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Frihet är när semestern  
gör hela familjen lycklig.
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Frihet är … 

… helt enkelt underbart. Att lämna 

vardagen bakom sig, njuta av den 

bästa tiden på året och kunna göra 

vad man vill.

”Det bästa med semestern är att kunna stanna när som helst,  
var som helst, där det finns något spännande att upptäcka.”
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”Härligt att vår indiansommar 
varar året om.“ 

”Att resa innebär att finna tid för 
oss själva.“

”Det är en underbar 
känsla att kunna njuta 
av så mycket komfort 
som du bara kan.””Livet ser ganska ljust ut även från den här 

vinkeln.”

”Äntligen, sol, sand och hav.”
”Allting smakar bättre på 
semestern.”
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Frihet är en ny Sport.
Omfattande modellportfölj med 17 kompakta och 
bekväma planlösningar för upp till sex personer.

Sport
Nybörjarmodell i många varianter  
– nu med nya standarder

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar

Sport 
”Highlights”.

•  Sofistikerat rumskoncept  
med öppen planlösning i 17 olika 
 layout-alternativ

• Exceptionellt omfattande standard-  
 utrustning till ett attraktivt pris
 
• Interiör design med harmoniskt  
 matchade färger

• Sammanhängande möbelkoncept av  
 högsta kvalitet med mycket krom och  
 rostfritt stål 

• Nytt skåp med extra stor öppning för  
 gasflaskan
 
• Bakljusen påminner om kattögon och  
 bidrar till den typiska Knaus-looken

Sport. 
Den variationsrika 
 instegsvagnen.
www.knaus.de/sport

Familjelycka i kubik.
 
Nya Knaus Sport garanterar en stor husvagnsupp-
levelse till ett förvånansvärt lågt pris. Det är med 
 andra ord det perfekta valet för unga familjer och par. 
Sport-seriens nya standarder och smarta detaljer 
ökar värdet på både din nya husvagn och upplevelsen 
i den.

Du kan välja mellan hela 17 avancerade layout-alter-
nativ. Förutom några av våra beprövade, storsäljande 
koncept kan vi stolt presentera nya övertygande kon-
cept som 590 FUS, 650 UFK och 700 FKU. Det bästa 
av allt är att du nu kan köpa nya Knaus Sport med 
ännu mer omfattande standardutrustning och ändå 
till ett lägre pris än sin föregångare.
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Generöst sittdjup och höga ryggstöd, i kombination 
med modern och tilltalande klädsel, gör att du sitter 
extra skönt i en Sport.

Ett plus i värde för alla.
 
Så fort du går in i en Sport inser du 
att välbefinnande inte är en fråga om 
pris. Det avancerade rumskonceptet 
utan skiljevägg skapar en tilltalande 
öppen planlösning. Med en tydlig röd 
tråd i möbelkonceptet, ett modernt 
kök med höjdpunkter som de stora 
lådorna och en 40 mm tjock bänk-
skiva, förstår du att Sport är  mycket 
övertygande i alla avseenden.

Smakfull möbeldesign med elegant svängda klaffdörrar utstrålar högsta kvalitet.



Sport 
Boyta

Den nya inredningen övertygar med harmoniskt matchade färger och strukturerade ytor.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar
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Sport
Kök
Vackert designade klaffdörrar med rostfria handtag bidrar till den attraktiva interiören och den moderna  
LED-belysningen ger ett behagligt arbetsljus.

Konvertibla 
dinetter, salong 
och runda 
sittgrupper för 
bästa tänkbara 
komfort.

Ett kök med massor av 
möjligheter. 

Solen, stranden och havet är fantastiskt. 

Men efter en dag på stranden blir du 
också fantastiskt hungrig. Därför är det 
extra skönt att komma hem till ett kök 
som är praktiskt och lättskött. Köket i 
Sport stoltserar med en 40 mm tjock 
bänkskiva med möjlighet att installera 
ett 190 liters kylskåp som tillval 
 (beroende på layout).

I köket finns allt du behöver för att stilla 
hungern hos dina nära och kära. Och 
skulle du vilja slippa insyn när du lagar 
mat så är det bara att dra ned jalusin för 
köksfönstret.

Kök  |  Sport  |  Husvagnar
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1     Det nya köket har gott om plats för matlagning tack 
vare den väl tilltagna bänkskivan samt extremt gott 
om smarta förvaringsutrymmen.

2  Den nya generationens spisar med lättillgängliga   
reglage är inte bara praktiska, utan också snygga.

3     Praktiska kylskåp med en 
volym på 108 liter och 
integrerat frysfack.

Husvagnar  |  Sport  |  Kök 

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar
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3    Allt är inom räckhåll i garderoben direkt bredvid 
våningssängen.

