket være den ultrabekvemme EvoPore-
madras sover man himmelsk i de komfortable 
senge. Panoramataget giver en storslået udsigt 
til nattehimlen og lader dig falde i søvn med 
stjernerne.

TID TIL 
AFSLAPNING

SENGVARIANTER
2 Sovepladser 650 MEG
2-4 Sovepladser 700 LF

BADVARIANTER
Komfortbad 650 MEG
Langsgående bad  700 LF 

VAN TI PLUS 700 LF. Den smarte 
grundridsløsning skaber ekstra plads til 
et klædeskab i fuld højde. Takket være 
flere hylder og garderobestænger kan du 
opbevare alt her.

VAN TI PLUS 700 LF. Loungen kan nemt 
ombygges til en behagelige gæsteseng. Kør 
et-søjle-hejsebordet ned, placer hynderne 
og slap af.

fransk seng

Komfortabel

VAN TI PLUS 650 MEG. Et stort spejl, beslag af høj kvalitet og den åbne 
reol i mørkt skiferlook til alt det, som du gerne vil have nem adgang til - 
udstyr, der er skabt til dem, som elsker ægte komfort.

VAN TI PLUS 650 MEG. I komfortbadet sørger en 
smart drejbar væg for, at du i en håndevending får 
en stor brusekabine til rådighed. Brusedøren lukker 
vandtæt til med en magnetlås.

VAN TI PLUS 700 LF. Takket være separat vaskebord, 
der er integreret perfekt i opholdsrummet, kan 
badeværelset med toilet og brusekabine bruges 
parallelt. Et flot spejlskab giver masser af plads til 
plejeartikler.

enkeltsenge

Store

gæsteseng

Fleksibel

langsgående bad

Rummeligt

komfortbad med drejevæg

Gennemtænkt

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/vanti-plus
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L!VE TI
DEN UKONVENTIONELLE

MERE PÅ
knaus.com/liveti 4-5 Sæder med 

sikkerhedssele
Op til 3,5 t 
totalvægt 2-4 Sovepladser 4 Grundrids



66 67

L!VE TI

279 cm

232 cm

640-748 cm

TIL PAR 
OG SMÅ FAMILIER
Moderne og ukonventionelt gør L!VE TI opmærksom på sig selv: 
En autocamper, der ser indbydende ud og som imponerer med 
masser af opbevaringsplads. Med den usædvanlige udnyttelse af 
pladsen og mange lastemuligheder er den perfekt egnet til både 
par og små familier.

650 MEG

  4 Sæder med sikkerhedssele
  2-3 Sovepladser
  Enkeltsenge

650 MF

  4-5 Sæder med sikkerhedssele
  2-3 Sovepladser
  Fransk seng

590 MF

  4 Sæder med sikkerhedssele
  2 Sovepladser
  Fransk seng

700 MEG

  4-5 Sæder med sikkerhedssele
  2-4 Sovepladser
  Enkeltsenge

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/dk

Alle grundrids er  
bygget på en Fiat-undervogn.

Højdepunkter
  FoldXpand hækkonstruktion

  Skrå møbelkonstruktion

  Moderne interiør

GRUNDRIDS
OG FAKTA
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L!VE TI

L!VE TI 590 MF. I overskabene med soft-close 
er der masser af opbevaringsplads. Takket være 
rullegardinfunktionen kan rullegardinerne 
trækkes op eller ned efter behov.

L!VE TI 700 MEG. I siddegruppen med 
enkeltsøjlet løftebord kan man nyde optimal 
bevægelsesfrihed, læne sig tilbage og slappe 
af. Stemningsbelysningen sørger for hygge.

L!VE TI 590 MF. Det åbne rum 
og det stilfulde møbeldesign 
skaber et særligt moderne 
samlet billede. 

Det stilfulde møbeldesign og de talrige detaljer skaber 
straks feriestemning.

AT NYDE 
FERIENS ØJEBLIKKE

L!VE TI 700 MEG. Den forlængede vinkel giver 
ekstra plads til service og mad. Derudover er 
stophanerne placeret sikkert her.

L!VE TI 700 MEG. I dette kæmpestore køleskab er der god plads 
til forråd, og takket være AES-funktionen slipper du for at tænke 
over, hvilken energikilde, der skal bruges.

LOUNGEVARIANTER
Monosiddebænk  590 MF, 650 MF,  

650 MEG, 700 MEG

KØKKENVARIANTER
Langsgående køkken  590 MF, 650 MEG
Vinkel køkken 650 MF, 700 MEG

langsgående køkken

Stort

monosædebænk

Komfortabel 

L!VE TI 590 MF. 
 Hvad taler egentlig 

imod morgenmad på 
sengen? Intet! I 590 

MF er køkkenskufferne 
endda lige inden for 

rækkevidde.

med sidesæde

L-formet bænk

vinkelkøkken

Rumligt

MERE PÅ
knaus.com/liveti
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L!VE TI

L!VE TI 700 MEG. Dør og låge åbnes, og 
straks har du nem adgang til de rumlige 
klædeskabe, inkl. garderobestang i 
begge sider.

L!VE TI 700 MEG. Den franske seng 
er tilpasset perfekt til grundridset. 
Dette betyder, at hele opholdsrummet 
virker mere åbent og giver maksimal 
bevægelsesfrihed.

L!VE TI 590 MF. Takket være forskydningen af 
vaskebordet ind i opholdsrummet fås et separat rum med 
bænktoilet og brusekabine. Ud over hylder og skabe ved 
vaskebordet er der ekstra opbevaringsplads i det store 
vægskab over toilettet.

L!VE TI 700 MEG. I spejlskabet er der 
god plads til dine badeartikler. Spejlene 
er med til at få rummet til at virke større.

L!VE TI 700 MEG. Fast vask, fast brusekabine og alligevel masser af 
plads ved kompakte mål. Den intelligente opdeling gør det muligt. Et 
rumligt spejlskab og opbevaringshylder giver plads til alt badetilbehør.

L!VE TI 700 MEG. Enkeltsengenes ombygning til en liggeflade kræver 
kun nogle få håndbevægelser. Særlig praktisk: Klædeskabene under 
sengene kan stadig nås. 

Tag direkte fra det storslåede brusebad og ud på en spændende oplevelsestur. 
Og om aftenen kan du falde i søvn den hyggelige seng og slappe helt af. 

UDHVILET PÅ 
OPDAGELSESTUR

gæsteseng

Fleksibel

komfortbad

Gennemtænkt

SENGEVARIANTER
2 Sovepladser  590 MF
2-3 Sovepladser 650 MF, 650 MEG
2-4 Sovepladser 700 MEG

BADVARIANTER
Comfort badeværelse 650 MEG
Langsgående badeværelse  590 MF, 650 MF 
i bag
Fixbad  700 MEG

fixbad

Stort

langsgående bad

Rummeligt

MERE PÅ
knaus.com/liveti
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SKY TI
DET UNIVERSELLE GENI

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/skyti

FÅS OGSÅ SOM
SPECIALMODEL

   

Alle Informationer findes i en separat 
brochure og online på 

 knaus.com/skyti-platinum-selection

4-5 Sæder med 
sikkerhedssele

Op til 3,5 t 
totalvægt 2-6 Sovepladser 3 Grundrids
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279 cm

232 cm

SKY TISKY TI

696-750 cm

650 MEG  

  4 Sæder med sikkerhedssele
  2 Sovepladser
  Enkeltsenge

GRUNDRIDS
OG FAKTA

650 MF  

  4-5 Sæder med sikkerhedssele
  4-6 Sovepladser
  Fransk seng

700 MEG  

  4-5 Sæder med sikkerhedssele
  3 Sovepladser
  Enkeltsenge

TIL KOMFORTELSKENDE
FERIERENDE
SKY TI er et universalgeni. Den kombinerer plads med komfort, 
udstyr med design og tilbyder den højeste KNAUS-kvalitet i et 
sensationelt pris-ydelsesforhold. Ikke underligt, at SKY TI er et 
af de bedst sælgende køretøjer i sin klasse.

Højdepunkter
  Stemningsbelysning af høj kvalitet

  Skrå møbelkonstruktion

  Døre til opbevaring med soft‐close‐funktion

Alle grundrids er  
bygget på en Fiat-undervogn.

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/dk



7776

SKY TI

SKY TI 700 MEG. Opholdsrummet virket ekstra 
elegant, 27" SMART-TV�et (tilvalg) kan skjules 
bag ryglænet. Se fjernsyn fra sengen eller 
køkkenet? Takket være den drejbare holder er det 
ikke et problem (afhængigt af grundrids). 

