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MATKAILUAUTOT
JA CAMPER VANIT



Lämpimästi tervetuloa KNAUS-maailmaan! Matkalla uusiin 
paikkoihin, oma koti aina mukana. Tutkimusmatka kahdestaan 
tai perheloma kaikkien rakastamalla rannalla – vapaa-ajan 
ajoneuvossasi tunnet kaikkialla olevasi kotona. Näin voit joka päivä 
liikkua minne haluat ja tuntea olevasi vapaa.

KAIKKIALLA 
KOTONA 
MUKAVIN TAPA 
MATKUSTAA

Huomiothan, että vuoteiden yhteismäärä saattaa sisältää sekä aikuisten että lasten vuoteet. Kaikki vuoteet eivät ei ole saman 
mittaisia. Siksi suosittelemme, että varmistat jälleenmyyjältäsi ajoneuvossa olevien nukkumatilojen mitat jotta voit varmistua että 
ne sopivat sinun tarpeisiisi.

Esitettyihin tietoihin voi kuulua lisävarusteita, jotka ovat saatavana lisähintaan.

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

INTEGROIDUT  
MATKAILUAUTOT

PUOLI-INTEGROIDUT  
MATKAILUAUTOT

CAMPER 
VANIT

PUOLI-INTEGROIDUT, 
NOSTOVUOTEELLA

80 VAN WAVE 
88 L!VE WAVE
96 SKY WAVE

alk. sivu 12 alk. sivu 42 alk. sivu 104

Nimitysten selitykset
Yhden hengen istuimen (M), erillisvuoteiden (E) ja takatallin (G) 
perusteella ajoneuvon nimenä on esim. SKY TI 700 MEG.

Istuinryhmä 
D Dinetti 
L L-istuinryhmä 
M Yhden hengen  
 istuin

Vuoteet
E Erillisvuoteet 
F Ranskalainen vuode
Q Poikittaisvuode 
X Queen-vuode

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

MIKÄ YHDISTÄÄ MEITÄ 
JA VIE YHDESSÄ 
PERILLE

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

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

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/auszeichnungen

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

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaustabbert.de/karriere

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

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaustabbert.de/innovation

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

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

LISÄTIETOJA VERKOSSA
haendler.knaus.com
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Rakennamme kalusteita, jotka tekevät sisätiloista viihtyisät 
ja raikkaat. Matkailuautoissamme ja Camper Van -autoissamme 
kalusteille on asetettu erittäin suuret vaatimukset. Siksi käytämme 
vain laadukkaita materiaaleja, kestäviä rakenteita ja teknologiaa, 
johon ei voi olla ihastumatta yhä uudelleen.

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

KORKEALAATUISET 
MATERIAALIT 
ovat pitkän käyttöiän perusta. Siksi 
asennamme valurautaritilöitä, 
naarmuuntumattomia rosterialtaita, 
erityisen kestäviä HPL-laminaattipintoja ja 
paljon muuta vastaavaa.

YLEISKUVA 
& KOHOKOHDAT

ERINOMAISET 
MATERIAALIT

Laadukkaat kiinteät kalusteet. Miellyttävä ja 
terveellinen huoneilma edellyttää ennen kaikkea 
hyvää ilmankiertoa (mallikohtaista).

Seinäkaapit. Erityisen stabiilit seinäkaapit 
asennetaan niin, että seinän ja kaapin väliin 
jää tyhjää tilaa. Tällöin ilma pääsee kiertämään 
kaappien takaa. Kaappeihin ei pääse muodostumaan 
kondensiovettä, joten vaatteenne ja tavaranne 
säilyvät miellyttävän kuivina ja raikkaina.

Keittiö. Kaikki kalusteet tuulettuvat takaa, joten 
lämmitysilma pääsee kiertämään optimaalisesti. 
Lämmin ilma kiertää kalusteiden takana olevien 
tuuletusaukkojen kautta, jolloin miellyttävä lämpö 
pääsee leviämään koko ajoneuvoon.

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

Nukkua hyvin ja mukavasti. Jotta voisit aloittaa 
tapahtumarikkaan lomapäiväsi levänneenä, on 
vuoteen suunnittelu meille kunnia-asia! Hyvä uni 
on ensisijaisen tärkeää.

5-vyöhykkeiset EvoPore-patjat  
takaavat erinomaisen nukkumismukavuuden ja 
ovat ainutlaatuisen pitkäikäiset. (Koko mallistos-
sa). Ylellisimmät unet tarjoaa valinnainen Water-
Gel-sijauspatja, joka on vielä 50 mm normaalia 
paksumpi.

Ommelluilla lakanoilla. 
Makuumukavuus optimoidaan 

tarkasti sopivilla, lisävarusteena 
saatavilla muotoon ommelluilla 

lakanoilla.

Optimaalinen sälepohja. Asennamme 
vakiona laadukkaat sälepohjat, joissa säleiden 
välinen etäisyys tarjoaa sekä optimaalista 
tukea että myös erinomaisen ilmanvaihdon 
vuoteessa.

VALAISTUKSELLA SE  
JUTTU TEHDÄÄN
Kaikkialla, missä tunnelmallinen valo tekee 
lomasta nautinnollisemman, käytämme 
kalusteisiin sijoitettuja, himmennettäviä 
tunnelmavaloja (lisävaruste). Upea 
valosuunnittelu ainutlaatuisella KNAUS-
logolla antaa hienon kokonaiskuvan 
(mallikohtaista).

SMART TV. Nyt voit jatkaa suosikkisarjojesi 
ja -elokuviesi suoratoistoa myös lomallasi. 

Uuden lisävarusteena saatavan SMART-TV:n ja 
asuintilan ja makuualueen HD-virittimen ansiosta 

käytettävissäsi on todellinen matkateatteri!
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Kalusteet

Pehmustekankaat

Verhot & Store VALINTA ON  
SINUN!
Kankaiden ja puusävyn valinnalla annat ajo-
neuvosi sisätiloihin oman henkilökohtaisen 
vivahteen. Siihen kuuluvat pehmusteiden 
verhoilut, verhot sekä lisävarusteena saata-
vat design-osat. 

MediKit Matka-apteekki. Närästys, päänsärky 
tai allergiset oireet ovat asioita, joita ei etenkään 

lomalla halua kokea. Jotta olisit varautunut tällaisiin 
joskus yllätyksenä tuleviin tilanteisiin, saat uutena 

ostetun KNAUS-ajoneuvon mukana MediKit-
arvosetelin *, jolla voit lunastaa kätevän ”matka-

apteekin” verkosta. *

Kaunista ajoneuvoasi 
COZY HOME -paketilla 

(lisävaruste).

Painossa säästyy jopa 50 % 
hyödynnettävää kapasiteettia 
ollessa samalla selvästi enemmän. 
Lisävarusteena saatavat 
litiumioniakut ovat täydellinen 
valinta, kun omavaraisuus on tärkeää.

MATKAILUAUTOJEN  
ASUINOSAN OVET 
Kaikki KNAUS-asuinosan ovet on varustettu 
säänkestävällä tuplatiivisteellä. Lisäksi niissä on 
erityisen hiljainen sulkeutumisjärjestelmä, ja tiettyihin 
pohjaratkaisuihin saa myös erikoisleveän oven 
(matkailuautot).

* Ajoneuvon mukana tulee lääkesettiin oikeuttava arvoseteli. Lääkesetti sisältää vain apteekista saatavia lääkkeitä. Kupongin voi lunastaa vain vastaavassa MediKitin 
postimyyntiapteekissa osoitteessa www.medikit.shop. Osoitteessa www.medikit.shop. saat myös lisätietoja MediKit-pakkauksesta. 

MIELLYTTÄVÄ  
ISTUINMUKAVUUS
ei ole optio, vaan se sisältyy autojemme vakiovarustukseen. Sama 
millaiset verhoilukankaat valitset, voit olla varma että korkeatasoinen 
istuinmukavuus kuuluu jokaisen KNAUS-matkailuauton ja Camper 
Van -mallin perusvarustukseen. Asennamme ajoneuvoihimme 
ergonomiset istuintyynyt, jotka tukevat selkääsi optimaalisesti ja 
ylläpitävät istuma-asentoa niin pitkien ajomatkojen aikana kuin 
illanistujaisissa.

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

ACTIVE LINE-kankaat ovat erittäin helppohoitoisia. Nesteet eivät 
enää tunkeudu suoraan materiaalin sisään ja useimmat tahrat voi 
poistaa kostealla liinalla. 

YLEISKUVA 
& KOHOKOHDAT

Sähköliitännät, vesisäiliöiden täytöt ja tyhjennykset: kaikki 
samassa ServiceBox. Sähköliitäntä tässä, tyhjennyshana tuolla ja 
tuorevesisäiliö taas jossain muualla – näin eri puolilla on sähkö- ja 
vesijärjestelmien tekniikka monissa matkailuautoissa, toisin on 
meillä. Jokaisessa KNAUS matkailuautossa on käytännöllinen 
ServiceBox, johon on kerätty samaan paikkaan keskeisesti kaikki 
tärkeät toiminnot ja liitännät. Maksimaalista käyttömukavuutta.

KÄTEVÄ 
SERVICEBOX

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

HYGIEENISESTI TÄYDELLISTÄ 
VETTÄ JOKAISESSA KOHTEESSA
Bluuwater-vedensuodatin poistaa mikrobit, bakteerit ja 
mikrohiukkaset lähes täydellisesti (99,999 %) kaikkien Knaus 
Tabbert -ajoneuvojen vesijohtojärjestelmästä (vakiona). 
Vaihdettava suodatinpatruuna, jossa oleva erittäin tehokas 
ultrasuodatuskalvo asennetaan. Asennetaan pystysuoraan 
tai vaakasuoraan vesisäiliön ja putkiston väliin. Sen 
suodatinkapasiteetti on jopa 8 000 litraa – ja ajoneuvossa 
olevan Timestrip-ilmaisimen ansiosta jäljellä oleva käyttöaika 
voidaan tarkistaa milloin tahansa. bluuwater-kasetti 
vaihdetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua käytöstä 
riippuen. Click-and-ready-pikaliitäntäjärjestelmän ansiosta se 
voidaan vaihtaa helposti ja tippumattomasti. 

VAKIONA

TERVEELL ISE N  M U K AVAT I S
TU

IM
ET
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Parasta turvallisuutta
Modernit sisäura-avaimet liukuvat helposti 
lukkoon, eivätkä sileän pinnan ansiosta jää 
kiinni housujen taskuun (matkailuautot).

Jotta raekuurovauriot saataisiin 
minimoitua, olemme valinneet kattoon 

High-Strength lasikuidun, jossa 
lasikuidun osuus on lähes kolme kertaa 

suurempi kuin standardilasikuidussa 
(matkailuautot).

*KNAUS-merkin matkailuvaunuille sekä retkeily- ja matkailuautoille annamme lakisääteisen takuun lisäksi 10 vuoden 
tiiviystakuun valmistamallemme korille ajoneuvon luovutushetkellä voimassa olevien takuuehtojen puitteissa.

CATEYE evolution -takavalot. Parempi ajoturvallisuus, 
pimeällä tunnusomaiset kolmiulotteiset KNAUS-valot, 
dynaamiset LED-suuntavalot ja niiden integroidut 
toiminnantarkastukset (matkailuautot).

Käytämme ainoastaan korkealaatuisia 
grafiikkateippauksia tunnetuilta valmistajilta, kuten 

esim. 3M, Avery ja Oracal (koko mallistossa).

TUKEVA
PRO.TEC FRAME 

Pro.Tec Frame -kehikko on tehty erittäin 
massiivisesta alumiiniprofiilista, joka yhdistää 

sivuseinät, etuseinän, peräseinän ja katon toisiinsa. 
Kehikko parantaa korin vakautta ja siten myös 

pidentää koko ajoneuvon ikää. Tämäkin todella 
hienoa: Pro.Tec Frame -kehikossa on oma tilansa 

tiivistemassalle, josta se ei pääse leviämään 
ulkopuolelle. Ulkopinta pysyy näin siistinä 

(matkailuautot/mallikohtainen).

TYYLIKKÄÄSTI &  
TURVAALLISESTI
PERILLÄ
Turvallisuus ennen kaikkea: Käytämme jokaiseen matkailuautoon ja 
Camper Van -autoon korkealaatuisia materiaaleja. Yhdessä edistyksellisen 
tekniikan kanssa lopputuloksena on hyvin suunnitellut yksityiskohdat ja 
virkistävät lomamatkat.

YLEISKUVA 
& KOHOKOHDAT

Velocate GPS-seuranta**. Lisää turvallisuutta 
KNAUS-ajoneuvoosi. GPS-paikannusjärjestelmä 
käyttää intuitiivista sovellusohjausta ja hiljaista 
hälytystilaa. Varkaustilanteessa Velocate 2.0 auttaa 
löytämään KNAUS-ajoneuvosi. Omavarainen, 
jopa 3 kuukauden käyttöaika ilman latauksen 
tarvetta. GPS-paikannusjärjestelmää voi laajentaa 
Bluetooth-antureilla. Näin voit milloin vain 
tarkistaa sovelluksella vesisäiliöiden täyttömäärät, 
akkujen lataustilan sekä lämpötilan.

Paljon asuintilaa, mutta kompaktit ulkomitat: Nämä kaksi ajoneuvon 
rakenteeseen liittyvää tavoitetta haastavat meitä työssämme jatkuvasti, eikä 
niiden sovittaminen yhteen ole aina helppoa. Olemme kuitenkin keksineet 
ratkaisun: Uraauurtavassa FoldXpand-perärakenteessa takavaloja kannattava 
osa muodostaa täysin tasaisen pinnan peräseinän kanssa, jonka ansiosta 
matkailuautoalalle saatiin täysin uudenlainen perä. Näin sisätiloista tulee 
mallisarjan mukaan maksimaalisen suuret ulkomittojen pysyessä samoina. 
Ajoneuvo pystytään muotoilemaan mitoiltaan pienemmäksi ilman, että 
sisätiloista tarvitsee nipistää senttimetriäkään.

SMART CI 
KOKO TEKNIIKKA  
KÄSIESI ULOTTUVILLA

Edistyksellistä tekniikkaa. KNAUS 
smart CI -sovelluksella teknisten 
yksityiskohtien keskeinen ohjaus on 
erityisen helppoa ja käyttäjäystävällistä. 
Käyttöpaneelimme 4,3 tuuman 
kapasitiivisella kosketusnäytöllä on 
miellyttävä ja helpoin tapa ohjata 
ajoneuvon kaikkia toimintoja keskitetysti. 
Älypuhelimen tavoin sitä voidaan ohjata 
intuitiivisesti kuvaruutua koskettamalla. 
Näin näet ajoneuvossa vallitsevan 
lämpötilan tai täyttömäärät yhdellä 
silmäyksellä (mallikohtainen/lisävaruste).

HEADUP-NÄYTTÖ
Integroitu Headup-näyttö lisää 
turvallisuutta. Kaikki tärkeät tiedot, kuten 
esimerkiksi Pioneer-navigointijärjestelmän 
ohjeet tulevat näkyviin suoraan 
näkökenttääsi (lisävaruste).

NAVIGOINTI
suunniteltu matkailuautoille ja Camper 
Van -autoille 44 maassa: promobil-
pysäköintipaikkatutka, käyttö älypuhelimesta 
puheohjauksella; teräväpiirtoinen 9 tuuman 
kosketusnäyttö. Yhteensopiva Apple CarPlay, 
Android Auto ja WebLink -sovellusten kanssa. 
Integroitu DAB+ vastaanotin, sisältää 3 
vuoden karttapäivitykset.

INNOVATIIVINEN  
FOLDXPAND-
TAKARAKENNE

** Laitteisto on lisäksi valmisteltu lisävarusteena saatavilla tunnistimilla (esim. ovi-/ikkunakosketin) 
tehtävään laajennukseen. Lisätietoa löydät verkkosivulta www.velocate.com tai www.knaus.com

*
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VAN I SUN I L!VE I L!VE I

TERVETULOA TUTUSTUMAAN  
INTEGROITUIHIN 
MATKAILUAUTOIHIN

Katseenvangitsija matkailuautojen joukossa! 
Perusajoneuvo on integroitu aistikkaasti asunto-osaan, jolloin ulkonäöstä 
on saatu yksilöllinen ja tyylikkään yhtenäinen. Muotoilunsa ohella 
integroidut ihastuttavat käytännöllisillä yksityiskohdillaan, kuten keulan 
nostovuoteella – ilman alkovia tai korotettua kattoa. Matkailijat, jotka 
arvostavat luksusta ja mukavuutta enemmän kuin vauhdikasta menoa, 
viihtyvät näissä kuin kotonaan.