Sovrum  |  Sport  |  Husvagnar

1-2 Funktionell och praktisk för alla behov. Antingen som en lekyta (tillval med garage) eller som ett praktiskt 
förvaringsutrymme när den nedre sängen är uppfälld.
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Sport
Sovrum

4-5    I den längsgående sängen kan en stor liggyta 
skapas tack vare den bekväma sängbreddningen 
(tillval).

7-8    Dinetten i mitten kan lätt omvandlas till en 
bekväm dubbelsäng (kompenserande kudde 
som tillval).

6    Kraftig gasfjäder för enkel sängöppning.

För sköna drömmar.

Oändliga variationsmöjligheter.

Med 17 layouter för upp till sex 
personer erbjuder Sport oändliga 
variationsmöjligheter. Oavsett 
vilken variant du faller för så kan 
du alltid välja om du vill ha barn-
våningssäng, enkelsängar, 
dubbel säng, korssängar eller 
fransk säng. 

Och du sover alltid extra gott på 
våra komfortabla 5-zoners kall-
skumsmadrasser.

Husvagnar  |  Sport  |  Sovrum 

   Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar 
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Sport
Badrum

Riktigt fräscht! 

Du kan välja att utrusta din Sport med 
ett längsgående eller centralt badrum 
med valfri duschutrustning. Den 22 mm 
tjocka badrumsdörren med stålhandtag 
bidrar ytterligare till ett högkvalitativt 
helhetsintryck. Innanför dörren väntar 
ett funktionellt och till talande badrum 
med väl tilltagna för varingsutrymmen.

Badrum |  Sport  |  Husvagnar

Underskåpet i kombination med vägghyllan och flera förvaringsfack skapar ordning och 
reda för hela familjen.

Separat dusch och toalett med en stabil dörr på  
22 mm.
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Sport
Detaljer

Praktiska blickfång. 

Din nya Sport rymmer en mängd  finesser 
som t ex förvaringsutrymmen  under sitt-
gruppen där locken är integrerade i sitt-
dynorna, individuellt justerbara delar av 
sittgruppen och sovavdelningen, ventilerade 
förvaringsskåp, tre nya trendiga tyger, eller 
den nya möbeldesignen med elegant sväng-
da klaff dörrar i köket med trygg och säker 
låsmekanism. Sport har helt enkelt alla 
trumf på hand.

Husvagnar  |  Sport  |  Detaljer

1  Enklare att komma åt förvaringen under 
sittgruppen. Locken är integrerade i sittdynorna.

 
2  Svängda klaffdörrar i olika färger med ergono-

miska handtag.
  
3  Praktiska hörnhyllor i stilrent kontrasterande 

krom.

4  Snygg LED-belysning sprider både behagligt 
ljus och spar energi.

 
5  Alla jalusier är utrustade med myggnät.

6  Extra avhängningsmöjligheter i entrén.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar
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Südwind
Bra har blivit ännu bättre.

Med Südwind kan du njuta av friheten i varje  aspekt 
– även i frågor om kvalitet och urval. Med 15 modell-
varianter för upp till sju personer är Südwind en 
näst intill skräddarsydd husbil.

Interiören övertygar med kvalitet i varje liten detalj 
och vi kan erbjuda ett helt nytt rumskoncept med 
öppen planlösning och en ny högkvalitativ möbel-
design.

Exteriört har vi vidareutvecklat husbilens karaktä-
ristiska design med nya hybridbakljus med LED-
funktion. De kattögonlika bakljusen är ett tydligt 
kännetecken för Knaus.
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Südwind
Mångfald i dess vackraste form

Nya Südwind ger dig större frihet.
15 layout-varianter för upp till sju personer ger dig 
oändliga möjligheter.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar

Südwind
nya highlights.

• Kvalitet in i minsta detalj

• Köket har stänkskydd i plexiglas, hög-
kvalitativ blandare med extra djup 
spolning och en diskho i högglänsande 
rostfritt stål

• Solida möbelhandtag i rostfritt stål

• Interiör accentbelysning för trivsel och 
karaktär

• Höj- och sänkbart bord med trädetaljer

• Handdukshängare i rostfritt stål

• Högkvalitativa och sammetslena träytor

• Praktisk entrégarderob med sidobord 
och möjlighet till inbyggd TV

• Extra stor servicelucka, större fönster 
och takfönster i klarglas

• Unika cat-eye hybridljus: bakljus med 
LED-teknik och positionsljus både 
fram och bak

Südwind. 
Mångfald i dess  
vackraste form.
www.knaus.de/ 
suedwind
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Välbehag är inkluderat. 