SKY TI 650 MF. Den smagfulde 
stemningsbelysning i den hyggelige L-siddegruppe 
indbyder til lange aftener med venner eller 
familien. I de automatisk låste soft-close-
loftsskabe kan du opbevare brætspil og lignende.

SKY TI 700 MEG. Det åbent 
designede indre rum i SKY TI 
opfylder alle ønsker. Takket 
være den skrå møbelgeometri, 
har du maksimal 
bevægelsesfrihed.

Rummelighed, smagfuld stemningsbelysning og 
dertil den moderne indretningsstil: Så nemt er det 
at føle sig godt tilpas.

VELVÆRE MED 
STEMNING

SKY TI 650 MF.  
I den praktiske 
køkkenreol har du alle 
dine yndlingskrydderier 
lige ved hånden. 
De åbne hylder 
understreger den 
moderne atmosfære.

SKY TI 650 MEG. Skuffer 
med fuldt udtræk på 
kuglelejer. Kører så langt 
ud, at det er nemt at få 
fat i tingene helt inde 
bagved.

SKY TI 650 MF. Vinkelkøkkenet ligger helt tæt på 
siddegruppen og udnytter dermed pladsen optimalt. For 
maksimal arbejdsflade og bevægelsesfrihed.

LOUNGEVARIANTER
Monosædebænk 650 MEG
Monosædebænk med  650 MF, 700 MEG 
sidesæde 

KØKKENVARIANTER
Langsgående køkken  650 MEG
Vinkel køkken  650 MF, 700 MEG

langsgående køkken

Stort monosædebænk

Komfortabel

vinkelkøkken

Rumligt

med sidesæde

Monosædebænk

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/skyti
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SKY TI

SKY TI 700 MEG. 
Hele vejen rundt 
ventilerede enkeltsenge, 
opvarmede og med 
blødt foret hovedende. 
Oplyste klædeskabe 
under sengene 
giver ekstra plads til 
opbevaring.

SKY TI 700 MEG. Den store, separate 
brusekabine byder her på maksimal komfort. 
Flotte armaturer og det store tagvindue 
sørger for et flot og venligt udtryk.

SKY TI 650 MEG. Væggen samt håndvasken kan 
drejes i en håndevending. Derved opnås en rumlig 
brusekabine og en effektiv udnyttelse af rummet.

SKY TI 650 MF. Den drejbare væg gør det 
muligt at udnytte rummet effektivt og kan 

indstilles lige i den position, som du har behov 
for. På den måde får du i en håndevending en 

rumlig brusekabine eller et stort vaskeskab.

SKY TI 650 MF. Den franske seng bagi køretøjet er ikke kun yderst 
behagelig, men føjer sig også pladsbesparende ind i køretøjets hæk 
og giver med den praktiske udvidelse masser af soveplads.

Uanset om det er i enkeltsengene eller i den franske seng 
- i SKY TI sover man altid som på skyer. Glæd dig til total 
afslapning i det perfekt udstyrede badeværelse.

VIDUNDERLIGT 
UDHVILET

SENGVARIANTER
2 Sovepladser 650 MEG
3 Sovepladser 700 MEG
4-6 Sovepladser 650 MF

BADVARIANTER
Komfortbad med drejevæg 650 MEG
Langsgående bad 650 MF
Badeværelse 700 MEG

fransk seng

Komfortabel

enkeltsenge

Store

badeværelse

Eksklusivt

komfortbad med drejevæg

Gennemtænkt

med drejevæg

Langsgående bad

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/skyti
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VAN WAVE

FÅS OGSÅ SOM  
SPECIALMODEL

   

Alle Informationer findes i en separat  
brochure og online på 

 knaus.com/vanwave-vansation

DEN ALLROUNDER

NEW

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/vanwave 4 Sæder med 

sikkerhedssele 4 Sovepladser 1 GrundridsOp til 3,5 t 
totalvægt
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283 cm

220 cm699 cm

VAN WAVE

Højdepunkter
  Hejseseng som standard

  Kompakt køretøjsbredde på 220 cm

  190 cm frihøjde, endda under hejsesengen

GRUNDRIDS
OG FAKTA

640 MEG

  4 Sæder med sikkerhedssele
  4 Sovepladser
  Enkeltsenge, Hejseseng

Grundridsen er bygget på 
en MAN-undervogn.

KLAR TIL DEN  
PERFEKTE BØLGE
VAN WAVE er en ægte multikunstner og den perfekte 
kombination af adræthed, komfort og familie-
autocamper til 4. MAN-undervognen tilbyder 
talrige hjælpesystemer og den største kørekomfort. 
I vognens indre imponerer den med standard-
hejsesengen og den generøse frihøjde på 196 cm!

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/dk
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VAN WAVE

VAN WAVE 640 MEG. Åbne synsakser. 
Fra de drejelige sæder i førerhuset har du 
ugeneret udsigt gennem VAN WAVE og kan 
glæde dig over det store rum.

I den hyggelige siddegruppe er der plads til hele 
familien. Uanset om det er til morgenmaden om 
søndagen eller lasagne om aftenen. Tilberedt i 
ens eget køkken er det hele meget bedre! 

FERIETID ER 
FAMILIETID

VAN WAVE 640 MEG. Takket være den 
valgfrie L-siddegruppe og de drejelige 
sæder i førerhuset med skræddersyede 
betræk af høj kvalitet er dinetten i  
VAN WAVE det hyggelige mødested  
for hele familien.

VAN WAVE 640 MEG. Takket være 
streamingfunktionen sørger det stilfulde 
integrerede 27″ SMART-TV også på farten 
for den bedste underholdning – også hvis 
det skulle blive stormfuldt udenfor. På 
grund af placeringen i nichen kan du også 
se fjernsyn fra hejsesengen.

LOUNGEVARIANTER
Monosiddebænk 640 MEG

KØKKENVARIANTER
Langsgående køkken  640 MEG

monosiddebænk

Komfortabel 

VAN WAVE 640 MEG. Takket være de 
mange skuffer, det store køleskab og 
komfuret med 2 flammer kan du i det 
langsgående køkken også fremtrylle de 
lækreste retter, mens du er på farten.

VAN WAVE 640 MEG. 
Takket være 
niveauindikatoren og 
det digitale Truma  
CP‐Plus-varmepanel har 
du i VAN WAVE altid styr 
på basisforsyningen.

VAN WAVE 640 MEG. Madlavning 
afhænger af timingen. Derfor har du i 
køkkenet gemt alt væk, så det giver mening 
og er hurtigt ved hånden.

langsgående køkken

Stort

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/vanwave
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VAN WAVE

Uanset om det er i hejsesengen eller i 
enkeltsengene af høj kvalitet: I VAN WAVE vågner 
hele familien fuldstændig udhvilet. Ekstra hvile 
inklusive wellnessfølelse findes i komfortbadet.

FRISK AF STED PÅ 
FAMILIEEVENTYRET

VAN WAVE 640 MEG. Alt er gemt væg ordentligt og sikkert: 
Takket være de rummelige skabe og hylder er der i komfortbadet 
plads til masser af plejeartikler.

SENGVARIANTER
4 Sovepladser 640 MEG

BADVARIANTER
Komfortbad med drejevæg  640 MEG

VAN WAVE 640 MEG. De store enkeltsenge 
bagi kan valgfrit og med få håndbevægelser 
udvides til en stor liggeflade. I loftskabene og 
på hylderne er der plads til tøj, bøger og alt, 
hvad du ellers har brug for.

VAN WAVE 640 MEG. Sov i 
fred og ro. Soveområdet kan 
mørklægges fuldstændigt 
med de praktiske 
plissegardiner. På den måde 
kan du sove i fred og ro.

VAN WAVE 640 MEG. Takket være den store 
frihøjde og den brede, aftagelige stige er 
adgangen til hejsesengen særlig komfortabel.

hejseseng

Letgående

VAN WAVE 640 MEG. Perfekt til at lægge 
makeup og sætte håret – det store, perfekt 
oplyste spejl.

VAN WAVE 640 MEG. 
Badet er udstyret 

med et komfortabelt 
bænktoilet, som er 

særlig nemt at rengøre 
og giver masser af plads.

komfortbad med drejevæg

Gennemtænkt 

enkeltsenge

Store

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/vanwave
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L!VE WAVE
DEN ALSIDIGE

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/livewave 4-5 Sæder med 

sikkerhedssele 4-6 Sovepladser 5 GrundridsOp til 3,5 t 
totalvægt
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294 cm

232 cm

L!VE WAVE

694-748 cm

OPFYLDER ALLE 
FERIEDRØMME

Takket være hejsesengen, der er standard, er L!VE WAVE 
perfekt til alle, som spontant ønsker at tage gode venner 
med på tur. Med sit fremragende forhold mellem pris og 
kvalitet og det moderne design opfylder den feriedrømme 
for alle, som vil nyde livet fuldt ud.

