Frihet är
när en semester inspirerar generationer.

Husvagnar 2013 | Sport | Südwind | Südwind Exclusive

Frihet på väg
bergholm.com

Frihet är...
…helt enkelt underbart. Att lämna alla
åtaganden bakom sig och kunna ge sig
iväg med bara en särskild känsla:
att få göra just det som faller mig in
för stunden.
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Frihet är…
….lika individuell
som du själv.

”Livet ser ganska
ljust ut även från
den här vinkeln”

”Allting smakar bättre på
semestern”

”Äntligen, sol, sand och hav”

”Tänk att få lite extra tid med dem som
man älskar mest”

”Även de små sakerna kan bli stora
upplevelser på semestern”
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Sport

Sport
Förstagångsval med multifunktion.

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Sport
Highlights.

Lyckliga familjen.
Det är just så här vi vill ha det, eller hur?
Härliga semesterdagar utan stress och
bekymmer. Att få åka iväg och kunna stanna
var man vill.

• 16 helt nya rumskoncept med öppna
ljusa lösningar
• Ny stoppning och klädsel med bekvämt
sittdjup och höga ryggstöd

Knaus Sport innebär kul camping till ett
överkomligt pris. Med stora utrymmen och
plats för lek och umgänge. Samtidigt med
en bra utrustningsnivå som överträffar dina
förväntningar.

• Förbättrad sängkomfort med nya
sköna madrasser
• 2-delad entrédörr med skräpkorg
• Lätt vikt, idealisk även med mindre
dragfordon

Det här är en husvagn med personlighet,
design och utrustning för att tillfredsställa
hela familjens behov.

• Förbättrat chassi med bättre
vägegenskaper

Sport. Multifunktionsvagnar för
förstagångsägaren.
www.bergholm.com

Frihet är – nya Knaus Sport.
Utökat modellprogram med 16 olika planlösningar
för upp till 6 personer.
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Vackra matchande färger och möbeldesign med svängda luckor
ger en känsla av välbehag.

Mer för pengarna
för alla.
Man behöver inte leva i lyx för att
må bra. Det bevisar Knaus Sport med
all önskvärd tydlighet. De nya planlösningarna innebär öppna ytor och
linjer. Bäddbara dinetter, runda sköna
sittgrupper är lika inbjudande som
de ljusa färgerna på skåp och lådor.
Allt sammanfaller i en härlig,
harmonisk miljö.

Moderna och praktiska stoppningar och tyger med
utökat sittdjup och höga ryggstöd.
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Sport
Boyta

Sport

Den generösa boytan har en ljus och trivsam atmosfär.

Südwind

Südwind Exclusive

Sport
Kök
LED-belysningen ger ett behagligt och effektivt ljus över arbetsytorna.

Rum för matlagning.
Sol, bad och äventyr. Det är bra
för aptiten!
Det lättarbetade köket i Knaus Sport
har en väl tilltagen arbetsyta och beroende på layout – ett 189 liters
kylskåp (tillval). Här får du rum med
allt du behöver för att familjen ska
kunna äta sig mätt.
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Kök | Sport | Caravans

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

2
1 D
 et nya köket övertygar med tilltagna utrymmen,
ovanligt stor arbetsyta och massor av stuvutrymmen.
2 1
 08 liters kylskåp med separat frysfack är
standard.
1
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1
1–2 Praktiskt och finurligt. Om du lyfter upp den undre bädden i våningssängen öppnar sig en liten lekavdelning eller
ett effektivt stuvutrymme.
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2

3
3 Gott om plats i garderoben intill våningssängen.

Sovrum | Sport | Husvagnar

Sport
Sovrum

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Dröm sköna drömmar.
Valet är ditt. Med tio olika planlösningar för upp till sex personer
hittar du säkert den inredning som
passar dig och din familj bäst.

4

5
4–5 G
 od sömn garanteras genom 5-zoners
kallskumsmadrasser.

Husvagnar | Sport | Sovrum

Oavsett vilken du väljer – med
våningssängar, enkelsängar eller
dubbelsäng – så kan du sjunka ner
i sköna kallskumsmadrasser där
du kan njuta av god sömn och ljuva
drömmar.