Semester i en garanterad underbar 
omgivning! Öppet blickfång, fritt val 
mellan dinetter, salong- eller rund-
sittgrupper, komfortabel invändig  
belysning och en elegant kombination 
av möblernas trätoner med de trendiga 
cremefärgade elementen, skapar en 
skön boendeatmosfär och rymdkänsla 
även i de minsta modellerna.

I Südwind är alla detaljer perfekt avstämda gentemot varandra. Interiörens möbeldesign i ”Samt 
Ulme” är optimalt anpassad till de olika textilvarianterna – så skapas en harmonisk helhetsbild.

Stor sittgrupp, som med några få handgrepp 
förvandlas till en dubbelsäng.

Boyta  |  Südwind  |  Husvagnar



Südwind
Boyta

Ett öppet blickfång och en angenäm boendeatmosfär förmedlar generositet i ett kompakt format.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar 
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Südwind
Kök

Kökskonst. 

Vare sig det gäller en snabblunch eller 
en romantisk middag för två – köket i 
Südwind inbjuder till matlagningsnöje 
av alla kulinariska varianter. 

Stora arbetsytor och en anspråksfull 
samt funktionell design bidrar till fram-
gång för alla måltidsvarianter, köksfläkt 
och microvågsugn finns som extraut-
rustning.

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

Kök  |  Südwind  |  Husvagnar
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Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar

1   Tillbehör: pappershållare, kryddhylla och 
krokar.

2   Svängbara hyllor i hörnskåpet ger åtkomliga 
utrymmen.

3  Tillbehör: 190 liters kylskåp.

4  Eleganta blandare.

5  Extra stora arbetsytor.
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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.

1  Längst fram, ett litet paradis för en stunds avslappning eller en skön natts sömn. 2  5-lagers kallskumsmadrasser av högsta kvalitet.
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Südwind
Sovrum

Husvagnar  |  Südwind  |  Sovrum

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar

3–5  Breda, robusta våningssängar för barnen med uppfällbar undersäng för mer lekutrymme eller stuvplats. 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 sepa- 
rata sektioner för tvätt och dusch erbjuder bad-
rummet massor av utrymme med integrerade 
skåp, hyllor och lådor – även direkt invid hand-
fatet med den designade blandaren.

Badrum  |  Südwind  |  Husvagnar

1   Nytt badrumskoncept med många innovativa och 
funktionella detaljer.

2   Handfat med stor spegel och belysning. Avskilda 
ytor för dusch och toalett.

3  Gott om utrymme för toalettsaker.

4  Specialdesignad blandare.
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Südwind
Detaljer

Husvagnar  |  Südwind  |  Detaljer

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar 

1  Extra utrymmen vid sidan om sängarna.

2  Ny ergonomisk stoppning och textil.

6  Integrerade stuvboxar under säten.

7  Integrerad skräpkorg i kökets arbetsbänk.

3  LED belysning

4   Praktiskt och elegant entréskåp med glasdisplay 
och torkutrymme som extra tillbehör.

5  Huvudstöd vid sängarna i snygg läderimitation.

Mer av allt.

Nya Südwind övertygar med många 
nya visuella och funktionella detaljer 
som till exempel entréskåpet med  
glasdisplay och torkutrymme, de om-
fattande stuvutrymmena, integrerade 
utrymmen i sitsar och arbetsytor och 
den nya sköna belysningen.
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Südwind Exclusive
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Südwind Exclusive
Den fina klasskillnaden

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar 

Högsta nivå.

De som alltid strävar efter det allra bästa 
 under semestern, vet hur man bäst njuter av 
sin frihet: Med en Exclusive. Redan namnet 
ger ett anspråksfullt intryck av att ingen  
behöver avstå från ett angenämt och behagligt 
boende under sina upptäcksfärder.

Den stilfulla och omfångsrika standard-
utrustningen samt sju genomtänkta planlös-
ningar gör Exclusive till en husvagn i högsta 
komfortklassen, som inte lämnar något övrigt 
att önska.

Südwind Exclusive
Nya highlights.

•  8 planlösningsalternativ för  
anspråksfull camping 

•  Omfångsrik standardutrustning  
för maximal reskomfort

•  Ädelt interiörkoncept med textilier  
i högsta kvalitet och påkostad be-
arbetning i två varianter 

•  Mer sovkomfort tack vare nya  
madrasser

•  Genomgående ljuskoncept med 
stämningsbelysning och ljusaccenter 
i LED utförande 

•  2-delad ingångsdörr med avfalls-
behållare

•  Säkerhetskoppling för utökad  
stabilitet 

•  Fönsterlister bak i kromat utförande 
och grafik i påkostad hartsteknik

Südwind Exclusive.
Den fina klass- 
skillnaden.
www.knaus.de/ 
suedwind-exclusive

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



1 2

3 4

28 Boyta  |  Südwind Exclusive  |  Husvagnar

Må bra koncept. 

