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BOBILER OG
CAMPER VANS



Hjertelig velkommen til KNAUS' verden! På vei til nye steder, 
men alltid hjemme. Oppdagelsesreise for to eller familieferie på 
yndlingsstranden – vi har fritidskjøretøyet du føler deg hjemme i 
overalt, uansett hvilke krav du stiller. Vi kan tilby deg den optimale 
feriedrømmen på hjul!

FØL DEG SOM 
HJEMME 
DEN BESTE MÅTEN  
Å REISE PÅ

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

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

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

INTEGRERTE  
BOBILER

HALVINTEGRERTE 
BOBILER

CAMPER 
VANS

HALVINTEGRERTE 
MED SENKESENG

80 VAN WAVE 
88 L!VE WAVE
96 SKY WAVE

fra side 12 fra side 42 fra side 104

Forklaring av betegnelsene på kjøretøyene
På grunn av enkeltsetebenken (M), enkeltsengene (E) og  
garasjen (G) heter denne bilen f.eks. SKY TI 700 MEG.

Sittegruppe 
D Dinette 
L L-formet 
 sittegruppe 
M Setebenk

Seng
E Enkeltseng 
F Halvannen seng
Q Tverrgående seng 
X Queen size seng

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

DET VI HAR FELLES, 
HJELPER OSS MED Å NÅ 
MÅLET

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

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

FINN UT MER PÅ
knaus.com/auszeichnungen

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

FINN UT MER PÅ
knaustabbert.de/karriere

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

FINN UT MER PÅ
knaustabbert.de/innovation

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

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

FINN UT MER PÅ
haendler.knaus.com
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Vi bygger møbler som skaper et godt inneklima. 
Kravene til møblene i våre bobiler og Camper Vans er 
enormt høye. Derfor satser vi på materialer av høy 
kvalitet, robuste konstruksjoner og teknologi som holder 
hele livet.

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

MATERIALER AV 
HØY KVALITET 
danner grunnlag for lang levetid. Derfor 
installerer vi massive støpejernsrister, 
ripebestandige HPL-overflater i rustfritt stål 
og mye mer.

OVERSIKT
OG HØYDEPUNKTER

MATERIALER AV 
HØY KVALITET

Perfekt konstruerte møbler gir optimale forhold. 
Luftsirkulasjon er en av de viktigste forutsetningene 
for et hyggelig og sunt inneklima (modellavhengig).

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

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

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

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

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

Skreddersydde stretchlakener. 
Med våre skreddersydde 

stretchlakener (ekstrautstyr) 
ligger du enda bedre.

Optimale sengebunner. Vi konstruerer 
sengebunner av meget høy kvalitet. Disse er 
standard i våre bobiler. Avstanden mellom 
ribbene sikrer topp komfort og samtidig god 
gjennomlufting.

MER ENN ET  
ATMOSFÆRELYS
Overalt hvor stemningsfullt lys gjør ferien 
bedre, satser vi på vår forseggjorte, 
integrerte og dimbare stemningsbelysning 
(ekstrautstyr).Det gjennomtenkte 
lyskonseptet med det enestående KNAUS 
Signet gir et eksklusivt helhetsbilde 
(modellavhengig).

SMART TV. Nå kan du strømme yndlingsseriene 
og yndlingsfilmene dine også i ferien. Med de nye 

SMART-TV-ene inkl. HD-tuner (ekstrautstyr) i bo- 
og soveområdet har du mange muligheter.
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Møbelutførelse

Møbelstoff

Gardiner og stores DU HAR  
VALGET!
Med vårt utvalg av bodesign kan du sette 
ditt eget preg på interiøret. Du kan blant 
annet velge møbelstoff, gardiner og stores. 

Reiseapoteket MediKit. Halsbrann, 
hodepine, allergi: Dette er ting man aldri 

vil ha, men spesielt ikke når man er på 
tur. For at du skal være godt forberedt 

hvis noe skulle skje, legger vi en MediKit-
voucher * i alle nye kjøretøyer fra 

KNAUS. Du kan innløse den i et praktisk 
reiseapotek hos vår partner * på Internett. 

Gjør kjøretøyet ditt 
enda finere med en 

COZY HOME-pakke 
(ekstrautstyr).

Her kan du spare opptil 50 % vekt, 
samtidig som du får betydelig mer 
kapasitet. Litiumionbatteriene 
(ekstrautstyr) er perfekte for alle som 
ofte står lenge på samme sted.

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

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

BEHAGELIG
SITTEKOMFORT
er ikke tilleggsvalg men hører til standardutrustningen. 
Uansett hvilke puter og stoffer du velger, kan du alltid være 
sikker på at optimal sittekomfort er standard i alle bobiler 
og Camper Vans fra KNAUS. Det er derfor vi har designet 
ergonomiske seter i alle modeller. 

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

ACTIVE LINE-stoff er svært lettstelte. Væske trenger ikke ned 
i materialet med én gang, og de fleste flekkene kan fjernes 
med en fuktig klut.

OVERSIKT
OG HØYDEPUNKTER

Koble til, fyll, tøm vår ServiceBox har alt du trenger av funksjonalitet. 
I ServiceBox har du tilgang til alle de nødvendige og mest brukte 
funksjoner på et sted.

PRAKTISK  
SERVICEBOX

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

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

STANDARD

SU
N

N  S I T T E KO MFO
R

T
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Optimal sikkerhet
Våre moderne nøkler glir lett i lås, og takket 
være den glatte overflaten hekter de seg heller 
ikke fast i bukselommen (bobil).

For maksimal haglbeskyttelse bruker 
vi høystyrke-GFK-tak med nesten tre 

ganger så høyt glassfiberinnhold som 
standard GRP (bobil).

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

CATEYE evolution baklys. Den tredimensjonale 
lysgeometrien, de dynamiske LED-blinklysene og den 
integrerte funksjonskontrollen gir økt sikkerhet på veien og 
en enestående KNAUS-nattsignatur (bobil).

Vi bruker bare folier av høy kvalitet fra anerkjente 
leverandører som 3M, Avery og Oracal (universalserie).

STABIL
PRO.TEC FRAME

Pro.Tec-rammen er en spesielt solid 
aluminiumsramme som forbinder alle vegger og tak 
med hverandre. Den forbedrer påbyggets stabilitet 

og dermed også levetiden til hele kjøretøyet. Et 
spesielt høydepunkt: I Pro.Tec-rammen er det 

plassert et kammer for tettemassen. Slik holder den 
seg på plass og ødelegger ikke helhetsinntrykket 

(bobiler/modellavhengig).

ELEGANT  
OG SIKKER
ANKOMST
Sikkerhet i høysetet: For at du skal kunne stole hundre prosent på 
kjøretøyet ditt, bygger vi hver bobil og Camper Van med høyverdige 
materialer. Sammen med den moderne teknikken gir dette gjennomtenkte 
detaljer for en fullstendig avslappet ferie.

Velocate GPS-tracker**. Mer sikkerhet for din 
KNAUS. GPS-sporingssystemet arbeider med 
intuitiv appstyring og stille alarm-modus. Hvis din 
KNAUS skulle bli stjålet, kan Velocate 2.0 hjelpe til 
med å finne den igjen. Systemet fungerer i opptil 3 
måneder uten strømtilkobling og oppfyller alle dine 
ønsker. GPS-sporingen kan i tillegg utvides med 
Bluetooth-sensorer. På denne måten kan du når 
som helst kontrollere fyllingsnivå og temperatur.

Maksimal plass innvendig og kompakte utvendige mål: Disse to prinsippene 
er alltid viktige for oss når vi konstruerer kjøretøyene våre. Ved første øyekast 
ser de ikke ut til å fungerer sammen. Men vi har funnet en løsning: I den 
revolusjonerende hekkonstruksjonen FoldXpand er baklysholderen fullstendig 
integrert i hekken. På denne måten får vi en hekk som representer noe helt nytt 
på campingområdet. Slik er det mulig å maksimere bodelen uten å endre de 
utvendige målene, eller gjøre kjøretøyet mer kompakt uten å miste en eneste 
centimeter innvendig (modellavhengig).

SMART CI 
ALLE FUNKSJONER  
I ETT KONTROLLPANEL

Moderne teknologi. Med KNAUS smart CI 
er den sentrale kontrollen av de tekniske 
enhetene spesielt enkel og brukervennlig. 
Vår 4,3 tommers berøringsskjerm er 
den mest komfortable og lette måten 
å kontrollere alle sentrale funksjoner 
i kjøretøyet på. Den kan betjenes ved 
å berøre skjermen, omtrent som en 
smarttelefon. Slik har du raskt en oversikt 
over temperatur eller fyllingsnivå i 
kjøretøyet (modellavhengig/ekstrautstyr).

HEAD-UP-DISPLAY
Det integrerte head-up-displayet sørger 
for mer sikkerhet. Alle relevante data, 
for eksempel anvisningene fra Pioneer-
navigasjonssystemet, projiseres direkte i 
synsfeltet ditt (ekstrautstyr).

NAVIGASJON
spesielt for bobiler og Camper Vans i 44 
land: promobil parkeringsplass-radar, 
Smartphone-betjening med talestyring; 
9"-flerpunkts berøringsdisplay med gode 
kontraster. Kompatibel med Apple CarPlay, 
Android Auto og WebLink. Integrert DAB+-
mottaker inkludert 3 års kartoppdatering.

INNOVATIV 
FOLDXPAND
HEKKONSTRUKSJON

**I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt).
Mer informasjon finner du på www.velocate.com eller www.knaus.com

*

OVERSIKT 
OG HØYDEPUNKTER
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VAN I SUN I L!VE I L!VE I

VELKOMMEN TIL DE 
INTEGRERTE BOBILENE

Et skikkelig blikkfang blant bobiler! 
Grunnmodellen er fullstendig integrert i karosseriet med bodelen, og 
karosseriet er utformet for å passe best mulig til modellserien. Dette gir 
et individuelt og elegant utseende. Men de integrerte modellene har ikke 
bare en stilig design, de har også masse plass og mange praktiske detaljer 
som senkeseng foran, helt uten alkove i taket. Perfekt kombinasjon av 
luksus og komfort.

3-Akslet 2-Akslet
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FRONTEN
Enestående design som blir lagt merke 
til: Fronten på våre helintegrerte 
overbeviser med et progressivt utseende. 
Stilig høydepunkt: Sideplatene under 
vinduene på passasjer- og førersiden med 
applikasjoner i krom og navnet på serien 
(ekstrautstyr).

LED-lykter

100 %

TVT+ konstruksjon

Langlivs

frontruter

Panorama 

Chassis

ALKO Tandem

Optimalisert lysstyrke og sikt, lavt energiforbruk og 
kjempelang levetid: Frontlyktene med nær-, fjern- og 
kjørelys i 100 % LED-teknologi overbeviser over hele 
linjen, også når det gjelder design.

Den spesielle oppbygningen med aluminiumsplater og  
XPS-isolering av topp kvalitet gjør at SUN I har en ekstremt 
lang levetid. Dessuten fordeler varmen seg optimalt i 
bodelen, og den innvendige veggen av aluminium gir deg 
god beskyttelse selv i kraftig tordenvær.

Våre store panoramafrontruter gir maksimal opp-, 
ned- og sidevisningsvinkel. Dette betyr mer aktiv 
sikkerhet for deg takket være optimal oversikt (på 
tvers av alle serier).

Det lave tyngdepunktet og det torsjonsstive 
chassiset sikrer god kjørekomfort og egenskaper så 
vel som maksimal kjøresikkerhet.

OVERSIKT
OG HØYDEPUNKTER

PERFEKT FRA 
TOPP TIL TÅ

UTMERKET
GFK-UNDERGULV
For å beskytte undergulvet optimalt mot påvirkning fra vær, 
steinsprut eller lignende, legger vi et tykt, motstandsdyktig 
GRP-lag (modellavhengig).

HØY-STYRKE 
GRP-ROOF
Avhengig av hvor høyt glassinnholdet er, varierer 
motstandskraften. For maksimal haglbeskyttelse, har vi derfor 
gått for for Høystyrke-varianten med nesten tre ganger så høyt 
glassfiberinnhold som standard GRP (Universalserie).

ISOLERENDE
GLASS
I SUN I bruker vi som standard 
isolerende ruter i vinduene på 
førersiden og i døren. Disse isolerer 
spesielt godt mot støy og varme.

KOMFORTABEL
INNGANG
Med det elektriske stigtrinnet (ekstrautstyr) 
er det lett å komme seg inn i den 
helintegrerte bobilen. De enestående 
førerhusdørene byr på mange nyttige 
detaljer som billettholder og myntrom.

FINN UT MER PÅ
knaus.com/helintegrert-konstruksjon
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Bekymringsfri reise, trygg ankomst, ren 
ferielykke. En utmerket bobil er en opplevelse av 
utallige praktiske og høykvalitetsdetaljer. Når det 
gjelder interiøret i våre bobiler legger vi stor vekt 
på høy sikkerhet og maksimal komfort. 

PRAKTISK 
LANGSGÅENDE 
GASSKASSE 
For enkel tilgang og raskere bytte av 
gassflasker bruker vi en langsgående 
gasskasse. Den er egnet for to gassflasker 
på 11 kg som kan stå ved siden av hverandre 
(Universalserie). 

INTERIØR 
VARIANTER 
På farten, hvordan du føler deg hjemme. 
Vår interiørdesign har akkurat dette målet. 
Avhengig av dine behov og preferanser 
har du valget mellom mange forskjellige 
alternativer for seng, bad og kjøkken. 
Oppdag de mulige variantene her.