7

6
6 D
 ubbelsäng med gott om utrymme på båda sidor.

8
7–8 På nolltid förvandlar du enkelt dinetten till en
skön dubbelsäng.
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Sport
Badrum

En ny fräschör.
Bra hygien är en nödvändighet och
därför har Sport kompakta badrum i
olika varianter med dusch, om man
vill det.
Alla lösningar innebär snygga, ljusa
badrum med bra funktioner och rikligt
med svängrum och utrymmen för de
saker du vill ha med dig. Det är ett
löfte.

Funktion och rymd. Med dusch som extra tillbehör.
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Handfat med skåp, vägghyllor och lådor gör det lätt
att hålla ordning på familjens toalettsaker.

Badrum | Sport | Husvagnar

Sport
Detaljer

Sport

1

2

4

3

5

Südwind

Südwind Exclusive

Praktiskt och smart.
Vem kunde tro det! Här finns smarta
detaljlösningar där du minst anar
det. Individuellt justerbara spotlights
vid sittgruppen och vid sovutrymmet,
ventilerad garderob, tre nya tygmönster,
ny möbeldesign med elegant formade
skåpdörrar och smarta lås – Knaus
Sport har många trumfkort att visa
upp.

1 Praktiska stuvutrymmen vid sidan om sängen.

4 Individuellt justerbara spotlights.

2 G
 arderob ovanför fotändan av sängen (beroende
på planlösning)

5 Rymliga stuvutrymmen under sängarna.

6
6 Extra klädhängare vid entrédörren.

3 Snygga, hållbara sömmar på det nya tyget.

Husvagnar | Sport | Detaljer
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Südwind
Nu blir bra ännu bättre.
Kan man ta en succé sedan 50 år tillbaka och
fortfarande utveckla den ett steg till?
Absolut. Nya Südwind har fått en helt ny design på
både insida och utsida. Inuti hittar du ett helt nytt
koncept med öppna, ljusa linjer och ett nytt möbelarrangemang. På utsidan har Südwind fått nya
modern form och har nu en tydlig Knaus-profil
med de omisskännliga cat-eye-LED-lamporna
där bak.
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Südwind
En helt uppdaterad klassiker.

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Südwind –
nya highlights.
• Innovativt rumskoncept med öppna,
ljusa linjer och nya möbler i hög
kvalitetsnivå.
• Knaus cat-eye LED-baklampor
• Entrégarderob i två storlekar med
sidobord och TV
• Kök med ny, förbättrad spis och ökad
arbetsyta
• Intelligent kökslayout med många
praktiska funktioner
• Praktiska skåp med svängbara hyllor
• Ergonomiska sittgrupper med härlig
sittkomfort och ny design
• Vackra, slitstarka trä-inspirerade ytor

Südwind.
Frihet som standard.
www.bergholm.com

Frihet är – nya Südwind.
14 olika planlösningar för upp till 7 personer.
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I nya Südwind är alla detaljer i perfekt harmoni.

Bra smak är inkluderad.
Semester i en attraktiv miljö garanteras
härmed! Öppna, ljusa linjer med många
variationer på sittgrupper och sängar,
harmonisk belysning och vackra kombinationer mellan möbelytorna och den
diskreta klädseln skapar en härlig
känsla av rymd i varje hörn.

Stor rund sittgrupp blir till en dubbelsäng med ett
enkelt handgrepp.
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Boyta | Südwind | Husvagnar

Südwind
Boyta

Sport

Öppna ytor i kompakt format ger en känsla av rymd.

Südwind

Südwind Exclusive

Südwind
Kök
Matlagning är ett nöje.
Ett snabbt mellanmål för hela familjen
eller en romantisk middag för två – i det
nya köket i Südwind är matlagningen
inget besvär.
Väl tilltagna arbetsytor, stort integrerat
kylskåp, smarta hyllor, lådor och skåp allt sammansatt med ergonomiska
förtecken - ger ett lättarbetat kök, som
gjort för trevliga måltider.