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

1  En skön känsla av rymd.

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

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



Südwind Exclusive
Boyta

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

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar 



1

230

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.

1  190 liters kylskåp (beroende på modell).

2   Rum 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.
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Südwind Exclusive
Kök

Husvagnar  |  Südwind Exclusive  |  Kök

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar 

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

4  Rundade luckor i 2-delad färgdesign.

5  Praktiska hyllor gör det enkelt att hålla ordning.
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32 Boyta  |  Südwind Exclusive  |  Husvagnar

Exklusiv sovkomfort.

Ingenting går väl upp mot en skön natts 
ostörd sömn? I Südwind Exclusive har 
vi strävat efter att ge dig all bekväm-
lighet – 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  Fällbara våningssängar ger mer utrymme.

2  Make-up-bord i 790 UFK.

3   Exklusiva fjädermadrasser ger dig en underbar sovkomfort.
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Südwind Exclusive
Boyta

Husvagnar  |  Südwind Exclusive  |  Boyta

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar 

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).
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Südwind Exclusive
Badrum

Badrum  |  Südwind Exclusive  |  Husvagnar

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

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.
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Südwind Exclusive
Detaljer 

1  Elegant glasdisplay vid entrén.

2  Torkskåp i garderoben.

 

3  Ergonomiska handtag. 

4  Eleganta handtag i alla dörrar.

5  Central kontrollpanel för belysning och värme.

Husvagnar  |  Südwind Exclusive  |  Detaljer

Den fina skillnaden.

De sju olika planlösningarna har  
en hel del att erbjuda. Glasdisplay vid 
entrédörren, torkfunktion i entré- 
garderoben, självstängande låsfunk-
tioner, ergonomiska handtag, kontroll-
system för värme och belysning, extra 
stort kylskåp som tillbehör och många 
andra funktionella detaljer.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar 
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Eurostar
Självsäker, utan att vara 
 narcissistisk.

Det finns en husvagn för dig som är öppen för nya 
 saker, gillar att resa mycket, alltid letar efter nya 
 perspektiv, alltid vet vad som är riktigt bra och som 
 inte kommer att göra några kompromisser när det 
kommer till ditt andra hem.

Nya Eurostar från Knaus bygger en bro mellan ultra-
modern design och tekniska detaljlösningar som 
 sätter nya standarder.

Eurostar uppfyller de högsta kraven på komfort och 
sofistikerad funktionalitet. Det är precis det som gör 
den så sympatisk. Eurostar är helt enkelt ett state-
ment för dig som bara uppskattar det bästa.

Frihet är nya Eurostar.
Tre layout-varianter för upp till fyra personer erbjuder 
en helt ny dimension när det gäller husvagnar.
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Eurostar.
För dig som vill känna dig hemma överallt

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar 

Eurostar
”Highlights”.

•  Designad för tydlig bilkänsla, med 
”Freedom of Design” 3D-effekt på  
 sidorna (tillval)

•  Funktionell inredning med modern 
”club lounge”-karaktär

•  Rymligt rumskoncept med exklusiv 
 utrustning

•  ”High-end”-kök med mer förvarings-
utrymme än någonsin tidigare

•  Valfritt takelement för luftkonditione-
ringssystem, Midi Heki, stämnings-
belysning och TV

•  Flera sängvarianter med komfortabla 
5-zoners kallskumsmadrasser

•  Högsta badrumskomfort med kera-
misk toalett och fönster i frostat glas 

•  Mer förvaringsutrymme tack vare tek-
niska lösningar integrerade i denna 
multifunktionsvagn

•  Enkel access till den uppvärmda 
 serviceboxen

Eurostar. 
För dig som känner  
dig hemma överallt.
www.knaus.de/ 
eurostar



Eurostar
Boyta

Högsta funktionalitet och modern innovativ design definierar nya Eurostars koncept.
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Bekväm, men inte 
 konventionell.

Välkommen till din nya mobila club-
lounge.

Resande bör särskilt vara en sak: 
 Roligt. Och nya Eurostar kommer 
 garanterat att få ditt hjärta att slå 
snabbare.

