NJUT AV OFÖRGLÖMLIGA MINNEN
UPPLEV FRIHET PÅ VÄG

HUSVAGNAR 2015

SPORT . LIFESTYLE . SÜDWIND . SÜDWIND EXCLUSIVE . EUROSTAR
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I MER ÄN 50 ÅR HAR KNAUS SKAPAT OFÖRGLÖMLIGA SEMESTERÖGONBLICK
TACK

VARE

ERFARENHET,

UNIKA

HANTVERKSKUNSKAPER

OCH

GRÄNSLÖS

PASSION. VI TROR ATT DU KOMMER ATT MÄRKA VÅRA HÖGA KRAV PÅ KVALITET OCH
PRECISION IN I MINSTA DETALJ. FÖR VI HAR ALLTID FÖLJT VÅR VIKTIGASTE PRINCIP:
HARMONIN MELLAN FUNKTION OCH DESIGN. PIONJÄRANDA OCH KOMPROMISSLÖS
STRÄVAN EFTER PERFEKTION HAR TAGIT OSS TILL TOPPEN. DÄR TÄNKER VI
STANNA OCH DET GÖR ATT DU KAN LITA PÅ OSS NÄR DU UPPLEVER FRIHET PÅ VÄG.
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SPORT

LIFESTYLE

SÜDWIND

SÜDWIND EXCLUSIVE

EUROSTAR

PRISVÄRD INSTEGSMODELL
MED OMFATTANDE KAPACITET

INNOVATIV INREDNING
I LOUNGE-DESIGN

DET FINNS 1000-TALS HUSVAGNAR,
DETTA ÄR IKONEN

EN KLASSIKER MED DET LILLA EXTRA

HÄR ÄR LYX HELT NATURLIGT
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LÄNGD (MIN/MAX):

596 / 944 CM

LÄNGD:

750 CM

LÄNGD (MIN/MAX):

640 / 944 CM

LÄNGD (MIN/MAX):

666 / 944 CM

LÄNGD (MIN/MAX):

BREDD (UTVÄNDIGT):

232 – 250 CM

BREDD (UTVÄNDIGT):

250 CM

BREDD (UTVÄNDIGT):

232 – 250 CM

BREDD (UTVÄNDIGT):

232 – 250 CM

BREDD (UTVÄNDIGT):

250 CM

HÖJD (UTVÄNDIGT):

257 CM

HÖJD (UTVÄNDIGT):

HÖJD (UTVÄNDIGT):

260 CM

TÄLTMÅTT A/A:

982 CM

TÄLTMÅTT A/A:
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04

1

SOVPLATSER

257 CM
828 – 1.174 CM

SIDA 24

SIDA 36

257 CM
872 – 1.174 CM

HÖJD (UTVÄNDIGT):
TÄLTMÅTT A/A:

SIDA 48

06
07
08
72
74

257 CM
898 – 1.174 CM

TÄLTMÅTT A/A:

808 / 866 CM

VARIATIONER
EB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Enkelsängar
HQ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tvärställd säng
SB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Våningssängar
FB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dubbelsäng
HU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fällsäng

992 – 1.050 CM

SIDA 60
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KNAUS
VÅRA VÄRDERINGAR

KNAUS
VÅR FILOSOFI

AWARDS
OCH DESIGNPRISER

Människor och deras behov av frihet är vårt fokus. Knaus varumär-

Tysk hantverkskänsla och tradition – det är Knaus. I mer

2014

Caravan of the Year 2014 på „Holiday for all“ mässan i Danmark:

ke står för en perfekt harmoni mellan nydanande design och tillförlitlig

än ett halvt sekel har vi levererat möjligheten att uppleva

		

SÜDWIND EXCLUSIVE 580 FU

2014

Läsarens val “Caravan of the year 2014”: 3 plats (EUROSTAR)

funktion. Vi är övertygade om att endast den högsta kvalitén är gott nog

underbara semestrar i full frihet till 1000-tals nöjda kunder.