Kamera ved avløpsventil 
& elektrisk ventilbetjening. SUN I 3 
akslene kan eventuelt utstyres med 
et avløpsventilkamera for å forenkle 
plasseringen av kjøretøyet over dreneringen. 
Standard elektrisk avløpsventil kan enkelt 
betjenes fra førerhuset (Modellavhengig / 
Valgfritt).

Komfortable AGUTI-stoler. For at du skal komme 
fram uthvilt og i godt humør også etter mange 
hundre kilometer, kan vi installere de eksklusive 
AGUTI setene – som standard modellavhengig, eller 
etter ønske i våre helintegrerte. Det sørger de mange 
sikkerhets- og komfordetaljene for (universalserie).

Komfortabel og elegant førerhusdesign
Som passasjer har man også det meste tilgjengelig 
som man trenger underveis. Ved passasjersetet 
finnes det et romslig lagringsskap 2 med smarte 
hyller for f. eks. telefon, briller, kulepenner mm. 
(Universalserie).

BLINDSONEVARSLER
Vår Blind Spot Warner hjelper deg med å holde 

oversikt over trafikken på siden og baksiden. 
Systemet gir deg den nødvendige rundvisningen, 

ikke bare under kjøring, men også når manøvrerer. 
Ren sikkerhet! (Modellavhengig / Valgfritt)

PRAKTISK  
DOBBELTGULV 
Takket være dobbelisolering, sikrer vår dobbelbunn den beste varme 
selv med de laveste utetemperaturer. Her er vann- og varmerør 
installert på en måte som gjør at de er trygge mot frost og skader. 
I tillegg til fordelene med isolasjon har dobbeltgulvet også en 
praktisk anvendelse. For eksempel gir det en lastemulighet for store 
gjenstander som for eksempel ski eller campingmøbler, i tillegg til en 
rekke oppbevaringsbokser av kjøkkenutstyr. Spesielt Høydepunkt: 
Oppbevaringsplassen under setet er lett tilgjengelig både fra innsiden og 
utsiden. (Modellabhängig)

LUKKET OG LÅST,  
ENKELT OG SIKKERT 
Flere låser og likevel kan de betjenes med bare en hånd. Vi har satset på 
maksimal komfort i form av deksler med enhånds betjening. I tillegg sørger 
dobbelt-pakninger for at ikke ferieopplevelsen blir forstyrret av kraftig 
regn eller kjørevind. Du behøver heller ikke åpne eller lukke hvert enkelt 
deksel for seg. Vi har bygd inn en komfortabel sentrallås for garasjedørene 
og service-dekslene slik at du kan betjene disse med bare et enkelt trykk 
på knappen. Alarmanlegget sørger i tillegg for optimal beskyttelse.

OVERSIKT
OG HØYDEPUNKTER

FINN UT MER PÅ
knaus.com/integriert-varianten
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VAN I
 DEN KOMPAKTE

4 Seter med 
sikkerhetsbelter

Opptil 3,5 t
totalvekt 4-5 Sovemuligheter 2 Planløsninger

FINN UT MER PÅ
knaus.com/vani
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276 cm

220 cm

VAN I

599-696 cm

Høydepunkter
  Ultrakompakt – kun 2,20 m bred

  Standard med senkeseng

  LED-lys

550 MF  

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  4 Sovemuligheter
  Halvannen seng, med senkeseng

PLANLØSNINGER
OG FAKTA

650 MEG  

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  4-5 Sovemuligheter
  Enkeltsenger, med senkeseng

HELINTEGRERT PLASSVIDUNDER
PERFEKT FOR FERIEN

En romslig bodel kombinert med så kompakte utvendige mål som 
mulig, slik at du kan takle smale veier uten problemer: Med VAN I er 
dette innen rekkevidde. Den mest kompakte blant våre helintegrerte 
gir en god romfølelse med en total lengde på 5,99 m til 6,96 m.

PRØV VÅR KONFIGURATOR:
configurator.knaus.com/no
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VAN I

VAN I 550 MF. 550 MF overbeviser med åpne 
synsakser. Hengebordet i enkeltsittegruppen har 
en forlengelse som kan svinges ut.

VAN I 550 MF. I 550 MF har du garderobeknagger 
og et klesskap som går helt ned til gulvet. I tillegg 
er det montert en klesstang mellom bodelsdøra 
og sengeområdet.

VAN I 650 MEG. Kjøkkenbenk med klaff, 
masse oppbevaringsplass og en praktisk 
krydderhylle sørger for god stemning i 
det langsgående kjøkkenet. 

VAN I 650 MEG. 
Skuffene kan trekkes 

helt ut slik at de er 
enkle å fylle. Helt til 

det innerste hjørnet. 
Soft Close gjør at de 

lukker seg stille.

VAN I 550 MF. Med kjøleskap (AES), 
romslige skuffer med fullt uttrekk og 

klaff som forlengelse av kjøkkenbenken 
har kjøkkenet alt du trenger, selv om 

bilen har kompakte mål.

Perfekt romfølelse, moderne og koselig atmosfære: 
Her legges det vekt på stil. Til tross for den kompakte 
konstruksjonen overbeviser VAN I med gjennomtenkte 
planløsninger, mange praktiske løsninger og 
høydepunkter innen design. 

VELKOMMEN TIL  
DITT FERIEHJEM

SITTEGRUPPEVARIANTER
Setebenk for 1 person  550 MF
L-sittebenk med sidesete  650 MEG

KJØKKENVARIANTER
Kompakt kjøkken  550 MF
Langsgående kjøkken  650 MEG

VAN I 650 MEG. I den 
L-formede sittegruppen 
(ekstrautstyr) er det 
deilig å slappe av. Med 
støtten i korsryggen er 
sittekomforten perfekt.

kompakt kjøkken

Plassbesparende

langsgående kjøkken

Stort

med sidesete

L-sittebenk 

FINN UT MER PÅ
knaus.com/vani
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VAN I

Sove som under åpen himmel – de store 
vinduene i soveområdet gjør det mulig. 
I VAN I viser stjernene deg veien inn i 
drømmeland, og om morgenen følger 
solen deg helt inn på badet.

EN FØLELSE 
AV FRIHET

SENGEVARIANTER
4 Sovemuligheter  550 MF
4-5 Sovemuligheter 650 MEG

BADEROMSVARIANTER
Langsgående baderom  550 MF
Komfortbad  650 MEG

VAN I 650 MEG. De komfortable 
enkeltsengene bak kan, dersom det 

ønskes, med enkle håndgrep utvides 
til en stor dobbeltseng.

VAN I 650 MEG.
Komfort-baderommet 

utnytter plassen perfekt 
og gir rom til et ekstra 

stort veggskap. Et ekte 
høydepunkt, for her har man 

plass til alle toalettsakene, 
oversiktlig sortert.

VAN I 550 MF. Servantrommet er utstyrt 
med benktoalett og hylle, og er forberedt 
for en praktisk dusj. Den separate servanten 
gir ekstra oppbevaringsplass og er perfekt 
integrert i rommet. 

VAN I 550 MF. I soveområdet har du også et 
perfekt sted å lade mobilen: Den praktiske 
USB-kontakten (ekstrautstyr).

VAN I 550 MF. Optimal bruk av klesskap. 
Skapet har praktiske hyller og stang, alt 
lett tilgjengelig på grunn av den store 
skapdøren.

VAN I 550 MF. Bak finner du en 
koselig halvannen seng som 
er skapt for kos og avslapping. 
Beskyttelsen mot innsyn gir deg 
ekstra privatsfære.

gjesteseng

Fleksibel

senkeseng

Lett håndterlig

VAN I 650 MEG. På badet sørger en smart 
svingbar vegg for at du med et par enkle 
håndgrep får et stort dusjkabinett. Døren til 
dusjkabinettet lukkes med bare ett håndgrep, 
har magnetisk lås og er helt vanntett.

halvannen seng

Komfortabel

med svingbar vegg

Gjennomtenkt komfortbad

langsgående baderom

Romslig

enkeltsenger

Store

FINN UT MER PÅ
knaus.com/vani
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L!VE I
DEN MARKANTE

FINN UT MER PÅ
knaus.com/livei 4-5 Seter med 

sikkerhetsbelter 4-6 Sovemuligheter 3 PlanløsningerOpptil 5,5 t
totalvekt
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L!VE I

279 cm

232 cm

697-859 cm

700 MEG

  4-5 Seter med sikkerhetsbelter
  4-5 Sovemuligheter
  Enkeltseng, med senkeseng

650 MEG

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  4-5 Sovemuligheter
  Enkeltseng, med senkeseng

PERFEKT KOMFORT  
TIDSRIKTIG DESIGN

For alle som synes at komfort er minst like viktig som elegant 
design: L!VE I setter en ny standard med den tøffe frontdesignen 
og den markante designen på interiør og eksteriør. Men denne 
bilen er ikke bare stilig og fremtidsrettet. Den overbeviser også 
med et enestående forhold mellom pris og kvalitet.

Høydepunkter
  Ladebooster som standard

  LED-frontlys og -baklys

  Standard med senkeseng

PLANLØSNINGER
OG FAKTA

900 LEG 3-Akslet

  4-5 Seter med sikkerhetsbelter
  4-6 Sovemuligheter
  Enkeltseng, med senkeseng

PRØV VÅR KONFIGURATOR
configurator.knaus.com/no
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L!VE I

L!VE I 900 LEG. I det store boområdet føler alle seg vel. 
Takket være de mange vinduene og den stemningsfulle 
ambientebelysningen, er interiøret en sann glede.

med sidesete

Setebenk for 1 personHER ER DET BARE Å  
FØLE SEG VEL

Masse plass å bevege seg på, moderne interiørdesign 
og ALDE gulvvarme (ekstrautstyr) som gir den perfekte 
varmen. I L!VE I er det fullt fokus på stil og velvære.

L!VE I 900 LEG. Den enestående 
førerhusdøren byr på ekstra mye 
komfort med nyttige detaljer som 
billettholder og myntrom. 

med sidesete

L-sittebenk

FINN UT MER PÅ
knaus.com/livei

SITTEGRUPPEVARIANTER
Setebenk for 1 person  650 MEG, 700 MEG
med sidesete  
L-sittebenk med sidesete  900 LEG

KJØKKENVARIANTER
Langsgående kjøkken  650 MEG
Vinkelkjøkken  700 MEG, 900 LEG

L!VE I 700 MEG. Gjennomtenkte 
lagringsrom. I vinkelkjøkkenet er enhver 
cm utnyttet til maksimal lagringsplass. 

L!VE I 900 LEG. Takket være støpejerns-
gitteret holdes kjeler og former stabilt og 

sikkert på plass. I biler med 3 aksler er det store 
kjøleskapet på som kan åpnes begge veier, 

standard. I gasstekeovnen (ekstrautstyr) kan 
du varme rundstykkene til frokosten. 

L!VE I 650 MEG. Dank Takket være benkeplate-forlengelsen får du 
ekstra stor arbeidsplass. De romslige skuffene har fullt uttrekk slik 
at du får tak i det du trenger.

L!VE I 900 LEG. Den 27" SMART-TV-en 
(ekstrautstyr) har HD-tuner og kan senkes 
ned bak sittebenken under kjøring og når 
det ikke er i bruk.

L!VE I 900 LEG. I biler med 3 aksler har du 
et romslig skap ved siden av bodelsdøra. 
Her kan du oppbevare jakker, sko og alt du 
trenger når du skal ut, men ikke vil se når 
du er inne. 

vinkelkjøkken

Romslig

 langsgående kjøkken

Stort
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L!VE I

Å kunne ta med seg sitt eget baderom overalt, er en sann 
luksus. Spesielt når det er så perfekt utstyrt som her.  
I soveområdet sørger stemningsfull belysning og moderne 
innredning for maksimal komfort og velvære.

EN REN
NYTELSE

SENGEVARIANTER
4-5 Sovemuligheter 650 MEG, 700 MEG
4-6 Sovemuligheter 900 LEG

BADEROMSVARIANTER
Komfortbad  650 MEG
Fast baderom  700 MEG
Romslig Baderom  900 LEG

gjesteseng

Fleksibel

komfortbad

Gjennomtenkt

L!VE I 650 MEG. Med solid sengebunn og den behagelige EvoPore HRC-madrassen 
kan senkesengen by på de beste forutsetningene for en god søvn. Fordi den senkes 
ned over førersetene, kan sittegruppen alltid brukes.

L!VE I 900 LEG. Under enkeltsengene 
befinner det seg to romslige skap med 
stang. Og i 900 LEG får du et høyt 
klesskap i tillegg.

L!VE I 700 MEG. Für For mer privatsfære 
er det en gardin mellom seng og 
oppholdsrom. Skinnen i taket gjør at den 
er enkel å trekke for.

L!VE I 700 MEG. Det elegante acrylglass-
kabinettet byr på ekstra mye bevegelsesfrihet. 
Takket være de mange hyllene har du god plass 
for all kosmetikk og andre småting.

L!VE I 900 LEG. 
Døra til servant- og 

toalettrommet er 
også romdeler mot 
oppholdsrommet. 

Et separat, romslig 
dusjkabinett gir 

topp komfort.

L!VE I 900 LEG. Koseligere blir det ikke. 
Med den nøye tilpassede puten og 
bunnen som kan rulles sammen, kan 
du med et par enkle håndgrep bygge 
om enkeltsengene til en stor liggeflate. 
Stigen kan pakkes bort når den ikke er i 
bruk og gjør det lett å komme seg opp. 