En bra arbetsmiljö i köket är lika viktig i en husvagn som hemma. I nya Südwind är det väl tillgodosett.
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Kök | Südwind | Husvagnar

Sport

1 T
 illbehör: pappershållare, kryddhylla och
krokar.

1

3

2

4
3 Tillbehör: 190 liters kylskåp.

Südwind

Südwind Exclusive

5
5 Extra stora arbetsytor.

4 Eleganta blandare.
2 S
 vängbara hyllor i hörnskåpet ger åtkomliga
utrymmen.

Husvagnar | Südwind | Kök
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1 Längst fram, ett litet paradis för en stunds avslappning eller en skön natts sömn.

2 5-lagers kallskumsmadrasser av högsta kvalitet.

1

Ett rofyllt paradis.
Här är platsen för ljuva drömmar. Vare sig du väljer
enkelsängar, dubbelsängar eller våningssängar så sover
du skönt i de härliga kallskumsmadrasserna. Oavsett
layout så kan du räkna med sköna nätter för hela
familjen.
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2

Südwind
Sovrum

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

6

3

4

3–5 Breda, robusta våningssängar för barnen med uppfällbar undersäng för mer lekutrymme eller stuvplats.

Husvagnar | Südwind | Sovrum

5
6 Snabbt och smidigt förvandlas den centrala
dinetten till en bekväm dubbelsäng.
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Südwind
Badrum
Rent och snyggt.
Här behöver du knappast bekymra dig om
var du ska göra av dina toalettsaker. Med separata sektioner för tvätt och dusch erbjuder
badrummet massor av utrymme med integrerade skåp, hyllor och lådor – även direkt
invid handfatet med den designade blandaren.

1
3

2
1 N
 ytt badrumskoncept med många innovativa och
funktionella detaljer.

4
3 Gott om utrymme för toalettsaker.
4 Specialdesignad blandare.

2 H
 andfat med stor spegel och belysning. Avskilda
ytor för dusch och toalett.
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Badrum | Südwind | Husvagnar

Südwind
Detaljer

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Mer av allt.
Nya Südwind övertygar med många
nya visuella och funktionella detaljer
som till exempel entréskåpet med
glasdisplay och torkutrymme, de omfattande stuvutrymmena, integrerade
utrymmen i sitsar och arbetsytor och
den nya sköna belysningen.

1

3

6

2

5

7

1 Extra utrymmen vid sidan om sängarna.

3 LED belysning

6 Integrerade stuvboxar under säten.

2 Ny ergonomisk stoppning och textil.

4 P
 raktiskt och elegant entréskåp med glasdisplay
och torkutrymme som extra tillbehör.

7 Integrerad skräpkorg i kökets arbetsbänk.

5 Huvudstöd vid sängarna i snygg läderimitation.

Husvagnar | Südwind | Detaljer

4
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Südwind Exclusive

Südwind Exclusive
Klasskillnaden.

Högsta standard.
Om du alltid strävar efter det bästa så vill
du säkert också få ut maximalt av din frihet. Då ska du titta närmare på Südwind
Exclusive. Redan namnet avslöjar vad det
handlar om.
Med sin stilfulla och omfattande standardutrustning och sju olika planlösningar för
upp till sju personer är detta husvagnen
som slår det mesta på marknaden.

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Südwind Exclusive
Nya highlights.
• Omisskännlig Knaus-design med ny
grafik och de typiska cat-eye baklamporna.
• Öppna ytor interiört, speciellt i
sovutrymmen.
• Elegant innemiljö med nya tyger och
möbeldesign, make-up-bord och
högklassig badrumsinredning.
• Nya vackra köksskåp med smarta
lösningar.
• Maximala arbetsytor i köket och
omfattande stuvutrymmen.
• Bästa tänkbara kvalitet i alla
sovutrymmen.
• Delad entrédörr med skräpkorg.
• Extra kraftiga stödben för perfekt
nivåjustering.

Südwind Exclusive.
Klassskillnaden.
www.bergholm.com

Frihet är – Nya Südwind Exclusive.
Modellprogram med 7 planlösningar för
upp till 7 personer.
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2

1

Må bra koncept.
Formfulländade möbler med exklusiv
stoppning, vackra tyger och hantverkskänsla
matchar perfekt den mysiga justerbara belysningen. Den speciella känslan av rymd och
öppen yta möter den som söker högsta
standard av design, kvalitet och funktion i
nya Südwind Exclusive.