I ditt (andra) hem kan du inte bara 
fästa vikt vid en för ögat tilltalande 
design, utan måste även ta hänsyn till 
sofistikerade och innovativa lösningar 
som gör ditt liv enklare och därmed 
vackrare. Detta omfattar allt från 
mängder av funktionella detaljer i 
 köket, som är både lättskötta och 
vackra, till möbelfronter med hög-
kvalitativa gångjärn och en central 
dimmer som alltid garanterar den 
rätta atmosfären.

3 – 4   Vario-bänken i den korsande delen av sittgrup-
pen kan skjutas framåt och bakåt, vilket ger 
maximal sittkomfort även för stora människor.

1    Entréinredning upplyst av moderna LED-ljus, med 
stilrena skåp och möjlighet till utdragbar TV.

2        LED stämningsbelysning över sittgruppen för ett 
bekvämt helhetsintryck.

5    Rymligt rumskoncept med exklusiv utrustning och 
harmoniskt matchade färger och material.

Husvagnar  |  Eurostar  |  Boyta

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar 
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Krävande, men inte 
 påträngande.

För många är köket det viktigaste rummet 
hemma. Det är här som innerliga samtal 
förs samtidigt som kulinariska läckerheter 
skapas. Därför har vi utvecklat en L-köks-
lösning som inte lämnar något mer att 
 önska. High-end-köket i nya Eurostar vim-
lar av smarta detaljer, som t ex valfri gour-
metspis, stor och djup rostfri diskho med 
kompletterande avrinningsho, integrerad 
avfallsbehållare i bänkskivan, generösa 
förvaringsutrymmen i stora lådor och extra 
långa utdragbara korgar i bardelen. Det här 
är ett kök som tillfredställer kraven hos 
den mest krävande kännare. Matlagningen 
blir helt enkelt både enklare och roligare i 
din nya Eurostar.

Kök  |   Eurostar  |  Husvagnar

Nya Eurostar är utrustad med ett high-end kök för kockar med riktigt höga krav. Den innovativa designen i vårt Deluxe L-kök med  
imponerande bardel och generösa förvaringsutrymmen är utmärkande för hela konceptet interiört.
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Eurostar
Kök

Husvagnar  |  Eurostar  |  Kök

1   Praktisk och vacker: Bardelen med extra långa 
utdragbara korgar är lättåtkomligt från sidan.

 
2  Generöst med extra förvaringsutrymme i bardelen.

3  Funktionellt stänkskydd skyddar fönstret.
 
4  Stor och djup diskho i rostfritt stål med komplette-

rande avrinningsho och fristående blandare.

5  Väl tilltagen bänkskiva i stendesign av högsta 
kvalitet.

 
6  Optimalt utnyttjande av utrymmet tack vare den 

dolda avfallsbehållaren, som är integrerad i 
bänkskivan.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar 
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Bekväm, men inte 
 konventionell.

Du som är van att resa vet att vilsamma 
nätter bör ha samma prioritet som 
händelserika dagar.
 
I alla tre layouter erbjuder nya Eurostar 
bästa tänkbara sovkomfort tack vare 
våra unika 5-zoners kallskumsmadras-
ser och en funktionell och  intelligent 
konstruerad sängbotten.

Sovrum  |  Eurostar  |  Husvagnar 

1     Solid skjutdörr (beroende på layout) fungerar 
som vacker och funktionell rumsavdelare.

2   Extra hyllplan vid huvudändan som lätt kan nås 
från sängen.

3     Praktisk LED-läslampa i sovrummet.

4   Extra utrymme: De smarta multifunktionsdetal-
jerna ger ytterligare förvaringsutrymme under 
sängarna.

 
5  Med Froli disc-fjädrande sängbotten (tillval) får du 

en utomordentligt ergonomisk sovkomfort.



43

Eurostar
Sovrum

Stora panoramafönster med sittbänk framför, väcker uppmärksamhet från både in- och utsidan.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar 
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Eurostar
Badrum

1    Fristående blandare till det elegant designade 
handfatet.

 
2  Separerade dusch- och toalettrum med frostade 

glasfönster.

Badrum  |  Eurostar  |  Husvagnar 

Rymlig, men inte pretentiös.

En underbar dag börjar med en god mor-
gon. Och det får du i nya Eurostar, eftersom 
den inte lämnar något övrigt att önska när 
det gäller komfort. Skölj bort morgontrött-
heten i ett stort och snyggt handfat, plocka 
fram necessären ur det rymliga överskåpet 
och fyra av ett förväntansfullt leende i den 
LED-belysta spegeln.

De stora avlastnings- och förvaringsutrym-
mena, den snygga och bekväma Dometic-
toaletten i keramik och badrumsfönstret i 
frostat glas är också standard.