2014

Läsarens val “Caravan of the year 2014”: 1 plats (SPORT)

2013

King Customer Award Special Price: “Mest familjevänliga märke”

2013

King Customer Award 2 plats i kategori “Reskomfort”

2013

Red Dot design award: Honourable mention (EUROSTAR)

2012

King Customer Award: 3 plats i kategori “Reskomfort”

2010

King-Customer-Award för “Mest familjevänliga märke”

2008

Design price Tyskland (YAT)

2005

Design price (DESEO)

2004

Red Dot award (YAT)

2004

Caravaning Design Award (YAT)

för våra lojala kunder. Därför investerar vi ständigt i nya enheter för

Hos Knaus möts innovativ styrka och smarta funktioner i

att förbättra vår produktion och i personal som visar engagemang och

kombination med detaljkänsla och högkvalitativa material. Vi

förståelse. Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi ständigt med att

skapar husvagnar som är optimala inte bara med hänsyn till

förbättra våra produkter för att kunna motsvara de absolut högst ställda

pris kontra kvalitet. Vår CARAVISIO visar vad framtiden har i

kraven. Med mer än 50 års verksamhet har

sitt sköte och vårt nuvarande modellprogram visar vad som

balansen mellan industriell precision och

gäller idag.

vital innovation fört oss till toppen i vår
bransch och där har vi för avsikt att
stanna..

SONDERPREIS

Swen Dluzak

FAMILIENFREUNDLICHSTE
MARKE

Produktchef
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FÖRDEL
KNAUS CARAVANS
Det är du som är vårt fokus och två saker är i förgrunden:
funktion och design. Även den minsta lilla detalj måste fungera
perfekt i en Knaus och samtidigt måste den passa in i konceptet.
Smarta funktioner måste gå parallellt med elegant design. När
vi formger nya möbler till exempel, kan du vara övertygad om att
dessa sätter ny standard för faktorer som vikt, stabilitet, utförande

Robust. Tältlist i aluminium från
Pro Tec ger perfekt stabilitet.

Hagelskydd. Det robusta glasfibertaket med takfönster står
emot det mesta och ger gott om
dagsljus.

Säkerhet. Viktigast av allt. Knaus har senaste tänkbara teknik som standard:
extra lång dragstång med AKS-stabilisator, kränghämmare, bredspårschassi
och hydraliska stötdämpare. Allt för att få maximal körsäkerhet.

Praktiskt. Alla handtag sitter
stadigt där de gör mest nytta och
gör uppställningen till ett nöje.

Dynamik. De unika och distinkta
lamporna med den välkända
cat-eye-designen framhäver
husvagnens form.

Myggfritt. Insektsnät håller
objudna gäster på avstånd.

och form. Vår design är aerodynamiskt optimal och vilar på samma grunder som bilindustrins. Inte bara för utseendets skull utan

Vintersäkert. Alla vattenledningar ligger säkert bredvid
varmluftsenheter.

även för att förbättra bränsleekonomin och underlätta belastningen på vår miljö. En problemfri produkt med tidlös design och
tillförlitlighet – det är vad varje Knaus husvagn står för.

KNAUS
PREMIUM
KVALITET
08

Säker gas. Smidig åtkomst
genom separat fack för två 11
kg-gasbehållare. Enkel i- och
urlastning.

Isolerad. De högkvalitativa
sidoväggarna i sandwichkonstruktion är 31 mm tjocka. Skapar
täthet, styrka och stabilitet.

Centralt. Här kontrollerar du enkelt
ditt värmesystem från ALDE (tillval)
och batterikapacitet.
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FÖRDEL KNAUS CARAVANS

SÜDWIND EXCLUSIVE 580 EU . FIORE

Hög kvalitet. Genomarbetad
möbeldesign med halkskydd och
träprofiler.

SÜDWIND EXCLUSIVE 580 EU . FIORE

Komfort. Genomgående rymlig och en ljus och trevlig atmosfär gör din
semester extra härlig. Materialval och färger matchade i skön harmoni – ett
perfekt samspel mellan funktion och design.
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Klimatkontroll. Idealiska förhållanden med optimal ventilation
utan kondens.

Underbart. Skön sömn är nästan garanterad med förstklassiga 5-zon kallskumsmadrasser.

Organiserad. Med en mängd smarta och praktiska lösningar skapar vi optimala funktioner och arbetsytor. Välgjorda armaturer och vackra handtag
gör det inte sämre.

Förnämlig. Massiva dörrhandtag
i rostfritt stål – rejäla att ta tag i.

Soft. Extra djupa lådor som
öppnas helt och hållet och stängs
med med soft-close-teknik.

SÜDWIND 460 EU . AURA

Ergonomi. Utmärkta säten
med kallskumsmadrasser och
smutsavvisande ACTIVE LINE.

Känsla för detaljer. Stämningsbelysning med energisparande
LED-teknologi.

Gigantiskt. Kylskåp med 190 liters
rymd kan fås som tillval. Med separat frysfack.