3-akselinen 2-akselinen
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KEULA- 
MASKIT
Omaperäinen muotoilu on helppo tunnistaa 
kaikkialla: Integroitujen keulamaskit 
näyttävät iloisen ärhäköiltä. Tyylikkäät 
yksityiskohdat: Sivulevyissä etumatkustajan 
ja kuljettajan ikkunan alla on krominen 
koriste ja mallisarjan nimi (lisävaruste).

Ajovalot

Täys-led

TVT+ -rakenne

Pitkäikäinen

tuulilasi

 Panoraama-

Matalarunkoalusta

ALKO Tandem

Optimaalinen valaisuvoima ja näkyvyysolosuhteet, 
vähäinen energiankulutus ja valtava käyttöikä: 
Etuvalot, joissa on lähi-, kauko- ja päiväajovalot täys-
LED-teknologiana ihastuttavat paitsi valoteholtaan, 
myös muotoilultaan.

Kori on valmistettu erikoistekniikalla alumiinipellistä 
ja korkealaatuisesta XPS-eristeestä, mikä tekee SUN 
I -mallista pitkäikäisen. Lämpö jakautuu sisätiloissa 
optimaalisella tavalla ja alumiiniset sisäseinät tuovat 
parhaan suojan jopa ukkosmyrskyn kulkiessa ylitse.

Suuret panoraamatuulilasimme mahdollistavat 
maksimaaliset katselukulmat ylös, alas ja sivulle. 
Tämä tarkoittaa sinulle enemmän aktiivista 
turvallisuutta optimaalisen yleiskuvan ansiosta 
(kaikissa mallisarjoissa). 

Matala painopiste ja erikoisalusta takaavat 
erinomaiset ajo- ominaisuudet sekä maksimaalisen 
ajoturvallisuuden.

YLEISKUVA
& KOHOKOHDAT

ALUSTA PITÄEN 
TÄYDELLISEKSI TEHTY

ERINOMAINEN
LASIKUITU-ALAPOHJA
Alapohjassa on paksu, kestävä lasikuitukerros, joka suojaa 
erilaisilta sääolosuhteilta ja kivien iskuilta (mallikohtainen).

HIGH-STRENGTH 
LASIKUITUKATTO
Lasikuitu ei aina ole samanlaista. Riippuen siitä kuinka suuri 
lasin osuus lasikuidussa on, vaihtelee myös sen kestävyys. Jotta 
raekuurovauriot saataisiin minimoitua olemme valinneet High-
Strength lasikuidun, jossa lasikuidun osuus on lähes kolme kertaa 
suurempi kuin standardilasikuidussa (Koko mallistossa).

ERISTETYT
IKKUNALASIT
SUN I -matkailuautoihin asennamme 
ohjaamon sivuikkunoihin sekä oveen 
vakiona eristetyt lasit, jotka parantavat 
äänen- ja lämmöneristystä.

MUKAVASTI
SISÄÄN
Lisävarusteena saatavan sähkökäyttöisen 
rapun avulla nouset mukavasti 
integroituun matkailuautoosi. Ohjaamon 
ainutlaatuisissa ovissa on lukuisia pieniä 
yksityiskohtia, kuten lippupidike ja 
kolikkojen säilytyspaikka.

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/integroidut-rakenne
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Matkusta huolettomasti, pääse perille 
turvallisesti, nauti ja rentoudu. Erinomainen 
matkailuauto on lukemattomien ja laadukkaiden 
ja käytännöllisten yksityiskohtien symbioosi. 
Matkailuautojemme varustelussa kiinnitämme 
huomion ennen kaikkea parhaaseen 
mahdolliseen turvallisuuteen ja mukavuuteen. 

KÄTEVÄ 
PITUUSSUUNTAINEN 
KAASUPULLOKOTELO
Jotta kaasupulloihin olisi mahdollisimman 
helppo päästä käsiksi ja niiden 
vaihtaminen sujuisi kätevästi, valmistimme 
pituussuuntaisen kaasupullokotelon. Se 
soveltuu kahdelle vierekkäin sijoitettavalle 
11 kg:n kaasupullolle (Koko mallistossa). 

SISÄTILAVAIHTOEHDOT 
Tunne olosi kotoisaksi tien päällä. 
Sisustuksellamme on juuri tämä tavoite. 
Vaatimuksistasi ja mieltymyksistäsi riippuen 
voit valita sängyn, kylpyhuoneen ja keittiön 
monista eri vaihtoehdoista. Tutustu 
mahdollisiin vaihtoehtoihin täällä. 

Jätevesiventtiilikamera 2, 3 
Sekä sähköinen tyhjennysventtiili. 
3-akselinen SUN I voidaan varustaa 
jätevesiventtiilikameralla, jonka avulla 
ajoneuvon asemointi viemärin yläpuolelle 
helpottuu. Vakiovarusteisiin kuuluvaa 
sähköistä tyhjennysventtiiliä voidaan käyttää 
kätevästi ohjaamosta käsin. (Mallikohtainen / 
Lisävaruste).

Mukavat AGUTI-istuimet. Jotta voisit nousta 
autosta pitkänkin matkan jälkeen hyväntuulisena 
ja levänneenä, asennamme integroituihin 
autoihimme mallista riippuen vakiona tai 
lisävarusteena erinomaiset AGUTI-istuimet. Niissä 
on lukuisia turvallisuutta ja mukavuutta parantavia 
yksityiskohtia (koko mallistossa).

Ohjaamon mukava suunnittelu
Jotta myös matkustajalla olisi kaikki tarvittava ajon 
aikana tarvittava käsillä, matkustajan istuimen 
vieressä on tilava säilytyslokero 2, jossa on kaksi 
hyvin suuniteltua osastoa. Älypuhelin, nenäliinat, 
aurinkolasit — kaikki tallessa ja helposti käsillä. 
(Baureihenübergreifend).

KUOLLEEN KULMAN VAROITIN
Kuolleen kulman varoitin auttaa pitämään sivuttaista 

ja takana sijaitsevaa liikennettä jatkuvasti silmällä. 
Järjestelmä tarjoaa ajon lisäksi myös siirrettäessä 

tarvittavan näkyvyyden. Korvaamatonta turvallisuutta! 
 (Mallikohtainen / Lisävaruste)

KÄYTÄNNÖLLINEN  
KAKSOISLATTIA
Kaksoispohjamme kaksinkertaisen eristyksen ansiosta lattian lämpö 
on tasainen myös erittäin alhaisissa ulkolämpötiloissa. Vesi- ja 
lämmitysjohdot on vedetty niin, että ne ovat suojassa pakkaselta 
ja vaurioilta. Eristyksellisten etujen lisäksi kaksoispohjalla on myös 
käytännön etuja. Esimerkiksi läpikuormausmahdollisuus tilaa vieville 
esineille, kuten suksille ja retkeilykalusteille, sekä useita säilytyslokeroita 
pienille tarvikkeille. Erityinen kohokohta: Istuinpenkin alla olevaan 
säilytystilaan on helppo pääsy sekä sisältä että ulkoa. (Mallikohtainen)

HELPOSTI & TURVALLISESTI 
LUKITTU
Moninkertaisesti lukittu ja silti käytettävissä yhdellä kädellä. Panostamme 
maksimaaliseen mukavuuteen käyttämällä ajoneuvoissamme yhdellä 
kädellä avattavia luukkuja. Tämän lisäksi kaksoistiiviste takaa, että sade, 
tuuli tai pakkaset eivät häiritse lomanviettoa. Jotta jokaista luukkua ei 
tarvitsisi avata ja lukita erikseen, asennamme keskuslukituksen tallinoviin 
ja huoltoluukkuihin. kaikki on varmistettu yhdellä napin painalluksella. 
Lisäsuojaa tarjoaa lisävarusteena saatavana oleva hälytinlaitteisto.

YLEISKUVA
& KOHOKOHDAT

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/integriert-varianten
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VAN I
 KOMPAKTI INTEGROITU

4 Turvavyölliset 
istumapaikat

Kokonaispaino
alle 3,5 t 4-5 Makuupaikat 2 Pohjaratkaisut

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/vani
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276 cm

220 cm

VAN I

599-696 cm

Kohokohtia
  Erittäin kompakti - vain 2,20 m leveä

  Nostovuode vakiona

  Täys-led-ajovalot

550 MF  

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  4 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode, nostovuode

POHJARATKAISUT
JA TIEDOT

650 MEG  

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  4-5 Makuupaikat
  Erillisvuoteet, nostovuode

KOMPAKTI INTEGROITU 
IKIMUISTOISIIN LOMA-HETKIIN

Tilava asuintila mahdollisimman kompakteihin ulkomittoihin 
yhdistettynä niin, että kapeammistakin teistä selvitään 
ilman ongelmia: VAN I tekee sen mahdolliseksi. Kaikkein 
kompakteimpana täysintegroiduistamme siinä on uskomaton 
tilantunne kokonaispituuden ollessa vain 5,99 m - 6,96 m.

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com/fi
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VAN I

VAN I 550 MF. 550 MF vakuuttaa 
avaruudellaan. Tilavan istuinryhmän pöydässä 
on auki käännettävä jatko-osa.

VAN I 550 MF. Vaatekoukkujen ja 
reilunkokoisen vaatekaapin lisäksi 550 MF 
-mallissa on myös vaatetanko asunto-osan 
oven ja vuodealueen välissä.

VAN I 650 MEG. Sivukeittiön laajennettava 
työtaso, runsaat säilytystilat ja kätevä 
maustehylly saavat kaikki kokkaajat heti 
hyvälle tuulelle. 

VAN I 650 MEG. 
Pitkälle aukeavista 
vetolaatikoista on 

helppo etsiä sopivat 
ruokailuvälineet. 

Perimmäisestä nurkasta 
asti. Soft Close takaa 

hiljaisen sulkeutumisen.

VAN I 550 MF. Kompakti keittiö on hyvin 
varusteltu. Siihen kuuluu jääkaappi, jonka 

energianlähde voidaan valita (AES), suuret 
vetolaatikot ja työtason taitettava jatke.

Tarpeeksi tilaa, moderni ilme ja samalla kodikas 
tunnelma: täällä tyyli näkyy ja tuntuu. Kompaktista 
koostaan huolimatta VAN I ihastuttaa harkituilla 
pohjaratkaisuillaan, monilla mukavuutta tuovilla 
elementeillään ja sisustuksellaan. 

TERVETULOA  
VIIHTYMÄÄN

LOUNGE
 Yhden hengen istuin 550 MF
L-sohva ja sivuistuin 650 MEG

KEITTIÖ
Kompakti keittiö  550 MF
Sivukeittiö  650 MEG

VAN I 650 MEG. 
Lisävarusteisiin kuuluvassa 
L-istuinryhmässä voi ottaa 
rennosti. Istumismukavuus 
kasvaa entisestään 
ristiseläntuen ansiosta.

kompakti keittiö

Tilaa säästävä

sivukeittiö

Mainio

ja sivuistuin

L-sohva

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/vani
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VAN I

Melkein kuin nukkuisi ulkona – suuret 
ikkunat tekevät sen mahdolliseksi. VAN I 
saa sinut ihailemaan tähtitaivasta ennen 
kuin nukahdat ja aamulla noustessasi 
auringon ensisäteitä.

VAPAUDEN 
TUNNE

VUOTEET
4 Makuupaikat  550 MF
4-5 Makuupaikat 650 MEG

KYLPYHUONEET
Kylpyhuone takana sivulla  550 MF
Komfort-kylpyhuone  650 MEG

VAN I 650 MEG. Takapään mukavat 
erillisvuoteet ovat kasvatettavissa 

muutamalla kädenliikkeellä suureksi 
vuoteeksi (lisävaruste).

VAN I 650 MEG.
Komfort-kylpyhuoneessa 

on onnistuneen 
tilankäytön ansiosta 
tilaa myös erityisen 

suurelle seinäkaapille. 
Kaikki pesutarvikkeet saa 
tänne mukavasti hyvään 

järjestykseen. Hieno 
juttu tämäkin.

VAN I 550 MF. Tässä pesutilassa on leveä WC-
istuin, hylly ja kätevä suihkuvalmius. Erillisessä 
pesupöydässä on runsaasti säilytystilaa ja se 
on yhdistetty täydellisesti muuhun tilaan.

VAN I 550 MF. Makuutilassa on 
älypuhelimelle paikka lataamiselle: kätevä 
USB-pistorasia (lisävaruste).

VAN I 550 MF. Optimaalisesti käytettävät 
vaatekaapit. Suuren kaapinoven ansiosta 
erityisen helppo käyttää, varustettu 
käytännöllisillä säilytystiloilla sekä 
vaatetangoilla.

VAN I 550 MF. Mukavasti auton 
takaosaan sijoitettuun ranskalaiseen 
vuoteeseen jää mielellään lepäämään 
ja rentoutumaan. Kätevä näkösuoja 
tuo paremman yksityisyyden.

vierasvuode

Joustava

nostovuode

Helppokäyttöinen

VAN I 650 MEG. Mukavuuskylpyhuoneen 
näppärä kääntöseinä takaa, että 
käytettävissäsi on kädenkäänteessä tilava 
suihkualue. Voit sulkea suihkun oven 
vesitiiviisti yhdellä kädenliikkeellä näppärän 
magneettilukituksen ansiosta.

ranskalainen vuode

Mukava

 komfort-kylpyhuone

Kääntöseinällinen

pitkittäinen kylpyhuone

Tilava

erillisvuoteet

Tilavat

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/vani
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L!VE I
NÄYTTÄVÄ

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/livei 4-5 Turvavyölliset 

istumapaikat 4-6 Makuupaikat 3 PohjaratkaisutKokonaispaino
alle 5 t
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L!VE I

279 cm

232 cm

697-859 cm

700 MEG

  4-5 Turvavyölliset istumapaikat
  4-5 Makuupaikat
  Erillisvuoteet, nostovuode

650 MEG

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  4-5 Makuupaikat
  Erillisvuoteet, nostovuode

SENSAATIOMAISTA 
MUKAVUUTTA 
NÄYTTÄVÄSTI 

Mukavuus on yhtä tärkeää kuin sensaatiomainen design: L!VE I:n 
keula on uudistunut samoin kuin auton sisäosan ilme. Tyylikkäänä 
ja uraauurtavana uusi L!VE I etsii vertaistaan ja ihastuttaa myös 
ylivoimaisella hinta-laatusuhteellaan!

Kohokohtia
  Latauksentehostin vakiona

  Täys-led-ajovalot ja -takavalot

  Nostovuode vakiona

POHJARATKAISUT
JA TIEDOT

900 LEG 3-akselinen

  4-5 Turvavyölliset istumapaikat
  4-6 Makuupaikat
  Erillisvuoteet, nostovuode

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com/fi
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L!VE I

L!VE I 900 LEG. Avarassa asuintilassa kaikki tuntevat olonsa todella 
mukavaksi. Useiden ikkunoiden ja tunnelmavalaistuksen ansiosta 
sisätilat ovat kauniin valoisat.

ja sivuistuin

Yhden hengen istuinKAIKKI MERKIT  
HYVÄN OLON TUNTEESTA

Runsaasti liikkumistilaa, modernisti 
suunnitellut sisätilat ja vieläpä lämpimät jalat 
lattialämmityksen ansiosta – L!VE I -mallissa 
hyvän olon tunne on keskipisteessä.

L!VE I 900 LEG. Ohjaamon 
erikoisvalmisteinen ovi tarjoaa 
lippupidikkeen sekä kolikkolokeron 
kaltaisine varusteluominaisuuksineen 
paljon uudenlaista mukavuutta. 

ja sivuistuin

L-sohva

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/livei

LOUNGE
Yhden hengen istuin  650 MEG, 700 MEG
ja sivuistuin  
L-sohva ja sivuistuin  900 LEG

KEITTIÖ
Sivukeittiö 650 MEG
L-keittiö  700 MEG, 900 LEG

L!VE I 700 MEG. Loppuun asti 
harkittua säilytystilaa. Kulmakeittiössä 
hyödynnetään jokainen neliösentti 
maksimaalista säilytystilaa ajatellen.

L!VE I 900 LEG. Moniosaisen valuristikon ansiosta 
kattilat ja pannut pysyvät vakaasti paikoillaan. 

3-akselisen mallin suuressa jääkaapissa on 
vakiona molemmille puolille aukeava ovi. Juuri 

paistettujen aamiaissämpylöiden tuoksu täyttää 
auton, kun varustukseen on valittu kaasu-uuni. 

L!VE I 650 MEG. Käännettävän työtason jatko-osan ansiosta saat 
lisää laskutilaa. Tilavat laatikot avautuvat todella pitkälle niin, että 
niistä pääsee ottamaan tavaroita aivan perältäkin.