3
1 En skön känsla av rymd.

4
4 En ansenlig rund sittgrupp med nya ergonomiskt
utformade säten är särskilt inbjudande.

2–3 I kombination med det förlängbara matbordet
skapar ett extra säte en komfortabel matplats
för fem personer.
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Boyta | Südwind Exclusive | Husvagnar

Südwind Exclusive
Boyta

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Elegant utformad miljö med exklusiv stoppning och ergonomiska komponenter sammansmälter med utmärkt hantverk.

1 190 liters kylskåp (beroende på modell).
2 R
 um med utsikt! Extremt stor arbetsbänk, köksfläkt som tillbehör, extra djupt handfat, ny effektiv spis och rejäla utrymmen för
köksattiraljer i de tre lådorna med soft-stängning.

1

Sofistikerad matlagning
för matälskare.
Köket i Südwind Exclusive lämnar
ingenting att önska. De vackert
rundade luckorna och skåpsdörrarna
är utrustade med kromade handtag.
Det ergonomiskt utformade kylskåpet,
de omfattande arbetsytorna över
sängens fotända, de robusta och
rymliga lådorna – allt konstruerat för
att få dig på humör för att skapa en
kulinarisk höjdpunkt.
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2

Südwind Exclusive
Kök

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

4

3
3 V
 äl uttänkt i detalj: ett vackert glasskåp mellan toppskåpen, lätt åtkomliga lådor, hänganordningar som extra tillbehör – det
mesta i köket lever upp till namnet Exclusive.

5
4 Rundade luckor i 2-delad färgdesign.
5 Praktiska hyllor gör det enkelt att hålla ordning.

Husvagnar | Südwind Exclusive | Kök
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Exklusiv sovkomfort.
Ingenting går väl upp mot en skön natts
ostörd sömn? I Südwind Exclusive har
vi strävat efter att ge dig all bekvämlighet – från kompakta och integrerade
sängar till separata sovrum i de större
vagnarna.
I de olika planlösningarna kan du välja
mellan dubbelsäng eller separata
enkelsängar. Räcker inte sovplatserna
kan den stora sittgruppen i främre
delen lätt göras om till en dubbelsäng
ytterligare.

1

2
1 Fällbara våningssängar ger mer utrymme.

3
3 Exklusiva fjädermadrasser ger dig en underbar sovkomfort.

2 Make-up-bord i 790 UFK.
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Sovrum | Südwind Exclusive | Husvagnar

Südwind Exclusive
Sovrum

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

4
4 Intelligent: med hjälp av delade bäddunderlag och
madrasser kommer du lätt åt det omfattande
stuvutrymmet under sängarna.
5 På nolltid förvandlar du de två enkelsängarna till
en dubbelsäng (tillval).

Husvagnar | Südwind Exclusive | Sovrum

5
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Südwind Exclusive
Badrum

Ett badrum för
höga krav.
Ett spa i miniatyr väntar dig i
Südwind Exclusive. Du väljer mellan
olika lösningar – centerplacerad
eller längsgående, kompakt eller
rymligt med fristående tvättställ
och med separat dusch.

Gott om utrymme i badrummet och effektiv
avskärmning när du duschar.
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Elegant badrumsmiljö med modern LED-belysning.

Badrum | Südwind Exclusive | Husvagnar

Südwind Exclusive
Detaljer

Sport

1

2

Südwind

Südwind Exclusive

4

6

Den fina skillnaden.
De sju olika planlösningarna har
en hel del att erbjuda. Glasdisplay
vid entrédörren, torkfunktion i entrégarderoben, självstängande låsfunktioner, ergonomiska handtag, kontrollsystem för värme och belysning,
extra stort kylskåp som tillbehör och
många andra funktionella detaljer.