Højdepunkter
  FoldXpand-hækkonstruktion

  Hejseseng som standard

  Op til 215 cm frihøjde

700 MEG  

  4-5 Sæder med sikkerhedssele
  4-6 Sovepladser
  Enkeltsenge, Hejseseng

650 MX  

  4-5 Sæder med sikkerhedssele
  4-5 Sovepladser
  Queensseng, Hejseseng

650 MG  

  4 -5 Sæder med sikkerhedssele
  4-6 Sovepladser
  Tværvendt seng, Hejseseng

650 MF

  4-5 Sæder med sikkerhedssele
  4-6 Sovepladser
  Fransk seng, Hejseseng

700 MX  

  4-5 Sæder med sikkerhedssele
  4-5 Sovepladser
  Queensseng, Hejseseng

Alle grundrids er  
bygget på en Fiat-undervogn

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/dk

GRUNDRIDS
OG FAKTA
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L!VE WAVE

L!VE WAVE 650 MG. 
Det gennemtænkte opholdsrum 
giver stor bevægelsesfrihed og 
takket være sidesædet, der er 
standard, er der god plads til 
hele familien.

L!VE WAVE 650 MG. 
Skuffer med soft-close. 
Ikke kun støjsvage, men 

også meget praktisk: 
Takket fuldt GRASS-

udtræk er der nem 
adgang til det hele.

L!VE WAVE 650 MG. Stabil gasrist. For en sikker 
opvarmning af maden er kogeelementet udstyret 
med tre gasblus med støbt rist af høj kvalitet. 
Glasafdækningen fungerer som en praktisk 
stænkplade ved stegningen.

L!VE WAVE 650 MG. Frontens opbygning 
er integreret homogent i opholdsrummet 
og giver med små og praktiske hylder ekstra 
opbevaringsplads. Det hængslede vindue i 
ventilationsskakten giver ekstra lys og det 
bedste indeklima.

L!VE WAVE 650 MG. Multifunktionelt sidesæde. 
Her kan man ikke bare sidde godt og hygge sig, 
med den ekstra opbevaringsplads har man også 
alt det, man har brug for, inden for rækkevidde.

L!VE WAVE overbeviser med sit rummelige vinkelkøkken og 
en siddegruppe til hele familien. Her kan alle lave mad og 
slappe af, som de ønsker.

ALSIDIGT LIV 
OG MADLAVNING

L!VE WAVE 650 MG. Den forlængede vinkel 
giver ekstra plads til service og mad. Derudover 
er stophanerne placeret sikkert her.

LOUNGEVARIANTER
Monosiddebænk   650 MG, 650 MF, 650 MX, 

700 MEG, 700 MX

KØKKENVARIANTER
Vinkelkøkken   650 MG, 650 MF, 650 MX,  

700 MEG, 700 MX

vinkelkøkken

Rumligt

med sidesæde

L-formet bænk

monosædebænk

Komfortabel

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/livewave
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L!VE WAVE

L!VE WAVE 650 MG. Ved grundrids med 
fransk seng udnyttes pladsen mellem 
vaskebord og køkken til et klædeskab 

fra gulv til loft inkl. garderobestang. 
Ved grundrids med enkeltsenge eller 

tværvendt seng befinder klædeskabet 
sig mellem seng og køleskab. Og ved 

grundrids med queensseng er der endda 
plads til to klædeskabe ved bagvæggen.

L!VE WAVE 650 MG. I de rumlige overskabe er der 
plads til de ting, som du gerne vil have hurtig og nem 
adgang til i hverdagen. Soft-Close-lågerne lukker 
støjsvagt og er udstyret med robuste metalgreb. 

L!VE WAVE 650 MG. Fast vask, fast brusekabine 
og alligevel masser af plads ved kompakte mål. 
Den intelligente opdeling gør det muligt. Et 
rumligt spejlskab og opbevaringshylder giver 
plads til alt badetilbehør.

L!VE WAVE 650 MG. Hejsesengen kan nemt 
køres ned. Den har masser af plads til to 
personer, og takket være udfaldssikringen, 
kan børn trygt ligge her og drømme sødt.

Soveområdet og badet er designet, så du kan nyde komforten 
som derhjemme. Hele stemningen og materialerne af høj kvalitet 
er kun to af de talrige højdepunkter.

KOMFORTZONE TIL 
PÅ FARTEN

fransk seng

Komfortabel

langsgående bad

Rummeligt 

SENGVARIANTER
4-5 Sovepladser 650 MX, 700 MX
4-6 Sovepladser  650 MG, 650 MF, 700 MEG
 
BADVARIANTER
Fixbad  650 MG, 700 MEG, 700 MX
Langsgående bad 650 MF
L!VEbad  650 MX

L!VE-bad

Unikt

L!VE WAVE 650 MG. 
Håndklædeholderen: 
En praktisk hjælper, 
som kan skubbes op, 
når den ikke er i brug.

enkeltsenge

Store

queensseng

Eksklusiv

tværvendt seng

Hyggelig

hejseseng

Letgående

fixbad

Stort

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/livewave
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SKY WAVE
TI MED HEJSESENG

FÅS OGSÅ SOM 
SPECIALMODEL

  

Alle Informationer findes i en separat  
brochure og online på 

 knaus.com/wohnmobil-sondermodelle

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/skywave 4-5 Sæder med 

sikkerhedssele 5-6 Sovepladser 3 GrundridsOp til 3,5 t 
totalvægt



98 99

SKY WAVE

284 cm

232 cm

698-752 cm

650 MF  

  4-5 Sæder med sikkerhedssele
  6 Sovepladse
  Fransk seng, Hejseseng

GRUNDRIDS
OG FAKTA

650 MEG  

  4 Sæder med sikkerhedssele
  5 Sovepladse
  Enkeltsenge, Hejseseng

700 MEG  

  4-5 Sæder med sikkerhedssele
  5 Sovepladse
  Enkeltsenge, Hejseseng

ÅBEN OVER FOR
NYE EVENTYR
Fleksibelt brugbare sovepladser på den ene side og boligkomfort og 
udvendige mål på den anden side. SKY WAVE overbeviser på alle områder 
og har, takket være den store hejseseng, to separate soveafdelinger. Med en 
ekstra komfortabel frihøjde og op til 6 sovepladser er den ikke bare en hvilken 
som helst vogn, den er DEN delintegrerede med hejseseng.

Højdepunkter
  Pro.Tec Frame

  Hejseseng som standard

  Op til 6 sovepladser

Alle grundrids er  
bygget på en Fiat-undervogn.

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/dk
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SKY WAVE

SKY WAVE 650 MEG. Møblernes moderne konstruktion og de mange 
visuelle højdepunkter, som den oplyste hejseseng eller det elegante 
gulv, sørger for en stemning af høj kvalitet.

SKY WAVE 650 MEG. I loftsskabet med den 
sofistikerede udvendige belysning og i det rummelige 
køleskab er der god plads til levnedsmidler. 
Arbejdsfladens forlængelse, der kan klappes ned, er 
særlig praktisk.

LOUNGEVARIANTER
Monosiddebænk  650 MF, 650 MEG,  

700 MEG

KØKKENVARIANTER
Vinkelkøkken  650 MF, 700 MEG
Langsgående køkken  650 MEG

vinkelkøkken

Rumligt

Det indvendige rum i SKY WAVE er designet, så du føler dig 
hjemme. I siddegruppen nyder du masser af benplads, og i 
køkkenet er der masser af plads til uforglemmelig nydelse.

SØRGER FOR 
BØLGER AF BEGEJSTRING

SKY WAVE 650 MEG. Her kan du takket 
være den store dinette med L-form sidde 
rigtigt godt. Et-søjle-hejsebordet kan 
forskydes i alle retninger.

SKY WAVE 650 MEG. Opholdsrummet 
virket ekstra elegant og ryddeligt med 
tilvalg af SMART-TV med integreret digital 
receiver, der kan skjules bag ryglænet. 

SKY WAVE 650 MEG. Overskabe med 
soft-close. Lukker stille og roligt og låser 
automatisk. Og det i mange, mange år 
takket ved hængsler i høj kvalitet.

SKY WAVE 650 MEG. Skuffer med fuldt udtræk. 
Disse kan trækkes helt ud og er derfor nemme at 
fylde og organisere. 