L!VE I 900 LEG. I det romslige baderommet i L!VE I 
utnyttes hele bilens bredde. Slik får du et stort bad med 
alle fordelene du er vant til å ha.

enkeltsenger

Store

senkeseng

Lett håndterlig

baderom

Eksklusivt

 fast baderom

Stort

FINN UT MER PÅ
knaus.com/livei
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SUN I
DEN EKSKLUSIVE

4-5 Seter med 
sikkerhetsbelter

Opptil 5,5 t 
totalvekt 4 Sovemuligheter 3 Planløsninger

FINN UT MER PÅ
knaus.com/suni
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SUN I

294 cm

234 cm

765-882 cm

EKSKLUSIV LUKSUS 
KUN DET BESTE ER GODT NOK

Elegant, luksuriøs og med dobbelt gulv som gjør den 
ypperlig egnet for vinterbruk: SUN I fascinerer med en 
perfekt kombinasjon av funksjon og design, med utstyr av 
høy kvalitet, eksklusiv design og topp komfort. Uansett om 
du skal på sommerferie eller tar en tur om vinteren – med 
SUN I kommer du trygt frem.

Høydepunkter
  Luksuriøs interiørdesign med enestående lyskonsept

  Oppvarmet dobbeltgulv og tank i yacht-look

  Høykvalitativ aluminium-XPS-aluminiumkonstruksjon

PLANLØSNINGER
OG FAKTA

900 LEG 3-Akslet

  4-5 Seter med sikkerhetsbelter
  4 Sovemuligheter
  Enkeltseng, med senkeseng

700 LEG

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  4 Sovemuligheter
  Enkeltseng, med senkeseng

900 LX 3-Akslet

  4-5 Seter med sikkerhetsbelter
  4 Sovemuligheter
  Queen size seng, med senkeseng

PRØV VÅR KONFIGURATOR
configurator.knaus.com/no
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SUN I

SITTEGRUPPEVARIANTER
L-sittebenk med sidesete   700 LEG, 900 LEG, 

900 LX

KJØKKENVARIANTER
Vinkelkjøkken  700 LEG, 900 LEG, 900 LX

SUN I 900 LEG. Kombinasjonen av kvalitetsutstyr, 
gjennomtenkt oppbevaringsplass og stilig møbeldesign 
er en nytelse. 

SUN I 900 LEG. Døren kan åpnes i begge 
retninger, slik at det blir lett å få tak i ting. En 

fryseboks er praktisk for frosne produkter.

SUN I 900 LEG. Med gasstekeovnen kan 
du steke baguetten akkurat som hjemme, 
og oppbevaringsrommet som er innebygd i 
arbeidsflaten, gir ekstra lagringsplass.

Elegant helhetsbilde med varm tredekor, tallrike 
detaljer og et forseggjort lyskonseptet. Det er 
kjærlighet ved første blikk.

KAN DETTE VÆRE
DIN LUKSUSDRØM?

med sidesete

L-sittebenk

vinkelkjøkken

Romslig

SUN I 900 LEG. Uttrekkbar 39 tommers 
SMART-TV. Den store TV-en (valgfritt) er 
skjult bak sittebenken og kan kjøres ut 
elektrisk når du trykker på en knapp.

SUN I 900 LEG. Ekstra komfort for 
passasjeren: I sideskapet med koppeholder 
er det plass til alt du trenger på kjøreturen

SUN I 900 LEG. For ekstra høy komfort har 
sittebenken og sidesetet perfekt volum, 
og polstrene i ryggen er utstyrt med en 
ergonomisk pute som støtter korsryggen.

SUN I 700 LEG. Interiøret i SUN I 700 imponerer med tidløs 
eleganse og KNAUS‐lyskonseptet gir høyeste bo‐komfort.

FINN UT MER PÅ
knaus.com/suni
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SUN I

Uansett om du oppholder deg i det eksklusivt utstyrte 
soverommet eller i det luksuriøse baderommet – i SUN I 
er kvaliteten til å ta og føle på.

SOVE SOM HJEMME  
KUN DET BESTE ER  
GODT NOK!

SENGEVARIANTER
4 Sovemuligheter 700 LEG, 900 LEG, 900 LX

BADEROMSVARIANTER
Romslig baderom  700 LEG
Luksus baderom LEG 900 LEG
Luksus baderom LX  900 LX

senkeseng

Lett håndterlig

SUN I 900 LX. I den eksklusive queen size-sengen med EvoPore-madrasser av høy 
kvalitet sover du som på skyer. Feriegarderoben får plass i klesskapene på sidene, og i 
hyllene er det plass til et helt reisebibliotek.

enkeltsenger

Store

Luksus baderom LEG

Elegant

SUN I 900 LX. Det gjelder ikke bare å få plass til alt, 
det må også være godt organisert. Og det er det 
mange muligheter for på dette badet. Veggskap over 
toalettet og under radiatoren, et stort speilskap og 
hyller i underskapet til servanten gir deg maksimalt 
med plass.

SUN I 900 LX. Luksusbadet i SUN I oppfyller alle ønsker. Gulvet i 
yacht-look, en stor frittstående servant og dusjen med glassvegger 
gjør baderommet til en behagelig opplevelse.

SUN I 900 LEG. For at du skal få 
med deg alle yndlingsplaggene 
dine, har du ikke bare plass til 
klær i det store skapet, men 
også i de romslige skuffene 
under senga.

queen size-seng

Eksklusiv

luksus baderom LX

Stilig

SUN I 900 LX. Det raffinerte lyskonseptet er 
gjennomført i hele bodelen og sørger for en 
koselig atmosfære også i sovedelen.

FINN UT MER PÅ
knaus.com/suni
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VAN TI VAN TI PLUS L!VE WAVE SKY WAVE

VAN WAVE

SKY TI L!VE TI

VELKOMMEN TIL DE 
HALVINTEGRERTE BOBILENE

De mest populære modellene for en perfekt ferie. Våre 
halvintegrerte bobiler imponerer med stor plass innvendig, selv om 
de er kompakte og smidige. Familieferie med barn eller ferie for to 
– de halvintegrerte har så mange planløsninger at alle finner noe 
som passer, uansett hvilke hvilken type ferie det dreier seg om.

med senkeseng

med senkesengmed senkeseng

NEW

NEW
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KVALITETS- 
FOLIE
Tidløs design er ikke nyttig hvis bilen ser gammel 
ut etter bare noen få år. Det er derfor vi kun bruker 
høykvalitetsfilmer fra anerkjente leverandører som 
3M, Avery og Oracal.

FOLDXPAND 
HEKKONSTRUKSJON
Automotiv hekkdesign, baklysholder som 
går i ett med bilen og maksimal plass i 
bodelen. Les om det som gjør FoldXpand-
hekkonstruksjonen så enestående på side 
11 (modellavhengig).

Alt etter modell bruker vi enten et spesielt gassflaskeuttrekk, eller en langsgående gasskasse for to 
gassflasker på 11 kg. I den langsgående gasskassen kan de to gassflaskene stå ved siden av hverandre, slik 
at de er lette å bytte. Kombinert med et lett utbyttbart gassfilter, sikrer det at hele gassanlegget og alle 
gassdrevne apparater blir effektivt beskyttet.

gassforsyning

Optimal

elektrisk utstyr

Lett tilgjengelig

dør med insektbeskyttelse

Praktisk 

Velorganisert! Fordi alt elektrisk utstyr er plassert sentralt 
i bilen, som her i VAN TI i hekkgarasjen, har du full oversikt 
og lett tilgang til alle viktige funksjoner. Det sparer tid når 
noe må vedlikeholdes (Modellavhengig).

Døra med myggnetting (valgfritt) er perfekt integrert 
og holder mygg og fluer ute.

OVERSIKT
OG HØYDEPUNKTER

KLIMA- 
ANLEGG
Når temperaturene er tropiske, sørger 
takklimaanleggene våre (ekstrautstyr) for en behagelig 
avkjøling innvendig. I førerhuset har du valget mellom 
manuelt eller automatisk klimaanlegg, alltid med 
pollenfilter inkludert.

HOLDBAR 
TVT KONSTRUKSJON
Den funksjonelle sandwich-konstruksjoner laget av aluminium 
og isolasjonsmateriale (XPS eller EPS) med forsterkninger av 
polyuretanplast, og limt konstruksjon gjør hele påbygget mer 
stabil, mer rustfri, mer holdbar (Valgfritt).

FINN UT MER PÅ
knaus.com/halvintegrert-konstruksjon

PERFEKT FRA 
TOPP TIL TÅ
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80

80

TIDSRIKTIG  
INTERIØRDESIGN
Føl deg hjemme på farten. Vår interiørdesign 
har akkurat dette målet. Avhengig av dine 
krav og preferanser kan du velge mellom 
mange forskjellige alternativer for seng, bad 
og kjøkken. Oppdag de mulige variantene 
som ligger ved siden av hverandre her.

Alle hjem trenger et trygt fundament. Slik er det også med våre kjøretøyer. 
Derfor satser vi på motstandsdyktige og ytelsessterke chassis. Vi vurderer 
alltid hvilket chassis som passer til hver enkelt modellserie

INTELLIGENTE  
ASSISTANSESYSTEMER
Listen over moderne 
kjøreassistansesystemer er lang. Mange 
av dem er allerede standardutstyr i våre, 
for eksempel elektronisk startsperre og 
modeller, bakkestartassistent. I tillegg kan 
du tilpasse din KNAUS til dine behov med 
enda flere systemer som ekstrautstyr.

INGEN SYNLIGE 
SKRUEFORBINDELSER
Uansett hvor det er mulig og i en konstruktiv 
forstand, jobber vi for et rent, elegant 
utseende (Universalserie).

LUKKET OG LÅST,  
ENKELT OG SIKKERT
Flere låser og likevel kan de betjenes med bare en hånd. Vi har satset på maksimal 
komfort i form av deksler med enhånds betjening. I tillegg sørger dobbelt-
pakninger for at ikke ferieopplevelsen blir forstyrret av kraftig regn eller kjørevind. 
Du behøver heller ikke åpne eller lukke hvert enkelt deksel for seg. Vi har bygd inn 
en komfortabel sentrallås for garasjedørene og service-dekslene slik at du kan 
betjene disse med bare et enkelt trykk på knappen. Alarmanlegget sørger i tillegg 
for optimal beskyttelse.

LFI- 
KONSTRUKSJON
På taket til førerhuset bruker vi topp moderne 
LFI-teknologi (long fibre injection) med integrert 
isolasjon. Fordi vi bruker fiberforsterket polyuretan er 
komponentene ekstra lette, samtidig som de er stabile 
og motstandsdyktige selv i ekstrem varme og kulde. 
(Modellavhengig)

Topp kjørekomfort og 
sikkerhet 
Den 2-kanals 
luftfjæringen er standard 
i alle bobiler fra KNAUS 
på MAN TGE.

FINN UT MER PÅ
knaus.com/halvintegrert-varianter

OVERSIKT
OG HØYDEPUNKTER
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VAN TI

FÅS OGSÅ SOM
KAMPANJEMODELL

   

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

 knaus.com/vanti-vansation

FINN UT MER PÅ
knaus.com/vanti 4 Seter med 

sikkerhetsbelter 
Opptil 3,5 t 
totalvekt 2-3 Sovemuligheter 3 Planløsninger

DEN SMIDIGE
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271-282 cm

220 cm

VAN TI

599-696 cm

550 MF  

  4 Seter med sikkerhetsbelter 
  2 Sovemuligheter
  Halvannen seng

640 MEG  

  4 Seter med sikkerhetsbelter 
  2 Sovemuligheter
  Enkeltseng

PERFEKT
STØRRELSE

Med den smidige VAN TI mestrer du også trange 
svinger uten problemer. Til tross for kompakte 
utvendige mål kan du glede deg over den største 
bodelen i klassen med enestående detaljer.

Høydepunkter
  Ultrakompakt – bare 2,20 m bred

  Lengde på under 6 m

  Praktisk ServiceBoks

PLANLØSNINGER
OG FAKTA

650 MEG  

  4 Seter med sikkerhetsbelter 
  2-3 Sovemuligheter
  Enkeltseng

PRØV VÅR KONFIGURATOR
configurator.knaus.com

550 MF og 650 MEG  
er bygget på et Fiat-chassis.

640 MEG er bygget  
på et MAN-chassis.
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VAN TI

VAN TI 650 MEG. Kjøkkenbenk med klaff, masse 
oppbevaringsplass og en praktisk krydderhylle sørger for god 
stemning i det langsgående kjøkkenet. 

VAN TI 550 MF. 550 MF overbeviser med åpne synsakser og kan utstyres med  
en ekstra komfortabel L-formet sittegruppe inklusive forskyvbart heve- og  
senkebord med én fot (valgfritt). Det gir ekstra plass og masse bevegelsesfrihet.

SITTEGRUPPEVARIANTER
Setebenk for 1 person 550 MF, 640 MEG, 
  650 MEG

KJØKKENVARIANTER
Kompakt kjøkken  550 MF
Langsgående kjøkken  640 MEG, 650 MEG

VAN TI 650 MEG. Morgenkaffe, ettermiddagskaffe 
og Irish Coffee – dagen blir ikke den samme uten 
kaffe. I VAN TI 650 MEG har hyllen over sidesetet 
230V-kontakt og kapselholder. En perfekt plass til 
kaffemaskinen eller til et utvalg av te.

VAN TI 550 MF. Med kjøleskap (AES), skuffer med fullt uttrekk 
og klaff som forlengelse av kjøkkenbenken har kjøkkenet alt du 
trenger, selv om bilen har kompakte mål.

Det er møbelkonstruksjonen, den integrerte 
stemningsbelysningen og de smart plasserte hyllene 
som gjør VAN TI så imponerende.

KOMPAKT PÅ UTSIDEN, 
NOK AV PLASS PÅ INNSIDEN

VAN TI 650 MEG. For topp sittekomfort og god 
holdning har polstrene i ryggen perfekt volum og en 
ergonomisk pute som støtter korsryggen.