Smart. Förvaringslådans lock
är integrerad i sätet. Då har du
alltid en hand fri.
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OÄNDLIGT
OMFATTANDE
En romantisk afton på tu man hand eller full fart med hela familjen. Spelar ingen roll.
Knaus Sport fungerar i alla situationer. Vi har investerat oändligt mycket i denna vagn för
att åstadkomma maximal flexibilitet. Det var det värt, för Knaus Sport går att använda av
så många till så mycket. Inte minst på grund av dess låga vikt som gör den lämplig att dra
även med mindre fordon. En utmärkt prisvärd husvagn för de flesta aktiviteter.

De mest populära planlösningarna. Du hittar fler fr o m sidan 86

SPORT
12

SPORT 400 LK

SPORT 450 FU

SPORT 500 FDK

SPORT 420 QD

SPORT 500 EU

SPORT 500 FU

PRISVÄRD INSTEGSMODELL MED OMFATTANDE KAPACITET.
15 väl genomtänkta planlösningar. För 4 – 7 personer. En riktig Knaus.
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SPORT BOYTA

ETT RULLANDE VARDAGSRUM
Att utveckla en instegsmodell betyder inte att dra ner på ambitionerna, däremot är det viktigt att vi kan åstadkomma ett attraktivt pris/prestanda-förhållande. Boytan i Knaus Sport är ett talande exempel. Med stor hänsyn till
detaljer, perfekt passform och rejäla högkvalitativa material.

SPORT 500 EU . ENERGY

Hela interiören präglas av ljusa och varma färger. Som tillval kan ett stort Heki II takfönster ge ännu mer ljus.
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SPORT 500 EU . ENERGY

Den rymliga sittgruppen inbjuder till en stunds avkoppling.

15

SPORT KÖK

Det finns plats för det mesta, smått som stort.

Det stora 108 liters kylskåpet kommer självklart från Dometic.

Finns det fler husvagnar med lika stor arbetsyta?

PLATS FÖR NJUTNING
Köket i Knaus Sport kan bäst beskrivas med två ord: helt komplett. Vi har gjort allt som
står i vår makt för att du ska kunna njuta av att baka, hacka, skala, mixa och som du vet
kommer allt att smaka perfekt.
De breda lådorna är exakt inpassade. Inget skrammel som stör.
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SPORT 500 EU . ENERGY
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SPORT SÖMN

SPORT HYGIEN

DRÖMLANDSKAP

LJUST OCH FRÄSCHT

Den som sover djupt behöver ett drömlandskap. I Knaus Sport är

Har du sett ett och annat badrum? Ok, då kommer du att gilla det här. Vi är

det helt naturligt. På härliga 5-zoners kallskumsmadrasser sover

inte nöjda förrän du är helt nöjd. Här har vi strävat efter att skapa en härlig

du både riktigt och skönt och läslamporna justerar du in i rätt

atmosfär som man gillar att vistas i. Träytor hjälper till och är lika vackra som

position.

sköna att ta i. Utrymmet är väl tilltaget och därför finns det gott om förvaring för
saker du vill ha med dig och samtidigt yta att röra sig på.

De rymliga förvaringsutrymmena under sängarna är lätt åtmomliga både från kort- och långsidorna.
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Träytor blandas med fördel med plast i badrummet av praktiska skäl.

SPORT 500 EU . ENERGY
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SPORT FÖRDELAR

Energiskt. De unika och distinkta lamporna med den välkända cat-eye-designen förstärker det sportiga utseendet liksom grafiken på sidorna. Knaus
Sport har fått ett passande namn.

Skyddat. Insektsnätet håller
objudna gäster på en plats där
de stör minst: ute.

Praktiskt. Redan vid ingången
hittar du praktiska utrymmen för
förvaring.

SPORT 500 EU . ENERGY

Säkert. Den mest moderna tekniken har du som standard: Dragstång med
AKS- stabilisator tillsammans med kränghämmare och hydraliska stötdämpare ger ett lugnt och tryggt uppförande på vägen.

20

Öppet. Det stora facket för gasflaskor har ett aluminiumgolv och en stor
lucka vilket gör det till en enkel match att lasta de två 11 kg-flaskorna. Smart
design underlättar.

Effektivt. LED-belysningen på utsidan är ljusstark men också mycket
ekonomisk.

Komfortabelt. Behagligt ljusa möbler av hög kvalitet med rejäla fästen och
gångjärn skapar en härlig atmosfär men också stabilitet och styrka. Ett typiskt
exempel på kombinationen design och funktion.