SKY WAVE 650 MEG. I de rummelige overskabe er 
der plads til alt det, man skal bruge til tilberedning 
af maden, og det, som man vil nyde dertil. Og 
takket være den støjsvage soft-close-funktion 
lukkes de let og næsten af sig selv, når man skal 
bruge sine hænder til noget andet.

med sidesæde

L-formet bænk

langsgående køkken

Stort

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/skywave

monosiddebænk

Komfortabel
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SKY WAVE

Forskellige badvarianter, forskellige muligheder for 
soveområdet - en fælles ting: absolut komfort for en 
udhvilet og frisk start på feriedagen. I SKY WAVE findes 
det passende grundrids for enhver.

TIL DEN 
BEDSTE START

SKY WAVE 650 MEG. Perfekt lys til at sætte hår i, 
drejevæg eller komfortabelt bænktoilet, til ferien har 
vi satset på mange funktioner.

SENGVARIANTER
4-5 Sovepladser 650 MEG, 700 MEG
4-6 Sovepladser 650 MF

BADVARIANTER
Langsgående bad  650 MF
Komfortbad  650 MEG
Badeværelse  700 MEGfransk seng

Komfortabel

gæsteseng

Fleksibel

med drejevæg

Langsgående bad

badeværelse

Eksklusivt

SKY WAVE 650 MEG. 
På de talrige hylder har 

du børste, håndklæde 
eller dagcreme lige 

ved hånden, og 
det veloplyste spejl 

begejstrer på ny hver 
eneste dag.

SKY WAVE 650 MEG. Hylderne ved spejlet 
er forsynet med metalkanter, så tingene 
ikke falder ud under kørslen.

SKY WAVE 650 MEG. Rumligt klædeskab. 
Med adgang fra siden og fra oven kan du 
nemt få fat i dine ting i klædeskabene.

SKY WAVE 650 MEG. På den store liggeflade og EvoPore HRC-
madrasser af høj kvalitet sover man særlig godt. Hejsesengen kan 
køre ekstra langt ned, så der er nem adgang til sengen.

SKY WAVE 650 MEG. Praktisk 
henlægningsplads. Her er der plads til alt 
det, du gerne vil have fat i, når du vågner 
eller står op. 

SKY WAVE 650 MEG. De rummelige enkeltsenge kan hurtigt forvandles 
til en stor liggeflade og overbeviser med masser af opbevaringsplads til 
feriegarderoben samt let adgang via to trin..

enkeltsenge

Store

hejseseng

Letgående 

komfortbad med drejevæg

Gennemtænkt

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/skywave
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BOXDRIVE 600 XL BOXDRIVE 680 BOXLIFE 600 BOXLIFE 540 BOXSTAR 540 BOXSTAR 600 BOXSTAR 630 BOXSTAR 600 XL

Hverdag, fritid eller ferie? Vores Camper Vans forener det hele. 
Mange oplevelser i dag og top-udhvilet i morgen. Går det ikke? Jo med vores 
alsidige og veludstyrede Camper Vans nyder du altid den bedste komfort med 
hjemmefordel. Takket være deres gennemtænkte grundplaner med stort 
lastrum og lette håndtering er de også perfekte som hverdagskøretøjer.

KNAUS CAMPER VANS 
MESTERVÆRKER  
TIL DIN FERIE
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OPTIMAL  
ISOLERING
Vi anvender polyethylenskum med lukkede celler i 
loftet og på sidevæggene for at forhindre hulrum, hvor 
vandet vil kunne samle sig, og dermed isolere Camper 
Vanen optimalt og forhindre råd.

STORE 
TAGLUGER
I alle vores Camper Vans sørger store tagluger for et 
behageligt lys i opholdsrummet. I vores BOXSTAR XL 
højtagsmodeller giver det valgfri panoramatag og et 
vindue i bag ekstra lys i vognen.

PERFEKT KONSTRUERET 
HØJT TAG
Den ekstra GFK-tagopbygning sørger i vores 
BOXSTAR XL modeller med højt tag for en gigantisk 
højde inde i vognen på op til 238 cm. Takket være 
dobbeltskalkonstruktionen er rumklimaet i hele vognen 
altid behageligt, og den aerodynamiske form passer 
harmonisk ind i det samlede billede. Se mere på side 140.

TAGMONTERET 
KLIMAANLÆG
Ved tropiske temperaturer sørger vores klimaanlæg 
(tilvalg) for en behagelig afkøling af opholdsrummet. 
Derudover er anlægget udstyret med en varmefunktion, 
som affugter luften i vognen.

VAND- 
 TANK
Med en friskvandstank med en 
kapacitet på op til 110 liter har du 
i vores Camper Van mulighed at 
være selvforsynende i flere dage. 
Ved meget lave temperaturer 
sørger varmluftcirkulationen for, 
at vandet ikke fryser.

BAK- 
KAMERA
Det valgfri bakkamera er 
perfekt integreret i bag og giver 
dig er perfekt udsyn bagud.

Det store, Panoramavindue (i front) (tilvalg) giver ekstra lys i opholdsrummet. For ekstra 
loftshøjde og nem adgang til fører- og passagersædet fås H2-grundridsene også med 
ekstraudstyret SpaceRoof tagopbygning.

Vi monterer som standard flyveskydedøre i vores 
autocampere. Det valgfrie trin (tilvalg) giver dig nem 
adgang. Særligt highlight: Den elektriske soft-close-
skydedør lukker hurtigt af sig selv.

For en let tømning af toilettanken er der 
monteret en fuldt beklædt WC-bortskaf-
felsesskaft, som der er adgang til udefra.

& SpaceRoof

Panoramavindue

OVERBLIK
& HIGHLIGHTS

& trin

Myggenetdør

udefra

Tømning af toilet

GENNEMTÆNKT 
GASFORSYNING
I vores BOXDRIVE- og BOXLIFE-modeller sørger 
dieselopvarmningen for at minimere gasforbruget. 
(2a) For en sikker gasforsyning af gasblussene er det 
tilstrækkeligt med en lille gasflaske på 2,5 kg. Denne kan 
opbevares pladsbesparende ved friskvandstanken. (2b) 
Vores BOXSTAR-modeller opvarmes med gas. Her er der 
derfor tilstrækkeligt plads til to gasflasker på hver 11 kg. 
Gaskassen kan aflåses sikkert.

Hævetaget, der er en unik LFI-konstruktion, er 
fremstillet i ét stykke og har optimale isoleringsværdier 
og maksimal stabilitet. Den aerodynamiske form 
er også til gavn for køreegenskaberne. Mere om 
hævetaget på side 110.

LFI-Konstruktion

Hævetag

BYGGET PERFEKT 
HELT FRA GRUNDEN

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/camper-vans-aufbau
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H2

H3

HD

XL

XL
BOXSTAR  540 ROAD | 600 STREET 

600 FAMILY | 600 LIFETIME
BOXLIFE 540 MQ | 600 MQ | 600 ME

BOXSTAR 600 SOLUTION | 630 FREEWAY
BOXLIFE 630 ME | 600 DQ

BOXDRIVE 680 ME

BOXSTAR STREET XL | LIFETIME XL

BOXDRIVE 600 XL

Alle har sin egen måde at rejse på. Men alle har det til fælles, at de ønsker 
maksimal komfort og funktionelle detaljer. I vores Camper Vans nyder du godt 
af det bedste udstyr og materialer af høj kvalitet, som du vil have glæde af 
hele livet. Med forskellige vognhøjder og -længder bliver par på eventyr lige så 
lykkelige som den store familie.

FIAT
Højde 312 cm
Længde 599 cm

MAN TGE
Højde 309 cm
Længde 598 cm

FIAT
Højde 258 cm
Længde fra 541 cm

FIAT
Højde 282 cm
Længde fra 599 cm

MAN TGE
Højde 268 cm
Længde 684 cm

Den perfekt tilpassede bundplade til karosseriformen er fremstillet som en 
sandwichkonstruktion. Derved får vores Camper Vans ud over ekstra isoleringseffekt 
også en større ståhøjde. I dinetten er der derudover monteret en mellembund, som 
takket være temperering sørger for behageligt varme fødder (afhængig af model / på 
tværs af modelserierne).

Bruseforhæng

Innovativt

Hvem kender ikke det - det våde 
bruseforhæng i Camper Vanen klæber 
sig til kroppen. Dette forhindres med et 
integreret luftkammer, som giver det 
patenterede bruseforhæng (tilvalg) form 
og således holder det væk fra kroppen.

& dinetteplatform

Gulvkonstruktion

i høj kvalitet

Afdækning

Ved senge- og siddegruppeområdet 
monterer vi isolerende soft-touch-
formdele. De føles behagelige og forhindrer 
dannelse af kondensvand på overfladen.

variabilitet

Maksimal 

Multifunktionelle løsninger, som bestemmer det 
komplette interiør - som for eksempel det svævende 
dinettebord til fri adgang eller siddegruppen med 
indstillelige enkeltsæder.