VAN TI 550 MF. I 550 MF har du garderobeknagger 
og et klesskap som går helt ned til gulvet. I tillegg er 
det montert en klesstang mellom bodelsdøren og 
sengeområdet.

med sidesete

L-sittebenk 

langsgående kjøkken

Stort

kompakt kjøkken

Plassbesparende

setebenk for 1 person

Komfortabel

FINN UT MER PÅ
knaus.com/vanti
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VAN TI

VAN TI 650 MEG. Trinnene gjør det lett å komme opp 
i enkeltsengene. Det er en stor fordel, akkurat soam 
de romslige klesskapene med stang og ekstra mye 
oppbevaringsplass under sengene.

VAN TI 550 MF. Selv om 550 MF har så kompakte 
utvendige mål, kan den by på en nesten 2 meter 
lang halvannen seng. Denne føyer seg fint inn i 
planløsningen og gir deg godt med plass.

VAN TI 650 MEG. På komfortbadet sørger en smart 
svingbar vegg for at du med et par enkle håndgrep 
får et stort dusjkabinett. Døren til dusjkabinettet 
lukkes med bare ett håndgrep, har magnetisk lås og 
er helt vanntett.

VAN TI 550 MF. Servantrommet er utstyrt 
med benktoalett og hylle, og er forberedt 

for en praktisk dusj. Den separate 
servanten gir ekstra oppbevaringsplass og 

er perfekt integrert i rommet.

VAN TI 640 MEG.  
640 MEG har et 

komfortabelt og 
romslig benketoalett 

som er lett å rengjøre. 

VAN TI 650 MEG. Det raffinerte lyskonseptet sørger for en koselig atmosfære. 
Med de praktiske kontaktene (USB og 230V) kan både du og mobilen lade opp 
batteriene igjen om natta.

SENGEVARIANTER
2 Sovemuligheter  550 MF, 640 MEG
2-3 Sovemuligheter 650 MEG

BADEROMSVARIANTER
Langsgående baderom  550 MF
Komfort baderom  640 MEG, 650 MEG

Soverommet har et behagelig lyskonsept som gjør at du 
sover godt, og det store badet er av topp kvalitet. 
Her slapper du garantert av!

HER VÅKNER 
DU UTHVILT!

gjesteseng

Fleksibel

FINN UT MER PÅ
knaus.com/vanti

enkeltsenger

Store

komfortbad med svingbar vegg

Gjennomtenkt

langsgående baderom

Romslig
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VAN TI PLUS
PERFEKT FOR NORDISKE FORHOLD

2-4 Seter med 
sikkerhetsbelter 

Opptil 4 t
totalvekt 2-4 Sovemuligheter 2 Planløsninger

FINN UT MER PÅ
knaus.com/vanti-plus

FÅS OGSÅ SOM 
KAMPANJEMODELL

   

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

 knaus.com/vanti-plus-platinumselection

NEW
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VAN TI PLUS

220 cm

290 cm

699-747 cm

650 MEG

  4 Seter med sikkerhetsbelter 
  2 Sovemuligheter
  Enkeltsenger

PLANLØSNINGER
OG FAKTA

BOKOMFORT OG 
PERFEKTE  
KJØREEGENSKAPER

For alle som syns at kjørekomfort er minst like viktig som 
bokomfort, er VAN TI PLUS på VW Crafter modellen du bør 
vurdere. Med mange kjøreassistansesystemer og forskjellige 
typer hjuldrift (valgfritt) kan du tilpasse bilen akkurat til dine 
individuelle behov.

Høydepunkter
  Moderne kjøreassistansesystemer

  FoldXpand-konstruksjon på bakvegg

  Multifunksjonell sittegruppe i 700 LF

700 LF

  2-4 Seter med sikkerhetsbelter 
  2-4 Sovemuligheter
  Halvannen seng

Alle planløsningene er bygget 
på et VW-chassis.

PRØV VÅR KONFIGURATOR:
configurator.knaus.com/no
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VAN TI PLUS

VAN TI PLUS 700 LF. Den koselige L-sittegruppen 
gir ekstra mye plass til sosialt samvær. 
Høydepunkt: Den kan bygges om til to ekstra 
sitteplasser med sikkerhetsbelte i kjøreretningen. 
Og hvis gjestene skal overnatte, kan du gjøre den 
om til en komfortabel gjesteseng for to personer.

VAN TI PLUS 700 LF. I den 
multifunksjonelle sittegruppen 
gir det justérbare bordet med 
én fot masse plass til bena. Når 
de to ekstra setene er i bruk, er 
det praktisk til å legge fra seg 
ting på.

VAN TI PLUS 650 MEG. Kjøkkenet har en praktisk 
koketopp med 2 bluss og skuffer med fullt uttrekk. 
Her er det masse plass til kjøkkenutstyr eller 
matvarer. Med forlengelsen av kjøkkenbenken kan 
du her fort få mer plass til å forberede maten.

VAN TI PLUS 700 LF. Her utnyttes alle kroker. For 
eksempel til ekstra oppbevaringsplass, en ekstra dyp 
oppvaskkum og en koketopp med 3 bluss og jernrist.

VAN TI PLUS 700 LF. 
Det gjennomtenkte 

romkonseptet gir 
en moderne stil. 

Kjøleskapet er plassert 
rett ovenfor, slik at du 

raskt får tak i det du 
trenger.

Tidsriktig interiørdesign med ekstra komfort 
kombinert med gjennomtenkte løsninger for 
perfekte ferieopplevelser.

ROM OG TID FOR  
EN PERFEKT FERIETUR

VAN TI PLUS 650 MEG. I den koselige sittegruppen kan dere 
snakke om alle de nye inntrykkene dere har fått på reisen og 
ikke minst planlegge neste ferietur.

SITTEGRUPPEVARIANTER
Setebenk for 1 person  650 MEG
L-sittebenk med sidesete  700 LF

KJØKKENVARIANTER
Langsgående kjøkken  650 MEG
Vinkelkjøkken  700 LF

langsgående kjøkken

Stort

med sidesete

L-sittebenk
vinkelkjøkken

Romslig

FINN UT MER PÅ
knaus.com/vanti-plus

setebenk for 1 person

Komfortabel
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VAN TI PLUS

VAN TI PLUS 650 MEG. Under de over 2 
meter lange enkeltsengene finner du en 
romslig oppbevaringsplass med klesstang 
som er spesielt lett tilgjengelig på grunn 
av den praktiske klaffmekanismen og den 
ekstra store åpningen.

I de koselige sengene sover man himmelsk 
på de kjempegode EvoPore-madrassene 
med WaterGel-overmadrasser (ekstrautstyr). 
Panoramataket gir en storslagen utsikt.

TID FOR  
Å SLAPPE AV!

SENGEVARIANTER
2 Sovemuligheter  650 MEG
2-4 Sovemuligheter 700 LF

BADEROMSVARIANTER
Komfort baderom  650 MEG
Langsgående baderom  700 LF

VAN TI PLUS 700 LF. Den smarte 
utnyttelsen av grunnrisset gjør at det er 
plass til et klesskap som går helt opp til 
taket. Det inneholder flere hyller og en 
stang, slik at du kan henge opp det som 
ikke må bli krøllete.

VAN TI PLUS 700 LF. Salongen kan enkelt 
bygges om til en behagelig gjesteseng. 
Senk det justerbare bordet, legg i de 
skreddersydde putene og kom til ro.

halvannen seng

Komfortabel

VAN TI PLUS 650 MEG. Det store speilet, armaturene av høy kvalitet og 
det åpne skapet i mørk skifer-look som gir ekstra plass til alt du vil ha innen 
rekkevidde – perfekt for den som elsker komfort.

VAN TI PLUS 650 MEG. På komfortbadet sørger 
en smart svingbar vegg for at du med et par enkle 
håndgrep får et stort dusjkabinett. Døren til 
dusjkabinettet lukkes med bare ett håndgrep, har 
magnetisk lås og er helt vanntett.

VAN TI PLUS 700 LF. Fordi den separate servanten er 
perfekt integrert i oppholdsrommet, kan badet med 
toalett og dusjkabinett brukes parallelt. Et fullverdig 
speilskap gir plass til alle kosmetikkproduktene dine.

enkeltsenger

Store

gjesteseng

Fleksibel

langsgående baderom

Romslig

komfortbad med svingbar vegg

Gjennomtenkt

FINN UT MER PÅ
knaus.com/vanti-plus
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L!VE TI
DEN ORIGINALE

FINN UT MER PÅ 
knaus.com/liveti 4-5 Seter med 

sikkerhetsbelter
Opptil 3,5 t
totalvekt 2-4 Sovemuligheter 4 Planløsninger
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L!VE TI

279 cm

232 cm

640-748 cm

PERFEKT FOR ET PAR  
ELLER EN SMÅFAMILIE

PLANLØSNINGER
OG FAKTA

L!VE TI er moderne og ukonvensjonell, og den viser vei: Dette er en 
bobil som ser innbydende ut og har masse oppbevaringsplass. Med 
sin helt spesielle utnyttelse av plassen og de store mulighetene for 
ekstra last, er den perfekt egnet for par og små familier.

650 MEG

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  2-3 Sovemuligheter
  Enkeltsenger

650 MF

  4-5 Seter med sikkerhetsbelter
  2-3 Sovemuligheter
  Halvannen seng

590 MF

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  2 Sovemuligheter
  Halvannen seng

700 MEG

  4-5 Seter med sikkerhetsbelter
  2-4 Sovemuligheter
  Enkeltsenger

PRØV VÅR KONFIGURATOR
configurator.knaus.com/no

Alle planløsningene er 
bygget på et Fiat-chassis.

Høydepunkter
  FoldXpand-konstruksjon på bakvegg

  Utmerket forhold mellom pris og ytelse

  Tidløs moderne interiørdesign
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L!VE TI

L!VE TI 590 MF. I Soft-Close-overskapene finner 
du rom for alt du vil ha med deg. Lift-gardinene 
kan enkelt trekkes opp og ned.

L!VE TI 700 MEG. Sittegruppen har justerbart 
bord med én fot, slik at du kan lene deg tilbake 
og strekke ut bena.Stemningsbelysningen 
sørger for en koselig atmosfære.

L!VE TI 590 MF. Klare linjer. 
Åpne rom og tidsriktig 
møbeldesign skaper et moderne 
helhetsbilde. 

Den delikate møbeldesignen og de mange praktiske 
detaljene gjør at du kommer i feriestemning med én gang.

NYT FERIEN
TIL DET FULLE!

L!VE TI 700 MEG. Den forlengede vinkelen gir 
ekstra plass til servise og proviant. Dessuten 
er det en trygg plass til sperrekranene.

L!VE TI 700 MEG. Det store kjøleskapet har plass til all 
provianten du måtte ønske. Og takket være AES-funksjonen 
må du ikke bekymre deg for strømbruken.

SITTEGRUPPEVARIANTER
Setebenk for 1 person  590 MF, 650 MF,  

650 MEG, 700 MEG

KJØKKENVARIANTER
Langsgående kjøkken  590 MF, 650 MEG
Vinkelkjøkken  650 MF, 700 MEG

langsgående kjøkken

Stort

setebenk for 1 person

Komfortabel

L!VE TI 590 MF. 
Hvorfor ikke ta 

frokosten i sengen? 
God idé! I 590 MF er 

kjøkkenskuffene til og 
med innen rekkevidde.

med sidesete

L-sittebenk

vinkelkjøkken

Romslig

FINN UT MER PÅ
knaus.com/liveti
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L!VE TI

L!VE TI 700 MEG. Bare åpne dørene og 
klaffene, og vips så har du enkel tilgang til 
de romslige klesskapene med stang, ett på 
hver side.

L!VE TI 700 MEG. Den franske senga føyer 
seg godt inn i planløsningen og sparer 
masse plass. Slik virker oppholdsrommet 
åpent og gir maksimal bevegelsesfrihet.

L!VE TI 590 MF. Fordi servanten er forlenget inn i oppholdsrommet, 
oppstår det et separat rom med komfortabelt benktoalett og 
dusjkabinett. I tillegg til hyllene og de romslige skapene ved 
servanten har du også det store veggskapet over toalettet med 
masse ekstra oppbevaringsplass.

L!VE TI 700 MEG. I speilskapet er hver 
centimeter utnyttet, slikt at du har god 
plass til toalettsakene dine. Speilflatene 
gjør at badet virker ekstra romslig.

L!VE TI 700 MEG. Fastmontert servant, fastmontert dusj og likevel masse 
rom med kompakte dimensjoner. Det intelligente designet gjør det mulig. 
Et romslig speilskap og flere hyller rommer alt du trenger på badet.

L!VE TI 700 MEG. Du kan gjøre om enkeltsengene til en stor liggeflate 
bare med et par håndgrep. Spesielt praktisk: Garderobeskapene under 
sengene er fremdeles tilgjengelige. 

Fra den store dusjen kan du gå direkte ut for å utforske nye steder. 
Om kvelden slapper du av i den koselige sengen. 

SALPE AV I
FERIEMODUS

gjesteseng

Fleksibel

komfortbad

Gjennomtenkt

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

BADEROMSVARIANTER
Komfort baderom  650 MEG
Langsgående baderom  590 MF, 650 MF
Fast baderom  700 MEG

fast baderom

Stort

langsgående baderom

Romslig

FINN UT MER PÅ
knaus.com/liveti
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SKY TI
DEN FLEKSIBLE

FINN UT MER PÅ 
knaus.com/skyti

FÅS OGSÅ SOM  
KAMPANJEMODELL

   

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

 knaus.com/skyti-platinum-selection

4-5 Seter med 
sikkerhetsbelter 2-6 Sovemuligheter 3 PlanløsningerOpptil 3,5 t

totalvekt
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279 cm

232 cm

SKY TISKY TI

696-750 cm

650 MEG  

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  2 Sovemuligheter
  Enkeltseng

650 MF  

  4-5 Seter med sikkerhetsbelter
  4-6 Sovemuligheter
  Halvannen seng

PLANLØSNINGER
OG FAKTA

700 MEG  

  4-5 Seter med sikkerhetsbelter
  3 Sovemuligheter
  Enkeltseng

FOR DEN SOM VIL HA
OPTIMAL KOMFORT
SKY TI er et universalgeni. Den kombinerer plass med komfort, 
utstyr med design og byr på topp KNAUS-kvalitet til et rett 
forhold mellom pris og ytelse. Ikke rart det er et av de mest 
solgte modellene i sin klasse.