L!VE I 900 LEG. Valinnainen 27" SMART-TV 
on varustettu HD-virittimellä ja se voidaan 
upottaa helposti penkin taakse ajon aikana 
ja silloin kun sitä ei käytetä.

L!VE I 900 LEG. 3-akselisessa on korin oven 
vieressä tilava vaatekaappi takkeja, kenkiä 
ja kaikkea sellaista varten, mitä tarvitset 
ulkona, mutta et halua nähdä sisälle.

L-keittiö

Tilava 

sivukeittiö

Mainio 
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L!VE I

Oman kylpyhuoneen kulkeminen kaikkialla mukana on 
todellista luksusta. Ennen kaikkea, kun se on näin hyvin 
varusteltu. Nukkumistilan tunnelmallinen valaistus ja 
moderni sisustus saavat rentoutumaan ja unohtamaan 
arjen huolet.

KAIKIN TAVOIN 
VIRKISTYNEENÄ

VUOTEET
4-5 Makuupaikat 650 MEG, 700 MEG
4-6 Makuupaikat 900 LEG

KYLPYHUONEET
Komfort-kylpyhuone  650 MEG
Fix-kylpyhuone  700 MEG
Tilava kylpyhuone  900 LEG

vierasvuode

Joustava

komfort-kylpyhuone

Näppärä

L!VE I 650 MEG. Nostovuoteessa on sälepohja ja laadukas EvoPore HRC -patja 
ja se tarjoaa mitä mainioimmat edellytykset virkistäville yöunille. Se lasketaan 
ohjaamon istuimien yläpuolelle, jolloin istuinryhmä on edelleen käytettävissä.

L!VE I 900 LEG. Erillisvuoteiden alla on 
kaksi tilavaa vaatetangollista kaappia. 
900 LEG -mallissa on vielä yksi korkea 
vaatekaappi lisää.

L!VE I 700 MEG. Enemmän omaa rauhaa 
saadaan vuoteen ja oleskelutilan välisellä 
verholla, jonka vetäminen kiinni käy 
helposti kiskon avulla.

L!VE I 700 MEG. Laadukas akryylilasinen 
suihkualue tarjoaa äärimmäisen paljon 
liikkumavapautta. Lukuisien säilytystilojen 
ansiosta tilaa on riittävästi kaikille 
kosmetiikkatuotteille.

L!VE I 900 LEG. 
Pesu- ja WC-tilan 

ovi toimii myös 
tilanjakajana 

oleskelutilaan 
päin. Erillinen, 

hyvänkokoinen 
suihkukaappi on 
mukava käyttää.

L!VE I 900 LEG. Parasta mukavuutta. 
Tarkasti sopivan pehmustepalan 
ja avattavan sälepohjan ansiosta 
erillisvuoteita voidaan hetkessä laajentaa. 
Vuoteisiin nousua helpottavat säilössä 
olevat tikkaat. 

L!VE I 900 LEG. L!VE I -mallin tilavan kylpyhuoneen koko 
leveys on tarkasti hyödynnetty. Siten on saatu mukava 
peseytymistila, mistä löytyy kaikki tarvittava.

erillisvuoteet

Tilavat

nostovuode

Helppokäyttöinen

tilava kylpyhuone

Ylellisen

Fix-kylpyhuone

Tilava

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/livei
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SUN I
AINUTLAATUINEN

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/suni 4-5 Turvavyölliset 

istumapaikat
Kokonaispaino 
alle 5 t 4 Makuupaikat 3 Pohjaratkaisut
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SUN I

294 cm

234 cm

765-882 cm

TODELLISTA LUKSUSTA 
PUHTAIMMILLAAN

Elegantti, ylellinen ja kätevän kaksoispohjan ansiosta upeat 
talviominaisuudet! SUN I viehättää toiminnan ja laadun 
täydellisellä symbioosilla, korkealaatuisilla varusteillaan, kauniilla 
muotoilullaan ja parhaimmalla mukavuudella. Niin kesälomalla kuin 
talviretkelläkin – SUN I:n kanssa olet aina ja kaikkialla kotonasi.

Kohokohtia
  Upeat, tyylikkäät sisätilat ja ainutlaatuinen valosuunnittelu

  Lämmitetty kaksoispohja ja säiliöt

  Korkealaatuinen alumiini‐XPS‐alumiini-korirakenne

POHJARATKAISUT
JA TIEDOT

900 LEG 3-akselinen

  4-5 Turvavyölliset istumapaikat
  4 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

700 LEG

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  4 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

900 LX 3-akselinen

  4-5 Turvavyölliset istumapaikat
  4 Makuupaikat
  Queen-vuode

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com/fi
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SUN I

LOUNGE
L-sohja ja sivuistuin   700 LEG, 900 LEG,  

900 LX

KEITTIÖ
L-keittiö  700 LEG, 900 LEG, 900 LX

SUN I 900 LEG. Laadukkaiden varusteiden, harkitun 
säilytystilan ja tyylikkään kalustesuunnittelun yhdistelmä 
on todellinen herkkupala.

SUN I 900 LEG. Jääkaapin kätisyys on 
vaihdettavissa, jolloin avautumissuunta 

saadaan mieleiseksi. Pakasteita varten on 
luonnollisesti tilava pakastelokero.

SUN I 900 LEG. Lisävarusteena saatavassa 
kaasu-uunissa voit paistaa patonkeja kuin 
kotona. Työtasoon upotettu säilytyslokero on 
myös hyvänä apuna.

Elegantti kokonaisilme lämpimine puusävyineen, 
lukuisine yksityiskohtineen ja hienoine valaistuksineen 
ihastuttaa ensi hetkestä lähtien.

UNELMIEN 
TÄYTTYMYS

 ja sivuistuin

L-sohva

L-keittiö

Tilava

SUN I 700 LEG. SUN I 700: n sisustus viehättää 
ajattomalla eleganssillaan. Nauti puhtaasta 
ylellisyydestä ja KNAUSin valaistuskonseptista, joka 
viimeistelee maksimaalisen asumismukavuuden.

SUN I 900 LEG. Upotettava 39-tuumainen 
SMART-TV. Valtava, lisävarusteena saatava 
televisio nousee napin painalluksesta 
sohvan takaa ylös.

SUN I 900 LEG. Lisää mukavuutta 
apukuljettajalle: Mukipidikkeet sisältävään 
sivukaappiin mahtuu kaikki, mitä tarvitaan 
ajon aikana.

SUN I 900 LEG. Sohvan ja sivuistuimen 
pehmustekokoa on lisätty ja niiden 
selkänojassa on ergonomisesti kaareutuva 
ristiseläntuki, mikä tekee niistä erityisen. LISÄTIETOJA VERKOSSA

knaus.com/suni
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SUN I

SUN I -mallissa tunnet olevasi arjen yläpuolella, niin 
ruhtinaallisella nukkumisalueella kuin loisteliaassa 
kylpyhuoneessakin.

NUKKUA YLELLISESTI  
& NAUTTIA OLOSTAAN

VUOTEET
4 Makuupaikat 700 LEG, 900 LEG, 900 LX

KYLPYHUONEET
Tilava kylpyhuone  700 LEG
Luksuskylpyhuone LEG 900 LEG
Luksuskylpyhuone LX  900 LX

nostovuode

Helppokäyttöinen

SUN I 900 LX. Ylellisessä queenvuoteessa nukut EvoPore-patjojen ansiosta kuin 
pilvien päällä. Lomavaatteille on oma paikkansa sivuilla olevissa vaatekaapeissa ja 
säilytyslokeroihin mahtuu koko matkakirjasto.

erillisvuoteet

Tilavat

luksuskylpyhuone LEG

Kaunis

SUN I 900 LX. Jotta ei tarvitse ahtaa tavaroita 
minne sattuu, vaan voisit pitää kaiken hyvässä 
järjestyksessä, on kylpyhuoneessa lukuisia lokeroita. 
WC:n yläpuolella sekä lämpöpatterin alla olevat 
seinäkaapit, tilava peilikaappi ja pesupöydän 
alakaapin lokerot tuovat todella paljon säilytystilaa.

SUN I 900 LX. SUN I -mallin luksuskylpyhuone ei jätä toivomisen varaa. 
Laivan kansilattiaa muistuttava lattiapinnoite, suuri allaskaappi sekä 
lasiseinällä varustettu suihku tekevät kylpyhuoneesta ensiluokkaisen.

SUN I 900 LEG. Lempivaatteita 
ei tarvitse jättää kotiin, sillä 
täyskorkeassa vaatekaapissa 
sekä vuoteen alle sijoitetuissa 
tilavissa vetolaatikoissa on 
ykkin kyllin tilaa.

queenvuode

Ylellinen

luksuskylpyhuone LX

Tyylikäs

SUN I 900 LX. Upea valosuunnittelu kulkee 
koko asuintilan läpi ja tuo nukkumistilaankin 
miellyttävän tunnelman.

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/suni
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VAN TI VAN TI PLUS L!VE WAVE SKY WAVE

VAN WAVE

SKY TI L!VE TI

TERVETULOA TUTUSTUMAAN 
PUOLI-INTEGROITUIHIN 
MATKAILUAUTOIHIN

Suosituimmat ajoneuvot 100 % iloisiin matkoihin. Puoli-
integroidut matkailuautomme ihastuttavat mukavan suurilla 
sisätiloillaan ollen kuitenkin kompakteja ja helppoja ohjata. 
Perheloma lasten kanssa tai vain kaksistaan, puoli-integroiduista 
löytyy pohjaratkaisujen lukuisten vaihtoehtojen ansiosta sopiva 
ratkaisu jokaiseen lomatoiveeseen.

nostovuode

nostovuodenostovuode

NEW

NEW
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KORKEALAATUISTA 
VIIMEISTELYÄ
On tärkeää, että autosi näyttää vielä vuosienkin jälkeen 
hyvältä Käytämme korkealaatuisia grafiikkateippauksia 
tunnetuilta valmistajilta kuten esim. 3M, Avery ja Oracal.

FOLDXPAND- 
TAKARAKENNE
Tyylikäs peränmuotoilu, uusi takapuskuri 
& suurempi asuintila. Lue sivulta 11, mikä 
tekee FoldXpand-perärakenteesta niin 
ainutlaatuisen.

Mallista riippuen asennamme joko erikoisvalmisteisen kaasupullon ulosvedon tai kaasupullokaapin, 
johon mahtuu kaksi 11 kg -kaasupulloa vierekkäin. Kaasupullokaapissa olevat kaasupullot on erittäin 
helppo vaihtaa. Yhdessä helposti vaihdettavan suodatinpanoksen kanssa koko kaasulaitteisto sekä kaikki 
kaasukäyttöiset laitteet ovat suojattu.

kaasujärjestelmä

Optimaalinen

olevat sähköt

Helposti saatavilla

hyönteissuojaovi

Käytännöllinen

Mitä parhain järjestys! Koska ajoneuvon sähköliitännät 
on sijoitettu keskeiseen paikkaan, kuten tässä VAN TI 
-mallissa takatalliin, kaikkiin tärkeisiin osiin pääsee 
helposti käsiksi ja ne ovat selkeässä järjestyksessä. Tämä 
säästää reilusti aikaa auton huolinnassa (Mallikohtainen).

Lisävarusteena saatava hyttysverkko-ovi sopii 
täydellisesti ja se pitää hyttyset ja kärpäset loitolla.

ALUSTA PITÄEN 
TÄYDELLISEKSI TEHTY

ILMASTOINTI- 
LAITE
Kun lämpötila muuttuu helteiseksi, lisävarusteena 
saatavat kattoilmastointilaitteemme viilentävät 
sisätilan miellyttävästi. Ohjaamoon voit valita 
manuaalisen tai automaattisen ilmastoinnin – sisältää 
aina siitepölysuodattimen.

YLEISKUVA 
& KOHOKOHDAT

PITKÄIKÄINEN TVT 
KORIRAKENNE
Sandwich-rakenteet: alumiinia ja eristemateriaaleja (XPS tai 
EPS) sekä polyuretaani-muovivahvistukset täysin liimattu 
korirakenne, tekevät ajoneuvon koko rakenteesta vakaamman, 
säätä kestävän ja ennenkaikkea pitkäikäisen (Lisävaruste).

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/puoli-integroidut-rakenne
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80

80

SISUSTUS 
VAIHTOEHDOT 
Tunne olosi kotoisaksi tien päällä. 
Sisustuksellamme on juuri tämä tavoite. 
Vaatimuksistasi ja mieltymyksistäsi riippuen 
voit valita sängyn, kylpyhuoneen ja keittiön 
monista eri vaihtoehdoista. Tutustu 
mahdollisiin vaihtoehtoihin vierekkäin täällä. 

Vahva perustus on jokaisen kodin tärkein asia. Siksi käytämme kestäviä ja 
suorituskyvyltään tehokkaita alustoja. Tällöin pidämme mielessämme aina, 
mikä eri mallisarjoissa on tärkeää, kenelle ne on tehty ja miten saamme 
niistä matkaamisen ja perilläolon parhaat puolet esiin.

ÄLYKKÄÄT  
AVUSTINJÄRJESTELMÄT
Nykyaikaisten ajoavustinjärjestelmien 
luettelo on pitkä. Monet niistä kuuluvat 
ajoneuvoissamme jo vakiovarustukseen, 
kuten esimerkiksi elektroninen ajonestolaite 
tai mäkilähtöavustin. Valitsemalla muita 
lisävarusteina saatavia järjestelmiä voit 
mukauttaa oman KNAUS-autosi tarkasti 
itsellesi sopivaksi.

EI NÄKYVIÄ 
RUUVINKANTOJA
Lokasuojat, helmat, valopaneeli… Teemme 
kaikki mahdolliset ruuvikiinnitykset siten että 
ruuvinkantoja ei näy, jolloin työn jälki on siistiä 
ja tiiveys taattu (Koko mallistossa).

HELPOSTI & TURVALLISESTI 
LUKITTU
Moninkertaisesti lukittu ja silti käytettävissä yhdellä kädellä. Panostamme 
maksimaaliseen mukavuuteen käyttämällä ajoneuvoissamme yhdellä kädellä 
avattavia luukkuja. Tämän lisäksi kaksoistiiviste takaa, että sade, tuuli tai pakkaset 
eivät häiritse lomanviettoa. Jotta jokaista luukkua ei tarvitsisi avata ja lukita 
erikseen, asennamme keskuslukituksen tallinoviin ja huoltoluukkuihin. kaikki 
on varmistettu yhdellä napin painalluksella. Lisäsuojaa tarjoaa lisävarusteena 
saatavana oleva hälytinlaitteisto.

LFI-TEKNOLOGIAA 
KATON ETUOSASSA 
Moderni LFI-teknologia (Long-Fibre-Injection) on 
käytössä eristetyssä kattokuvussa. Siinä käytetyn 
kuituvahvisteisen polyuretaanin ansiosta osat ovat 
hyvin kevyitä, mutta samalla erittäin hyvin lämpöä 
eristäviä, niin porottavassa auringossa kuin pakkasilla.
(Mallikohtainen)

Paras ajomukavuus ja 
turvallisuus 
Laadukas 2-kanavainen 
ilmajousitus kuuluu MAN 
TGE -alustalla olevien 
KNAUS-matkailuautojen 
vakiovarusteisiin.

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/puoli-integroidut-vaihtoehdot

YLEISKUVA 
& KOHOKOHDAT
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VAN TI

SAATAVISSA MYÖS  
ERIKOISMALLINA

  

Erikoismallin tiedot näet erillisestä  
 esitteestä sekä verkkosivulta

 knaus.com/vanti-vansation

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/vanti

KETTERÄ

4 Turvavyölliset 
istumapaikat

Kokonaispaino 
alle 3,5 t 2-3 Makuupaikat 3 Pohjaratkaisut
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271-282 cm

220 cm

VAN TI

599-696 cm

KETTERÄMPI 
Ketterän VAN TI -auton kanssa selviydyt vaivatta ahtaista 
serpentiiniteistäkin. Kompaketista ulkomitoista huolimatta voit 
iloita luokkansa suurimmasta asuintilasta ja sen mukavuutta 
tuovista ainutlaatuisista yksityiskohdista.

Kohokohtia
  Erittäin näppärä mitoiltaan – leveys vain 2,20 m

  Ajoneuvon pituus alle 6 m

  Kätevä ServiceBox

POHJARATKAISUT
JA TIEDOT

550 MF  

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  2 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode

640 MEG  

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  2 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

650 MEG  

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  2-3 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com

550 MF ja 650 MEG on 
rakennettu Fiat-alustan päälle.

640 MEG on rakennettu  
MAN-alustan päälle.
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VAN TI

VAN TI 650 MEG. Sivukeittiön laajennettava työtaso, 
runsaat säilytystilat ja kätevä maustehylly saavat kaikki 
kokkaajat heti hyvälle tuulelle. 