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/camper-vans-aufbau

OVERBLIK
& HIGHLIGHTS



111110

VALGFRI CAMPER VAN 
HÆVETAG

Til alle, der gerne vil ligge højt. Med det unikke Camper Van hævetag* kan 
du i en håndevending omdanne din Camper Van til en afslapningszone 
på to etager. Hele taget fremstilles som en komplet del med moderne 
LFI-teknologi. Derved fås optimale isoleringsværdier og høj stabilitet. 

  Fantastisk følelse af plads. I vognen 
nyder du godt af en komplet ståhøjde 
på hele 190 cm.

Natlys.Natlys. RGB- RGB-
ambientebelysningen ambientebelysningen 
sørger for en hyggelig sørger for en hyggelig 
atmosfære. Og på atmosfære. Og på 
koldskumsmadrassen koldskumsmadrassen 
med 2 lag nyder du med 2 lag nyder du 
maksimal sovekomfort.maksimal sovekomfort.

Cabrio-funktion. Fronten åbnes ganske nemt 
og klappes væk. Så får du en helt enestående 

udsigt. Myggenet og mørklægning giver optimal 
beskyttelse mod insekter og nysgerrige blikke.

seng under hævetaget

Stor 

Kan tilvælges: 
BOXSTAR 540 ROAD, 600 STREET, 

600 FAMILY, 600 LIFETIME, 
BOXLIFE 540 MQ, 600 MQ, 600 ME

HØJDEPUNKTER
& VARIANTER

Fleksible sovepladser for gode nætter. Til alle, der har brug for et 
ekstra separat soveområde, er vores hæve/sænkesenge i front 
løsningen. Uanset hvilken variant, du beslutter dig for, så kan du 
være sikker på nem håndtering og maksimal sovekomfort.

Elektrisk drev. For endnu mere 
betjeningskomfort er det muligt at få 
et eldrev.

Enkelt- eller dobbeltseng? Med 
hævesengen Vario har du altid så meget 
plads, som du lige netop har brug for.

Bekvem højde. Om dagen, når 
hæve/sænkesengen Classic ikke 
er trukket ned, har du her en 
komfortabel ståhøjde.

 Udfaldsbeskyttelse. Takket være 
det specielle sikkerhedsnet er 

hæve/sænkesengen Classic også 
velegnet til børn.

Vario i front 

Hæve/sænkeseng

Kan tilvælges:  
BOXSTAR 600 SOLUTION, 630 FREEWAY, 

BOXLIFE 600 DQ, 630 ME

Standard: BOXSTAR 600 
SOLUTION, BOXLIFE 600 DQ

Kan tilvælges: BOXSTAR 630 
FREEWAY, BOXLIFE 630 ME

Classic i front 

Hæve/sænkeseng

HÆVE/
SÆNKESENG 
VARIANTER

HÆVE/SÆNKESENG 
CLASSIC I FRONT 
Her ligger du behageligt på to 
koldskumsmadrasser med en frihøjde 
på 50 cm. Hæve/sænkesengen Classic 
kan trækkes manuelt ned og skubbes 
op igen. 

HÆVE/SÆNKESENG 
VARIO I FRONT
Luft opad og til siden. Hæve/
hejsesengen Vario er med en 
frihøjde på 100 cm og muligheden 
for udvidelse til siden maksimalt 
fleksibel og byder på den bedste 
sovekomfort.FORSKELLIGE 

MULIGHEDER
Føl dig hjemme på farten. Lige netop dét er 
målet med det indvendige udstyr. Alt efter 
behov og ønsker kan du vælge mellem de 
mange muligheder til seng, bad og køkken. 
Opdag de mange varianter her. 

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/camper-vans-varianten

* Tilvalg
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BOXSTAR
FULDKOMMEN. ABSOLUT KOMFORT.

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/boxstar 4 Sæder med 

sikkerhedssele
Op til 3,5 t 
totalvægt 3-5 Sovepladser 8 Grundrids

FÅS OGSÅ SOM 
SPECIALMODEL

  

Alle Informationer findes i en separat  
brochure og online på 

 knaus.com/wohnmobil-sondermodelle
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258-312 cm

205 cm

541-636 cm

Alle grundrids er  
bygget på en Fiat-undervogn.

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/dk

PERFEKT ORGANISERET 
FERIEGLÆDE

Her kommer du til at føle dig godt tilpas, for 
her har alt sin faste plads. Når du pakker din 
Camper Van, bør du gøre det, så alt er perfekt 
organiseret. Derfor foretrækker du faste senge 
og rumlige indbyggede møbler.

Højdepunkter
  Mange forskellige sengevarianter 

  Kombineret bad eller badeværelse

  Førsteklasses udstyr

BOXSTAR

600 STREET XL  

  4 Sæder med sikkerhedssele
  5 Sovepladser
  Tværvendt seng, Loftsseng

600 LIFETIME  

  4 Sæder med sikkerhedssele
  3-5 Sovepladser
  Enkeltsenge

600 FAMILY  

  4 Sæder med sikkerhedssele
 3-5 Sovepladser
  Tværvendt seng som etageseng

600 SOLUTION  

  4 Sæder med sikkerhedssele
  5 Sovepladser
  Tværvendt seng, Bow lift seng

540 ROAD  

  4 Sæder med sikkerhedssele
  3-5 Sovepladser
  Tværvendt seng

600 STREET  

  4 Sæder med sikkerhedssele
  3-5 Sovepladser
  Tværvendt seng

600 LIFETIME XL

   4 Sæder med sikkerhedssele
  5 Sovepladser
  Enkeltsenge, Loftsseng

630 FREEWAY  

  4 Sæder med sikkerhedssele
  3-5 Sovepladser
  Enkeltsenge

GRUNDRIDS
OG FAKTA
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LOUNGEVARIANTER
Monosædebænk 540 ROAD, 600 STREET,  
  600 FAMILY, 600 SOLUTION,  
 600 LIFETIME, 600 STREET XL,  
 600 LIFETIME XL, 630 FREEWAY

KØKKENVARIANTER
Kompakt køkken 540 ROAD, 600 LIFETIME, 
 600 LIFETIME XL
Langsgående køkken 600 STREET, 600 FAMILY,  
 600 SOLUTION, 600 STREET XL,  
 630 FREEWAYBOXSTAR 540 ROAD. Takket være bordet, der nemt 

kan udvides, drejbare forsæder og udtrækkeligt 
sæde er der altid plads til op til 4 personer.

BOXSTAR 630 FREEWAY. Masser af 
opbevaringsplads i overskabene og hylderne over 
siddegruppen.

BOXSTAR 540 ROAD. 
Den gennemtænkte 
køkkenløsning har masser af 
plads til tilberedning, nydelse 
og opbevaring. Det gør 
madlavningen endnu sjovere.

BOXSTAR 630 FREEWAY. Takket være 
skufferne, der kan trækkes helt ud, 
hængeskabene og køleskabet er der meget 
mere plads til forråd i det langsgående 
køkken. Praktiske detaljer, som den 
opklappelige arbejdspladsforlængelse, sikrer 
optimal anvendelighed.

BOXSTAR 600 STREET. Alle BOXSTAR-modeller 
råder over et komfur med to flammer og et 
glaslåg. Takket være den elektriske tænding er 
komfurets flammer hurtigt klar til brug.

Kombinationen af det venlige interiørdesign og det store antal praktiske 
funktioner sørger for maksimal glæde i ferien. Med en BOXSTAR behøver 
du ikke gå på kompromis med noget og nyder total komfort.

KLAR TIL 
EVENTYRFERIEN

monosædebænk

Komfortabel

kompakt køkken

Pladsbesparende

langsgående køkken

Stort

BOXSTAR

BOXSTAR 600 STREET. Det svævende dinettebord er nemlig stort nok til, 
at du kan strække benene ud og føle dig godt tilpas.

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/boxstar
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BOXSTAR overbeviser med et stort antal muligheder, både i 
soveområdet og i badet. Fra den tværvendte seng over hævesengen til 
den kompakte seng er her altid optimale løsninger, der opfylder jeres 
behov, uanset om I er en familie eller et par.

ET RUM  
FULD AF MULIGHEDER

SENGVARIANTER
3-5 Sovepladser  540 ROAD, 600 STREET,  

600 LIFETIME, 600 FAMILY,  
630 FREEWAY

5 Sovepladser  600 SOLUTION, 600 STREET XL,  
600 LIFETIME XL

BADVARIANTER
Kompakt bad*  540 ROAD, 600 STREET,  
 600 FAMILY, 600 SOLUTION,  
 600 STREET XL, 600 LIFETIME,  
 600 LIFETIME XL, 630 FREEWAY

*Ruime badkamer als optie mogelijk.