3

Husvagnar | Südwind Exclusive | Detaljer

1 Elegant glasdisplay vid entrén.

4 Eleganta handtag i alla dörrar.

2 Torkskåp i garderoben.

5 Central kontrollpanel för belysning och värme.

3 Ergonomiska handtag.

6 Rymligt och högt placerat kylskåp.

5
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Sport

Südwind

Arosa

Aura

Bella

Linea

Viva

Viola

En lek med färger.
Glada kulörer eller tidlös elegans? Våra nya tyger ger dig en
rik palett att välja mellan. Det är din inspiration som avgör.
De flesta av våra tyger:
•
•
•
•
•
•
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är testade för Eco-Tex Standard 100
är anti-allergiska
är luftiga och andas
är hudvänliga
är långlivade och enkla att hålla rena
är färgsäkra vid rengöring

Tyger | Alla modeller | Husvagnar

Alla modeller
Tyger

Sport

Südwind

Südwind Exclusive

Südwind Exclusive

Fiore

Luccio

Plura

Husvagnar | Alsl modeller | Tyger

37

Vi bryr oss om våra minsta kunder.
I våra familjevänliga husvagnar strävar vi alltid
efter att skapa så mycket utrymme som möjligt så
att man kan få med sig en eller annan leksak. Det
brukar uppskattas! Likaså värnar vi om robusta
lösningar som är enkla att hålla rena och i skick.
Våra kök är funktionella och förenklar mathållning
och våningssängarna är lika sköna som robusta.
Skulle det behövas, kan vi se till att det blir en
extra bädd i våningssängen.

Our family highlights!
• Multifunktionella och skräddarsydda
lösningar för familjen.
• Smarta och väl disponerade rumslösningar för alla åldrar och familjer.

1
Ett paradis för barn – fällbara sängar, ett fällbart
bord och flyttbara stolar betyder flexibel funktion.

2
Lekstuga – fällbordet blir en vägg som kan
användas till mycket.

3
Utrymme överallt – även för cyklar som enkelt
kan tas in genom servicedörren.

• Större familjer hittar också en
passande planlösning.
• Många kluriga idéer för barnens bästa.
• Knaus har tilldelats priset ”Customer
is King” för det mest familjevänliga
varumärket i branschen

Husvagnar från Knaus –
med familjen i fokus.

Familj

Äta & Njuta

Sovrum & Ergonomi

Funktionalitet & Design

Säkerhet & Teknologi

Vinter

Kvalitet & Företaget

Genomtänkt för familjen.
6
1
5

3
2

8

4

7

4

5
För den stora familjen har vissa
planlösningar en extra fällsäng
ovanför den centrala dinetten.

Det extra stuvutrymmet under sitsarna är perfekt för
stora och små förnödenheter som gärna kommer i
fråga när man reser med barn. Själva locket är
integrerat i stoppningen.

Detta är en generell översikt på
de särskilda detaljer som vi vill
fokusera på.

6

7

8

Mycket funktionellt och barnvänligt: genom att lyfta upp den undre sängen skapas ett ”lekrum”
för de mindre barnen eller ett praktiskt stuvningsutrymme. Garderoben befinner sig alldeles intill
våningssängen.
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Om du vill få maximal komfort under
din semester, är Knaus det bästa val du
kan göra.
Allt i en Knaus är designat för komfort och
bekvämlighet. Våra kök är rejält tilltagna med
stora utrymmen för såväl förvaring som arbetsytor. Spisar, handfat, blandare och kylskåp är
noga genomtänkta val och lätta att hålla rena.
Vill du komplettera med tillbehör har vi en mängd
intressanta detaljer i vårt sortiment. Våra sittgrupper är tillverkade med ergonomiskt fokus

Highlights i våra kök!
• Snygga och funktionella lösningar för
stimulerande matlagning.
• Maximalt utnyttjade ytor för stuvning
och förvaring i lådor och skåp.

1

2

3

• Robusta och väl tilltagna arbetsytor,
lätta att hålla rena.
• Praktisk förvaring under sittgrupper.

Den runda sittgruppen erbjuder plats för många
gäster i den främre delen. Men om ni inte är så
många som reser tillsammans kan mittsektionen
också erhållas med högskåp som tillför extra
stuvutrymme.