VAN TI 550 MF. 550 MF ihastuttaa avoimella näkymällään. Lisävarusteena 
siihen on saatavissa mukava L-istuinryhmä sekä liikuteltava, yksijalkainen 
nostopöytä. Se lisää asuintilaa ja helpottaa liikkumista.

LOUNGE
Yhden hengen istuin 550 MF, 640 MEG, 
  650 MEG

KEITTIÖ
Kompaktikeittiö  550 MF
Sivukeittiö  640 MEG, 650 MEG

VAN TI 650 MEG. Piristäjä, iltapäivän paras hetki 
ja coffee time -nautinto – ilman välipalaa ei 
jaksa. VAN TI 650 MEG:n sivuistuimen yläpuolelle 
tarkasti sopivassa hyllyssä on 230 V -liitännän 
ja kapselipidikkeen ansiosta täydellinen paikka 
kapselikeittimelle tai teevalikoimalle.

VAN TI 550 MF. Ajoneuvon pienistä mitoista huolimatta keittiö 
on hyvin varusteltu. Siihen kuuluu esimerkiksi jääkaappi, jonka 
energianlähde voidaan valitaan (AES), suuret vetolaatikot ja 
työtason taitettava jatke.

Mestarin kädenjälkeä olevat kalusteet, integroitu 
tunnelmavalaistus sekä lukuisat säilytyslokerot tekevät 
VAN TI -mallista ainutlaatuisen.

ULKOA KOMPAKTI, 
SISÄLTÄ SUUREMMOINEN

VAN TI 650 MEG. Selkäpehmusteet ovat 
mukavan paksut ja niissä on ergonomisesti 
kaareutuva ristiseläntuki, mikä takaa parhaan 
istumismukavuuden ja terveen asennon. 

VAN TI 550 MF. Vaatekoukkujen ja syvän 
vaatekaapin lisäksi 550 MF -mallissa on vielä  
myös vaatetanko asunto-osan oven ja vuodealueen 
välissä.

ja sivuistuin

L-sohva

sivukeittiö

Mainio

kompakti keittiö

Tilaa säästävä 

yhden hengen istuin

Mukava

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/vanti
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VAN TI

VAN TI 650 MEG. Askelmien avulla erillisvuoteisiin 
nousee helposti. Todellista plussaa samoin kuin 
tilavat vaatetangolliset vaatekaapit ja vuoteiden  
alla oleva reilunkokoinen säilytystila.

VAN TI 550 MF. Kompaktien ulkomittojen sisällä  
550 MF -mallissa on melkein 2 metriä pitkä 
ranskalainen vuode. Se yhdistyy mitä parhaiten 
pohjaratkaisuun ja jättää paljon liikkumistilaa.

VAN TI 650 MEG. Mukavuuskylpyhuoneen 
näppärä kääntöseinä takaa, että käytettävissäsi on 
kädenkäänteessä tilava suihkukaappi. Voit sulkea 
suihkun oven vesitiiviisti vain yhdellä kädenliikkeellä 
näppärän magneettilukituksen ansiosta.

VAN TI 550 MF. Tässä pesutilassa on leveä 
WC-istuin, hylly ja kätevä suihkuvalmius. 

Erillisessä pesupöydässä on runsaasti 
säilytystilaa ja se on yhdistetty täydellisesti 

muuhun tilaan.

VAN TI 640 MEG.  
640 MEG -mallissa on 

mukavan leveä WC-
istuin, joka on myös 

helppo puhdistaa.

VAN TI 650 MEG. Upea valosuunnittelu huolehtii erityisen kotoisasta 
tunnelmasta. Kätytännöllisten virtaliitäntöjen (USB & 230 V) ansiosta  
yön aikana et lataudu pelkästään sinä, vaan myös älypuhelimesi.

VUOTEET
2 Makuupaikat  550 MF, 640 MEG
2-3 Makuupaikat 650 MEG

KYLPYHUONEET
Kylpyhuone Takana sivulla  550 MF
Komfort kylpyhuone  640 MEG, 650 MEG

Nukkumisalue kauniine valaistuksineen kutsuu 
unelmoimaan ja hyvin varustellussa kylpyhuoneessa päivä 
alkaa hyvin. Rentoudu kerrankin oikein kunnolla.

VIIHTYISÄ MAKUUTILA JA  
OMA WELLNESS-PAIKKA

vierasvuode

Joustava

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/vanti

erillisvuoteet

Tilavat

komfort-kylpyhuone

Kääntöseinällinen

kylpyhuone takana sivulla

Kätevä
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VAN TI PLUS
SE DYNAAMINEN

2-4 Turvavyölliset 
istumapaikat

Kokonaispaino
alle 3,5 t 2-4 Makuupaikat 2 Pohjaratkaisut

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/vanti-plus

SAATAVISSA MYÖS  
ERIKOISMALLINA

   

Erikoismallin tiedot näet erillisestä  
esitteestä sekä verkkosivulta

 knaus.com/vanti-plus-platinumselection

NEW
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VAN TI PLUS

220 cm

290 cm

699-747 cm

650 MEG

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  2 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

POHJARATKAISUT
JA TIEDOT

ASUMISMUKAVUUDEN  
JA AJODYNAMIIKAN  
SYMBIOOSI

Kaikille, joille ajomukavuus on vähintään yhtä tärkeää kuin 
asumismukavuus, VW-alustan päällä oleva VAN TI PLUS on 
täydellinen matkakumppani. Lukuisten ajoavustinjärjestelmien 
ja lisävarusteena valittavien vaihtoehtojen avulla voit mukauttaa 
sen täysin omiin yksilöllisiin tarpeisiisi.

Kohokohtia
  Modernit ajovustinjärjestelmät

  FoldXpand-perärakenne

  Monikäyttöinen istuinryhmä 700 LF -mallissa

700 LF

  2-4 Turvavyölliset istumapaikat
  2-4 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode

Kaikki pohjaratkaisut on  
rakennettu VW-alustan päälle.

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com/fi
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VAN TI PLUS

VAN TI PLUS 700 LF. Mukava L-istuinryhmä 
tarjoaa erityisen paljon tilaa seurusteluun. 
Ehdoton kohokohta: Se voidaan lisävarusteena 
muuntaa kahdeksi turvavöillä varmistetuksi 
istumapaikaksi ajosuuntaan. Ja jos vieraat 
haluavat jäädä yöksi, tästä syntyy myös yhtä 
helposti mukava vierasvuode kahdelle hengelle.

VAN TI PLUS 700 LF. Moneen 
eri tilanteeseen sopivassa 
istuinryhmässä on hyvin 
jalkatilaa yksijalkaisen pöydän 
äärellä. Lisäpaikkoineen se 
toimii myös erinomaisena 
säilytystilana.

VAN TI PLUS 650 MEG. Tässä keittiössä on 
kätevä 2-liekkinen liesi, kokonaan auki saatavat 
vetolaatikot ja paljon säilytystilaa keittiötarvikkeille 
ja ruokavarastoille. Työtason jatkeen ansiosta 
aterioiden valmistukseen saa nopeasti lisää tilaa.

VAN TI PLUS 700 LF. Tässä hyödynnetään joka 
nurkka. Näin saat esimerkiksi lisää säilytystilaa, 
erityisen syvän pesualtaan tai laadukkaan 
3-liekkisen lieden valuristikolla.

VAN TI PLUS 700 LF. 
Loppuun asti harkittu 

tilakonsepti saa aikaan 
modernin tunnelman. 

Jääkaapin sijainti 
keittiötä vastapäätä 

helpottaa sen käyttöä.

Harmonisesti suunnitellut sisätilat ja harkitut 
ratkaisut saavat viihtymään ja tekevät osaltaan 
lomasta ainutlaatuisen.

TILAA JA AIKAA  
YHTEISEEN LOMAAN

VAN TI PLUS 650 MEG. Tässä kotoisassa istuinryhmässä voitte 
vaihtaa mielipiteitä lukuisista matkalla nähdyistä asioista. Ja 
suunnitella samalla seuraavaa kohdetta.

LOUNGE
yhden hengen istuin  650 MEG
L-sohva ja sivuistuin  700 LF

KEITTIÖ
Sivukeittiö  650 MEG
L-keittiö  700 LF

sivukeittiö

Mainio

ja sivuistuin

L-sohva
L-keittiö

Tilava

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/vanti-plus

yhden hengen istuin

Mukava



6362

VAN TI PLUS

VAN TI PLUS 650 MEG. 2 metrin 
pituisten erillisvuoteiden alla on tilava, 
vaatetangoilla varustettu säilytystila. 
Kätevän taittomekanismin ja sijoittelun 
ansiosta siihen pääsee helposti käsiksi.

Kodikkaissa vuoteissa nukkuu mukavien 
EvoPore-patjojen päällä ja lisävarusteena 
saatavan WaterGel-alustan ansiosta taivaallisen 
makeasti. Panoraamakatosta avautuu lumoava 
näkymä yötaivaalle. Näin voit nukahtaa tähtiä 
katsellen.

AIKAA  
RENTOUTUA

VUOTEET
2 Makuupaikat  650 MEG
2-4 Makuupaikat 700 LF

KYLPYHUONEET
Komfort kylpyhuone  650 MEG
Pitkittäinen kylpyhuone  700 LF

VAN TI PLUS 700 LF. Älykäs pohjaratkaisu 
tuo lisää tilaa kattoon asti ulottuvalle 
vaatekaapille. Useampien hyllyjen ja 
vaatetangon ansiosta voit varastoida tänne 
helposti kaiken.

VAN TI PLUS 700 LF. Olohuone 
voidaan muuntaa helposti mukavaksi 
vierassängyksi. Aja yksipylväinen 
nostopöytä alas, aseta tarkasti sopivat 
tyynyt paikoilleen ja rentoudu.

ranskalainen vuode

Mukava

VAN TI PLUS 650 MEG. Suuri peili, laadukkaat vesikalusteet ja tummaa 
Schiefer-sävyä oleva avoin hylly, jonne saat kaiken nopeasti käden ulottuville – 
varustelu, joka on tehty nimenomaan mukavuutta rakastaville.

VAN TI PLUS 650 MEG. Mukavuuskylpyhuoneen 
näppärä kääntöseinä takaa, että käytettävissäsi on 
kädenkäänteessä tilava suihkukaappi. Voit sulkea 
suihkun oven vesitiiviisti vain yhdellä kädenliikkeellä 
näppärän magneettilukituksen ansiosta.

VAN TI PLUS 700 LF. Erillisen, asuintilaan täysin 
yhdistyvän pesupöydän ansiosta voidaan WC:n 
ja suihkukopin sisältävää kylpyhuonetta käyttää 
samanaikaisesti. Kylpytiloissa on laadukkaat hanat ja 
reilusti säilytystilaa.

erillisvuoteet

Tilavat

vierasvuode

Joustava

pitkittäinen kylpyhuone

Tilava

komfort-kylpyhuone

Kääntöseinällinen

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/vanti-plus



64 65

L!VE TI
TOMIVA

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/liveti 4-5 Turvavyölliset 

istumapaikat
Kokonaispaino 
alle 3,5 t 2-4 Makuupaikat 4 Pohjaratkaisut
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L!VE TI

279 cm

232 cm

640-748 cm

PARISKUNNILLE  
JA PERHEILLE

POHJARATKAISUT
JA TIEDOT

Modernina ja uudenlaisena L!VE TI luo vahvan mielikuvan: 
Matkailuauto, joka näyttää kutsuvalta ja ihastuttaa suurella 
säilytystilalla. Ainutlaatuisen tehokkaan tilankäytön ja 
hyvien lastausmahdollisuuksien ansiosta se sopii täydellisesti 
pariskunnille ja pienille perheille.

650 MEG

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  2-3 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

650 MF

  4-5 Turvavyölliset istumapaikat
  2-3 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode

590 MF

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  2 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode

700 MEG

  4-5 Turvavyölliset istumapaikat
  2-4 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com/fi

LIVE TI- pohjaratkaisut on  
rakennettu Fiat-alustalle.

Kohokohtia
  FoldXpand-perärakenne

   Erinomainen hinta-laatusuhde

  Sisätilojen moderni ilme
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L!VE TI

L!VE TI 590 MF. Soft-close-yläkaapeissa 
on runsaasti säilytystilaa. Laskostoiminnon 
ansiosta vankkarakenteiset verhot voidaan vetää 
haluttaessa ylös tai alas.

L!VE TI 700 MEG. Istuinryhmässä, johon 
kuuluu yksijalkainen pöytä on hyvin tilaa ja 
voit rentoutuneena nojautua taaksepäin. 
Hyvin suunniteltu valaistus tuo viihtyisän 
tunnelman pimenevään iltaan.

L!VE TI 590 MF. Loft-tunnelmaa 
mukaan matkalle. Tilojen avara 
muotoilu ja tyylikkäät kalusteet 
tekevät kokonaiskuvasta 
modernin. 

Tyylikkäät kalusteet ja lukuisat hienot yksityiskohdat 
virittävät sinut nopeasti lomatunnelmaan.

LOMAHETKIEN 
ILOA

L!VE TI 700 MEG. Pidennetyssä kulmassa on 
lisätilaa astioille ja ruokatarvikkeille. Tänne 
on lisäksi sijoitettu sulkuhanat turvalliseen 
paikkaan.

L!VE TI 700 MEG. Jääkaapin tilavuuden ollessa suuri voit pakata 
mukaan kunnolliset ruokavarastot ja AES-toiminnon ansiosta 
sinun ei tarvitse miettiä energiansaantia.

LOUNGE
Yhden hengen istuin   590 MF, 650 MF,  

650 MEG, 700 MEG

KEITTIÖ
Sivukeittiö  590 MF, 650 MEG
L-keittiö   650 MF, 700 MEG

sivukeittiö

Mainio

yhden hengen istuin

Mukava

L!VE TI 590 MF. 
Eikö aamiainen 

vuoteessa olisikin 
mahtava juttu? Kyllä 

vain! Keittiölaatikot ovat 
590 MF -mallissa kaiken 

lisäksi aivan käden 
ulottuvilla.

ja sivuistuin

L-sohva

L-keittiö

Tilava

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/liveti
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L!VE TI

L!VE TI 700 MEG. Avaa ovi ja luukku, ja 
jo pääset mukavasti ottamaan vaatteita 
tilavista vaatekaapeista, joissa on 
vaatetangot kummallakin puolella.

L!VE TI 700 MEG. Ranskalainen 
vuode vie poikkeuksellisen vähän tilaa 
pohjaratkaisussa. Siksi koko asuintila 
vaikuttaa vieläkin avarammalta ja 
liikkumistilaa on reilusti.

L!VE TI 590 MF. Pesupöydän oleskelutilaan siirtämisen 
ansiosta syntyy erillinen tila, jossa on mukava ja leveä 
WC-istuin ja suihkukaappi. Säilytystilaa löytyy pesupöydän 
laskutilojen ja säilytyskaappien lisäksi myös WC-istuimen 
yläpuolella olevasta suuresta seinäkaapista.

L!VE TI 700 MEG. Mukavankokoisessa 
peilikaapissa on paljon tilaa 
pesutarvikkeille. Peilipinnat lisäävät 
suuremmoista tilantunnetta.

L!VE TI 700 MEG. Kiinteä pesuallas, kiinteä suihkutila ja silti paljon 
tilaa kompaktissa koossa. Järkevä sijoittelee tekee sen mahdolliseksi. 
Tilavaan peilikaappiin ja säilytyslokeroihin mahtuvat kaikki 
pesutarvikkeet.

L!VE TI 700 MEG. Erillisvuoteet voidaan käden käänteessä laajentaa 
suuremmaksi makuutilaksi. Erityisen kätevää: Vuoteen alla olevia 
vaatekaappeja on helppo käyttää. 

Virkistävän suihkun jälkeen on mukava lähteä jännittäville retkille ympäristöön. 
Ja heittäytyä sitten illalla väsyneenä, mutta onnellisena ihanaan vuoteeseen. 