BOXSTAR 540 ROAD. Under den tværvendte seng gemmer sig ikke kun 
plads til opbevaring, men også varme- og klimaanlægget. Bagagen og 
gaskassen er let tilgængelige gennem den store bagklap. 

BOXSTAR 600 STREET. Det multifunktionelle kompakte 
badeværelse udnytter vognens plads optimalt med 
innovative detaljer som for eksempel det forskydelige spejl og 
det drejbare toilet.

BOXSTAR 630 FREEWAY.  
En stor liggeflade til to 
personer, åbne hylder 
til de mest forskellige 
genstande og store 
loftskabe til masser af 
opbevaring. 

BOXSTAR 600 STREET.  
I den store tværvendte 
seng kan du ikke bare sove 
godt, men også nyde den 
enestående udsigt, når du 
åbner bagdøren.

BOXSTAR 630 FREEWAY. Håndvasken på 
badeværelset kan nemt klappes op, så man får et 
stort vaskebord.

badeværelse

Eksklusivt

tværvendt seng

Hyggelig 

kompakt bad

Multifunktionelt

enkeltsenge

Store

BOXSTAR

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/boxstar
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Samme vognlængde, samme vognhøjde, samme boligkomfort. 
Men perfekt afstemt til de forskellige rejsetyper og dine krav. 
I blandt udvalget af de gennemtænkte sengevarianter finder 
man straks sin favorit. 

EN STJERNE TIL ALLE 
VARIANTER AF BOXSTAR 600

tværvendt etageseng

Hyggelig

HIGHLIGHTS
& VARIANTER

Sovekomfort til 4. Den store etageseng bagi 
giver masser af plads til hele familien. Den øverste 
tværvendte seng kan nemt nås ved hjælp af stigen, 
der kan gemmes væk. 

Komfortabel adgang. Det faste trin giver 
nem adgang til sengen og drømmeland.

Den komfortable tværvendte seng og standard løftesengen 
foran den skaber to separate soveområder med fløjlsbløde 

EvoPore-madrasser i BOXSTAR SOLUTION.

BOXSTAR 600 LIFETIME
Du vil gerne have god plads, når du skal sove? Her kan du strække dig, 
som du har lyst til, brede dig og stå op – alt sammen uden at genere din 
partner. Og med en sengelængde på op til 200 cm er der ikke bare plads 
til høje personer, men også til at opbevare bagage under sengene.

BOXSTAR 600 FAMILY
Unge familier elsker den praktiske etageseng bagi med fire komfortable 
tværvendte sovepladser. På den måde får hver især sin egen faste 
soveplads, og forældrene er sikre på, at de små eventyrere lægger sig til 
at sove. De gennemtænkte skabe sikrer god opbevaringsplads.

BOXSTAR 600 SOLUTION
Den perfekte løsning til alle, som ønsker 
maksimalt privat liv. BOXSTAR 600 SOLUTION 
er som standard udstyret med hæve/sænke-
sengen Classic i fronten. Det er også muligt at 
vælge loftssengen i front Vario (194 x 130 cm). tværvendt seng

Hyggelig

hejseseng i front

Classic

enkeltsenge

Store

BOXSTAR
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BOXLIFE
GANSKE ENKELT MERE. ÆGTE ALSIDIGHED.

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/boxlife 4 Sæder med 

sikkerhedssele
Op til 3,5 t
totalvægt 3-7 Sovepladser 5 Grundrids
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258-282 cm

541-636 cm

205 cm

BOXLIFE

Højdepunkter
  Maksimal variabilitet på grund af Vario-hækkonceptet

  Utroligt lastvolumen på op til 2.350 liter

  Standardmæssig dieselopvarmning

GRUNDRIDS
OG FAKTA

OPLEV GANSKE ENKELT
MERE FRIHED

Du ønsker en rejseledsager, som er lige så fleksibel som dig, 
og som giver dig lige præcis den plads, du har brug for. I 
dag er I to afsted, i morgen på roadtrip med vennerne eller 
bare alene ude i naturen. Du elsker, hvor nemt det altid er at 
tilpasse din Camper Van til netop dine behov.

600 DQ  

  4 Sæder med sikkerhedssele
  5-7 Sovepladser
  Tværvendt hejseseng bagi

630 ME

  4 Sæder med sikkerhedssele
  3-7 Sovepladser
  Tværvendt hejseseng bagi

600 ME  

  4 Sæder med sikkerhedssele
  3-7 Sovepladser
  Tværvendt hejseseng bagi

600 MQ  

  4 Sæder med sikkerhedssele
  3-7 Sovepladser
  Tværvendt hejseseng bagi

540 MQ  

  4 Sæder med sikkerhedssele
  3-7 Sovepladser
  Tværvendt hejseseng bagi

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/dk

Alle grundrids er  
bygget på en Fiat-undervogn.
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BOXLIFE

LOUNGEVARIANTER
Monosiddebænk  540 MQ, 600 MQ,  

600 DQ, 600 ME, 630 ME

KØKKENVARIANTER
Kompakt køkken 540 MQ, 600 ME
Langsgående køkken 600 MQ, 600 DQ, 630 ME

OPFYLDER
ALLE FORVENTNINGER
Her er yndlingspladserne forprogrammeret. Smagfuldt 
interiør i beboelsesrummet kombineret med masser af  
plads og en fleksibel opbevaringsløsning bagi gør BOXLIFE  
til helten på enhver rejse.

BOXLIFE 600 ME. Det innovative 
Vario bagendekoncept giver 

mulighed for multifunktionel 
udnyttelse af opbevaringspladsen og 
opholdsrummet på en og samme tid.

BOXLIFE 600 ME. Det svævende 
dinettebord giver ikke bare maksimal 
benplads, men også ekstra meget plads 
til spisning, arbejde, turplanlægning. 
Derudover er det også muligt at dreje 
bordpladen ud.

BOXLIFE 600 ME. Drejbar TV-holder. 
Så kan du både se TV fra dinetten og 
fra sengen.

BOXLIFE 630 ME. Den store loftsluge giver 
et rigtigt godt lys i hele vognen. Med hylder 
og skabe over førerhuset og dinetten er der 
god plads til opbevaring af ting.

BOXLIFE 630 ME. Skuffer med fuldt udtræk. 
Disse kan trækkes helt ud og giver derfor 

nem adgang til tingene.

BOXLIFE 540 MQ. 
Det kompakte 

køkken udnytter den 
eksisterende plads 

særligt effektivt. 
Kompressorkøleskabet 

er monteret i 
køkkenblokken og kan 

åbnes til begge sider.

BOXLIFE 630 ME. Altid gode udsigter. I det 
langsgående køkken står det store køleskab 
ved siden af køkkenelementerne. Store skabe til 
opbevaring, en krydderihylde og den udklappelige 
arbejdspladsforlængelse gør køkkenet til 
yndlingspladsen i en håndevending. 

BOXLIFE 630 ME. I det fuldt udstyrede 
køkken er der masser af plads til 

opbevaring, tilberedning og naturligvis til 
nydelse. Her bliver selv en kort pause på 

rejsen til en nydelse for hele familien.

langsgående køkken

Stort 

kompakt køkken

Pladsbesparende

monosiddebænk

Komfortabel

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/boxlife
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BOXLIFE

BOXLIFE er altid klar til spontane ferieeventyr. 
Hejsesengene bagi kan tilpasses individuelt til behovet 
for plads til opbevaring. Samtidig udnyttes pladsen 
i badet så effektiv, at du får glæde af en storartet 
rumfornemmelse.

MERE PLADS
TIL FERIE SENGEVARIANTER 

3-7 Sovepladser 540 MQ, 600 MQ,  
 600 ME, 630 ME
5-7 Sovepladser 600 DQ

BADVARIANTER
Kompakt badeværelse*  540 MQ, 600 MQ,  
 600 DQ, 600 ME, 630 ME
*Værelsesbad valgfrit muligt

BOXLIFE 540 MQ. Bedste udsigt til gode nætter. Det er frihed, der 
bevæger: Bare åbn bagdøren og nyd udsigten. Alt efter behovet for 

opbevaringsplads kan hejsesengen justeres individuelt i højden.

BOXLIFE 540 MQ. I 
skabene over sengen er 
der masser af plads til 
tøj, bøger og isenkram. 
LED-læselamper 
under skabet giver et 
behageligt lys.

BOXLIFE 540 MQ. Takket være det 
forskydelige spejl og det drejbare toilet 
udnyttes her hver eneste centimeter perfekt.

BOXLIFE 600 ME. 
Rengøring udendørs. 