Flexibelt. Den 2-delade dörren
släpper in skön friskluft men
håller småbarn eller hunden
inomhus.
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SPORT FÖRDELAR

WEB INFORMATION
Ta reda på mer om Knaus Sport på vår
hemsida eller scanna denna QR kod för att
komma direkt till information om Knaus
Sport
bergholm.com

Högklassigt. De gedigna handtagen till de 2-delade skåpen är av
metall och ger ett elegant intryck.

Klokt. Skjutbara halogen spotlights kan man enkelt flytta till
annan plats.

Smart. Automatiskt LED-ljus i
garderoben med pålitlig sensor.

Snyggt. Den stora bordsskivan
med trästruktur ser lika bra ut
som den känns.

Massivt. Dörrhandtagen är av
högsta kvalitet och tillverkade av
rostfritt stål.

KNAUS INBLICK

SPORT 500 EU . ENERGY

Mysigt. Den rymliga sittgruppen med skjutbara spotlights har en skön atmosfär. Den självklara platsen för trevliga stunder med familj eller vänner.
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Kraftfullt. Det moderna värmesystemet ger behaglig värme
året runt..

Färskt. Det 109 liter stora
kylskåpet har separat frysfack.

Herbert Krinninger – produktionschef. - Perfekt kvalitet är mitt
motto och så har det varit i över 40 år. Jag har ständig kontakt
med alla avdelningar för att analysera, planera och utveckla
vår produktionslinje. Topp-prestationer kräver en optimalt genomtänkt arbetsmiljö.
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OVÄNTAT
OKONVENTIONELL
Knaus Lifestyle övertygar. Ett ytterst innovativt layout-koncept som vi har utvecklat helt annorlunda än du anade men som har resulterat i någonting som du definitivt kommer att gilla. Den
unika bargruppen där hela familjen kan hitta sina favoritplatser och den rymliga lounge-sittgruppen skapar en atmosfär som du aldrig tidigare har upplevt i en husvagn.

Vår populära Knaus Lifestyle planlösning:

LIFESTYLE
24

INNOVATIV INREDNING I LOUNGE-DESIGN.
Revolutionerande planlösningar. För 4 personer. En allt annat än vanlig husvagn.

LIFESTYLE 550 LK

25

LIFESTYLE BOYTA

LOUNGEMILJÖ
Toppmodern design möter tyskt hantverk. På ett ögonblick förvandlas loungen till
en härlig dubbelsäng. Den kreativa och okonventionella miljön ger en alldeles speciell känsla med egen karaktär. Lifestyle är något utöver det vanliga.

LIFESTYLE 550 LK . PETROL

Familjeliv. Föräldrarna slappnar av i loungen och barnen har gott om plats för sina lekar.
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LIFESTYLE 550 LK . PETROL

Allt annat än ordinär. Utfällbart bord, tjusig bargrupp – allt sammanlänkat i härliga färger. Knaus Lifestyle är unik.
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LIFESTYLE KÖK

SMAKFULLT

Man blir hungrig på semestern. Och matlagning är kul. När
man har et kök som fungerar blir matlagningen extra kul. Som
i Lifestyle. Allt finns på sin rätta plats och det finns gott om
utrymme att röra sig på. En perfekt kombination av funktion och
design – det är vår ständiga ambition.
LIFESTYLE 550 LK . PETROL

Semester på köks-ön. Tack vare praktisk förvaring, hyllor och stora lådor fungerar köksbestyren perfekt. Hjälpande händer från bargruppen är välkomna.
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LIFESTYLE 550 LK . PETROL

Smart förvaring under bargruppens sittbänk. Och harmonisk belysning.
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LIFESTYLE SÖMN

LIFESTYLE PFLEGEN

DRÖMNÄTTER
Att sova i Knaus Lifestyle är helt enkelt underbart. Den väl tilltagna sängen mäter 212 x 160
cm och med den befriande rymden i Lifestyle sover du som en kung, eller drottning. Det är bara
att bädda ner sig och låta sköna drömmar ta över.

FRISKVÅRDS
CENTER
Den dagliga dosen av friskvård fixar du lätt i
Lifestyle. Bästa tänkbara materialval, gott om
utrymme och ett väl tilltaget handfat möter dig i
badrummet. Vi kan inte lova att tandborstningen är
roligare här än hemma, men det är inte otänkbart.
LIFESTYLE 550 LK . PETROL

Här klättrar de yngre upp till sitt lilla paradis.
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LIFESTYLE 550 LK . PETROL
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LIFESTYLE FÖRDELAR

Robust. Tältlist i aluminium från Pro Tec ger
perfekt stabilitet.