VIRKEÄNÄ  
PÄIVÄN RETKILLE

vierasvuode

Joustava

komfort-kylpyhuone

Näppärä

VUOTEET
2 Makuupaikat  590 MF
2-3 Makuupaikat  650 MF, 650 MEG
2-4 Makuupaikat 700 MEG

KYLPYHUONEET
Komfort kylpyhuone  650 MEG
Pitkittäinen kylpyhuone  590 MF, 650 MF
Fix- kylpyhuone 700 MEG

Fix-kylpyhuone

Tilava

pitkittäinen kylpyhuone

Tilava

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/liveti
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SKY TI
NEROKAS

LISÄTIETOJA VERKOSSA 
knaus.com/skyti

SAATAVISSA MYÖS  
ERIKOISMALLINA

  

Erikoismallin tiedot näet erillisestä  
 esitteestä sekä verkkosivulta 

 knaus.com/skyti-platinum-selection

4-5 Turvavyölliset 
istumapaikat 2-6 Makuupaikat 3 PohjaratkaisutKokonaispaino

alle 3,5 t
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279 cm

232 cm

SKY TISKY TI

696-750 cm

650 MEG  

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  2 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

650 MF  

  4-5 Turvavyölliset istumapaikat
  4-6 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode

POHJARATKAISUT
JA TIEDOT

700 MEG  

  4-5 Turvavyölliset istumapaikat
  3 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

MUKAVUUTTA RAKASTAVILLE
LOMALAISILLE
SKY TI on nerokas matkailuauto. Siinä tila yhdistyy mukavuuteen 
ja varustelu hienoon suunnitteluun. Se on parasta KNAUS‐laatua 
sensaatiomaiseen hinta-laatusuhteeseen. Ei siis mikään ihme, että 
se on yksi oman luokkansa eniten myydyistä ajoneuvoista.

Kohokohtia
  Tunnelmallinen valaistus

  Viistoon sijoitetut kalusteet antavat lisätilaa

   Kaappien luukuissa soft‐close‐suljinmekanismi

SKY TI-pohjaratkaisut on 
rakennettu Fiat-alustan päälle.

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com/fi
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SKY TI

SKY TI 700 MEG. Oleskelutila on valoisa ja 
tyylikäs. Teräväpiirtoisen 27" Full-HD SMART-
TVn (lisävaruste), jossa on sisäänrakennettu 
digitaalinen vastaanotin, voi laskea istuimen 
selkänojan taakse piiloon kun sitä ei katsella.

SKY TI 650 MF. Kodikkaan L-istuinryhmän 
hienostunut tunnelmavalaistus houkuttelee 
nauttimaan illasta jopa yöhön saakka ystävien 
ja perheen kanssa. Automaattisesti lukittuvissa 
soft-close-yläkaapeissa voit säilyttää vaikka 
lautapelejä ja muuta tarpeellista.

SKY TI 700 MEG. SKY TI'n 
avarat sisätilat miellyttävät 
jokaista. Kalusteiden ollessa 
sijoitettu hieman viistoon 
liikkumistilaa on hyvin.

Raikas tilantuntu ja hienostunut tunnelmavalaistus 
– sen lisäksi moderni sisustustyyli: Täällä on helppoa 
viihtyä!

VIIHTYISÄÄ  
JA TUNNELMALLISTA

SKY TI 650 MF. Keittiön 
kätevään hyllystöön 
voit järjestää eniten 
käyttämäsi mausteet 
käden ulottuville. 
Avoimet hyllyt 
korostavat modernia 
tunnelmaa.

SKY TI 650 MEG. 
Täysin auki liukuvat, 
kuulalaakeroidut  
laatikostot. Laatikot 
tulevat niin pitkälle  
ulos, että myös laatikon 
aivan peräosa on helppo 
hyödyntää.

SKY TI 650 MF. L-keittiö sijoittuu erittäin kätevästi 
suhteessa istumaryhmään. Näin hyödynnetään 
käytettävissä oleva tila optimaalisesti. Paljon 
työskentely- ja liikkumatilaa.

LOUNGE
Yhden hengen istuin  650 MEG
Sohva ja sivuistuin  650 MF, 700 MEG

KEITTIÖ
Sivukeittiö  650 MEG
L-keittiö  650 MF, 700 MEG

sivukeittiö

Mainioyhden hengen istuin

Mukava

L-keittiö

Tilava

ja sivuistuin

Yhden hengen istuin

LISÄTIETOJA VERKOSSA 
knaus.com/skyti
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SKY TI

SKY TI 700 MEG. Joka 
puolelta tuulettuvat 
ja lämmitettävät 
erillisvuoteet. Päädyssä 
pehmeä verhoilu. 
Vuoteiden alla 
olevista valaistuista 
vaatekaapeista löytyy 
reilusti säilytystilaa.

SKY TI 700 MEG. Avara, erillinen 
suihkukaappi tarjoaa todellista 
mukavuutta. Laadukkaat hanat ja suuri 
kattoikkuna aikaansaavat hienostuneen 
ja ystävällisen yleiskuvan.

SKY TI 650 MEG. Kääntöseinä ja siinä oleva pesuallas voidaan 
kahvasta vetää näkösuojaksi. Tällöin saadaan tilava suihkukaappi, 
johon mahtuu kaikki tarvittava.

SKY TI 650 MF. Kääntöseinä mahdollistaa 
tilan tehokkaan käytön ja se voidaan asettaa 

helposti siihen asentoon, jossa sitä kulloinkin 
tarvitaan. Näin saat käden käänteessä tilavan 

suihkukaapin tai avaran pesupöydän.

SKY TI 650 MF. Ranskalainen vuode on erittäin mukava, mutta 
lisäksi se myös yhdistyy tilaa säästävästi ajoneuvon takaosaan. 
Kätevän levennyksen ansiosta siinä on reilusti tilaa nukkua.

Erillisvuoteissa tai ranskalaisessa vuoteessa, SKY TI'ssa 
nukut hyvin. Täydellisesti varustetussa kylpyhuoneessa vot 
aloittaa päivän hyvällä tuulella.

TÄYDELLISEN 
LEVÄNNEENÄ

VUOTEET
2 Makuupaikat  650 MEG
3 Makuupaikat 700 MEG
4-6 Makuupaikat 650 MF

KYLPYHUONEET
Komfort kylpyhuone  650 MEG
Pitkittäinen kylpyhuone  650 MF
Tilava kylpyhuone  700 MEG

ranskalainen vuode

Mukava

erillisvuoteet

Tilavat

tilava kylpyhuone

Ylellisen

komfort-kylpyhuone

Kääntöseinällinen

kääntöseinä

Pitkittäinen kylpyhuone, 

LISÄTIETOJA VERKOSSA 
knaus.com/skyti
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VAN WAVE

SAATAVISSA MYÖS  
ERIKOISMALLINA

   

Erikoismallin tiedot näet erillisestä  
esitteestä sekä verkkosivulta 

 knaus.com/vanwave-vansation

MONIKÄYTTÖINEN

NEW

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/vanwave 4 Turvavyölliset 

istumapaikat 4 Makuupaikat 1 PohjaratkaisuKokonaispaino
alle 3,5 t
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283 cm

220 cm699 cm

VAN WAVEPOHJARATKAISUT
JA TIEDOT

Kohokohtia
  Nostovuode vakiona

  Ajoneuvon leveys vain 220 cm

  190 cm seisomakorkeus, jopa nostovuoteen alla

640 MEG

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  4 Makuupaikat
  Erillisvuoteet, Nostovuode

Pohjapiirros rakennettu 
MAN-alusta.

VAN WAVE

VALMIS  
TÄYDELLISEEN  
LOMAAN
VAN WAVE on todella monikäyttöinen. Se on helppo 
ja mukava ajaa ja MAN-alusta sisältää lukuisia 
avustinjärjestelmiä. Nukkumapaikka löytyy neljälle. 
Siten se sopii hyvin koko perheen matkailuautoksi. 
Vakiona oleva nostovuode ja sisätilojen 196 cm 
seisomakorkeus tuovat paljon tilaa!

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com/fi
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VAN WAVE

VAN WAVE 640 MEG. Avoin näkymä 
joka suuntaan. Ohjaamon kääntyvistä 
istuimista sinulla on esteetön näkymä 
VAN WAVE'n läpi ja nautit valoisasta ja 
tilavasta tunnelmasta.

Kodikkaassa istuinryhmässä on tilaa koko 
perheelle, katetaanpa sitten sunnuntain 
aamiaispöytä tai nautitaan illallista. Omassa 
keittiössä valmistettuna kaikki maistuu 
paremmalta! 

LOMA-AIKA ON  
LAATUAIKAA

VAN WAVE 640 MEG. Lisävarusteena 
saatava L-istuinryhmä ja ohjaamon 
kääntyvät istuimet on verhoiltu 
laadukkaasti. Ruokailuryhmä onkin 
VAN WAVE'ssa koko perheen viihtyisä 
kokoontumispaikka.

VAN WAVE 640 MEG. Tyylikkäästi 
integroitu 27 tuuman SMART-TV pitää 
striimaustoiminnon ansiosta huolta 
parhaasta viihteestä myös matkan aikana 
– varsinkin jos ulkona sattuisi satamaan. 
Koska televisio on sijoitettu nurkkaan, sitä 
voi katsella myös nostovuoteesta käsin.

LOUNGE
Yhden hengen istuin  640 MEG

KEITTIÖ
Sivukeittiö  640 MEG

Yhden hengen istuin

Mukava

VAN WAVE 640 MEG. Vetolaatikoita 
on useampi ja suuren jääkaapin ja 
2-liekkisen lieden avulla loihdit tässä 
modernissa sivukeittiössä herkullisia 
aterioita matkoillakin.

VAN WAVE 640 MEG. 
Täyttömäärän 
näytöstä ja Truma 
CP‐Plus -lämmityksen 
digitaalisesta 
ohjaustaulusta näet 
nopeasti, että kaikki  
on kunnossa  
VAN WAVE'ssa.

VAN WAVE 640 MEG. Ruoan valmistuksessa 
tarvitaan usein oikeaa ajoitusta. Tässä 
keittiössä onkin siksi kaikella paikkansa ja 
välineet ovat nopeasti saatavilla.

sivukeittiö

Mainio

VAN WAVE

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/vanwave
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VAN WAVE

Ylhäällä nostovuoteissa tai laadukkaissa 
erillisvuoteissa: VAN WAVE'ssa koko perhe herää 
hyvin nukkuneena uuteen aamuun. Komfort-
kylpyhuoneessa peseytyminen saa hyvälle tuulelle.

RAIKKAANA  
YHTEISIIN SEIKKAILUIHIN

VAN WAVE 640 MEG. Kaikki turvallisesti omissa lokeroissaan: 
Komfort-kylpyhuoneessa on tilavien kaappien ja hyllyjen 
ansiosta paljon tilaa pesutarvikkeille.

VUOTEET
4 Makuupaikat 640 MEG

KYLPYHUONEET
Komfort kylpyhuone  640 MEG

VAN WAVE 640 MEG. Takaosan mukavista 
erillisvuoteista saa hetkessä parin helposti 
käytettävän lisävarusteen avulla tehtyä entistä 
tilavamman makuupaikan. Yläkaappeihin ja 
säilytyslokeroihin mahtuu lomavaatteet, kirjat 
ja kaikki muu tarvittava hyvään järjestykseen.

VAN WAVE 640 MEG. 
Nukkua kaikessa rauhassa. 
Nukkumistilan voit 
pimentää kokonaan kätevillä 
rullaverhoilla, jolloin mikään ei 
häiritse untasi.

VAN WAVE 640 MEG. Nostovuoteen yläpuolelle 
jää paljon tilaa ja leveitä, irrotettavia tikkaita 
pitkin nousu sinne käy mukavasti.

nostovuode

Helppokäyttöinen

VAN WAVE 640 MEG. Vielä silmäys 
suureen, hyvin valaistuun peiliin – 
ihanteellinen meikkaamiseen.

VAN WAVE 640 MEG. 
Leveä wc-istuin on 

erittäin helppo pitää 
puhtaana.

komfort-kylpyhuone

Kääntöseinällinen

erillisvuoteet

Tilavat

VAN WAVE

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/vanwave
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L!VE WAVE
MONIPUOLINEN

LISÄTIETOJA VERKOSSA 
knaus.com/livewave 4-5 Turvavyölliset 

istumapaikat 4-6 Makuupaikat 5 PohjaratkaisutKokonaispaino
alle 3,5 t
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294 cm

232 cm

L!VE WAVE

694-748 cm

TÄYTTÄÄ 
LOMAUNELMAT

Vakiona olevan nostovuoteen ansiosta L!VE WAVE on 
paras valinta kaikille, jotka haluavat yhtäkkiä ottaa 
ystäviäkin mukaan reissuun. Erinomaisen hinta-
laatusuhteen ja modernin muotoilun ansiosta se täyttää 
kaikkien niiden lomahaaveet, jotka haluavat nauttia 
elämästä täysin siemauksin.

POHJARATKAISUT
JA TIEDOT

Kohokohtia
  FoldXpand-perärakenne

  Nostovuode vakiona

  Sisäkorkeus jopa 215 cm

700 MEG  

  4-5 Turvavyölliset istumapaikat
  4-6 Makuupaikat
  Erillisvuoteet, Nostovuode

650 MX  

  4-5 Turvavyölliset istumapaikat
  4-5 Makuupaikat
  Queen-vuode, Nostovuode

650 MG  

  4 -5 Turvavyölliset istumapaikat
  4-6 Makuupaikat
  Poikittaisvuode, Nostovuode

650 MF

  4-5 Turvavyölliset istumapaikat
  4-6 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode, Nostovuode

700 MX  

  4-5 Turvavyölliset istumapaikat
  4-5 Makuupaikat
  Queen-vuode, Nostovuode

Kaikki pohjaratkaisut on  
rakennettu Fiat-alustan päälle.

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com/fi
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L!VE WAVE

L!VE WAVE 650 MG. 
Harkitusti räätälöity asuintila 
tarjoaa hyvin liikkumistilaa ja 
vakiomallisen sivuistuimen 
ansiosta myös riittävästi pelitilaa 
koko perheelle.

L!VE WAVE 650 MG. 
Soft-close-vetolaatikot. 

Ei pelkästään 
hiljaiset, vaan myös 

käytännölliset: GRASSin 
kokonaan avautuvissa 

laatikoissa ulotut 
mukavasti kaikkeen.

L!VE WAVE 650 MG. Tukevaa valurautaa. 
Turvallisesta kokkaamisesta pitää huolen 
3-liekkinen liesi, jossa on korkealaatuinen 
valurautaritilä. Lasikansi toimii paistettaessa 
kätevänä roiskesuojana.

L!VE WAVE 650 MG. Etuosa on integroitu 
saumattomasti asuintilaan ja se tarjoaa 
käytännöllisine lokeroineen paljon säilytystilaa. 
Etukuvun aukeava kattoikkuna tuo lisää valoa ja 
raikasta ilmaa sisälle.

L!VE WAVE 650 MG. Monikäyttöinen sivuistuin. 
Tässä ei pelkästään istuta mukavasti, vaan täältä 
löytyy myös säilytystilaa kaikelle, minkä halutaan 
olevan nopeasti saatavilla.

L!VE WAVE ihastuttaa, sillä L-keittiössä löytyy tarvittava 
ja istuinryhmään mahtuu koko perhe. Jokainen voi täällä 
kokata mieliruokiaan tai vain rentoutua.

VIIHTYISÄÄ ASUMISTA 
& HYVÄÄ RUOKAA

L!VE WAVE 650 MG. Pidennetyssä kulmassa on lisätilaa 
astioille ja ruokatarvikkeille. Tänne on lisäksi sijoitettu 
sulkuhanat turvalliseen paikkaan.

LOUNGE
Yhden hengen istuin   650 MG, 650 MF, 650 MX, 

700 MEG, 700 MX

KEITTIÖ
L-keittiö  650 MG, 650 MF, 650 MX,  

700 MEG, 700 MX

L-keittiö

Tilava

 ja sivuistuin

L-sohva

yhden hengen istuin

Mukava

LISÄTIETOJA VERKOSSA 
knaus.com/livewave
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L!VE WAVE

L!VE WAVE 650 MG. Parivuoteella 
varustetuissa pohjaratkaisuissa 

pesupöydän ja keittiön välinen tila 
hyödynnetään rakentamalla siihen 

kattoon asti vaatetangolla varustettu 
vaatekaappi. Pohjaratkaisuissa, joissa on 
erillis- tai poikittaisvuoteet vaatekaappi 

on vuoteen ja jääkaapin välissä. Ja queen-
vuoteen sisältävissä pohjaratkaisuissa on 

jopa kaksi vaatekaappia takaseinässä.

L!VE WAVE 650 MG. Tilaviin yläkaappeihin 
mahtuu koko joukko tavaroita, joiden on oltava 
päivittäin ja nopeasti käytettävissä. Soft-close-
luukut sulkeutuvat hiljaisesti ja ovat kestävien 
metallivetimien ansiosta pitkäikäisiä. 

L!VE WAVE 650 MG. Kiinteä pesuallas, 
kiinteä suihkutila ja silti paljon tilaa 
kompaktissa koossa. Järkevä sijoittelee tekee 
sen mahdolliseksi. Tilavaan peilikaappiin 
ja säilytyslokeroihin mahtuvat kaikki 
pesutarvikkeet.