Høydepunkter
  Avansert stemningsbelysning

  Skrå møbelkonstruksjon 

  Skapdører med soft-close-funksjon

Alle planløsningene er  
bygget på et Fiat-chassis.

PRØV VÅR KONFIGURATOR
configurator.knaus.com/no
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SKY TI

SKY TI 700 MEG. En grunn til at bodelen ser 
så elegant og ryddig ut, er at du kan gjemme 
SMART-TV-en (ekstrautstyr) bak det bakre setet. 

SKY TI 650 MF. Den smakfulle 
stemningsbelysningen i den koselige 
L-formede sittegruppen innbyr til lange 
kvelder sammen med familie og venner. 
Brettspillene ligger trygt i soft-close-
overskapene med automatisk lukking.

SKY TI 700 MEG. Den åpne 
løsningen på bodelen i SKY 
TI oppfyller alle ønsker. Fordi 
møblene skrår litt, har man 
maksimalt med plass å bevege 
seg på.

Luftig romfølelse, smakfull stemningsbelysning og en 
moderne interiørstil: Her er det enkelt å føle seg vel.

FØL DEG SOM HJEMME I EN 
BEHAGELIG ATMOSFÆRE

SKY TI 650 MF. I den 
praktiske kjøkkenhylla 
kan du ha alt 
yndlingskrydderet ditt 
oversiktlig sortert. Den 
åpne konstruksjonen 
understreker dessuten 
den moderne stilen.

SKY TI 650 MEG. Skuffer 
med full forlengelse 
med kulelager. Kan 
trekkes så langt ut at 
de komfortabelt kan 
benyttes bak.

SKY TI 650 MF. Vinkelkjøkkenet befinner seg ved 
siden av sittegruppen og utnytter den tilgjengelige 
plassen optimalt. 

SITTEGRUPPEVARIANTER
Setebenk for 1 person  650 MEG
Sittebenk med sidesete  650 MF, 700 MEG

KJØKKENVARIANTER
Langsgående kjøkken  650 MEG
Vinkelkjøkken  650 MF, 700 MEG

langsgående kjøkken

Stortsetebenk for 1 person

Komfortabel

vinkelkjøkken

Romslig

med sidesete

Setebenk for 1 person

FINN UT MER PÅ 
knaus.com/skyti
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SKY TI

SKY TI 700 MEG. 
Fullstendig ventilerte 
enkeltsenger med myk 
laminert hodegavl. 
Garderobeskap med lys 
under sengene gir ekstra 
oppbevaringsplass.

SKY TI 700 MEG. Det store separate 
dusjkabinettet byr på topp komfort. 
Kvalitetsarmatur og det store takvinduet sørger 
for en eksklusiv og behagelig atmosfære.

SKY TI 650 MEG. Den svingbare veggen med servant 
kan skyves med et enkelt håndgrep. Slik utnyttes plassen 
optimalt, og du får et romslig dusjkabinett.

SKY TI 650 MF. Dreieveggen sikrer en 
optimal utnyttelse av plassen. Du kan stille 

veggen i den posisjon du ønsker. Med et 
enkelt håndgrep får du enten et romslig 
dusjkabinett eller en stor vaskeservant.

SKY TI 650 MF. I soverommet finner du en halvannen seng som 
ikke bare er behagelig, men som også føyer seg perfekt inn i bilen 
og sparer plass. Sengen kan utvides i bredden.

I SKY TI sover du som på skyer, uansett om du ligger i 
enkeltseng eller i halvannen seng. I det perfekt utstyrte 
baderommet kan du nyte ferien til det fulle.

HER SOVER DU
LIKE GODT SOM HJEMME!

SENGEVARIANTER
2 Sovemuligheter  650 MEG
3 Sovemuligheter 700 MEG
4-6 Sovemuligheter 650 MF

BADEROMSVARIANTER
Komfort baderom  650 MEG
Langsgående baderom  650 MF
Romslig baderom  700 MEG

halvannen seng

Komfortabel

enkeltsenger

Store

baderom

Eksklusivt

komfortbad med svingbar vegg

Gjennomtenkt

med svingbar vegg

Langsgående baderom

FINN UT MER PÅ
 knaus.com/skyti
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VAN WAVE

FÅS OGSÅ SOM  
KAMPANJEMODELL

   

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

 knaus.com/vanwave-vansation

ALLROUNDEREN

NEW

FINN UT MER PÅ
knaus.com/vanwave 4 Seter med 

sikkerhetsbelter 4 Sovemuligheter 1 PlanløsningOpptil 4 t
totalvekt
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283 cm

220 cm699 cm

VAN WAVEPLANLØSNINGER
OG FAKTA

Høydepunkter 
  Standard senkeseng

  Kompakt bredde på 220 cm

  190 cm ståhøyde, til og med under senkesengen

640 MEG

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  4 Sovemuligheter
  Enkeltsenger, Senkeseng

Planløsning bygget på 
MAN-chassis.

VAN WAVE

KLAR FOR DEN  
PERFEKTE BØLGEN
VAN WAVE er en ekte allrounder og en perfekt 
kombinasjon av smidighet og komfort. Her er det 
god plass til en familie på 4. MAN-chassiset kan by 
på mange assistansesystemer og topp kjørekomfort. 
Innvendig imponerer den med standard senkeseng 
og ståhøyde på hele 196 cm!

PRØV VÅR KONFIGURATOR
configurator.knaus.com/no
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VAN WAVE

VAN WAVE 640 MEG. Åpne synsakser. 
Fra de dreibare førerhussetene kan du la 
blikket vandre gjennom hele VAN WAVE og 
virkelig nyte romfølelsen.

I den koselige sittegruppen er det plass til hele 
familien. Både til søndagsfrokosten og den gode 
middagen på kvelden. Alt smaker bedre når det 
er lagd på eget kjøkken! 

FERIETID ER  
FAMILIETID

VAN WAVE 640 MEG. Med L-formet 
sittegruppe (ekstrautstyr) og dreibare 
førerhusseter med møbelstoff av topp 
kvalitet er dinetten i VAN WAVE et koselig 
sted å samles for hele familien.

VAN WAVE 640 MEG. Den stilige integrerte 
SMART-TV-en på 27″ sørger for god 
underholdning – selv om det skulle storme 
ute. Plasseringen gjør at du også kan se på 
TV fra senkesengen.

SITTEGRUPPEVARIANTER
Setebenk for 1 person 640 MEG

KJØKKENVARIANTER
Langsgående kjøkken  640 MEG

setebenk for 1 person

Komfortabel

VAN WAVE 640 MEG. Med de mange 
skuffene, det store kjøleskapet og 
koketoppen med 2 bluss er det ingen 
sak å trylle frem lekre retter på det 
langsgående kjøkkenet.

VAN WAVE 640 MEG. 
Med målesystemet 
for påfylling og det 
digitale Truma CP-Plus-
betjeningspanelet har 
du alltid full kontroll  
på vann og varme i  
VAN WAVE.

VAN WAVE 640 MEG. Timing er alt når 
man lager mat. Derfor har du alt oversiktlig 
plassert og innen rekkevidde på det 
kompakte kjøkkenet.

langsgående kjøkken

Stort

VAN WAVE

FINN UT MER PÅ
knaus.com/vanwave
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VAN WAVE

I VAN WAVE våkner alle i familien uthvilt, uansett 
om de har sovet i senkeseng eller i enkeltseng.  
Også på komfortbadet kan man slappe skikkelig av.

KLAR FOR  
EVENTYR MED  
FAMILIEN

VAN WAVE 640 MEG. Her er det ingen sak å holde orden: 
Komfortbadet har store skap og hyller med masse plass til 
toalettsaker.

SENGEVARIANTER
4 Sovemuligheter 640 MEG

BADEROMSVARIANTER
Komfortbad  640 MEG

VAN WAVE 640 MEG. De store enkeltsengene 
i soverommet kan med et par håndgrep 
utvides til en stor liggeflate. I overskapene og 
hyllene er det god plass til klær, bøker og alt 
det andre du trenger på reisen.

VAN WAVE 640 MEG. Sove til 
man våkner av seg selv. Med 
de praktiske liftgardinene 
kan du gjøre det helt mørkt i 
soveområdet. 

VAN WAVE 640 MEG. Den store takhøyden og 
den brede, avtagbare stigen gjør det ekstra lett å 
komme seg opp i senkesengen.

senkeseng

Lett håndterlig

VAN WAVE 640 MEG. Det store speilet med 
belysning er perfekt til sminking og styling.

VAN WAVE 640 MEG. 
Badet har et komfortabelt 

og romslig benketoalett 
som er lett å rengjøre.

komfortbad med svingbar vegg

Gjennomtenkt

enkeltsenger

Store

VAN WAVE

FINN UT MER PÅ
knaus.com/vanwave
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L!VE WAVE
DEN ALLSIDIGE

FINN UT MER PÅ 
knaus.com/livewave 4-5 Seter med 

sikkerhetsbelter 4-6 Sovemuligheter 5 PlanløsningerOpptil 3,5 t
totalvekt
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294 cm

232 cm

L!VE WAVE

694-748 cm

OPPFYLLER ALLE 
FERIEDRØMMER

Med senkeseng som standard er L!VE WAVE perfekt 
for alle som vil ha muligheten til å invitere med venner 
på tur. Med et topp forhold mellom pris og kvalitet og 
moderne design oppfyller den feriedrømmen for alle 
som vil nyte livet i fulle drag.

PLANLØSNINGER
OG FAKTA

Høydepunkter
  FoldXpand-konstruksjon på bakvegg

  Standard senkeseng

  Opptil 215 cm ståhøyde

700 MEG  

  4-5 Seter med sikkerhetsbelter
  4-6 Sovemuligheter
  Enkeltsenger, Senkeseng

650 MX  

  4-5 Seter med sikkerhetsbelter
  4-5 Sovemuligheter
  Queen size seng, Senkeseng

650 MG  

  4 -5 Seter med sikkerhetsbelter
  4-6 Sovemuligheter
  Tverrgående senger, Senkeseng

650 MF

  4-5 Seter med sikkerhetsbelter
  4-6 Sovemuligheter
  Halvannen seng, Senkeseng

700 MX  

  4-5 Seter med sikkerhetsbelter
  4-5 Sovemuligheter
  Queen size seng, Senkeseng

Alle planløsningene er bygget 
på et Fiat-chassis.

PRØV VÅR KONFIGURATOR
configurator.knaus.com/no
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L!VE WAVE

L!VE WAVE 650 MG. 
Bodelen har gjennomtenkt 
planløsning og gir stor 
bevegelsesfrihet. Med 
sidesetet (standard) har hele 
familien nok spillerom.

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

Ikke bare stillegående, 
men også praktiske: 
Skuffene fra GRASS 

har fullt uttrekk slik at 
du får tak i alt.

L!VE WAVE 650 MG. Stabil jernrist. For at 
det skal være trygt å lage mat, er koketoppen 
med 3 bluss utstyrt med en jernrist av høy 
kvalitet. Når du steker noe i panna, beskytter 
glasslokket mot fettsprut.

L!VE WAVE 650 MG. Fronten er integrert i bodelen 
og byr på ekstra lagringsplass i hyllene oppunder 
taket. Vippevinduet i taket over førerhuset sørger 
for ekstra lys og godt inneklima.

L!VE WAVE 650 MG. Multifunksjonelt sidesete. 
Her er det fint å sitte. Og inni er det plass til alt man 
vil ha lett tilgjengelig.

L!VE WAVE overbeviser med romslig vinkelkjøkken og 
sittegruppe for hele familien. Her kan du slappe av og lage 
mat akkurat slik du vil.

HER KAN DU BO OG  
LAGE MAT SOM HJEMME

L!VE WAVE 650 MG. Den forlengede vinkelen gir 
ekstra plass til servise og proviant. Dessuten er det en 
trygg plass til sperrekranene.

SITTEGRUPPEVARIANTER
Setebenk for 1 person   650 MG, 650 MF, 650 MX, 

700 MEG, 700 MX

KJØKKENVARIANTER
Vinkelkjøkken   650 MG, 650 MF, 650 MX, 

700 MEG, 700 MX

vinkelkjøkken

Romslig

med sidesete

L-sittebenk

setebenk for 1 person

Komfortabel

FINN UT MER PÅ
knaus.com/livewave
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L!VE WAVE

L!VE WAVE 650 MG. I modeller med fransk 
seng gir området mellom bad og kjøkken plass 
til garderobeskap i full høyde og med stang til 

kleshengere. Ved planløsninger med enkeltseng 
og tverrgående seng er klesskapet mellom 

senga og kjøleskapet. Og ved planløsninger 
med Queen size-seng er det sågar plass til to 

klesskap ved den bakre veggen.L!VE WAVE 650 MG. I de romslige overskapene har 
du masse plass til ting som må være lett tilgjengelige 
fordi du trenger dem hver dag. Soft close-dørene 
lukkes behagelig og har robuste metallhåndtak som 
holder lenge. 

L!VE WAVE 650 MG. Fastmontert servant, 
fastmontert dusj og likevel masse rom med 
kompakte dimensjoner. Det intelligente 
designet gjør det mulig. Et romslig speilskap og 
flere hyller rommer alt du trenger på badet.