3    Hög funktionalitet och rejäla förvaringsutrymmen i 
det separata duschrummet.
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Eurostar
Detaljer Interiör

Husvagnar  |  Eurostar  |  Detaljer Interiör

5    Ytterligare lättillgängliga förvaringsutrymmen 
under sittgruppen, tack vare att locket är 
integrerat i sittdynan. 

6    Uppvärmd vattentank med 35 mm isolering.
 
7 Batterienhet som är lätt att komma åt från 

insidan.

1    Stora utdragbara korgar, som enkelt kan nås från 
flera sidor (även i bardelen) och extra breda lådor.

 
2  Praktiska hyllor vid sittgruppen.

Generöst, men inte 
överdådigt.

Att inte behöva missa något när du 
reser är en skön känsla.

Nya Eurostar är full av finesser som 
utnyttjar varje centimeter av vagnens 
yta. Det innebär oöverträffade möj-
ligheter till förvaring under sängar, 
sittgrupper, på golvet och i hörnen.
Det ger dig friheten att alltid ha ett 
val till.

3    Stora garderober som smälter in snyggt med det 
övriga möblemanget.

4  Rejält med förvaringsutrymme även i badrummet.

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar 
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Eurostar
Detaljer Interiör

3    Snygga glasskåp i entrén.
 
4 Bekväma 5-zoners kallskumsmadrasser.

6  Kromade hörnlampor i modern design.
 
7  Central styrning av belysningen.

1    Gourmetspis (tillval) och stänkskydd för fönstret.
 
2  Extra lång utdragbar korg i bardelen.

5    Eleganta kuddar som även fungerar som 
svankstöd.

Detaljer Interiör  |  Eurostar  |  Husvagnar 



3

4

1

2

47

Eurostar
Detaljer Exteriör

Husvagnar  |  Eurostar  |  Detaljer Exteriör

1  Högteknologi: LFI-fronten och de bakre delarna 
är tillverkade av extremt tåligt material.

 
2  Eurostar fängslar särskilt med vagnens 

billiknande bakdel. 

Exklusivt för Knaus Eurostar: ”Freedom of Design”.
Den innovativa digitala tekniken ger helt nya möjligheter för 
den yttre utformningen. Den direkta tryckprocessen för 
sidoväggarna tillåter extravaganta optiska 3D-effekter och 
garanterat släta ytor utan kanter.

3  Speciellt utvecklat för Knaus: De nya multihybrid-
bakljusen följer husvagnens konturer, även kring 
de tvärgående krökningarna.

 
4  Enkel access till gasflaskorna tack vare en 66 cm 

hög öppning.

Modern, men inte 
 fashionabel.

Redan vid första anblicken slås du av nya 
Eurostars bilkänsla. Från den ultramoderna 
3D-fronten till baksidans nya, karaktäristiska 
multi-hybrid bakljus inklusive triangulära 
 reflektorer, som bildar en oöverträffad 
 optisk helhet. Med den valfria 3D-effekten, 
”Freedom of Design”, kan du förvandla 
 Eurostars sidoväggar till ett attraktivt 
 designelement.

Eurostar erbjuder också en mängd avance-
rade funktioner.

I det bakre bagageutrymmet finns viktiga 
anslutningar för el och dricksvatten integ-
rerade i nivå. De ergonomiskt placerade 
handtagen i krom underlättar hanteringen 
avsevärt.

Lite svårare att se, men betydligt lättare att 
känna, är husvagnens låga tyngdpunkt som 
säkerställer förstklassiga köregenskaper.

Freedom of Design

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar



48 Tyger  |  Alla Modeller  |  Husvagnar

SüdwindSport

Cara

AuraBella

Mira

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:

•  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
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Alla Modeller
Tyger

Husvagnar  |  Alla Modeller  |  Tyger

Sport  Südwind  Südwind Exclusive  Eurostar 

Fiore

Palude (Konstläder)

Luccio

Plura

Marrone

Emare Alice (Äkta läder – tillval)

Südwind Exclusive Eurostar
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Vi bryr oss om våra minsta kunder.

I våra familjevänliga husvagnar strävar vi alltid 
efter att skapa så mycket utrymme som möj-
ligt 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.

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

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

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

Highlights för hela familjen!

• Multifunktionella och skräddarsydda 
lösningar för familjen

• Smarta och väl disponerade rums- 
lösningar för alla åldrar och familjer

• 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
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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.

Funktionellt och barnvänligt: Antingen en stor lekyta (garageport som tillval) eller ett praktiskt 
förvaringsutrymme när den nedre sängen är uppfälld. Inklusive garderob bredvid våningssängen.

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

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

Husvagnar från Knaus – 
med familjen i fokus 

Genomtänkt för familjen.