Bruseren kan trækkes 
særlig langt ud, så 

den også kan bruges 
udendørs.BOXLIFE 600 ME. Enkeltsengene inviterer 

til rolige stunder og udhvilende søvn. 
Takket være taglugen taghætten har du frit 
udsyn til stjernerne.

BOXLIFE 630 ME. Takket være forlængelsen 
af brusekabinen kan badeværelset opbygges 
effektivt. Sådan giver badeværelset maksimal 
bevægelsesfrihed.

kompakt bad

Multifunktionelt

enkelte hejsesenge bagi

Rummelige

tværvendt hejseseng bagi

Hyggelig

badeværelse

Eksklusivt

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/boxlife
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BOXLIFE

BOXLIFE 630 ME. Har du 
din elcykel med? Så er 
ekstra stikkontakter et 
absolut must-have. 

BOXLIFE 600 MQ. Alle BOXLIFE-modeller er 
udstyret med en hæve/sænkeseng i bag med to-lags 
koldskummadrasser.

Hæve/sænke-sengen som er standard 
i bag kan bruges i forskellige højder 

og med ekstraudstyr tilpasses til dine 
individuelle behov.

SÅ ER DU 
MAKSIMALT FLEKSIBEL

 Valgmulighed sofa. Den bagerste lamelbund kan klappes op. Derved 
får du en sofa med en unik udsigt.

Valgmulighed enkeltseng på tværs. Her fås en 
ekstra soveplads og opbevaringsplads til to cykler og 
anden bagage.

Valgmulighed dobbeltseng på tværs. Her 
får du to ekstra sovepladser og kan udnytte 
opbevaringsrummet til en cykel og anden bagage.

 Valgmulighed dobbeltseng på langs. Bei Ved 
grundrids med hæve/sænkeseng på langs i bag 
kan den nederste ekstra seng bruges som en stor 
dobbeltseng med sovepladser på langs ved min. 
opbevaringsplads.

VARIO
HEKK-KONSEPT

STANDARDUDSTYR
Ankommet med to sovepladser. Den dobbelte hæve/sænkeseng i 
bag kan køres op og ned, så den passer til den ønskede sovehøjde. 
Opbevaringsrummets størrelse i bag afhænger af hæve/
sænkesengens placering.
Undervejs med maksimal opbevaringsplads. I BOXLIFE er der som 
standard installeret en dieselvarmer under bænken. For at spare plads 
er en 2,7 l gasflaske, som er tilstrækkelig til en sikker gasforsyning, 
anbragt bagerst ved siden af vandtanken. Derved kan næsten hele 
vognens bredde udnyttes som fleksibel opbevaringsplads.

EKSTRAUDSTYR
Ekstra sengeelement. Den ekstra seng 
placeres under hæve/sænkesengen i bag – den 
kan nemt tages ud og bruges individuelt takket 
være delt lamelbund. Dette skaber yderligere 4 
anvendelsesvarianter.

Få mere ud af din Camper Van ved at pakke mere i 
den: Det kan du nu du i BOXLIFE. Hvis du beslutter 
dig for en BOXLIFE, beslutter du dig for den største 
fleksibilitet, som en Camper Van kan tilbyde. 
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BOXDRIVE
UNIK DYNAMIK.

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/boxdrive 4 Sæder med 

sikkerhedssele
Op til 3,5 t 
totalvægt 3-5 Sovepladser 2 Grundrids
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268-309 cm

204 cm

598-684 cm

BOXDRIVE

ALTID  
HJEMME OVERALT

Vejen er målet. Derfor er det særlig vigtigt for dig, at 
din Camper Van udover maksimal boligkomfort også 
byder på absolut kørekomfort. Du bestemmer, hvor 
rejsen går hen, og hvilke køreassistentsystemer der 
passer bedst til dig og dine behov.

Højdepunkter
  Stemningsbelysning og KNAUS-lyssignatur

  Svingbad som standard eller valgfrit badeværelse

  Mulighed for valgfri hejseseng bagi (tilvalg)

600 XL

  4 Sæder med sikkerhedssele
  4-5 Sovepladser
  Tværvendt seng, Loftsseng

680 ME

  4 Sæder med sikkerhedssele
  3 Sovepladser
  Enkeltsenge

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/dk

Alle grundrids er  
bygget på en MAN-undervogn.

GRUNDRIDS
OG FAKTA
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BOXDRIVE

BOXDRIVE 680 ME. Køkkenfunktionslåge i siden til 
f.eks. sko eller affald

BOXDRIVE 680 ME. Opbevaringsplads i 
overflod. Der er også masser af plads og luksus 
i køkkenet. Takket være skuffer med fuldt 
udtræk på kuglelejer, kan hele pladsen udnyttes 
ned til den sidste millimeter.

BOXDRIVE 600 XL. Takket være komfuret med 2 flammer og køkkenvasklåget, 
der kan bruges som skærebræt, er pladsen i køkkenet udnyttet perfekt.

BOXDRIVE 600 XL. På den praktiske bøjlestang 
mellem badeværelset og soveområdet kan du 
opbevare skjorter uden rynker. 

BOXDRIVE 600 XL. 
Maksimal frihøjde og 

generøs rummelig 
effekt. I BOXDRIVE XL 
nyder du enestående 

meget plads.

LOUNGEVARIANTER
Monosiddebænk  600 XL, 680 ME

KØKKENVARIANTER
Kompakt køkken 600 XL
Langsgående køkken 680 ME

monosiddebænk

Komfortabel

Takket være symbiosen af funktionalitet og maksimal 
boligkomfort, er BOXDRIVE vognen til alle, der elsker eventyr. 
Uanset om du udforsker byen, oplever naturen eller har en 
aften derhjemme.

STATEMENT FOR 
BOLIGKOMFORT

BOXDRIVE 600 XL. Det er en fornøjelse 
at lave mad i den. Det rummelige 

kompakte køkken inspirerer med masser 
af opbevaringsplads, en stor vask og en 
praktisk 2-plade med 2 kogeplader. For 

vejen til en mands hjerte går gennem hans 
mave, selv på ferien!

langsgående køkken

Stort 

kompakt køkken

Pladsbesparende

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/boxdrive
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BOXDRIVE

Hvad enten du sover længe eller vågner tidlig - i 
BOXDRIVE begynder hver feriedag med en god 
fornemmelse. I badet venter dig mange praktiske 
detaljer, som den udtrækkelige håndvask i badeværelset 
eller drejevæggen i komfortbadet.

SÅDAN ER FERIE 
BEDST

SENGVARIANTER
3 Sovepladser  680 ME
4-5 Sovepladser 600 XL

BADVARIANTER
Svingbad*  600 XL, 680 ME
*Rumbad er valgfrit muligt

BOXDRIVE 680 ME. Det store badeværelse 
er udstyret med en udtrækkelig vask, som i 
udtrukket tilstand er op til 650 x 300 mm. Takket 
være det foldbare spejl kan du se dig selv, også 
når håndvasken er klappet ud.

BOXDRIVE 600 XL. I det valgfri badeværelse flyttes 
bruseren til passagen. På den måde opnår du en 
generøs mængde plads. 

BOXDRIVE 600 XL. Af 2 bliver 1: Svingbadet 
byder alt efter behov på en rumlig brusekabine 
eller et stort toiletrum.

BOXDRIVE 680 ME. 
Væggenes Væggenes 

beklædning beklædning 
af stof og det af stof og det 

gennemarbejdede gennemarbejdede 
design og lyskoncept design og lyskoncept 

sikrer en hyggelig sikrer en hyggelig 
boligatmosfære i boligatmosfære i 
soveafdelingen..soveafdelingen..

BOXDRIVE 680 ME. Mellem badeværelse Mellem badeværelse 
og seng er der et klædeskab i og seng er der et klædeskab i 

fuld højde med god plads til dit fuld højde med god plads til dit 
yndlingstøj, som ikke må mangle på yndlingstøj, som ikke må mangle på 

nogen rejse. Derudover er der ekstra nogen rejse. Derudover er der ekstra 
opbevaringsplads i overskabene.opbevaringsplads i overskabene. svingbad

Individuelt

seng under det høje tag

Letgående

BOXDRIVE 600 XL. Morgenmad på sengen. Så frisk kan 
kaffe være, når den serveres direkte på den komfortable 
seng under det høje tag.

enkeltsenge

Store

badeværelse

Eksklusivt

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/boxdrive
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SKØNNE DRØMME  
I LOFTSSENGEN

Den høje tagkonstruktion muliggør et kæmpestort  
rum med en komfortabel ståhøjde på op til 238 cm. 
Den jævnt kørrende høje tagkonstruktion kan betjenes 
med kun en hånd, og giver plads til to soveområder. 
Perfekt til venner eller familier.