LIFESTYLE 550 LK . PETROL

Säkert. Dragstång med AKS- stabilisator tillsammans med kränghämmare och hydraliska stötdämpare ger
ett lugnt och tryggt uppförande på vägen. Lifestyle visar också upp en snygg och alldeles speciell exteriör med
de vertikala sidofönstren.
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Smidigt. Låg lasthöjd gör det enkelt att byta
gasbehållare. I detta fall handlar det om två
11 kg behållare.

Unikt. Revolutionerande layout och toppmodern design i trendiga färgkombinationer med röda kontrasterande färgklickar. Allt serverat i moderna material och
inte att förglömma – med praktiska lösningar som genomgående tema.

LIFESTYLE 550 LK . PETROL

Avslappnat. Läs en bok, lyssna till musik eller bara sitt en stund och
njut. Det här är en plats för avslappning.
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LIFESTYLE FÖRDELAR

WEB INFORMATION
Ta reda på mer om Knaus Lifestyle på vår
hemsida eller scanna denna QR kod för att
komma direkt till information om Knaus
Lifestyle
bergholm.com

LIFESTYLE 550 LK . PETROL

Snyggt. Och praktiskt förstås.
Det är lätt att hålla ordning i
Lifestyle.

LIFESTYLE 550 LK . PETROL

Unikt. I baren kan du förvara alla drycker som
du behöver.
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LIFESTYLE 550 LK . PETROL

Rent. Den extra djupa diskhon
kan också svälja stora kastruller.

Komfortabelt. Mattan, den sköna belysningen, eleganta gardiner, smarta
hyllor och fack. Det är många små detaljer som skapar helheten.

KNAUS INBLICK

LIFESTYLE 550 LK . PETROL

Genialt. Soffbordet fälls smidigt ut från sittbänken vid baren. Under har du
tillgång till smart förvaring. Fotstödet gör det bekvämt även för barnen.

Äventyrligt. Även de mest trotsiga barnen går gärna till sängs här. Om de
sedan har lust att sova, är en annan sak. Ljus, härlig miljö hjälper mot nattliga monster.

Michael Weber – utbildningsansvarig. – Hela min familj är passionerade campare. Det är suveränt att få jobba i en miljö som jag har
vuxit upp i. Jag är ansvarig för utbildning av våra unga medarbetare för att försäkra oss om att Knaus kommer att leverera perfekt
kvalitet även i framtiden.
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MÅNGSIDIG
TRADITION
I över 50 år har Knaus Südwind stått för hantverk med hög kvalitet. Vi vet att vi inte kan utveckla Südwind mycket mer än vi redan gjort men det hindrar oss inte att ständigt försöka. Intelligent
materialval spar på vikt men inte på kvalitet. Massiva aluminiumprofiler och extra avancerade,
integrerade möbel-lösningar gör Südwind till en högkvalitativ husvagn. En ikon på marknaden.

Våra mest populära planlösningar för Knaus Südwind. Du hittar fler fr o m sidan 86.

SÜDWIND
36

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 FU

SÜDWIND 590 FUS

DET FINNS 1000-TALS HUSVAGNAR, DETTA ÄR IKONEN.
15 olika planlösningar. För 4 – 7 personer. För alltid oslagbar.
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SÜDWIND BOYTA

VARDAGSRUMMET
När alla andra klagar på dåligt väder så se framåt – en ny underbar dag väntar i din
Knaus Südwind. Vardagsrummet är skapat med så mycket känsla för detaljer att när
du väl är där, vill du kanske inte lämna det.

SÜDWIND 460 EU . AURA

Överallt hittar du smarta detaljlösningar i kombination med utmärkt produktionskvalitet. Vi älskar att ligga steget före.
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SÜDWIND 460 EU . AURA

Den här ljusa och behagliga miljön garanterar många härliga stunder. Alla skåp är gedigna och kraftiga och har utomordentlig ventilation.
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SÜDWIND KÖK

Kylskåpet på 108 liter håller matvarorna kalla tills pannan är varm. 190 l-version är tillval.

ANGENÄMA
STUNDER
Här möts dina högsta förväntningar och god smak.
Den stora arbetsytan i Südwind med extra breda
lådor med soft-close gör matlagningen till en passion i stället för en nödvändighet.
Finns det fler husvagnar med en så djup och praktisk diskho i rostfritt stål?
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SÜDWIND SÖMN

SÜDWIND HYGIEN

DRÖMMARNAS
LAND
Sov sött i Knaus Südwind. – Väggarna vid sidan och
bakom sängarna har mjuk beklädnad vilket ger en
ännu skönare miljö i sovrummet. Behöver du mer
ljus för att läsa? Tag bara en lampa från den främre

Design och funktion i perfekt symbios

avdelningen och sätt in den i lamplisten.