Den omfattande U-formade sittgruppen har också
plats för många personer. Bordet kan höjas och
sänkas till passande nivå och med ett enkelt
handgrepp förvandlar du hela sittgruppen till en
dubbelsäng.

Den mittplacerade dinetten i de större vagnarna
är ett idealiskt komplement till sittgruppen när
det är många personer i sällskapet. Perfekt för
ett mellanmål.

• Slitstarka material och ergonomiskt
utformade sitsar för bästa komfort.

Husvagnar från Knaus –
njut av det bästa.

Familj

Äta & Njuta

Sovrum & Ergonomi

Funktionalitet & Design

Säkerhet & Teknologi

Vinter

Kvalitet & Företaget

Vi tar hand om alla behov!
9
1

8

3
7

10

5
6

4

4

Alla köksutensilier har sin givna
plats i speciellt utformade lådor
och skåp.

2
Här är en generell
översikt på fördelar som vi gärna
framhåller på vissa planlösningar.

7
I denna planlösning bildar den L-formade
sittgruppen en bekväm plats men ändå med
bekväm passage till sovrummet.

8
Den nya generationen spisar har
praktiska reglage, är lätta att hålla
rena och utgör ett blickfång för
ögat.

9
Finns som tillbehör – integrerad
kaffemaskin.

5

6

Allt finns nära till hands genom
praktiska hängare som tillbehör.
Detta köks-set innehåller krokar,
kryddhylla och pappershållare.

Våra kylskåp är högt
placerade och ergonomiskt
formgivna och kan anpassas
till alla familjer.

10
Det L-formade och bar-inspirerade köket har en
omfattande arbetsyta, perfekt för att laga en härlig
semestermåltid.

41

Husvagnar från Knaus –
maximal komfort.

En skön nattsömn är det bästa sättet att förvissa
sig om en ny intressant dag. Det gäller både
borta och hemma.
För att du ska må bra dygnet runt finns det en
rad alternativ av sängar i olika former och storlekar. En gemensam faktor är de utmärkta flexibla sängunderlagen och 5-zoners kallskumsmadrasser som garanterar dig bästa tänkbara
nattsömn i kombination med väl utvalda kuddar
och sängkläder.

Highlights i sovrum och
boytor!
• Välj mellan fyra olika sängvarianter.
• 5-zoners deluxe kallskumsmadrasser
och flexibla sängunderlag.

1
Den tvärställda sängen erbjuder maximal plats
och är mycket bekväm även för storväxta
personer.

2
Dubbelsäng med gott om utrymme även vid sidan
om sängen.

3
Dubbelsängen med en bredd vid huvudändan på
142 cm erbjuder gott om plats för avslappning.
Den extra hörnsektionen gör den till en fulländad
sängkammare.

• Ergonomiska kuddar och material av
högsta klass och Eco-Tex Standard
100.
• Sofistikerad och estetisk möbeldesign.
• Praktiskt och harmonisk belysningskoncept.

Familj

Äta & Njuta

Sovrum & Ergonomi

Funktionalitet & Design

Säkerhet & Teknologi

Vinter

Kvalitet & Företaget

Kom in och känn dig som hemma!

8
9

7

10

11

4

En översikt på olika
sänglösningar beroende
på planlösning.

3

Fransk dubbelsäng

Tvärställd dubbelsäng

6

Enkelsängarna kan konverteras till dubbelsäng enkelt och snabbt genom ett utdragbart underlag och
en extra madrassdel (tillval).

4

1

5

5

6

Enkelsängar

7
5-zoners deluxe kallskumsmadrasser och flexibla
sängunderlag av högsta kvalitet ger dig en
suverän sovkomfort.

2

Dubbelsäng

8

9

Vi lägger stor vikt vid såväl estetiska som praktiska lösningar när det
gäller design och konstruktion av möbler. Träimitationer på dörrar och
skåp ska inte bara vara vackra utan även kännas rätt och det gäller
även handtag och lås.

10
Intelligent: genom delade
sängunderlag och madrasser
skapas rejäla utrymmen under
sängarna.

11
Ergonomiska säten med bra
ryggstöd. Hantverksmässiga
kuddar och dynor av högsta
kvalitet.
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Ingen annan kommer i närheten.
Det gäller inte bara på insidan.
Många estetiskt tilltalande och funktionella detaljer sörjer för ett perfekt
yttre. En Knaus känner man igen på
långt håll – ett tecken på god smak.