L!VE WAVE 650 MG. Vakiona oleva nostovuode 
voidaan laskea helposti alas. Siinä on hyvin tilaa 
kahdelle ja putoamissuojan ansiosta lapset voivat 
turvallisesti ja rentoutuneena vaikka katsella tähtiä.

Nukkumisalue ja kylpyhuone on suunniteltu siten, että 
voit nauttia samoista mukavuuksista kuin kotona. Vaaleat 
sävyt ja laadukkaat materiaalit ovat osa lukuisista hienoista 
ominaisuuksista.

MUKAVASTI 
MATKALLA

ranskalainen vuode

Mukava

pitkittäinen kylpyhuone

Tilava

VUOTEET
4-5 Makuupaikat  650 MX, 700 MX
4-6 Makuupaikat  650 MG, 650 MF, 700 MEG

KYLPYHUONEET
Fix- kylpyhuone  650 MG, 700 MEG, 700 MX
Pitkittäinen kylpyhuone  650 MF 
L!VE kylpyhuone 650 MX

L!VE-kylpyhuone

Ainutlaatuinen

L!VE WAVE 650 MG. 
Pyyhetanko: Kätevä 
apuri, jonka voi kääntää 
ylös, kun sitä ei tarvita.

erillisvuoteet

Tilavat

queenvuode

Ylellinen

poikittaisvuode

Viihtyisä

nostovuode

Helppokäyttöinen

Fix-kylpyhuone

Tilava

LISÄTIETOJA VERKOSSA 
knaus.com/livewave
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SKY WAVE
PUOLI-INTEGROIDUT NOSTOVUOTEELLA

SAATAVISSA MYÖS 
ERIKOISMALLINA 

 

Erikoismallin tiedot näet erillisestä 
 esitteestä sekä verkkosivulta 

 knaus.com/wohnmobil-sondermodelle

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/skywave 4-5 Turvavyölliset 

istumapaikat 5-6 Makuupaikat 3 PohjaratkaisutKokonaispaino
alle 3,5 t
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SKY WAVE

284 cm

232 cm

698-752 cm

650 MF  

  4-5 Turvavyölliset istumapaikat
  6 Makuupaikat
  Ranskalainen vuode, Nostovuode

POHJARATKAISUT
JA TIEDOT

650 MEG  

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  5 Makuupaikat
  Erillisvuoteet, Nostovuode

700 MEG  

  4-5 Turvavyölliset istumapaikat
  5 Makuupaikat
  Erillisvuoteet, Nostovuode

AVOIN UUSILLE 
SEIKKAILUILLE
Joustavasti käytettävissä olevat makuupaikat, korkea asumismukavuus 
ja ulkomitat. SKY WAVE ihastuttaa kaikilta osin ja järkevät suuren 
nostovuoteen ansiosta siinä on kaksi erillistä nukkumisaluetta. 
Seisomakorkeus on erittäin hyvä ja makuupaikkoja löytyy kaikkiaan kuusi. 
Se ei olekaan mikä tahansa puoli-integroitu, vaan SE nostovuoteellinen.

Kohokohtia
  Pro.Tec Frame

  Nostovuode vakiona

  Jopa 6 makuupaikkaa

Kaikki pohjaratkaisut on 
rakennettu Fiat-alustan päälle.

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com/fi
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SKY WAVE

SKY WAVE 650 MEG. Modernit kalusteet ja lukuisat kauniit 
yksityiskohdat, kuten valaistu nostovuode tai tyylikäs lattia, saavat 
aikaan laadukkaan tunnelman.

SKY WAVE 650 MEG Yläkaapin ulkopuolella on kaunis 
valaistus. Sen sisällä ja tilavassa jääkaapissa on hyvin 
tilaa elintarvikkeille. Erityisen kätevä yksityiskohta on 
työtason käännettävä jatke.

LOUNGE
Yhden hengen istuin  650 MF, 650 MEG,  

700 MEG

KEITTIÖ
L-keittiö  650 MF, 700 MEG
Sivukeittiö  650 MEG

L-keittiö

Tilava

Sisätilat on SKY WAVE -mallissa suunniteltu siten, että tunnet 
olevasi kotona. Istuinryhmässä nautit suuresta jalkatilasta ja 
keittiössä on paljon tilaa unohtumattomille makuelämyksille.

ILON  
TUNTEITA

SKY WAVE 650 MEG. Tässä voi istua 
suuren L-muotoisen ruokailuryhmän 
ansiosta entistä mukavammin. 
Yksipylväistä nostopöytää voidaan siirtää 
kaikkiin suuntiin.

SKY WAVE 650 MEG. Oleskelutila on valoi-
sa ja tyylikäs.Teräväpiirtoisen 27″ Full-HD 
SMART-TVn (lisävaruste), jossa on sisään-
rakennettu digitaalinen vastaanotin, voi 
laskea istuimen selkänojan taakse piiloon 
kun sitä ei katsella.

SKY WAVE 650 MEG. Soft-Close yläkaapit. 
Sulkeutuvat pehmeästi ja painuvat kiinni 
itsestään. Laadukkaat saranat takaavat 
toimivuuden vuosien saatossa.

SKY WAVE 650 MEG. Vetolaatikot aukeavat 
kokonaan. Ne voidaan vetää pitkälle ulos, 
joten niiden täyttäminen ja järjesteleminen on 
erityisen helppoa. 

SKY WAVE 650 MEG. Tilavissa yläkaapeissa on 
runsaasti tilaa kaikelle, mitä ruoan valmistukseen, 
ja ruokailemiseen tarvitaan. Äänettömän soft-
close-toiminnon ansiosta kaapit sulkeutuvat 
erityisen helposti ja nopeasti lähes itsestään, kun 
käsillä joudutaan tekemään muita asioita.

ja sivuistuin

L-sohva

sivukeittiö

Mainio

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/skywave

yhden hengen istuin

Mukava
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SKY WAVE

Erilaiset kylpyhuonemallit, nukkumisalueen eri 
mahdollisuudet – Täydellinen mukavuus, joka takaa 
sen että uusi lomapäivä päästään aloittamaan hyvin 
levänneenä ja virkistyneenä. SKY WAVE -malleista 
löytyy jokaiselle sopiva pohjaratkaisu.

NÄIN PÄIVÄ  
KÄYNNISTYY HYVIN

SKY WAVE 650 MEG. Täydellinen valo kevyen 
lomameikin laittamiseen, kääntöseinä ja mukava, 
leveä wc-istuin – kylpyhuoneesta on moneen.

VUOTEET
4-5 Makuupaikat 650 MEG, 700 MEG
4-6 Makuupaikat 650 MF

KYLPYHUONEET
Pitkittäinen kylpyhuone  650 MF
Komfort kylpyhuone  650 MEG
Tilava kylpyhuone  700 MEGranskalainen vuode

Mukava

vierasvuode

Joustava

kääntöseinä

Pitkittäinen kylpyhuone, 

tilava kylpyhuone

Ylellisen

SKY WAVE 650 MEG. 
Lukuisista 

säilytyspaikoista löytyy 
paikkansa hiusharjalle, 

pyyhkeelle, ihovoiteelle 
ja vaikka mille. Hyvin 

valaistusta peilistä 
iloitsee asioidessaan.

SKY WAVE 650 MEG. Peilin hyllyt on 
varustettu tyylikkäin metallireunuksin, jotta 
ajon aikana mitään ei pääse putoamaan.

SKY WAVE 650 MEG. Tilavat 
vaatekomerot. Vaatekomeroihin pääsee 
kätevästi sivulta ja ylhäältä, joten niitä on 
helppo käyttää.

SKY WAVE 650 MEG. Tässä todella tilavassa makuutilassa 
nukutaan mukavasti laadukkaiden EvoPore HRC -patjojen 
päällä. Nostovuoteen voi laskea hyvin matalalle jonka ansiosta 
vuoteeseen pääsee mukavasti.

SKY WAVE 650 MEG. Käytännölliset 
laskutilat. Kaikelle, mitä tarvitset öisin tai 
herätessäsi löytyvät käsiesi ulottuvilta.

SKY WAVE 650 MEG. Tilavia erillisvuoteita saadaan nopeasti 
laajennettua lisäosalla. Nukkumistilasta löytyy paljon säilytystilaa ja 
vuoteeseen nousu käy helposti kahden askelman avulla.

erillisvuoteet

Tilavat

nostovuode

Helppokäyttöinen

komfort-kylpyhuone

Kääntöseinällinen

LISÄTIETOJA VERKOSSA
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

Arkena, vapaa-aikana tai lomalla? Camper Van -mallimme sopivat kaikkeen. 
Tänään pitkä päivä takana, huomenna jälleen pirteänä. Onnistuuko? Kyllä vain, 
ketterien ja kattavasti varusteltujen Camper Van -autojemme kanssa nautit aina 
parhaasta mukavuudesta. Hyvin suunniteltujen pohjaratkaisujen, suuren tavaratilan 
ja helpon ohjattavuuden ansiosta ne sopivat täydellisesti jokapäiväiseen käyttöön.

KNAUS CAMPER  
VAN -MALLIT, 
HUIPPULAATUA  
SINUN LOMAASI
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OPTIMAALINEN  
ERISTYS
Kattoon ja sivuseiniin on käytetty umpisoluista 
polyeteenivaahtomuovia kylmäsiltojen estämiseksi. 
Camper Van on eristetty silmälläpitäen aktiivista 
talvikäyttöä.

SUURET  
KATTOIKKUNAT
Kaikissa Camper Van -malleissamme asuintilaan 
saadaan paljon päivänvaloa suurista kattoikkunoista. 
Korkeakattoisissa BOXSTAR XL -malleissamme valoa 
tulvii runsaasti korotettuun osaan lisävarusteena 
saatavasta panoraamakatosta sekä takaosan 
avattavasta ikkunasta.

TÄYDELLINEN 
KOROTETTU KATTO
Korkeakattoisissa BOXSTAR XL -malleissamme oleva 
lasikuitukattorakenne tuo sisätiloihin korkeutta 
mahtavat 238 cm. Kaksikerrosrakenteen ansiosta 
sisäilma on kaikkialla autossa aina miellyttävä ja 
aerodynaaminen muoto yhdistyy harmonisesti 
kokonaisilmeeseen. Lisää tästä sivulla 140.

KATTO- 
ILMASTOINTILAITE
Kun lämpötila muuttuu helteiseksi, lisävarusteena 
saatavat ilmastointilaitteemme viilentävät sisätilan 
miellyttävästi. Niissä on lisäksi lämmitystoiminto ja 
ne voivat poistaa myös kosteuden sisäilmasta. 

VESI- 
SÄILIÖ
Raikasvesisäiliön tilavuus on jopa 
110 litraa. Camper Van -autosi 
kanssa voit siten retkeillä useampia 
päiviä tarvitsematta täydennystä. 
Lämpötilan laskiessa nollan alapuolelle 
lämminilman virtaus pitää huolen siitä, 
ettei vesi pääse jäätymään.

PERUUTUS- 
KAMERA
Lisävarusteena saatava 
peruutuskamera on integroitu 
täydellisesti auton perään ja se 
välittää hyvän näkymän taakse.

H2‐pohjaratkaisuissa keulaan lisävarusteena saatava panoraamaikkuna saa asuintilan 
tulvimaan valoa. Enemmän sisäkorkeutta ja mukavan pääsyn kuljettajan ja etumatkustajan 
istuimelle saadaan, kun H2‐pohjaratkaisuihin valitaan lisävarusteena SpaceRoof-
kattorakenne (mallikohtainen/lisävaruste).

Asennamme asuntoautoihimme vakiona flyscreen-
ovet. Lisävarusteena saatavalla askelmalla 
pääset kätevästi sisään. Yksi hieno ominaisuus 
sähkökäyttöinen soft-close-liukuovi sulkeutuu 
melkein itsestään.

WC-säiliön tyhjennys käy erittäin helposti, 
sillä autossa on täydellisesti päällystetty 
WC-kuilu, johon pääsee käsiksi ulkoapäin 
(mallikohtainen).

& SpaceRoof

Panoraamaikkuna

YLEISKUVA 
& KOHOKOHDAT

& askel 

Fly screen ovi

ulkoapäin

WC-säiliön tyhjennys

HYVIN SUUNNITELTU 
KAASUNSYÖTTÖ
BOXDRIVE- ja BOXLIFE-malleissa on vakiona 
diesellämmitys, joka pitää huolen siitä, että kaasunkulutus 
pysyy alhaisena. Kaasukeittimen turvalliseen ja varmaan 
kaasunsyöttöön riittää hyvin 2,7 kg -kaasupullo. Se voi 
olla tilaa säästävästi raikasvesisäiliön viereen sijoitettuna. 
BOXSTAR-malleissamme lämmitys tapahtuu perinteisesti 
kaasulla. Sen mukaisesti olemme tähän malliin 
suunnitelleet riittävästi tilaa kahdelle 11 kg -kaasupullolle. 
Kaasupullokaapin voi lukita turvallisesti.

Ainutlaatuisella LFI-tekniikalla rakennettu nostokatto 
valmistetaan yhtenä täydellisenä osana. Se on 
erittäin vankka ja eristysarvoiltaan ylivertainen. 
Aerodynaamisen muotonsa ansiosta se ei vaikuta auton 
ajokäyttäytymiseen. Lisää nostokatosta sivulla 110.

LFI-rakentaminen

Nouseva katto

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/camper-vans-aufbau

ALUSTA PITÄEN 
TÄYDELLISEKSI TEHTY
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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

Jokainen matkustaa mieleisellään tavalla. Mutta kaikki toivovat parasta 
mukavuutta ja toimivia yksityiskohtia. Camper Van -autoissamme nautit hyvästä 
varustuksesta ja materiaalien parhaasta laadusta, joka ihastuttaa vielä vuosien 
päästä. Valittavissa on korin eri korkeuksia ja ajoneuvopituuksia. Niistä niin 
seikkailevat pariskunnat kuin perheetkin löytävät sopivan.

FIAT
Korkeus 312 cm
Pituus 599 cm

MAN TGE
Korkeus 309 cm
Pituus 598 cm

FIAT
Korkeus 258 cm
Lengte alk. 541 cm

FIAT
Korkeus 282 cm
Lengte alk. 599 cm

MAN TGE
Korkeus 268 cm
Lengte 684 cm

Korin muotoon täydellisesti mukautettu pohjalevy valmistetaan kerrosrakenteena. Tällä tavoin 
Camper Van -automme saavat lisäeristyksen ohella myös suuremman seisomakorkeuden 
sisätilaan. Ruokailuryhmään asennamme lisäksi kaksoispohjan, joka lämmityksen ansiosta 
pitää jalat aina miellyttävän lämpiminä.

suihkuverho

Innovatiivinen

Ei ole mukavaa, jos retkeilyauton 
märkä suihkuverho tarttuu jatkuvasti 
ihoon. KNAUSin kylpyhuoneessa 
tämän estää integroitu ilmatasku, joka 
antaa innovatiiviselle suihkuverholle 
muodon ja pitää sen näin poissa iholta 
(lisävaruste).

& ruokailualusta

Lattiarakenne

YLEISKUVA 
& KOHOKOHDAT

viilutettu

Korkealaatuinen

Vuoteiden ja istuinryhmän alueelle 
asennamme huokoiset lämpöä ja ääntä 
eristävät soft-touch-muoto-osat. 
Ne tuntuvat miellyttäviltä ja estävät 
kondenssiveden muodostumisen pintoihin.

vaihtelu

Suurin

Monikäyttöisiä ratkaisuja, jotka määräävät 
koko sisätilan ilmeen – kuten esimerkiksi 
paljon kulkutilaa tuova ilman jalkaa rakennettu 
ruokailupöytä tai istuinryhmä, johon kuuluu 
säädettävät erilliset istuimet.

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/camper-vans-rakenne



111110

CAMPER VAN,  
JOSSA NOSTOKATTO

Kaikille, jotka haluavat korkealle. Ainutlaatuisen Camper Van 
-nostokaton* kanssa Camper Van -autosi tarjoaa tarvittaessa 
mukavuutta kahdessa eri kerroksessa. Koko katto valmistetaan yhtenä 
osana uusinta uutta LFI-teknologiaa käyttäen. Siten se on erittäin 
vankka ja eristysarvoiltaan mitä mainioin. 

Suurenmoinen tilantunne. Asuintilassa voit 
nauttia hyvästä sisäkorkeudesta, sillä se on 
kokonaista 190 cm.

Yövalo. Yövalo. RGB-RGB-
tunnelmavalaistus tunnelmavalaistus 
huolehtii viihtyisästä huolehtii viihtyisästä 
tunnelmasta. tunnelmasta. 
2-kerroksisten 2-kerroksisten 
kylmävaahtopatjojen kylmävaahtopatjojen 
päällä nautit päällä nautit 
parhaimmasta parhaimmasta 
mukavuudesta.mukavuudesta.