Familj  Äta & Njuta  Sovrum & Ergonomi  Funktionalitet & Design  Säkerhet & Teknologi  Vinter  Kvalitet & Företaget
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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 
 be kvämlighet. 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 sitt-
grupper är tillverkade med ergonomiskt fokus  
i moderna material och erbjuder maximal  
komfort.

Highlights för måltider och 
nöjen!

• Snygga och funktionella lösningar för 
stimulerande matlagning

• Maximalt utnyttjade ytor för stuvning 
och förvaring i lådor och skåp

• Robusta och väl tilltagna arbetsytor, 
lätta att hålla rena

• Praktisk förvaring under sittgrupper

• Slitstarka material och ergonomiskt  
utformade sitsar för bästa komfort

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 runda sittgruppen erbjuder plats för många 
gäster i den främre delen. 

Den mittplacerade dinetten i de större vagnarna 
är ett idealiskt komplement till sittgruppen när 
det är många personer i sällskapet. Perfekt för  
ett mellanmål.
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Alla köksutensilier har sin givna 
plats i speciellt utformade lådor 
och skåp.

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

Finns som tillbehör – integrerad
kaffemaskin.

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

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.

Husvagnar från Knaus – 
njut av det bästa

Vi tar hand om alla behov!

Familj  Äta & Njuta  Sovrum & Ergonomi  Funktionalitet & Design  Säkerhet & Teknologi  Vinter  Kvalitet & Företaget

Det L-formade och bar-inspirerade köket har en 
omfattande arbetsyta, perfekt för att laga en härlig 
semestermåltid.
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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 stor-
lekar. En gemensam faktor är de utmärkta flexibla 
sängunderlagen och 5-zoners kallskums- 
madrasser som garanterar dig bästa tänkbara 
nattsömn i kombination med väl utvalda kuddar 
och sängkläder.

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

Dubbelsäng med gott om utrymme även vid sidan 
om sängen.

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

Highlights i sovrum och  
boytor!
• Välj mellan fyra olika sängvarianter

• 5-zoners deluxe kallskumsmadrasser 
och flexibla sängunderlag

• Ergonomiska kuddar och material av 
högsta klass och Eco-Tex Standard 100

• Sofistikerad och estetisk möbeldesign

• Praktiskt och harmonisk belysnings-
koncept
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5-zoners deluxe kallskumsmadrasser och flexibla 
sängunderlag av högsta kvalitet ger dig en 
suverän sovkomfort.

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

En översikt på olika 
sänglösningar beroende  
på planlösning.

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.

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

Ergonomiska säten med bra 
ryggstöd. Hantverksmässiga 
kuddar och dynor av högsta 
kvalitet.

Kom in och känn dig som hemma!

Familj  Äta & Njuta  Sovrum & Ergonomi  Funktionalitet & Design  Säkerhet & Teknologi  Vinter  Kvalitet & Företaget

Dubbelsäng Tvärställd dubbelsäng EnkelsängarFransk dubbelsäng 
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Grafik som sticker ut. Tydliga och väl placerade 
LED-lampor för säkerhets skull.

Ingen annan kommer i närheten.  
Det gäller inte bara på insidan. 

Många estetiskt tilltalande och funk-
tionella detaljer sörjer för ett perfekt 
yttre. En Knaus känner man igen på 
långt håll – ett tecken på god smak.

Sätter allt annat i skugga –  
markis som tillbehör.

Frontpartiet med Knaus berömda 
svalor.

Ny design på bakpartiet med 
karaktäristisk Knaus-look.
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Husvagnar från Knaus – 
alltid omisskännliga

Tilltalande design och funktion.

Highlights: Eurostar exteriört

Snygg design – exteriöra 
handtag…

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

Skåpets stora öppning underlättar hanteringen av 
gasflaskorna.

Gasflaskorna står stabilt på robust 
durkplåt i aluminium.

Exklusivt för Knaus Eurostar:
”Freedom of Design” för en 
överdådigt vacker exteriör 
design.

Omisskännligt: Den ultramoderna 3D-fronten och baksidans 
karaktäristiska multi-hybridbakljus, inklusive trekantiga reflexer, 
bidrar till Eurostars optiska helhet.

Familj  Äta & Njuta  Sovrum & Må bra  Funktionalitet & Design  Säkerhet & Teknologi  Vinter  Kvalitet & Företaget
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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 säkerhetslös- 
ningar i chassikonstruktionen kombineras 
med senaste teknik inuti din vagn för att 
du ska ha det skönt och bekymmersfritt 
även när du kommer fram.

Highlights: säkerhet och teknologi.