Erhållna design-priser:

1
Ny design på bakpartiet med
karaktäristisk Knaus-look.

2
Frontpartiet med Knaus berömda
svalor.

3
Sätter allt annat i skugga –
markis som tillbehör.

2004 Caravaning Design Award: best practice (YAT)
2004 Red dot award (YAT)
2005 Design Prize (Deseo)
2006	Caravaning Design Award: innovations for new mobility
(C-Liner 550 Q)
2006 red dot award (C-Liner 550 Q)
2006 iF product design award (Sun TI)
2007	Nomination for the Design Prize of the FRG (Sun Ti 650 MF)
2008 Red dot award (Van TI 600 MG)
2008 Design Prize of the FRG (YAT)
2009	Nomination for the Design Prize of the FRG (Van TI 600 MG)
2010	Customer is King Award for the “most family-friendly brand”
2011 Customer is King Award for the “most family-friendly brand”
2012 Caravaning Design Award: innovations for new mobility (Van TI)

Husvagnar från Knaus –
alltid omisskännliga.

Familj

Äta & Njuta

Sovrum & Må bra

Funktionalitet & Design

Säkerhet & Teknologi

Vinter

Kvalitet & Företaget

Tilltalande design och funktion.

3

2

6

4
8

4

1
7

5

6
Grafik som sticker ut.

7
Tydliga och väl placerade
LED-lampor för säkerhets skull.

Snygg design – exteriöra
handtag…

5
…och en entrédörr med lådor och
skräpkorg och i vissa modeller
med fönster.

8
Ny front-box för gasolflaskor, lätt åtkomliga.
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När du är på semester ska du inte behöva
ha några bekymmer. Knaus hjälper dig
att komma fram tryggt och säkert.
Vårt mål är att skapa högsta möjliga
säkerhet för dig och din familj. Till vår
hjälp tar vi den senaste teknologin för att
förebygga obehagliga upplevelser vid till
exempel kraftig sidvind, plötsliga och
oväntade manövrar i högre fart och i dåligt
underlag. Våra inbyggda säkerhetslösningar i chassikonstruktionen kombineras med senaste teknik inuti din vagn
för att du ska ha det skönt och bekymmersfritt även när du kommer fram.

2

års

garanti

1
Kraftiga stödben fram och bak
för maximal stabilitet.

2
Stötdämpare och bromssystem av
absolut toppklass.

• Säkerhetskoncept med senaste teknologi.
• Anti snaking hitch ger optimala köregenskaper.

och

5

Highlights på utrustning!

års

täthetsgaranti

Med Knaus är du alltid på den
säkra sidan.

• Senaste multimediasystem.
• Individuell styrning av belysning.
• ISO certifikation och garanti.

Husvagnar från Knaus –
alltid på den säkra sidan.

Familj

Äta & Njuta

Sovrum & Ergonomi

Funktionalitet & Design

Säkerhet & Teknologi

Vinter

Kvalitet & Företaget

Kom säkert fram.
6
3

1

2

6

4
Säkerhetsram i aluminium.

5

3
Hjulupphängning med
krängningshämmare.

4
Longitudial styrsystem.

Förberedd för Mover
manöversystem.

Senaste färskvattensystem för
utmärkt vattenkvalitet.

Skyddade ventiler i stuvutrymmet under sängarna.

ISO certifierad.

5
Lätthanterlig dragstång.
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Knaus husvagnar är perfekt utrustade för
den nordiska vintern. Säker på vägen,
varm och mysig när du kommer fram.
Den välisolerade sandwich-konstruktionen
på sidoväggarna, det effektiva värmesystemet och det rejäla golvet medför god
cirkulation utan köldbryggor och irriterande
kondensation. Det betyder att värmen
stannar inne på vintern och ute på sommaren.
Golvvärme och ALDE värmesystem ger
självklart ännu bättre förutsättningar.