L!VE WAVE 650 MG. Senkesengen (standard) 
kan enkelt og greit kjøres helt ned. Den har 
godt med plass til to personer, og takket være 
sikkerhetsnettet kan barna drømme søtt og trygt.

Soveområde og bad er utformet slik at du har samme komfort 
som hjemme. Den lyse innredningen og materialene av høy 
kvalitet er bare to av de mange høydepunktene.

BADEROMMET ER  
EN FRYD FOR ØYET!

halvannen seng

Komfortabel

langsgående baderom

Romslig

SENGEVARIANTER
4-5 Sovemuligheter  650 MX, 700 MX
4-6 Sovemuligheter  650 MG, 650 MF, 700 MEG
 
BADEROMSVARIANTER
Fast baderom  650 MG, 700 MEG, 700 MX
Langsgående baderom  650 MF
L!VE baderom  650 MX

L!VE-baderom

Enestående

L!VE WAVE 650 MG. 
Håndkleholder: En 
praktisk konstruksjon 
som kan slås opp når 
den ikke er i bruk.

enkeltsenger

Store

Queen Size-seng

Eksklusiv

tverrgående seng

Behagelig

senkeseng

Lett håndterlig

fast baderom

Stort

FINN UT MER PÅ
knaus.com/livewave
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SKY WAVE
 HALVINTEGRERT MED SENKESENG

FÅS OGSÅ SOM  
KAMPANJEMODELL 

  

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

 knaus.com/wohnmobil-sondermodelle

FINN UT MER PÅ
knaus.com/skywave 4-5 Seter med 

sikkerhetsbelter 5-6 Sovemuligheter 3 PlanløsningerOpptil 3,5 t
totalvekt
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SKY WAVE

284 cm

232 cm

698-752 cm

650 MF  

  4-5 Seter med sikkerhetsbelter
  6 Sovemuligheter
  Halvannen seng, Senkeseng

PLANLØSNINGER
OG FAKTA

650 MEG  

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  5 Sovemuligheter
  Enkeltsenger, Senkeseng

700 MEG  

  4-5 Seter med sikkerhetsbelter
  5 Sovemuligheter
  Enkeltsenger, Senkeseng

ÅPEN FOR
NYE EVENTYR
Fleksible sengeplasser er viktig, men det er også bokomfort og 
utvendige mål. SKY WAVE overbeviser på alle områder og kan med 
den ekstra store senkesengen by på to separate soveområder. Med 
ekstra komfortabel ståhøyde og opptil 6 soveplasser er dette et perfekt 
eksempel på en halvintegrert med senkeseng.

Høydepunkter
  Pro.Tec Frame

  Standard senkeseng

  Opptil 6 soveplasser

Alle planløsningene er bygget 
på et Fiat-chassis.

PRØV VÅR KONFIGURATOR
configurator.knaus.com/no
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SKY WAVE

SKY WAVE 650 MEG. De moderne møblene, de mange visuelle 
høydepunktene som senkesengen med belysning og det elegante 
gulvet gir en stilig atmosfære.

SKY WAVE 650 MEG. Det er god plass til matvarer 
både i overskapet med den forseggjorte utvendige 
belysningen og i det store kjøleskapet. Spesielt 
praktisk er klaffen som forlenger kjøkkenbenken.

SITTEGRUPPEVARIANTER
Setebenk for 1 person  650 MF, 650 MEG,  

700 MEG

KJØKKENVARIANTER
Vinkelkjøkken  650 MF, 700 MEG
Langsgående kjøkken  650 MEG

vinkelkjøkken

Romslig

Interiøret i SKY WAVE er utformet slik at du virkelig kan føle 
deg hjemme. I sittegruppen kan du strekke ut beina, og på 
kjøkkenet har du plass til uforglemmelige smaksopplevelser.

SKAPER
BØLGER AV GLEDE

SKY WAVE 650 MEG. I den store L-formede 
spisekroken kan du gjøre det enda mer 
komfortabelt. Hevebordet kan forskyves i 
alle retninger bare ved enkle håndgrep.

SKY WAVE 650 MEG. En grunn til at  
bodelen ser så elegant og ryddig ut, er at du 
kan gjemme SMART-TV-en (ekstrautstyr) 
bak det bakre setet.

SKY WAVE 650 MEG. Soft-close-overskap. 
Lukkes forsiktig og låses av seg selv.  
Og takket være høykvalitetshengsler i 
mange år.

SKY WAVE 650 MEG. Skuffer med fullt uttrekk. 
Skuffene kan trekkes helt ut, slik at du kommer 
lettere til og har full oversikt over innholdet. 

SKY WAVE 650 MEG. I de romslige overskapene er 
det plass til alt du trenger både for å lage og nyte 
maten. På grunn av soft close-funksjonen lukker 
skuffene seg automatisk og nesten lydløst. 

med sidesete

L-sittebenk 

langsgående kjøkken

Stort

FINN UT MER PÅ
knaus.com/skywave

setebenk for 1 person

Komfortabel
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SKY WAVE

Forskjellige baderomsløsninger, variasjonsmuligheter 
for soveområdet – men alle løsningene har én ting 
felles: Topp komfort, slik at du får en god start på 
feriedagen. I SKY WAVE er det en planløsning for 
enhver smak.

DEN PERFEKTE 
START PÅ DAGEN

SKY WAVE 650 MEG. Perfekt lyssetting, svingbar 
vegg og komfortabelt benketoalett. På badet har vi 
satset på multifunksjonalitet.

SENGEVARIANTER
4-5 Sovemuligheter 650 MEG, 700 MEG
4-6 Sovemuligheter 650 MF

BADEROMSVARIANTER
Langsgående baderom  650 MF
Komfortbad  650 MEG
Baderom  700 MEGhalvannen seng

Komfortabel

gjesteseng

Fleksibel

med svingbar vegg

Langsgående baderom

baderom

Eksklusivt

SKY WAVE 650 MEG. 
I de mange hyllene 
har du børste, kam 

og ansiktskrem innen 
rekkevidde, og speilet 

med lys er en fryd 
hver dag.

SKY WAVE 650 MEG. Hyllorna på spegeln 
är utrustade med moderna metallkanter så 
att inget kan falla ut under körning.

SKY WAVE 650 MEG. Romslige klesskap. 
Takket være tilgang fra siden og ovenfra, 
kan skapet brukes på en komfortabel måte.

SKY WAVE 650 MEG. På den store liggeflaten og kvalitetsmadrassen 
fra EvoPore HRC sover du spesielt godt. Sengen kan senkes ekstra langt 
ned slik at det blir enkelt å komme opp i den.

SKY WAVE 650 MEG. Nok av plass til å 
legge fra seg ting. Her er det plass til alt 
du har av de små tingene. De man ofte 
plutselig trenger i en håndvending, briller, 
nøkler, ladere etc…

SKY WAVE 650 MEG. De store enkeltsengene kan lett gjøres om 
til en stor liggeflate, og imponerer dessuten med masse plass til 
feriegarderoben. De to trinnene gjør det enkelt å komme seg opp.

enkeltsenger

Store

senkeseng

Lett håndterlig

komfortbad med svingbar vegg

Gjennomtenkt

FINN UT MER PÅ
knaus.com/skywave
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BOXDRIVE 600 XL BOXDRIVE 680 BOXLIFE 600 BOXLIFE 540 BOXSTAR 540 BOXSTAR 600 BOXSTAR 630 BOXSTAR 600 XL

Hverdag, fritid eller ferie? Våre Camper Vans forener alt dette.  
I dag aktiv og i morgen helt uthvilt. Ikke mulig? Joda, i våre smidige og allsidig 
utstyrte Camper Vans nyter du alltid topp komfort og føler deg like vel som 
hjemme. Fordi de har gjennomtenkte planløsninger, stort lasterom og er enkle 
å manøvrere, egner de seg også perfekt til hverdagskjøring.

VELKOMMEN TIL
KNAUS CAMPER VANS 
DE PERFEKTE BYBOBILENE 
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OPTIMAL  
ISOLASJON
Til tak og sidevegger bruker vi polyetylenskum med 
lukket cellestruktur, slik at det ikke oppstår hulrom hvor 
det kan samle seg vann. På denne måten oppnår vi at 
Camper Van er perfekt isolert og unngår råtedannelse.

STORE 
TAKVINDUER
Gjennom de store takvinduene får interiøret en lys og 
vennlig atmosfære. I våre BOXSTAR XL modeller med 
høyt tak sørger det store valgbare panoramataket og det 
store vinduet bakerst for ekstra mye lys inn i bobilen.

PERFEKT KONSTRUERT 
HØYT TAK
I våre BOXSTAR XL modeller med høyt tak får du en 
innvendig høyde på opptil 238 cm. Konstruksjonen 
gir et behagelig inneklima i hele kjøretøyet, og den 
aerodynamiske formen føyer seg harmonisk inn i 
helhetsbildet. Mer på side 140.

TAKKLIMAANLEGG
Når temperaturene er tropiske, sørger 
klimaanleggene våre (valgfritt) for en behagelig 
avkjøling. Dessuten har de en varmefunksjon 
som kan avfukte luften.

FERSKVANNS 
TANK
Vår Camper Van har en ferskvannstank 
på opptil 110 liter, så her kan du være 
på tur i dagevis uten å måtte fylle den 
opp. Ved lave temperaturer sørger 
varm-luftgjennomstrømningen for at 
vannsystemet ikke fryser.

RYGGE- 
KAMERAET
Det valgbare ryggekameraet er 
perfekt integrert i taklisten og gir 
optimal sikt bakover.

Det er detaljene det kommer an på. Som for eksempel nettingdøren (standard). Og for at 
den store skyvedøren blir enda lettere å lukke har vi bygd inn en manuell trekk-hjelp.

Vi monterer fluenettdører i våre bobiler som 
standard. Det valgfrie trinnet gir deg enkel tilgang.
Et spesielt høydepunkt: Den elektriske soft close-
skyvedøren lukker seg nesten av seg selv.

For å gjøre tømmingen av grovvann-tanken 
enklest mulig har vi bygd inn en fullisolert 
tømmesjakt med tilgang utenfra. 

& SpaceRoof

Panorama vindu CUV

OVERSIKT
OG HØYDEPUNKTER

& stigtrinn 

Nettingdør

utenfra

Toalett-tømming

GJENNOMTENKT 
GASSFORSYNING 
I våre BOXDRIVE og BOXLIFE modeller sørger det standard 
installerte dieselvarme-systemet for at gassforbruket kan 
begrenses. (2a) En gassflaske på 2,7 kg gir tilstrekkelig 
forsyning til komfyren. Gassflasken kan plasseres ved 
siden av ferskvannstanken. (2b) I BOXSTAR modellene er 
varmesystemet drevet med gass. Derfor har du her også 
plass til to 11 kg gassflasker. Oppbevaringskassen for 
gassflaskene kan låses.

Hevetaket i enestående LFI-konstruksjon produseres 
som én del og gir topp isolasjonsverdier og høyeste 
stabilitet. Den aerodynamisk formen gir bedre 
kjøreegenskaper. Mer om hevetaket på side 110.

LFI-konstruksjon 

Hevetak

PERFEKT FRA 
TOPP TIL TÅ

FINN UT MER PÅ
knaus.com/camper-vans-aufbau
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H2

H3

HD

XL

XL
BOXSTAR  540 ROAD | 600 STREET 

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

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

BOXDRIVE 680 ME

BOXSTAR STREET XL | LIFETIME XL

BOXDRIVE 600 XL

Enhver reiser på sin måte … Men alle ønsker seg maksimal komfort og 
funksjonelle detaljer. I våre Camper Vans har du det beste utstyret og topp 
materialkvalitet som du kan glede deg over livet ut. Med forskjellige høyde- og 
lengdevarianter kan både eventyrlystne par og storfamilier finne noe som passer.

FIAT
Høyde 312 cm
Lengde 599 cm

MAN TGE
Høyde 309 cm
Lengde 598 cm

FIAT
Høyde 258 cm
Lengde fra 541 cm

FIAT
Høyde 282 cm
Lengde fra 599 cm

MAN TGE
Høyde 268 cm
Lengde 684 cm

Gulvplaten er nøyaktig tilpasset til karosseriet og bygget i sandwichkonstruksjon. På 
denne måten er våre Camper Vans ikke bare ekstra godt isolert, de har også en større 
ståhøyde i bodelen. Under dinetten er det bygd et dobbeltgulv med oppvarming som 
sikrer at du holder deg varm på føttene (modellavhengig).

dusjforheng

Innovativt

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

& spisekrok-podest

Gulvkonstruksjon

OVERSIKT
OG HØYDEPUNKTER

på veggene

Kledning

I soveområdet og ved sittegruppen bruker 
vi isolerende Soft-Touch-paneler. De 
myke overflatene er behagelige og hindrer 
dannelse av kondens på overflaten.

allsidighet

Maksimal

Multifunksjonelle løsninger preger hele interiøret – 
for eksempel det «svevende» bordet i sittegruppen 
som gir en barrierefri tilgang, og sittegruppen med 
justerbare enkeltseter.

FINN UT MER PÅ
knaus.com/camper-vans-aufbau
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HVA MED ET CAMPER VAN 
HEVETAK?

For alle som vil opp i høyden. Med det enestående Camper Van-
hevetaket* kan du med et par enkle håndgrep gjøre din Camper Van 
om til en fornøyelse over to etasjer. Taket er produsert som én del og 
med nyeste LFI-teknologi. Derfor har det topp isolasjonsverdier og 
høyeste stabilitet. 

Herlig romfølelse. I oppholdsrommet har 
du alltid full ståhøyde på 190 cm.