Cabrio-toiminto. Etupuolen voi avata 
helposti sisältä käsin ja kääntää ylös. Näin saat 

ainutlaatuisen näköalan. Hyttysverkko pitää 
hyönteiset poissa ja pimennysverho suojaa 

uteliailta katseilta.

nostokattovuode

Suuri

Lisävarusteena mahdollista: 
BOXSTAR 540 ROAD, 600 STREET, 

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

KOHOKOHDAT
& VAIHTOEHDOT

Parhaat makuupaikat virkistäviin yöuniin. Keulan nostovuoteet 
ovat hyvä ratkaisu kaikille, jotka tarvitsevat yhden erillisen 
nukkumistilan lisää. Minkä vaihtoehdon sitten valitsetkaan, voit 
aina luottaa siihen, että vuodetta on helppo käsitellä ja että siinä 
nukkuminen on todella mukavaa.

Sähkökäyttöinen. Lisää mukavuutta 
saadaan, kun siihen valitaan lisävarusteena 
sähkökäyttö.

Erillisvuoteet tai parivuode? Keulan 
Vario-nostovuoteessa on juuri niin paljon 
tilaa kuin sitä kulloinkin tarvitaan.

 Mukava korkeus. Tässä on päivisin 
mukava seisomakorkeus, kun keulan 
Classic-nostovuodetta ei ole vedetty alas.

Putoamissuoja. Erillisen turvaverkon 
ansiosta myös lapset voivat nukkua 

keulan Classic-nostovuoteessa. 

Vario-nostovuode

Keulan

Lisävarusteena mahdollista:  
BOXSTAR 600 SOLUTION, 630 FREEWAY, 

BOXLIFE 600 DQ, 630 ME

Vakiona: BOXSTAR 600 SOLUTION, 
BOXLIFE 600 DQ

Lisävarusteena mahdollista: BOXSTAR 
630 FREEWAY, BOXLIFE 630 ME

Classic-nostovuode

Keulan

KEULAN 
NOSTOVUOTEET 
VAIHTOEHDOT

KEULAN  
CLASSIC- 
NOSTOVUODE 
Täällä nukut mukavasti kahden 
kylmävaahtopatjan päällä. Vuoteen 
yläpuolelle jää tilaa 50 cm. Classic-
nostovuoteen voi kahvasta vetää 
helposti alas ja painaa jälleen 
takaisin ylös. 

KEULAN  
VARIO- 
NOSTOVUODE
Ilmatilaa ylös ja sivulle. 
Keulan Vario-nostovuoteen 
sisällä korkeutta on 100 cm 
ja sivulle vedettävä levennys 
tarjoaa vaihtoehtoja ja parhaan 
nukkumismukavuuden.

ERILAISIA 
MAHDOLLISUUKSIA
tuntea matkalla olevansa kotona. 
Sisustuksemme tavoitteena on juuri tämä. 
Omien vaatimustesi ja mieltymyksiesi 
mukaan voit valita vuoteiden, kylpyhuoneen 
ja keittiön useista eri vaihtoehdoista. Tutustu 
tästä vaihtoehtoihin. 

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/camper-vans-vaihtoehdot

* Valinnainen
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BOXSTAR

SAATAVISSA MYÖS 
ERIKOISMALLINA 

 

Erikoismallin tiedot näet erillisestä 
 esitteestä sekä verkkosivulta 

 knaus.com/wohnmobil-sondermodelle

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/boxstar

MUKAVUUDEN HUIPENTUMA

4 Turvavyölliset 
istumapaikat 8 Pohjaratkaisut3-5 MakuupaikatKokonaispaino

alle 3,5 t
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258-312 cm

205 cm

541-636 cm

600 STREET XL  

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  5 Makuupaikat
  Poikittaisvuode, Korotettu kattovuode

POHJARATKAISUT
JA TIEDOT

600 LIFETIME  

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  3-5 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

600 FAMILY  

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  3-5 Makuupaikat
  Poikittainen kerrossänky

600 SOLUTION  

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  5 Makuupaikat
  Poikittaisvuode, Keulanostovuode

540 ROAD  

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  3-5 Makuupaikat
  Poikittaisvuode

600 STREET  

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  3-5 Makuupaikat
  Poikittaisvuode

600 LIFETIME XL

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  5 Makuupaikat
  Erillisvuoteet, Korotettu kattovuode

630 FREEWAY  

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  3-5 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

BOXSTAR

TÄYDELLISESTI SUUNNITELTUA 
LOMAONNEA

Tulet viihtymään, sillä täällä kaikella on oma 
paikkansa. Kun pakkaat Camper Van -autoasi, 
saat kaiken oikeaan järjestykseen. 

Kohokohtia
  Useita erilaisia vuodevaihtoehtoja 

  Kiinteä ja tilava kylpyhuone

  Ensiluokkainen varustus

BOXSTAR-pohjaratkaisut on  
rakennettu Fiat-alustalle.

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com/fi



AN PW: ist korrekt

116 117

BOXSTAR 540 ROAD. Helposti laajennettavan 
pöydän, kääntyvien etuistuimien ja ulosvedettävän 
sohvan ansiosta täällä on aina viihtyisä paikka jopa 
neljälle viettää aikaa.

BOXSTAR 630 FREEWAY. Istuinryhmän 
yläpuolella olevassa kaapissa ja lokeroissa on 
paljon säilytystilaa. 

BOXSTAR

WEITERE INFOS ONLINE
knaus.com/boxstar

LOUNGE
Yhden hengen istuin 540 ROAD, 600 STREET,  
  600 FAMILY, 600 SOLUTION,  
 600 LIFETIME, 600 STREET XL,  
 600 LIFETIME XL, 630 FREEWAY

KEITTIÖ
Kompaktikeittiö 540 ROAD, 600 LIFETIME, 
 600 LIFETIME XL
Sivukeittiö 600 STREET, 600 FAMILY, 
 600 SOLUTION, 600 STREET XL,  
 630 FREEWAY

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/boxstar

BOXSTAR 540 ROAD. Tästä 
kätevästä keittiöryhmästä 
löytyy kaikki tarvittava ruokien 
valmistukseen ja säilytykseen. 
Siten ruoanlaitto on paljon 
hauskempaa.

BOXSTAR 630 FREEWAY. Sivukeittiössä 
on suuriksi avautuvien laatikoiden, 
yläkaappien ja jääkaapin ansiosta paljon tilaa 
ruokavarastoille. Kätevät yksityiskohdat, 
kuten työtason kääntyvä jatke, helpottavat 
monia askareita.

BOXSTAR 600 STREET. Kaikissa BOXSTAR-
malleissa on 2-liekkinen liesi, jossa on lasikansi. 
Sähkösytytyksen ansiosta levyt ovat nopeasti 
käytettävissä.

Sisätilan viihtyisä suunnittelu ja lukuisat käytännölliset ominaisuudet 
tekevät lomasta nautinnollisen. BOXSTAR-retkeilyauton kanssa 
sinun ei tarvitse tehdä kompromisseja. Se on todellista mukavuutta.

VALMIS 
SEIKKAILUIHIN

BOXSTAR 600 STREET. Ilman erillistä jalkaa seinässä kiinni olevan 
ruokailupöydän äärellä pääset oikaisemaan jalkasi ja nauttimaan olostasi.

yhden hengen istuin

Mukava

kompakti keittiö

Tilaa säästävä

sivukeittiö

Mainio



 +

118 119

BETTENVARIANTEN
3-5 Schlafplätze 540 ROAD, 600 STREET,  
 600 LIFETIME, 630 FREEWAY
5 Schlafplätze 600 STREET XL, 600 LIFETIME XL
5-7 Schlafplätze 600 FAMILY

BADVARIANTE
Kompaktbad*  540 ROAD, 600 STREET, 
 600 FAMILY, 600 SOLUTION, 
 600 STREET XL, 600 LIFETIME,  
 600 LIFETIME XL, 630 FREEWAY 

*Raumbad optional möglich

BOXSTAR 600 STREET. Kompaktissa kylpyhuoneessa tila on 
käytetty mitä tehokkaimmin. Siinä on monia innovatiivisia 
yksityiskohtia, kuten siirrettävä peili ja kääntyvä wc-istuin.

tilava kylpyhuone

Ylellisen

poikittaisvuode

Viihtyisä

kompakti kylpyhuone

Monipuolinen

erillisvuoteet

Tilavat

BOXSTAR

WEITERE INFOS ONLINE
knaus.com/boxstar

VUOTEET
3-5 Makuupaikat  540 ROAD, 600 STREET,  

600 LIFETIME, 600 FAMILY,  
630 FREEWAY

5 Makuupaikat  600 SOLUTION, 600 STREET XL,  
600 LIFETIME XL

KYLPYHUONEET
Kompakti   540 ROAD, 600 STREET,  
kylpyhuone* 600 FAMILY, 600 SOLUTION,  
 600 STREET XL, 600 LIFETIME,  
 600 LIFETIME XL, 630 FREEWAY
*Kylpyhuone valinnaisesti mahdollista.

BOXSTAR sisältää lukuisia mahdollisuuksia niin nukkumistilan 
kuin kylpyhuoneen suhteen. Voit valita poikittaisvuoteen, keulan 
nostovuoteen tai kompaktin pesutilan – vaatimuksiin löytyy varmasti 
ratkaisu oli kyseessä sitten perhe tai pariskunta.

YKSI TILA  
TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA

BOXSTAR 540 ROAD. Poikittaisvuoteen alla on kaasupullokaappi ja 
sen lisäksi vielä paljon säilytystilaa. Suureksi avautuvasta takapäästä 
matkatavaroihin ja kaasupulloon pääsee helposti käsiksi. 

BOXSTAR 630 FREEWAY.  
Suuri makuutila 
kahdelle, moniin eri 
käyttötarkoituksiin 
sopivat avoimet lokerot 
ja paljon säilytystilaa 
tuovat yläkaapit – täällä 
nauttii olostaan. 

BOXSTAR 600 STREET.  
Suuressa poikittaisvuoteessa 
saat kunnon yöunet ja voit 
lisäksi loikoillessasi nauttia 
kauniista maisemista, kun 
avaat takaovet.

BOXSTAR 630 FREEWAY. Käsienpesualtaan voi 
tilavassa kylpyhuoneessa muuntaa helposti suureksi 
pesupöydäksi.

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/boxstar
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Sama ajoneuvon pituus, sama ajoneuvon korkeus, sama 
asumismukavuus. Mutta täydellisesti mukautettu eri 
matkatyyppeihin ja sinun vaatimuksiisi. Nukkumistilojen eri 
vaihtoehdot ovat älykkäästi suunniteltuja. Niissä on helppo 
vaipua unten maille. 

poikittainen kerrossänky

Mukava

KOHOKOHDAT
& VAIHTOEHDOT

Mukavasti vuoteeseen. Unten maille 
pääsee kömpimään mukavasti kiinteästi 
asennetun askelman avulla.

BOXSTAR 600 LIFETIME
Nukkuessa nautit siitä, että tilaa on. Täällä voit mielin määrin venytellä, 
heittäytyä leveäksi tai nousta ylös – ilman että joudut häiritsemään 
kumppaniasi. Vuoteiden pituus on jopa 200 cm, joten myöskään pitkien 
ei tarvitse pelätä jalkojensa roikkuvan ulkona. Samalla myös vuoteiden 
alle mahtuu paljon tavaroita.

BOXSTAR 600 FAMILY
Junge Familien lieben das praktische Heck-Etagenbett mit vier 
komfortablen Quer-Schlafplätzen. So bekommt jeder seinen eigenen, 
festen Schlafplatz und die Eltern erhalten die Sicherheit, dass ihre 
kleinen Abenteurer auch wirklich zur Ruhe kommen. Für genügend 
Stauraum sorgen die durchdachten Schränke.

BOXSTAR 600 SOLUTION
Täydellinen ratkaisu kaikille, jotka haluavat olla 
omassa rauhassa. BOXSTAR 600 SOLUTION on 
vakiona varustettu keulaan tulevalla Classic-
nostovuoteella. Keulan Vario-nostovuode (194 x 
130 cm) saatavissa lisävarusteena. poikittaisvuode

Viihtyisä

Classic-nostovuode

Keulan

erillisvuoteet

Tilavat

BOXSTAR

SAMA PERUSAJONEUVO KAIKISSA 
BOXSTAR 600 -VERSIOISSA

Nukkumismukavuus 4:lle. Takana olevassa 
suuressa kerrossängyssä on tilaa koko perheelle. 
Ylempään poikittaisvuoteeseen pääsee mukavasti 
irrotettavia tikkaita pitkin. 

 BOXSTAR SOLUTION sisältää kaksi erillistä nukkumistilaa pehmeine 
EvoPore-patjoineen, sillä viihtyisän poikittaisvuoteen lisäksi keulassa 

on vakiona nostovuode.

BOXSTAR 600 FAMILY
Lapsiperheet rakastavat takaosan kätevää kerrossänkyä, jossa on 
poikittain neljä mukavaa makuupaikkaa. Näin jokainen saa oman, 
kiinteän makuupaikkansa ja vanhemmat voivat olla varmoja, että heidän 
pienet seikkailijansa rauhoittuvat viimeinkin levolle. Säilytystilaa löytyy 
riittävästi eri kaapeista.
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BOXLIFE
VIELÄKIN ENEMMÄN.  
VAHVA JA MONIPUOLINEN.

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/boxlife 4 Turvavyölliset 

istumapaikat
Kokonaispaino 
alle 3,5 t 3-7 Makuupaikat 5 Pohjaratkaisut



124 125

258-282 cm

541-636 cm

205 cm

BOXLIFE

Kohokohtia
  Takaosan Vario-suunnittelun ansiosta hyvin muunneltavissa

  Uskomaton lastitilavuus, jopa 2 350 litraa

  Diesellämmitys vakiona

POHJARATKAISUT
JA TIEDOT

ENEMMÄN
VAPAUTTA LIIKKUA

Haluat matkakumppanin, joka on yhtä joustava kuin sinä 
itse ja joka antaa sinulle juuri sen tilan, mitä silloin tarvitset. 
Tänään kahdestaan, huomenna kavereiden kanssa reissussa 
tai joskus yksinään ulos erämaahan. Camper Van tarkasti 
omiin suunnitelmiisi.

600 DQ  

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  5-7 Makuupaikat
  Nosto-poikittaisvuode takana

630 ME

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  3-7 Makuupaikat
  Nosto-erillisvuoteet takana

600 ME  

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  3-7 Makuupaikat
  Nosto-erillisvuoteet takana

600 MQ  

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  3-7 Makuupaikat
  Nosto-poikittaisvuode takana

540 MQ  

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  3-7 Makuupaikat
  Nosto-poikittaisvuode takana

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com/fi

Kaikki pohjaratkaisut on 
rakennettu Fiat-alustan päälle.
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BOXLIFE

LOUNGE
Yhden hengen istuin  540 MQ, 600 MQ,  

600 DQ, 600 ME, 630 ME

KEITTIÖ
Kompaktikeittiö 540 MQ, 600 ME
Sivukeittiö 600 MQ, 600 DQ, 630 ME

TÄYTTÄÄ
ODOTUKSET
Täällä lempipaikat ovat heti varattuina. Tilavat ja 
aistikkaasti suunnitellut sisätilat ja takaosassa joustavasti 
toteutettavat säilytysratkaisut tekevät BOXLIFE-autostasi 
kaikkiin tarpeisiin sopivan.

BOXLIFE 600 ME. Innovatiivisen Vario-
suunnittelun ansiosta auton takaosaa voi 

käyttää samanaikaisesti sekä tavaratilana 
että myös asuintilana.

BOXLIFE 600 ME. Seinään kiinnitetyn 
ruokailupöydän ympärillä on hyvin 
jalkatilaa, joten syöminen, töiden teko 
ja reittien suunnittelu on siinä mukavaa. 
Pöytälevyn jatkeen saa käännettyä ulos.

BOXLIFE 600 ME. Kääntyvä TV-teline. 
Näin voit katsoa televisiota sekä 
ruokailuryhmästä että myös mukavasti 
vuoteesta käsin.

BOXLIFE 630 ME. Suuri Midi-Heki-
kattoikkuna tuo paljon päivänvaloa sisään. 
Ohjaamon ja ruokailuryhmän yläpuolella 
oleviin säilytyskaappeihin mahtuu paljon 
mukaan otettavaa.

BOXLIFE 630 ME. Kokonaan avautuvat 
vetolaatikot voidaan vetää pitkälle auki, jolloin 

kaikki tarvittava löytyy yhdellä silmäyksellä.

BOXLIFE 540 MQ. 
Kompaktikeittiössä 

tila on käytetty 
erityisen tehokkaasti. 