BADRUM I STIL
För att förhindra att din dag startar på fel sätt, har
vi lagt extra mycket tid på badrummet. Stort handfat och rymliga skåp sväljer alla dina accessoarer
och ändå har du gott om utrymme att röra dig på.

SÜDWIND 460 EU . AURA

Självklart i Knaus Südwind: Våra 5-zon kallskulsmadrasser i högsta kvalitet.
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SÜDWIND 460 EU . AURA

Lätt ordnat. Gör om till en dubbelsäng. (tillval)
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SÜDWIND FÖRDELAR

SÜDWIND 460 EU . AURA

Säkert. Modernaste tekniken: Dragstång med AKS- stabilisator tillsammans med kränghämmare och hydraliska stötdämpare ger ett lugnt och
tryggt uppförande på vägen.
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Välbekant. De typiska Cat-Eye-lamporna ger ett välbekant intryck och du syns
i dubbel bemärkelse. På modeller över 650 har Südwind dubbla hjulaxlar.

Flexibelt. 2-delad dörr med lås av
högsta standard och praktisk förvaring.

Hagelsäkert. Glasfibertak med
genomskinlig taklucka ger naturligt ljus.

Komfortabelt. Integrerade möbler av högsta kvalitet med utmärkt ventilation ger ett perfekt klimat. Praktiska sitsar och dynor som är bekväma
att sitta i.

Centralt. Här kontrollerar du
enkelt ditt värmesystem från
ALDE (tillval).

Smart. Förvaringslådans lock är
integrerad i sätet. Lätt att komma
åt.

Genomarbetat. Stabila
skåpluckor med dubbla paneler ger ett elegant intryck.
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SÜDWIND FÖRDELAR

WEB INFORMATION
Ta reda på mer om Knaus Südwind på vår
hemsida eller scanna denna QR kod för att
komma direkt till information om Knaus
Südwind
bergholm.com

SÜDWIND 460 EU . AURA

Komfortabelt. Underbart bekväma 5-zon kallskumsmadrasser.

SÜDWIND 460 EU . AURA

Avgörande detaljer. Stämningsfull belysning och moderiktiga
tyger.

SÜDWIND 460 EU . AURA

Elegant. Hörnskåpet har runda
hörn och hyser den utsvängbara
TV:n med flat-screen.
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KNAUS INBLICK

SÜDWIND 460 EU . AURA

Praktiskt. Stänkskyddet ger
samtidigt ytterligare plats för
köksattiraljer och förenklar
arbetet i köket.

Rymligt. Den stora arbetsytan
görs möjlig genom smarta placeringar av diskho och spis.

Spatiöst. Gott om plats tack vare
breda och djupa lådor som öppnas
helt och stängs med soft-close.

Äventyrligt. Barnens borg av
massivt trä intas av yngre riddare och prinsessor.

Lekfullt. Sängen fälls enkelt upp
mot väggen och plötsligt har vi
skapat en lekplats.

Patricia Wilhelm – praktikant på Knaus marknadsavdelning.
Redan som litet barn tillbringade jag många semestrar i mina
föräldrars Südwind och därför känns det extra kul att få göra min
praktiktjänstgöring på Knaus. Jag blir dagligen positivt påmind
om alla underbara semesterminnen som jag och mina föräldrar
har gemensamt.
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ÖVERLÄGSEN
KVALITET
Våra husvagnar har allt du behöver för en perfekt semester men Südwind Exclusive har lite
extra. Det handlar om en mängd små detaljer som tillsammans utgör skillnaden och som skapar
den sofistikerade känslan. Högsta kvalitet på material i harmoni med vackra färger och design
gör att du hela tiden blir påmind om en förstklassig miljö.

Våra mest populära planlösningar för Knaus Südwind Exclusive. Du hittar fler fr o m sidan 86.

SÜDWIND EXCLUSIVE
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SÜDWIND EXCLUSIVE 580 EU

SÜDWIND EXCLUSIVE 590 UK

SÜDWIND EXCLUSIVE 650 UDF

SÜDWIND EXCLUSIVE 580 UF

SÜDWIND EXCLUSIVE 590 UE

SÜDWIND EXCLUSIVE 750 UFK

EN KLASSIKER MED DET LILLA EXTRA.
9 fantastiska planlösningar. För 4 – 7 personer. Exclusive övertygar alltid.
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SÜDWIND EXCLUSIVE BOYTA

VARDAGSRUM
Härligt att kunna spendera semestern i trevliga omgivningar. Och ännu bättre att du kan ta med dig den
överallt. Från de högglanspolerade detaljerna i köket, bordet med dess träram och de många skinnliknande
detaljerna till de högklassiga textilierna. Du har oräkneliga små eleganta detaljer men inga kompromisser i
Südwind Exclusive.