• Säkerhetskoncept med senaste teknologi

• Anti snaking hitch ger optimala köregenskaper

• Senaste multimediasystem

• Individuell styrning av belysning

• ISO certifikation och garanti

Kraftiga stödben fram och bak 
för maximal stabilitet.

Stötdämpare och bromssystem av 
absolut toppklass.

Med Knaus är du alltid på den 
säkra sidan. 

2  års  
garanti

och

5  års  
täthetsgaranti
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Husvagnar från Knaus –  
alltid på den säkra sidan

Kom säkert fram.

* alla modeller utom Sport

Familj  Äta & Njuta  Sovrum & Ergonomi  Funktionalitet & Design  Säkerhet & Teknologi  Vinter  Kvalitet & Företaget

Skyddade ventiler i stuv-
utrymmet under sängarna.

Det högkvalitativa ”Pro.tec 
frame”*, med aluminiumpro-
filremsor runt om, garanterar 
optimalt kantskydd.

Förberedd för Mover manöver-
system.

Senaste färskvattensystem för 
utmärkt vattenkvalitet.

Hjulupphängning med 
krängningshämmare.

Longitudial styrsystem. Lätthanterlig dragstång. ISO certifierad.
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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 värme- 
systemet 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

• Golvvärme är alltid standard

• Uppvärmning i garderober
Frostskyddade vattenslangar. Isolerade sidoväggar.Kallstart – den breda hjulbasen på AL-KO-

chassit ger bra väghållning även på is och snö.
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Husvagnar från Knaus – 
hög mysfaktor på vintern

Generella fördelar vid vinterbruk, 
beroende på layout.

Perfekta vinterförhållanden.

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

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. 

Färger kan variera beroende på tryck och 
reproprocesser.

Familj  Äta & Njuta  Sovrum & Ergonomi  Funktionalitet & Design  Säkerhet & Teknologi  Vinter  Kvalitet & Företaget

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

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

AC, värme och isolering – alla Knaus husvagnar 
undergår en minutiös inspektion in i minsta detalj.
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Kvalitet från Knaus.

• Främsta husvagnsleverantören:  
KTG advanced training program utdelat av 
Handels-kammaren.

• KK Award: varje år röstas Knaus fordon fram i 
olika kategorier genom en kundunder-
sökning. Detta är vi stolta över och vi jobbar 
dagligen på att våra kunder ska vara de mest 
nöjda i branschen. 

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.

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

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

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

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

Första klassens management  
garanterar hantverksmässig 
yrkesskicklighet. 

Erhållna design-priser:
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)
2013 R ed Dot Design Award: Honorable mention (Eurostar)
2013  König Kunde Award: 2a plats i kategori ”Reskomfort”

Husvagnar från Knaus – 
övning ger färdighet



63

***

***

Husvagnar
Planlösningar

Sport
(från sidan 6)

Südwind
(från sidan 16)

Südwind Exclusive
(från sidan 26)

Eurostar
(från sidan 36)

Husvagnar  |  Alla modeller I Planlösningar

Planlösningar för familj Planlösningar för 2 personer Planlösningar för familj Planlösningar för familjPlanlösningar för 2 personer Planlösningar för 2 personer Planlösningar för 2 personer

Sport 460 XBSport 550 FSK

Sport 500 EUSport 580 QS

Sport 650 UDF Sport 500 FU

Sport 580 FUSSport 700 UFK

Sport 500 QDK Sport 460 EU

Sport 750 FKU

Sport 500 FDK Sport 450 FU

Sport 400 LK Sport 400 LB

Sport 450 LK Sport 420 QD

Südwind 750 UFK

Südwind 580 QS

Südwind 580 FSK

Südwind 500 FDK

Südwind 500 FSK

Südwind 700 EU

Südwind 500 EU

Südwind 500 FU

Südwind 500 FVU

Südwind 580 EU

Südwind 460 QU

Südwind 590 FUS

Südwind 460 EU

Südwind 420 QD

Südwind 450 FU

Südwind Exclusive  600 UK

Südwind Exclusive 580 FDK

Südwind Exclusive 600 UE

Südwind Exclusive 580 UF

Südwind Exclusive 580 EU

Südwind Exclusive 450 FU

Südwind Exclusive 500 FU

Eurostar 590 FUS 

Eurostar 500 EU

Eurostar 500 FU

Südwind Exclusive 790 UFK

Südwind Exclusive 650 UKB

Südwind Exclusive  690 UDF



Freiheit, die bewegt.
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Generalagent:
Bergholm Försäljning AB
Gesällgatan 6
681 42 Kristinehamn
Tel 0550-380 80

www.bergholm.com