Nattlys. Nattlys. RGB-RGB-
stemningsbelysningen stemningsbelysningen 
sørger for en koselig sørger for en koselig 
atmosfære. Og på atmosfære. Og på 
kaldskummadrassen kaldskummadrassen 
med 2 lag har du topp med 2 lag har du topp 
sovekomfort.sovekomfort.

  Cabriolet-funksjon. Frontsiden kan enkelt 
og greit åpnes og skyves opp innenfra. På 

denne måten får du en fantastisk utsikt. 
Myggnetting og avblending gir beskyttelse 

mot insekter og innsyn.

hevetakseng

Stor

Tilvalg er mulig: 
BOXSTAR 540 ROAD, 600 STREET, 

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

HØYDEPUNKTER
& VARIANTER

Fleksible soveplasser for en god natts søvn. For alle med behov 
for et ekstra separat soveområde, er våre bue-senkesenger den 
perfekte løsningen. Uansett hvilken av våre varianter du velger, er 
du alltid garantert enkel betjening og topp sovekomfort.

Elektrisk betjening. For enda enklere 
håndtering kan det velges elektrisk opp- 
og nedkjøring.

Trenger du enkeltseng eller 
dobbeltseng? Senkesengen Vario foran gir 
deg akkurat så mye plass som du trenger 
når du ønsker det.

Bekvem høyde. Når Classic-
senkesengen ikke er trukket ned, har 
du her en god ståhøyde.

Her faller ingen ut. Takket være et 
spesielt sikkerhetsnett er den Classic bue-

senkesengen også godt egnet for småbarn.

bue-senkeseng

Vario

Tilvalg er mulig:  
BOXSTAR 600 SOLUTION, 630 FREEWAY, 

BOXLIFE 600 DQ, 630 ME

Standard: BOXSTAR 600 
SOLUTION, BOXLIFE 600 DQ

Tilvalg er mulig: BOXSTAR 630 
FREEWAY, BOXLIFE 630 ME

bue-senkeseng

Classic

SENKESENG
ALTERNATIVER

CLASSIC  
BUE-SENKESENG 
Her ligger du komfortabelt på 
to kaldskum-madrasser med en 
overhøyde på 50 cm. Vår Classic-
senkeseng foran kan enkelt trekkes 
ned og skyves opp igjen manuelt ved 
hjelp av et håndtak.

VARIO  
BUE-SENKESENG
Plass både over og til siden. 
Vario bue-senkesengen byr på 
allsidighet og komfort med en 
overhøyde på 100 cm og ved at 
den kan trekkes ut i bredden.MANGE 

MULIGHETER
Følelsen av å være hjemme på reisen. 
Avhengig av krav og preferanser kan 
du velge mellom mange muligheter for 
seng, bad og kjøkken. Se de forskjellige 
alternativene her. 

FINN UT MER PÅ
knaus.com/camper-vans-varianten

* Valgfri
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BOXSTAR
EN CAMPER VAN SOM KLARER ALT

FÅS OGSÅ SOM  
KAMPANJEMODELL 

  

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

 knaus.com/wohnmobil-sondermodelle

FINN UT MER PÅ
knaus.com/boxstar 4 Seter med 

sikkerhetsbelter 
Opptil 3,5 t
totalvekt 3-5 Sovemuligheter 8 Planløsninger
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258-312 cm

205 cm

541-636 cm

PERFEKT ORGANISERT 
FERIELYKKE

Her vil du føle deg vel, for her har alt sin faste 
plass. Når du pakker din Camper Van, er alt 
perfekt organisert. Derfor foretrekker du faste 
senger og romslige møbler.

PLANLØSNINGER
OG FAKTA

Høydepunkter
  Mange forskjellige sengeløsninger 

  Permanent bad eller romslig 
baderom

  Førsteklasses utstyr

BOXSTAR

Alle planløsninger er bygget 
på FIAT chassis.

PRØV VÅR KONFIGURATOR
configurator.knaus.com/no

600 STREET XL  

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  5 Sovemuligheter
  Tverrgående senger, Seng oppunder taket

600 LIFETIME  

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  3-5 Sovemuligheter
  Enkeltseng

600 FAMILY  

   4 Seter med sikkerhetsbelter
  3-5 Sovemuligheter
  Tverrgående køyeseng

600 SOLUTION  

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  5 Sovemuligheter
  Tverrgående senger, Senkeseng foran

540 ROAD  

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  3-5 Sovemuligheter
  Tverrgående senger

600 STREET  

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  3-5 Sovemuligheter
  Tverrgående senger

600 LIFETIME XL

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  5 Sovemuligheter
  Enkeltseng, Seng oppunder taket

630 FREEWAY  

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  3-5 Sovemuligheter
  Enkeltseng



AN PW: ist korrekt
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SITTEGRUPPEVARIANTER
Setebenk 540 ROAD, 600 STREET, 
for 1 Person 600 FAMILY, 600 SOLUTION,  
 600 LIFETIME, 600 STREET XL,  
 600 LIFETIME XL, 630 FREEWAY

KJØKKENVARIANTER
Kompakt kjøkken 540 ROAD, 600 LIFETIME, 
 600 LIFETIME XL
Langsgående  600 STREET, 600 FAMILY,  
kjøkken 600 SOLUTION, 600 STREET XL,  
 630 FREEWAYBOXSTAR 540 ROAD. Bordet kan utvides etter 

behov, forsetene kan snus og benken kan trekkes ut. 
Her er det alltid plass til inntil 4 personer.

BOXSTAR 630 FREEWAY. Overskapene 
og hyllene over sittegruppen gir masse 
oppbevaringsplass. 

BOXSTAR 540 ROAD. De 
doordacht ontworpen keuken 
biedt voldoende plaats voor 
koken, genieten en opbergen.Da 
er det gøy å lage mat.

BOXSTAR 630 FREEWAY. På det langsgående 
kjøkkenet er det masse plass til matvarer, 
både i skuffene med fullt uttrekk, 
hengeskapene og kjøleskapet. Praktiske 
detaljer, for eksempel klaffen som forlenger 
kjøkkenbenken, gjør kjøkkenet anvendelig.

BOXSTAR 600 STREET. Alle BOXSTAR-
modellene har koketopp med 2 bluss og 
glasslokk. Den elektriske tenningen varmer opp 
platene fort.

Kombinasjonen av tidsriktig interiørdesign og mange praktiske 
funksjoner gir maksimal ferieglede. Med en BOXSTAR garanterer 
vi optimal komfort.

KLAR FOR  
EN PERFEKT FERIE

BOXSTAR

BOXSTAR 600 STREET. Det „svevende“ bordet byr på masse 
plass til å strekke ut bena og slappe av.

FINN UT MER PÅ
knaus.com/boxstar

setebenk for 1 person

Komfortabel

kompakt kjøkken

Plassbesparende

langsgående kjøkken

Stort



 +
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BOXSTAR overbeviser med mange forskjellige muligheter, både 
i soveområdet og på badet. Tverrgående seng, senkeseng foran, 
kompakt baderom. Her finner du alltid den beste løsningen, uansett 
om du reiser med hele familien eller bare er to.

ET ROM  
MED MANGE MULIGHETER

SENGEVARIANTER 
3-5 Sovemuligheter  540 ROAD, 600 STREET,  

600 LIFETIME, 600 FAMILY,  
630 FREEWAY

5 Sovemuligheter  600 SOLUTION, 600 STREET XL,  
600 LIFETIME XL

BADEROMSVARIANTER
Kompakt baderom*  540 ROAD, 600 STREET,  
  600 FAMILY, 600 SOLUTION,  
 600 STREET XL, 600 LIFETIME,  
 600 LIFETIME XL, 630 FREEWAY
*Romslig baderom som ekstrautstyr

BOXSTAR 540 ROAD. Under den tverrgående sengen finner du både 
gasskassen og gjøre som oppbevaringsplass. De store bakdørene gjør både 
bagasjen og gasskassen lett tilgjengelig. 

BOXSTAR 600 STREET. Det praktiske kompaktbadet byr på 
nyskapende detaljer, f. eks. skyvespeil og dreibart toalett.

BOXSTAR 630 FREEWAY.  
En stor liggeflate for to 
personer, åpne hyller og 
store takskap for ekstra 
oppbevaringsplass. 

BOXSTAR 600 STREET.  
I den store tverrgående 
sengen kan du ikke bare sove 
godt, men også nyte den fine 
utsikten når bakdørene er 
åpnet.

BOXSTAR 630 FREEWAY. På det romslige 
baderommet kan håndvasken også ganske enkelt 
forvandles til en vaskeservant med stor benkeplate.

baderom

Eksklusivt

tverrgående seng

Behagelig

kompakt baderom

Multifunksjonelt

enkeltsenger

Store

BOXSTAR

FINN UT MER PÅ
knaus.com/boxstar
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Den samme CUV-lengden, den samme høyden, og den 
samme bo-komfort, men alt er perfekt konstruert for de 
forskjelligste reiseforhold og betingelser. Soveområder 
designet for gode søvnopplevelser gjør reisen komplett.

BOXSTAR OVERRASKER  
OG GJØR FERIEN KOMPLETT

tverrgående køyeseng

Koselig

HØYDEPUNKTER
& VARIANTER

Sovekomfort for 4. Den store køyesengen bak har 
plass til hele familien. Du kommer opp i den øvre 
sengen ved hjelp av den solide låsbare stigen som 
etterpå kan stues bort. 

Komfortabel inngang. Om nog 
comfortabeler naar dromenland te kunnen 
gaan, biedt een vaste trap bijzonder 
eenvoudig toegang tot het bed.

I BOXSTAR SOLUTION gir kombinasjonen av tverrgående 
seng og senkeseng foran (standard) to separate 

soveområder, begge med de gode EvoPore-madrassene.

BOXSTAR 600 LIFETIME
Slaapt u graag ruim? Hier kunt u zich naar believen uitstrekken, breed 
maken en opstaan – allemaal zonder uw partner te storen. En de 
bedlengte van max. 200 cm is niet alleen perfect voor lange mensen, 
maar in de ruimte onder de bedden kan ook veel bagage worden 
opgeborgen.

BOXSTAR 600 FAMILY
Den praktiske tverrgående køyesengen bak med fire komfortable 
soveplasser er perfekt for familier med små barn. Alle har hver sin faste 
soveplass og foreldrene kan lett kontrollere at krabatene også kommer 
til ro. Gjennomtenkte skapløsninger sørger for nok av plass.

BOXSTAR 600 SOLUTION
Den perfekte løsningen for alle som søker et 
maksimalt privatområde. BOXSTAR  
600 SOLUTION er utstyrt med bue-senkeseng 
Classic som standard. Bue-senkesengen Vario 
(194 x 130 cm) er å få som tilvalg. tverrgående seng

Koselig

senkeseng foran

Classic

enkeltsenger

Store

BOXSTAR
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BOXLIFE
GIR DEG ALLE MULIGHETENE DU ØNSKER.

FINN UT MER PÅ
knaus.com/boxlife 4 Seter med 

sikkerhetsbelter
Opptil 3,5 t
totalvekt 3-7 Sovemuligheter 5 Planløsninger
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258-282 cm

541-636 cm

205 cm

BOXLIFE

Høydepunkter
  Maksimal variasjon med Vario-hekkonseptet

  Stort lastevolum på opptil 2 350 liter

  Dieseloppvarming (standard)

PLANLØSNINGER
OG FAKTA

HVERDAG ELLER FERIE?
BOXLIFE LEVERER!

Du vil ha en ledsager på reisen som er like fleksibel som 
deg og som gir deg akkurat den plassen du trenger for 
øyeblikket. En dag er dere to, en annen dag tar du en 
rundtur med gode venner, eller kanskje du tar en tur 
alene en dag. Du vil oppdage at din Camper Van kan 
tilpasses alle dine behov.

600 DQ  

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  5-7 Sovemuligheter
  Senkbar tverrgående seng (bak)

630 ME

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  3-7 Sovemuligheter
  Senkbare enkeltsenger (bak)

600 ME  

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  3-7 Sovemuligheter
  Senkbare enkeltsenger (bak)

600 MQ  

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  3-7 Sovemuligheter
  Senkbar tverrgående seng (bak)

540 MQ  

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  3-7 Sovemuligheter
  Senkbar tverrgående seng (bak)

PRØV VÅR KONFIGURATOR
configurator.knaus.com/no

Alle planløsningene er  
bygget på et Fiat-chassis.
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BOXLIFE

SITTEGRUPPEVARIANTER
Setebenk for 1 Person 540 MQ, 600 MQ,  
 600 DQ, 600 ME, 630 ME

KJØKKENVARIANTER
Kompakt kjøkken 540 MQ, 600 ME
Langsgående kjøkken 600 MQ, 600 DQ, 630 ME

OPPFYLLER
ALLE FORVENTNINGER
Her kommer alle til å finne sin yndlingsplass. Smakfull 
interiørdesign i bodelen kombinert med mye plass og 
fleksible muligheter for oppbevaring gjør at BOXLIFE sørger 
for at alle får en perfekt ferie.

BOXLIFE 600 ME. Det innovative hekk-
konseptet muliggjør en maksimal utnyttelse 

både som lagringsplass og boligdel samtidig. 

BOXLIFE 600 ME. Spisebordet sørger ikke 
bare for nokbeinplass, men også god plass 
til å spise, jobbe eller planlegge neste tur. 
Bordplaten kan også forlenges.

BOXLIFE 600 ME. TV-stativ som kan 
svinges ut. Slik kan du se TV, ikke bare fra 
sofakroken men også fra sengen. 

BOXLIFE 630 ME. Det store soltaket sørger 
for behagelig og lys atmosfære. Store skap 
over førerområdet og spisekroken, samt 
nok av hyller og skuffer byr på ekstra stor 
lagringsmulighet.