SÜDWIND EXCLUSIVE 580 EU . FIORE

Gott om utrymme för hela familjen.

SÜDWIND
EXCLUSIVE 580 EU . FIORE
50

Kristallklart. Det eleganta vitrinskåpet med stämningsfull belysning.
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SÜDWIND EXCLUSIVE KÖK

KULINARISKA AVDELNINGEN
Nöjet börjar redan i köket. Det vattnades i munnen när vi planerade köket i Exclusive
med alla detaljer. Smarta och eleganta lösningar som till exempel lådorna som är
fullt utdragbara och den stora köksbänken med den härliga blanka ytan. Den kommer
att se ut som ny också efter många års användning.

Omfattande. Den djupa diskhon sväljer det mesta och är elegant integrerad.

52

SÜDWIND EXCLUSIVE 580 EU . FIORE

Lådor med soft-close stänger tyst och mjukt.
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SÜDWIND EXCLUSIVE SÖMN

SÜDWIND EXCLUSIVE HYGIEN

DRÖMLÄGE
Djup, skön sömn är inga bekymmer här. Bakom
och vid sidan om huvudet är väggarna skönt madrasserade och täckta av syntetiskt läder. Beroende på vilken layout du väljer kan du få ett härligt
panoramafönster som ger rummet massor av skönt
dagsljus. Synd att ha ögonlocken stängda den mesta

Elegant designat tvättställ

tiden här.

ETT RUM
MED FRÄSCHÖR
En bra dag startar med en bra morgon. Och badrummet i Südwind Exclusive ger alla förutsättningar.
Massor av plats, bra hyllor och förvaringsplatser
och en elegant högglanspolerad yta runt handfatet.
Skönt att ta med sig ett drömbadrum vart man än
SÜDWIND EXCLUSIVE 580 EU . FIORE

Slappna av och skaffa dig nya krafter. Du har alla möjligheter på våra 5-zon kallskumsmadrasser.
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åker.
Gasdämpare för att enkelt komma åt utrymmena.
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SÜDWIND EXCLUSIVE FÖRDELAR

Dynamiskt. De typiska Cat-Eye-lamporna ger ett välbekant intryck och du
syns både dag och natt. Dekoren på sidorna förstärker de mjuka linjerna.

Stabilt. Dragstång med AKS- stabilisator tillsammans med kränghämmare
och hydraliska stötdämpare ger ett lugnt och tryggt uppförande på vägen.
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Säkert. Så att du kan sova tryggt
om natten: Stabil entrédörr med
ett högkvalitativt lås-system.

Upplyst. Ett tredje bromsljus och
positionsljus med LED-teknik.

Smakfullt. Vackra metallhandtag,
2-delade skåpluckor och skön belysning.

Lyxigt. Vitrinskåpet med belysning blir extra vackert när glasen
är på plats.

Smart. Skjutbara och löstagbara
halogen-spotlights kan placeras
där de gör mest nytta.

Genomtänkt. Små och stora
avlastningsytor och förvaringsfack kommer väl till pass.

Elektriskt. USB-kontakt ser till
att smartphones och läsplattor
alltid är laddade.

Enormt. Som standard i Sverige
får du din Exclusive med 190 liters
kylskåp och separat frysfack.
(ej 450 FU samt 580 FDK)
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SÜDWIND EXCLUSIVE FÖRDELAR

ANPASSAD FÖR
SKANDINAVIEN

SÜDWIND EXCLUSIVE 750 UFK . ACTIVE NAVY

Detaljrikt. Belysningen matchar
perfekt den mysiga inredningen.

Suveränt. Ljust och fräscht med extremt stabila möbler i vacker utformning och effektiv ventilation.

Centralt. Här kontrollerar du
enkelt ditt Alde värmesystem.