Enestående ståhøjde. Selv i udkørt tilstand har du 
en ståhøjde på mere end 170 cm (indkørt 238 cm) 
under loftssengen.

Himmelsk søvn. Sidevinduer med rullegardin & 
koldskummadrasser i høj kvalitet sørger for den 
bedste sovekomfort.

Gigantiske pladsforhold. Takket være 
det høje tag er der en god højde i hele 

opholdsrummet. Det øger også sovekomforten.

RUMMELIG 
SOVEPLADS 
Loftssengene overbeviser ikke alene med 
en smuk udsigt og bekvemme madrasser, 
men også med masser af plads at sove på. I 
BOXSTAR STREET XL kan du strække dig helt 
ud og endda hygge jer med to personer på 
207 cm x 130 cm. 

PLADSBESPARENDE 
OG LETGÅENDE
Hæve/sænke-sengen kan nemt køres op 
og ned med et enkelt snuptag. En speciel 
mekanisme sørger for, at den låses sikkert 
fast. Stigen muliggør den komfortable 
adgang.

HØJDEPUNKTER
& VARIANTER

Bedste udsigter oppefra. I den hyggelige 
loftsseng har man ikke kun den bedste 
udsigt over rummet, men har også mange 
hylder og det valgfrie højdejusterbare tv i 
øjenhøjde. 

Modeller med højt tag: 
BOXSTAR STREET XL 

BOXSTAR LIFETIME XL
BOXDRIVE 600 XL
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DET ER FRIHED, 
SOM BEVÆGER
KNAUS står ikke kun for fritidskøretøjer af høj kvalitet, men frem for alt også 
for glæden ved camping. Dyk ned i vores unikke verden af mærker og opdag 
vores alsidige tilbud, som gør den skønneste tid på året endnu bedre. Nyd 
godt af vores tilbud som mein.KNAUS kundeklub, vores Fanshop eller 
ydelserne på vores udlejningsportal RENT AND TRAVEL.

STÆRKT 
FORHANDLERNET 
Mere end 450 mærkepartnere i mere end 30 lande 
fordelt over hele verden: Dette store forhandlernet 
bidrager i høj grad til høj kundetilfredshed. Her 
får du kompetent rådgivning, venlig service og 
kan deltage i spændende events. Du finder den 
nærmeste KNAUS-forhandler og hvilke grundrids, 
du kan se her, via nogle få klik og ved at indtaste dit 
postnummer i forhandlersøgningen. 

FORHANDLER ONLINE
haendler.knaus.com

BRUGERVENLIG 
GRUNDRIDSFINDER
For at finde den perfekte rejseledsager skal du først 
have styr på nogle ting: Hvor mange sovepladser har 
du brug for? Hvor stor må eller skal din KNAUS være? 
Har du et fast budget? Grundridsfinderen hjælper dig 
på baggrund af intuitive spørgsmål vedrørende de 
vigtigst punkter med at finde passende vogne til dig 
på få sekunder. 

GRUNDRIDS ONLINE
grundrissfinder.knaus.com

ONLINE 
KONFIGURATOR
Med produktkonfiguratoren sammensætter du din 
personlige KNAUS-vogn individuelt efter dine ønsker 
og kommer tættere på din drøm om en egen KNAUS 
klik for og klik. 

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/dk mein.KNAUS 

KUNDEKLUB 
Nyd godt af de mange fordele, såsom eksklusive 
kampagner og gode rabatter, hos vores 
samarbejdspartnere! Som klubmedlem får du en 
invitation til vores årlige kundetræf, og derudover 
modtager du to gange om året vores informative 
kundemagasin INSIDE med underholdende 
fortælleringer fra campingvognenes verden helt gratis 
med posten. Medlemsskabet er 100 % gratis for alle 
KNAUS-kunder.

KUNDEKLUB ONLINE
mein.knaus.com

KNAUS 
FANSHOP
Har du lyst til en lille shoppingtur? I vores fanbutik 
finder du et stort udvalg af artikler, der gør rejsen 
endnu smukkere. Fra modetøj til både kvinder og 
mænd, over spændende spil og til nøgleringe, er der 
noget for enhver smag.

FANSHOP ONLINE
shop.knaus.com

FRANKANA 
FREIKO 
Der findes ting, der bare ikke må mangle på 
campingpladsen. Stol på KNAUS-kollektionen fra 
vores partner Frankana Freiko. På shop.knaus.com  
finder du alle vores tilbud i vores fanshop. Alle 
informationer og priser om Frankana Freiko findes 
på www.frankanafreiko.de

1 Gasadaptersæt | Art-Nr. 651/026 
2 Krus 4 stk. | Art-Nr. 651/020  
3 Campingbord | Art-Nr. 51 016  
4 Servicesæt Cosmic Blue, 9 dele | Art-Nr. 51 014 

5 Campingstol | Art-Nr. 651/019 
6 Fodstøtte | Art-Nr. 601/143 
7 Grydesæt 9 dele | Art-Nr. 51 013

* Til grundudstyret hører: 1 nano-gel-pad af metal, 1 magnetkrog og 
1 kupon med individuel kuponkode til gratis bestilling/levering af 
metalmåtten BLACK (20 x 27 cm) plus metallisten BLACK (25 cm)

DIT ØNSKEKØRETØJ — 
PRØV DET FØRST! 
Du ønsker at købe en campingvogn, men vil gerne først prøve, om det 
virkelig passer til dig? Så er tilbuddet på RENT AND TRAVEL lige det rigtige 
for dig. På de professionelle lejestationer på over 180 steder i Tyskland 
kan du vælge blandt talrige grundrids af over 2.200 udlejningskøretøjer 
i 11 køretøjskategorier. Lad vores eksperter rådgive dig om de enkelte 
køretøjer, og oplev en uforglemmelig rejse til det bedste pris.

Yderligere oplysninger på www.rentandtravel.de  

SILWYREADY  
TIL AFSLAPPEDE REJSER
Takket være magnetsystemet fra silwy® glider glas og 
beholdere ikke længere omkring i campingvognen. 
Takket være modpoler af metal bliver porcelæn 
stående, hvor det er. Dermed opnår du ikke alene en 
sikker rejse uden klapren, men har også til hver en tid 
mulighed for at anbringe de aftagelige nano-pads 
lige der, hvor der er brug for dem. silwyREADY-
grundudstyret* fås som standard til alle nye KNAUS-
køretøjer. Flere informationer under  
www.silwy.de/ready

ONLINE
OG PÅ FARTEN

FLERE OPLYSNINGER
KNAUS.COM



youtube.knaus.com

facebook.knaus.com

@knaus_official

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

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

Vi har også kataloger over campingvogne. Se 
derudover vores special- og jubilæumsmodeller i 
de separate brochurer!

Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl. Oplysningerne om leveringsomfang, mål og vægt samt udseende svarer 
til kendskabet på trykningstidspunktet (07/2022). Der tages forbehold for ændringer vedrørende udstyr, tekniske 
data, standardudstyr og priser. Få mere at vide hos din autoriserede KNAUS-forhandler før køb. Oplysningerne om 
leveringsomfang, dimensioner og vægt samt udseende svarer til den viden, der var på udskrivningstidspunktet (07/2022). 
Vi forbeholder os ret til ændringer i udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter kontraktens indgåelse 
forbeholder vi os ret til at foretage tekniske ændringer, forudsat at de tjener den tekniske udvikling og er rimelige for 
kunden. Mindre afvigelser i farve og tekstur er også - også efter indgåelse af kontrakten - forbeholdt så vidt dette ikke 
kan undgås på grund af materialet (fx farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på metalplade og maling på 
GRP / Plastic) og er rimelige for kunden. Billederne i brochuren kan være vist med specielt udstyr, der kan leveres mod et 
tillægsgebyr, eller funktioner af prototyper / undersøgelser, der ikke svarer til seriestatus, og som i nogle tilfælde ikke vil 
være tilgængelige som specialudstyr.Farveafvigelser er mulige på grund af udskrivningsteknologi. Inden du foretager et 
køb, skal du søge omfattende rådgivning og information fra din KNAUS-forhandler for at få oplysninger om den aktuelle 
status på serien. Dekorationen vist i kataloget er ikke en del af leveringsortimentet. Bemærk også oplysningerne i den 
aktuelle Tekniske Data, især med hensyn til vægte, lasteindstillinger og tolerancer. Genudskrivning, også delvist, er kun 
tilladt med forudgående skriftligt samtykke fra Knaus Tabbert AG.

Alle køretøjer online
knaus.com

Art.-nr. R08118359-DK
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