BOXLIFE 630 ME. Skuffer med fullt 
uttrekk. Skuffene kan du trekke helt ut, 

og slik kommer du lettere til.

BOXLIFE 540 MQ. 
Det kompakte kjøkkenet 

utnytter plassen optimalt.
Kompressorkjøleskapet 

er integrert i nedre del av 
kjøkkeninnredningen  

og kan åpnes fra  
begge sider.

BOXLIFE 630 ME. På det langsgående 
kjøkkenet er kjøleskapet plassert ved siden av 
kjøkkenelementet. Romslige skap, krydderhylle 
og klaff som forlenger kjøkkenbenken gjør 
kjøkkenet til et sted man liker å oppholde seg. 

BOXLIFE 630 ME. I det fullt utstyrte 
kjøkkenet med mange skap og skuffer har 

du nok av plass til råvarer og matlaging. 
Hver lille pause på turen blir til en smakfull 

opplevelse for hele familien.

langsgående kjøkken

Stort

kompakt kjøkken

Plassbesparende

setebenk for 1 person

Komfortabel

FINN UT MER PÅ
knaus.com/boxlife
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BOXLIFE

BOXLIFE er alltid klar til spontane ferieeventyr. 
Senkesengene kan tilpasses individuelt til dine behov 
for nok oppbevaringsplass. På baderommet er plassen 
utnyttet så effektivt at rommet føles ekstra romslig.

GENIALT
MED MYE PLASS SENGEVARIANTER

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

BADEROMSVARIANTER
Kompakt baderom*  540 MQ, 600 MQ,  
 600 DQ, 600 ME, 630 ME
*Romslig baderom som ekstrautstyr

BOXLIFE 540 MQ. Koselige kvelder. Her kan du ganske enkelt 
åpne bakdørene og nyte utsikten. Avhengig av behovet for 

lagringsplass kan senkesengen justeres i forskjellige høyder.

BOXLIFE 540 MQ. 
I overskapene over 
sengen finner du masse 
plass til klær, bøker 
og småting. Og LED-
lampene under skapene 
sørger for behagelig 
leselys.

BOXLIFE 540 MQ. Skyvbart speil 
og dreibart toalett bidrar til at hver 
centimeter blir utnyttet maksimalt.

BOXLIFE 600 ME. 
Dusj både inne og ute. 

Dusjslangen kan trekkes 
så langt ut at den kan 

brukes utenfra.
BOXLIFE 600 ME. Enkeltsengene innbyr 
til rolige stunder og en god natts søvn. Og 
gjennom takluken (standard) kan du titte 
opp på stjernehimmelen.

BOXLIFE 630 ME. Takket være forskyvningen 
av dusjkabinettet ut i gjennomgangen kan 
baderommet effektivt utvides. Slik gir det romslige 
baderommet maksimal plass til å bevege seg.

kompakt baderom

Multifunksjonelt

senkbare enkeltsenger i hekken

Store

senkbar tverrgående seng i hekken

Koselig

baderom

Eksklusivt

FINN UT MER PÅ
knaus.com/boxlife
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BOXLIFE

BOXLIFE 630 ME. Du 
ønsker å ha med El-
syklene, da bør du velge 
de spesielle valgbare 
stikk-kontaktene som 
passer til disse.

BOXLIFE 600 MQ. Hver BOXLIFE er utstyrt med en 
senkeseng med to-lags kaldskum-madrasser.

Standard senkeseng som kan 
benyttes i flere høydetrinn, og denne 

er også å få i flere varianter for 
ethvert behov og ønske.

SLIK BLIR DU 
MAKSIMALT FLEKSIBEL

Valgbar sofabenk. Den bakre sengebunnen kan klappes opp og slik 
får du en sofa med enestående utsikt.

Valgbar enkeltseng på tvers. Denne varianten byr 
på en ekstra soveplass og lagringsplass til f. eks. to 
sykler en del ekstra bagasje.

Valgbar dobbeltseng på tvers. Her får du to ekstra 
soveplasser og lagringsplass til f. ek. en sykkel og en 
del ekstra bagasje. 

Valgbar dobbeltseng på langs. I modellene med 
hekk-senkeseng på langs kan også den nedre 
tilleggs-sengen gjøres om til en romslig dobbeltseng 
med liggeretning på langs. Men dette fører til noe 
mindre lagringsplass.

VARIO
HEKK-KONSEPT

STANDARDUTRUSTNING
Ankommet med 2 soveplasser. Den dobbelte hekk-senkesengen 
kan du senke eller heve til den posisjonen du har behov for. Størrelsen 
på lagringsplassen i hekken blir da avhengig av høydeposisjonen til 
senkesengen. 
Underveis med maksimal lagringsplass. I BOXLIFE befinner det seg 
en dieseloppvarming under sittebenken (standard). Med en gassflaske 
på 2,7 l plassert ved siden av vanntanken i hekken, er du alltid sikker på 
at du har gass. Slik kan nesten hele bredden utnyttes til mye fleksibel 
lagringsplass.

VALGBAR  
UTRUSTNING
Ekstra senge-element. Tilleggs-sengen er 
plassert under hekk-senkesengen, og kan 
enkelt hentes fram og benyttes individuelt 
takket være den delte sengebunnen. Godt med 
alternativer for optimal plassutnyttelse.

Få mer ut av din Camper Van ved å laste inn mer: 
Det går bare i BOXLIFE. Når du bestemmer deg for 
en BOXLIFE, bestemmer du deg også for de største 
variasjonsmulighetene som en Camper Van kan tilby. 
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BOXDRIVE
UNIK DYNAMIKK.

FINN UT MER PÅ 
knaus.com/boxdrive 4 Seter med 

sikkerhetsbelter
Opptil 3,5 t  
totalvekt 3-5 Sovemuligheter 2 Planløsninger
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268-309 cm

204 cm

598-684 cm

BOXDRIVE

FØL DEG ALLTID  
SOM HJEMME

Det er det spesielt viktig for deg at din Camper Van 
ikke bare har best mulig bokomfort, men også topp 
kjørekomfort. Du bestemmer hvor du vil reise, og 
hvilke kjøreassistansesystemer som passer best til 
deg og dine behov.

PLANLØSNINGER
OG FAKTA

Høydepunkter
  Stemningsfull belysning og KNAUS lyssignatur

  Svingbad eller romslig baderom (ekstrautstyr)

  Kan også fås med senkeseng bak

600 XL

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  4-5 Sovemuligheter
  Tverrgående senger,  
Seng oppe ved høyt tak

680 ME

  4 Seter med sikkerhetsbelter
  3 Sovemuligheter
  Enkeltsenger

PRØV VÅR KONFIGURATOR
configurator.knaus.com/no

Alle planløsningene er bygget 
på et MAN-chassis.
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BOXDRIVE

BOXDRIVE 680 ME. Sideskap med vippedør på 
kjøkkenet, for eksempel for sko eller avfall.

BOXDRIVE 680 ME. Verdifull 
oppbevaringsplass. På kjøkkenet er 
oppbevaringsmulighetene ekstra rause 
og luksuriøse. I de kulelagrede skuffene 
med fullt uttrekk kan hver eneste 
millimeter utnyttes optimalt.

BOXDRIVE 600 XL. Plassen på kjøkkenet er utnyttet optimalt. 
Koketoppen har 2 bluss og skjærebrettet over oppvaskkummen 
kan bkomme til nytte.

BOXDRIVE 600 XL. På den praktiske klesstangen 
mellom bad og sengeområde kan du oppbevare 
skjorter som ikke bør bli krøllete. 

BOXDRIVE 600 XL. 
Maksimal takhøyde og 

et rom som virker stort. 
I BOXDRIVE XL kan du 
nyte den usedvanlige 

store plassen.

SITTEGRUPPEVARIANTER
Setebenk for 1 Person 600 XL, 680 ME

KJØKKENVARIANTER
Kompakt kjøkken 600 XL
Langsgående kjøkken 680 ME

setebenk for 1 person

Komfortabel

Med symbiosen av moden funksjonalitet og topp 
bokomfort er BOXDRIVE med på alle eventyr. Det er 
det samme om du skal utforske en ny by, oppleve flott 
natur eller kose deg hjemme en kveld.

KOMBINASJON AV 
KJØREGLEDE OG KOMFORT

BOXDRIVE 600 XL. Det er så deilig når alt 
er praktisk! Det store kompakte kjøkkenet 

imponerer med masse oppbevaringsplass, 
stor oppvaskkum og en praktisk koketopp 

med 2 bluss. Fordi veien til hjertet går 
gjennom magen, også i ferien!

langsgående kjøkken

Stort 

kompakt kjøkken

Plassbesparende

FINN UT MER PÅ
knaus.com/boxdrive
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BOXDRIVE

Uansett om du er A-menneske eller B-menneske – i 
BOXDRIVE begynner hver eneste feriedag med en god 
følelse. På badet har du mange praktiske detaljer, for 
eksempel den uttrekkbare servanten på det romslige 
baderommet eller den svingbare veggen på komfortbadet.

SLIK BLIR FERIEN 
ALLER BEST

SENGEVARIANTER
3 Sovemuligheter  680 ME
4-5 Sovemuligheter 600 XL

BADEROMSVARIANTER 
Todelt baderom *  600 XL, 680 ME

*Romslig baderom som ekstrautstyr

BOXDRIVE 680 ME. Det romslige baderommet 
er utstyrt med en uttrekkbar servant som er inntil 
650 x 300 mm når den trekkes ut. Fordi speilet 
kan slås ut og inn, kan du speile deg også når 
servanten er trukket ut.

BOXDRIVE 600 XL. På det romslige baderommet 
(ekstrautstyr) flyttes dusjen ut i gangen. Slik får du 
enda mer plass. 

BOXDRIVE 600 XL. Fra 2 til 1: Det todelte 
badet kan alt etter behov by på et romslig 
dusjkabinett eller et romslig vaskeområde.

BOXDRIVE 680 ME. 
Stoffet på veggene Stoffet på veggene 
og det forseggjorte og det forseggjorte 

design- og design- og 
lyskonsept sørger for lyskonsept sørger for 

en koselig atmosfære en koselig atmosfære 
i soveområdet.i soveområdet.

BOXDRIVE 680 ME. Mellom det romslige 
baderommet og sengen gir et klesskap 

fra gulv til tak plass til alt du absolutt må 
ha med deg på tur. I tillegg er det også 

oppbevaringsplass i overskapene. todelt baderom

Individuelt

seng oppunder taket

Lett håndterlig

BOXDRIVE 600 XL. Frokost i sengen. Så fersk kan kaffen være når 
den blir servert direkte i den behagelige sengen oppunder taket.

enkeltsenger

Store

baderom

Eksklusivt

FINN UT MER PÅ
knaus.com/boxdrive
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SOV GODT  
I SENGEN OPPUNDER TAKET

Karosseriet med det høye taket gir god plass 
og en ståhøyde på opptil 238 cm. Sengen 
oppunder taket går lett, kan kjøres ned med 
bare én hånd og gir to separate soveområder. 
Perfekt for venner eller familier.

Her er det høyt under taket. Selv med uttrukket 
høydeseng er det fortsatt 170 cm plass til å bevege 
seg på. Er sengen skjøvet inn, er høyden hele 238 cm.

Behagelig og uforstyrret. Sidevinduer som kan 
formørkes og tykke og gode kaldskum-madrasser 
sørger for den beste sovekomfort.

Plasstilbudet er nesten enormt. Den store 
takhøyden gir følelsen av stor romslighet. Det 

gir også en bedre sovekomfort.

ROMSLIG 
SOVEPLASS 
Sengene oppunder taket overbeviser ikke bare 
med flott utsikt og behagelige madrasser, 
men også med masse plass når du skal sove. I 
sengen oppunder taket i BOXSTAR STREET XL 
kan du strekke deg ut på hele 207 cm x 130 cm.

PLASSBESPARENDE OG 
LETT TILGJENGELIG
Sengen kan lett manøvreres med et enkelt 
håndgrep. En spesiell mekanisme sørger for 
at sengen klikker solid i lås. Stigen gjør det 
lett å komme opp.

HØYDEPUNKTER
& VARIANTER

Topp utsikt ovenfra. I den koselige 
sengen oppunder taket har man ikke bare 
den beste oversikten over bodelen, men 
kan også glede seg over de mange hyllene 
og TV-en som kan justeres i høyden 
(ekstrautstyr).

Modeller med høyt tak: 
BOXSTAR STREET XL 

BOXSTAR LIFETIME XL
BOXDRIVE 600 XL
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HAR DU EN FERIEDRØM?
VI GIR DEG MULIGHETENE!
KNAUS står ikke bare for fritidskjøretøyer av høy kvalitet, men også for 
gleden over camping. Nyt våre enestående merker og se alle de varierte 
tilbudene som gjør den fineste tiden på året enda mer fargerik. Dra fordel 
av tilbudene våre, for eksempel mein.KNAUS Kundenclub, Fanshopen og 
tjenestene som utleieportalen RENT AND TRAVEL kan tilby.

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

FINN EN FORHANDLER
haendler.knaus.com

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

FINN DIN PLANLØSNING HER:
floorplanfinder.knaus.com

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

PRØV VÅR KONFIGURATOR
configurator.knaus.com/no

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

OPPLEV KUNDEKLUBBEN
mein.knaus.com

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

SJEKK UT VÅR FANSHOP
shop.knaus.com

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

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

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

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

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

Mer informasjon på www.rentandtravel.de  

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

PÅ NETT
OG PÅ TUR

MER INFORMASJON
KNAUS.COM



youtube.knaus.com

facebook.knaus.com

@knaus_official

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

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

Vi har også kataloger for campingvogner.  
Se også våre kampanje- og jubileumsmodeller  
i de separate brosjyrene!

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