Kompressorijääkaappi 
on asennettu alas 
keittiökaapistoon. 

Kaksikätisyyden 
ansiosta se avautuu 

molemmilta puolilta.

BOXLIFE 630 ME. Hyvät näkymät. Sivukeittiössä 
on suuri jääkaappi keittiökaapiston vieressä. 
Suuret säilytyskaapit, maustehyllyt ja työtason 
ulos kääntyvä jatke tekevät keittiöstä kaikkien 
suosiman paikan. 

BOXLIFE 630 ME. Hyvin varustellussa keittiössä 
on runsaasti tilaa säilytykseen, aterioiden 

valmistukseen ja tietenkin ruokailuun. Kun 
ajomatkan aikana pidetään pieni tauko, koko 

perhe käy siellä nauttimassa välipalaa.

sivukeittiö

Mainio

kompakti keittiö

Tilaa säästävä

yhden hengen istuin

Mukava

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/boxlife
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BOXLIFE

BOXLIFE on aina valmis, kun mieli tekee lähteä 
seikkailemaan. Takaosan nostovuoteita voi mukauttaa 
yksilöllisesti säilytystilan tarpeeseen. Kylpyhuoneessa 
puolestaan tila on käytetty niin tehokkaasti, että siellä 
viihtyy pidempäänkin.

ENEMMÄN TILAA
LOMALLE VUOTEET

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

KYLPYHUONEET
Kompakti kylpyhuone*  540 MQ, 600 MQ,  
 600 DQ, 600 ME, 630 ME
*Kylpyhuone valinnaisesti mahdollista.

BOXLIFE 540 MQ. Paras paikka hyville unille. Tämä on 
vapautta, joka liikuttaa: Avaa vain takaovet ja nauti edessä 
olevasta maisemasta. Tilantarpeen mukaan takana olevan 

nostovuoteen korkeutta voi säätää.

BOXLIFE 540 MQ. 
Vuoteen yläpuolella 
olevissa kaapeissa 
kulkevat vaatteet, 
kirjat ja pikkutavarat 
turvallisesti mukana. 
Kaappien alla olevat 
LED-lukulamput tuovat 
miellyttävää valoa.

BOXLIFE 540 MQ. Siirrettävän 
peilin ja kääntyvän wc-istuimen 
ansiosta jokainen neliösenttimetri on 
hyödynnetty.

BOXLIFE 600 ME. 
Ulkona tapahtuvaan 

pesuun. Suihkuletkun 
voi vetää pitkälle 

ulos siten, että se on 
käytettävissä myös 

ulkoalueella.
BOXLIFE 600 ME. Erillisvuoteet 
houkuttelevat lepohetkiin ja takaavat 
virkistävät unet. Vakiona olevasta 
kattoikkunasta pääset nauttimaan 
tähtitaivaasta.

BOXLIFE 630 ME. Suihkukaappi on 
laakeroitu kätevästi käytävän puolelle, jolloin 
kylpyhuoneeseen saadaan enemmän tilaa. 
Tilavassa kylpyhuoneessa on näin paljon 
liikkumistilaa.

kompakti kylpyhuone

Monipuolinen

nosto-erillisvuoteet takana

Tilavat

nosto-poikittaisvuode takana

Mukava

tilava kylpyhuone

Ylellisen

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/boxlife
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BOXLIFE

BOXLIFE 630 ME. 
Otatteko sähköpyörät 
mukaan? Silloin 
lisävarusteena saatavat 
pistorasiat tulevat 
tarpeeseen. 

BOXLIFE 600 MQ. Kaikki BOXLIFE-mallit on 
varustettu takaosan nostovuoteella, jossa on 
2-kerroksiset kylmävaahtopatjat.

Takaosassa vakiona olevan 
nostovuoteen korkeutta voi muuttaa. 

Muilla vaihtoehdoilla sen voi 
mukauttaa täysin omiin tarpeisiin.

NÄIN SINULLA ON  
ENEMMÄN 
VALINNANVARAA

Lisävarusteena sohva. Taemman sälepohjan voi helposti kääntää 
ylös. Näin saat sohvan, josta avautuu hieno näkymä.

Lisävarusteena poikittainen erillisvuode tuo 
yhden makuupaikan lisää sekä säilytyspaikan 
kahdelle polkupyörälle ja muille tavaroille.

Lisävarusteena poikittainen parivuode tuo 
makuupaikkaa lisää sekä tilaa yhdelle polkupyörälle 
ja muille mukaan otettaville tavaroille.

Lisävarusteena pitkittäinen parivuode. 
Pohjaratkaisuissa, joissa takaosassa on pitkittäinen 
nostovuode, voi alempaa lisävuodetta käyttää myös 
tilavana pitkittäisenä parivuoteena. 

VARIO-TAKAOSA
SUUNNITTELU

VAKIOVARUSTELU
Lähtötilanteessa 2 makuupaikkaa. Takaosan tupla-nostovuoteen 
voit nostaa tai laskea haluamallesi nukkumiskorkeudelle. Taakse 
jäävän tavaratilan koko määräytyy nostovuoteen paikasta.
Matkalla suurin mahdollinen säilytystila. BOXLIFE-malleissa on 
vakiona diesellämmitys sohvan alle asennettuna. Lieden käyttöön 
riittää siten hyvin yksi 2,7 litran kaasupullo, joka on sijoitettu 
tilaa säästävästi takaosaan vesisäiliön viereen. Tällöin lähes koko 
ajoneuvon leveys on käytettävissä säilytystilana.

VALINNAINEN  
VARUSTELU
Yksi vuodeosa lisää: Lisävuode sijoitetaan 
takaosan nostovuoteen alle. Se on helppo 
ottaa ulos ja jaetun sälepohjan ansiosta 
yksilöllisesti käytettävissä. Näin saadaan neljä 
käyttövaihtoehtoa lisää.

Hyödyt enemmän Camper Van -autostasi 
myös siten, että voit pakata siihen enemmän: 
Kun valitset BOXLIFE’n, valitset parhaan 
muunneltavuuden.
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BOXDRIVE
AINUTLAATUINEN DYNAMIIKKA.

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/boxdrive 4 Turvavyölliset 

istumapaikat
Kokonaispaino 
alle 3,5 t 3-5 Makuupaikat 2 Pohjaratkaisut
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268-309 cm

204 cm

598-684 cm

BOXDRIVE

KAIKKIALLA
KOTONA

Sinulle matka on päämäärä. Sen lisäksi että 
Camper Van -autosi on mukava asua, se on 
myös täydellisen mukava ajaa. Sinä päätät, 
minne matka suuntautuu, minkälaisia 
ajoavustinjärjestelmiä haluat ja mitkä niistä 
sopivat parhaiten vaatimuksiisi. 

POHJARATKAISUT
JA TIEDOT

Kohokohtia
  Tunnelmallinen valaistus sisällä, mukana KNAUS-valosigneeraus

  Vakiona kääntyvä kylpyhuone tai lisävarusteena erikoissuuri kylpyhuone

  Lisävarusteena saatavissa taakse nostovuode

600 XL

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  4-5 Makuupaikat
  Poikittaisvuode, Korotettu kattovuode

680 ME

  4 Turvavyölliset istumapaikat
  3 Makuupaikat
  Erillisvuoteet

KONFIGURAATTORI ONLINE
configurator.knaus.com/fi

BOXDRIVE- pohjaratkaisut  
on rakennettu MAN-alustalle 
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BOXDRIVE

BOXDRIVE 680 ME. Keittiön sivulla oleva luukku sopii 
esimerkiksi lehdille, kengille tai myös roskille.

BOXDRIVE 680 ME. Arvokasta säilytystilaa 
on runsaasti. Keittiöstäkin sitä löytyy 
ylellisen paljon. Kuulalaakeroidut 
vetolaatikot avautuvat perälle asti, joten 
kaikkeen pääsee helposti käsiksi.

BOXDRIVE 600 XL. 2-liekkisen lieden ja leikkuulautana toimivan tiskialtaan 
kannen ansiosta joka nurkka on tehokkaasti käytössä.

BOXDRIVE 600 XL. Kätevässä vaatetangossa 
kylpyhuoneen ja vuoteiden välissä voit säilyttää 
paidat ja mekot rypistymättöminä. 

BOXDRIVE 600 XL. 
Sisäkorkeus paras 

mahdollinen ja 
tilaakin on sopivasti. 

BOXDRIVE XL on 
hämmästyttävän 

tilava.

LOUNGE
Yhden hengen istuin 600 XL, 680 ME

KEITTIÖ
Kompaktikeittiö 600 XL
Sivukeittiö 680 ME

yhden hengen istuin

Mukava

Erinomaisen toimiva joka suhteessa ja samalla mitä mukavin 
asua – BOXDRIVE vie sinut turvallisesti kaikkiin lomaseikkailuihin. 
Voit ajaa tutustumaan kaupunkiin, nauttia erämaan rauhasta tai 
viettää iltaa ihan vaan kotona.

ERITTÄIN 
MUKAVA ASUA

BOXDRIVE 600 XL. Täällä kokkaus sujuu. 
Kompaktikeittiössä on paljon säilytystilaa, 

suuri tiskiallas ja kätevä 2-liekkinen liesi, 
missä valmistaa herkullinen illallinen. 

Hyvä olo kulkee lomallakin vatsan kautta!

sivukeittiö

Mainio

kompakti keittiö

Tilaa säästävä

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/boxdrive
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BOXDRIVE

Nukut sitten myöhään tai heräät kokonlaulun aikaan 
– BOXDRIVE'n sisällä lomapäivä alkaa onnistuneesti. 
Aamupesulla sinua odottaa monet innovoidut 
yksityiskohdat, kuten eteen vedettävä pesuallas tilavassa 
kylpyhuoneessa tai kääntöseinä komfort-kylpyhuoneessa.

NÄIN LOMA 
ON IHANINTA

VUOTEET
3 Makuupaikat 680 ME
4-5 Makuupaikat 600 XL

KYLPYHUONEET 
Kääntyvä kylphuone*  600 XL, 680 ME

*Vaihtoehtoinen tilava kylpyhuone

BOXDRIVE 680 ME. Tilavassa kylpyhuoneessa 
on pesuallas, jonka voi vetää ulos. Se on 
silloin kooltaan 650 x 300 mm. Kääntyvän 
peilin ansiosta voit kammata hiuksesi vaikka 
pesuallas olisi käännetty sivuun.

BOXDRIVE 600 XL. Erikoissuuri kylpyhuone on 
lisävaruste ja siinä suihku kääntyy käytävälle. Näin 
sinulla on siinä hyvin tilaa peseytymiseen. 

BOXDRIVE 600 XL. Valitse kahdesta yksi: 
Kääntyvä kylpyhuone on tarpeen mukaan 
joko tilava suihkukaappi tai mukava wc-tila 
pesualtaineen. 

BOXDRIVE 680 ME. 
Kankainen Kankainen 

seinäverhous ja seinäverhous ja 
kaunis design- ja kaunis design- ja 

valosuunnittelu valosuunnittelu 
tuovat tuovat 

nukkumisalueeseen nukkumisalueeseen 
viihtyisän viihtyisän 

tunnelman.tunnelman.

BOXDRIVE 680 ME. Kylpyhuoneen 
ja vuoteen välissä on täyskorkea 

vaatekaappi, jonne mahtuvat kaikki 
rakkaimmat vaatteesi, joita ilman et 
halua lomallakaan olla. Säilytystilaa 

löytyy lisää yläkaapeista. kääntyvä kylpyhuone

Yksilöllinen

kattovuode

Helppokäyttöinen

BOXDRIVE 600 XL. Aamiainen vuoteessa. Kahvi maistuu erityi-
sen hyvälle, kun se tarjoillaan ylös mukavaan kattovuoteeseen.

erillisvuoteet

Tilavat 

tilava kylpyhuone

Ylellisen

LISÄTIETOJA VERKOSSA
knaus.com/boxdrive
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KAUNIITA UNIA  
KATTOVUOTEESSA

Korotetun kattorakenteen ansiosta tilaa on paljon 
enemmän ja sisäkorkeus on mukavat 238 cm. 
Kattovuoteen saa laskettua alas vain yhtä kättä 
käyttäen ja siihen nousu käy helposti. Näin saadaan 
kaksi erillistä nukkumisaluetta. Todella toimiva 
ratkaisu ystäville tai perheille.

Ainutlaatuinen sisäkorkeus. Kattovuoteen alla 
yli 170 cm seisomakorkeutta silloinkin kun se on 
käytössä (sisään siirrettynä 238 cm).

Taivaallista unta. Pimennettävät sivuikkunat 
ja laadukkaat kylmävaahtopatjat pitävät huolen 
nukkumismukavuudesta.

Mahtavasti tilaa. Korotetun kattorakenteen 
ansiosta koko asuintila on korkeampi.

SUURENMOINEN 
PAIKKA NUKKUA 
Kattovuoteissa on hienot näkymät,  
mukavat patjat ja paljon tilaa lepäämiseen.  
BOXSTAR STREET XL -mallissa voit  
207 cm x 130 cm kokoisessa kattovuoteessa 
venyttäytyä pitkäksi ravitsevien unien jälkeen. 

TILAA SÄÄSTÄVÄ JA 
HELPPO KÄYTTÄÄ
Kattovuoteen voi siirtää todella helposti 
yhdestä kahvasta ylös ja jälleen alas. 
Siinä oleva mekanismi lukittuu itsestään 
turvallisesti. Tikkaita pitkin nouseminen käy 
mukavasti.

KOHOKOHDAT
& VAIHTOEHDOT

Parhaat näkymät ylhäältä. Viihtyisästä 
kattovuoteesta on parhaat näkymät 
sisätiloihin. Lisäksi siellä on paljon 
säilytystiloja ja lisävarusteisen television 
saa asennettua sinne silmien korkeudelle. 

Mallit, joissa korotettu katto: 
BOXSTAR STREET XL 

BOXSTAR LIFETIME XL
BOXDRIVE 600 XL
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VAPAUTTA 
LIIKKUA MINNE TAHANSA
KNAUS-filosofia ei käsitä ainoastaan korkealaatuisia matkailuajoneuvoja, 
vaan se on ennen kaikkea myös kokonaisvaltaista matkailun iloa. Tervetuloa 
ainutlaatuiseen maailmaamme ja tutustumaan monipuolisiin tarjouksiimme, 
joilla vuoden odotetuimmasta ajasta tulee entistäkin ihanampaa. Nauti 
tarjouksistamme kuten mein.KNAUS-asiakasklubista, fanikaupastamme 
tai RENT AND TRAVEL-vuokrauksemme palveluista.

VAHVA 
MYYJÄVERKOSTO 
Yli 250 kauppiaskumppania yli 30 maassa ympäri 
maailmaa: Tämä valtava myyjäverkosto takaa myös 
suuren asiakastyytyväisyyden. Osaava neuvonta, 
ystävällinen palvelu ja mukavat tapahtumat 
odottavat sinua kauppiaasi luona. Lähimmän 
KNAUS-myyjän ja tarjolla olevat pohjaratkaisut 
löydät muutamalla klikkauksella antamalla 
postinumerosi myyjähakuun. 

MYYJÄVERKOSTO ONLINE
haendler.knaus.com

HELPPOKÄYTTÖINEN 
POHJARATKAISUN HAKU
Täydellisen matkakumppanin löytämiseksi on 
selvitettävä muutamia kysymyksiä: Montako 
makuupaikkaa tarvitset? Miten suuri KNAUS-
ajoneuvosi tulee olla? Minkälainen on bujettisi? 
Pohjaratkaisun haku johdattaa sinut muutamien 
kysymysten avulla pinessä hetkessä sinulle sopivan 
ajoneuvon kohdalle. 

POHJARATKAISUT ONLINE
grundrissfinder.knaus.com

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

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

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

ASIAKASKLUBI ONLINE
mein.knaus.com

KNAUS 
FANIKAUPPA
Tekisikö mieli hieman shoppailla? Fanikaupastamme 
löydät suuren valikoiman tuotteita, jotka tekevät 
matkustamisesta entistä mukavampaa. Sieltä löytyy 
jokaiselle jotain aina avaimenperistä tyylikkääseen 
naisten ja miesten muotiin saakka.

FANSHOP ONLINE
shop.knaus.com

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

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

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

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

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

Lisätietoja osoitteessa www.rentandtravel.de  

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

ONLINE
& MATKOILLA

LISÄTIEOA
KNAUS.COM
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facebook.knaus.com

@knaus_official

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

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

Meillä on myös luetteloita retkeilijöille. 
Katso myös juhlapäivä- ja juhlavuoden 
mallit erillisissä veljeskirjoissa!

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

Kaikki ajoneuvot verkossa
knaus.com

Tuote nro. R08118007N
-FI

01/23
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