Highlights för vinterbruk
• AL-KO chassi med bred hjulbas.
• Isolerade sidoväggar.
• Effektivt värmesystem.
• Förträfflig luftcirkulation.

1
Kallstart – den breda hjulbasen på AL-KOchassit ger bra väghållning även på is och snö.

2
Frostskyddade vattenslangar.

3
Isolerade sidoväggar.

• Golvvärme är alltid standard.
• Uppvärmning i garderober.

Husvagnar från Knaus –
hög mysfaktor på vintern.

Familj

Äta & Njuta

Sovrum & Ergonomi

Funktionalitet & Design

Säkerhet & Teknologi

Vinter

Kvalitet & Företaget

Vi reserverar oss för tryckfel samt ändringar i
uppgifter som vi ej kan råda över.
Det kan förekomma ändringar på modeller och
tillbehör sedan utgivningen av denna trycksak.
Fordon på bilder kan vara extrautrustade.

Perfekta vinterförhållanden.
3

Färger kan variera beroende på tryck och
reproprocesser.

2

5

1

6
7

7

4

Högkvalitativa produkter från
ledande tillverkare tillför en mysig
och ombonad atmosfär.

Generella fördelar vid vinterbruk,
beroende på layout.

4
Den uppvärmda garderoben
kommer väl till pass för att torka
blöta vinterkläder.

5
En luftspalt mellan möbler och väggar gör att
luftcirkulationen blir idealisk.

6
AC, värme och isolering – alla Knaus husvagnar
undergår en minutiös inspektion in i minsta detalj.
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Om man har byggt husvagnar och husbilar
i toppklass i femtio år så vet man också
vad man vill!
Vad som startade med Helmut Knaus
Senior i Marktbreit nära Würzburg har
nu vuxit till ett enormt företag med 900
anställda i bara Jandelsbrunn, 100 i
Mottgers i Hesse och i Ungern. Knaus har
alltid satt standarden på marknaden med
sitt innovativa nytänkande. Idag har Knaus
en omfattande rad produkter med sju
husbilsserier och fem husvagnsserier.
Därför är vi en av de mest hyllade tillverkarna i branschen.

Arkitekten Helmut Knaus Senior
skapade sitt husvagnsföretag
Knaus AG i Marktbreit/Main.

Registreringsbeviset för Knaus KG
i det offentliga registret den 28:e
juni 1961.

Världen runt med Schwalbennest. Redan i
tidernas begynnelse var Knaus fordon ideala för
långa distanser.

Omplacerad till Jandelsbrunn. Husvagnsfabriken i
natursköna Bayern byggdes på drygt 12 månader och
gav 300 nya jobb. Företaget skapade också sitt eget
säljnätverk.

Husvagnar från Knaus –
övning ger färdighet.

Kvalitet ”Made in Germany”: Vårt engagemang för
regionen har säkrat 1.100 jobb på vår nuvarande
fabrik i Jandelsbrunn.

Familj

Knaus-Tabbert GmbH har den modernaste tillverkningen av sidoväggar i Europa.

Äta & Njuta

Sovrum & Ergonomi

Första klassens management
garanterar hantverksmässig
yrkesskicklighet.

Funktionalitet & Design

Säkerhet & Teknologi

Vinter

Kvalitet & Företaget

Alla fordon går igenom en sista inspektion där fokus
ligger på detaljerna.

Kvalitet från Knaus.
• Främsta husvagnsleverantören: KTG advanced training
program utdelat av Handelskammaren.
• KK Award: varje år röstas
Knaus fordon fram i olika
kategorier genom en kundundersökning. Detta är vi
stolta över och vi jobbar
dagligen på att våra kunder
ska vara de mest nöjda i
branschen.

Miljövänligt och hållbart: Ett måste för oss och
alla genuina naturälskare.

Vår arbetsstyrka är vår största tillgång. Därför satsar
vi lika mycket på vår befintliga personal som
på praktikanter, lärlingsprogram etc. Socialt
engagemang är viktigt och det är fantastiskt att
få dela framgång.

51

Generalagent:
Bergholm Försäljning AB
Gesällgatan 6
681 42 Kristinehamn
Tel 0550-380 80
www.bergholm.com

Frihet på väg.