I vår och många andra branscher talar man
ofta om att anpassa sig efter marknadens krav. Det låter ibland som en
klyscha men i vårt fall har det en
stor betydelse. Det innebär att vi
lyssnar på våra kunder och deras
synpunkter på vad som är bra eller mindre bra på våra produkter.
De flesta av oss är dessutom hängivna campare och vårt kall har
lärt oss att vara kritiska och ställa
höga krav.
Under årens lopp har vi samlat på oss mycket erfarenhet och vi har en ständig dialog med
fabrikernas konstruktörer, produktutvecklare och designers för att påverka
funktioner, utrustning och utseende. Oftast är det mycket uppskattat av våra
leverantörer även om det ibland kan vara svårbemästrade förändringar som
krävs.
Att vi tas på allvar kanske bäst bevisas av den nyligen tillkomna Scandinavian Selection, en produkt som till 100% har tillkommit som en förbättring för
fordon som ska rulla här i Skandinavien.

SÜDWIND EXCLUSIVE 580 EU . FIORE

SÜDWIND EXCLUSIVE 750 UFK . ACTIVE NAVY

Äventyrligt. Små prinsessor och
prinsar kan enkelt klättra upp till
sitt eget paradis.
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Elegant. Genomgående högklassig möbeldesign med vackra
metallinslag.

Mysigt. LED-belysningen skapar inte bara en härlig atmosfär, det ger
också ljus ner i de öppna lådorna. Praktiskt och snyggt.

Smart. Locket till stuvutrymmet
är integrerat i dynan. Lätt att
komma åt.

Multimedialt. Radio, TV och ett
sofistikerat ljudsystem.
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ESTETISKT
TILLTALANDE
Om man tänker sig en lyxyacht för vägen – då kan man tänka Knaus Eurostar. Här är det
lätt att det blir mycket superlativ. Här sätter vi ny standard med modern teknologi och
revolutionerande design. Vi tar oss långt bort från campingplatserna med hjälp av färskvattentanken och de högpresterande gel-batterierna som placerats i det unika multifunktionsgolvet. Med Eurostar kan du vara säker på att få ett och annat nyfiket ögonkast från en
lyxyacht nära dig.

Våra populära Eurostar planlösningar:

EUROSTAR
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HÄR ÄR LYX HELT NATURLIGT.
3 utvalda planlösningar. För 2 – 4 personer. Bäst i klassen.

EUROSTAR 500 EU

EUROSTAR 500 FU

EUROSTAR 590 FUS
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EUROSTAR BOYTA

ETT LYXLANDSKAP
Eurostar visar vägen till det ultimata lyx-boendet på hjul. Med så mycket lyx
och elegans är det inte så mycket en fråga om vad man måste ha. Mer en fråga
om vad som verkligen räknas. Kanske ditt nya andra hem snart överträffar ditt
första?

EUROSTAR 590 FUS . ALICE

Endast det bästa är gott nog. Förstklassiga träinslag och skinn.
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EUROSTAR 590 FUS . ALICE

Se och synas. Den utsvängbara TV:n passar perfekt i hörnskåpet.

Skönhet så långt ögat kan nå. Höglanspolerade skåpluckor, vacker skinnimitation och behaglig belysning skapar oöverträffad trivsel.
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EUROSTAR KÖK

Här finns det mesta av det bästa, även i köket.

SMAKFULLT
Att skapa njutning. Det är vad allt handlar om i detta kök. De rymliga lådorna är
också klara för alla utmaningar. De öppnas helt och stänger sig själva tyst och mjukt.
Du har gott om plats för din matkonst på den väl tilltagna köksbänken. Även om du
tänker satsa på en 5-rättersmiddag.
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EUROSTAR SÖMN

EUROSTAR HYGIEN

SOM EN DRÖM
Det finns så många saker vi vill lyfta fram när
det gäller Eurostar. Vi kommer bara en bit på väg
i denna text. Bara de specialtillverkade fästena för
belysningen förtjänar en egen historia. Som tillval
kan du få ergonomiska punkt-elastiska sängbottnar
om du känner för det.

Mer privat. I den separata toalettkabinen får du vara i fred.

BADA I LYX
Alla drömmar går i uppfyllelse här. Vacker design,
elegant tvättställ, många hyllor och utmärkt förvaring. Vi har tänkt på allt för att du ska trivas här och
kunna starta din dag på bästa sätt.

EUROSTAR 590 FUS . ALICE

Sov som en kung. En underbar känsla borgar för skön sömn på exklusiva 5-zon komfort kallskumsmadrasser.
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Lätt åtkomlig förvaring.
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EUROSTAR FÖRDELAR

Inspirerat. Bakljusen med
krominslag och LED-teknik är
inspirerade från bilindustrin.

Dynamiskt. Design utan gränser innebär en iögonfallande dekor som märks. Vår unika dekortryckmetod
erbjuder en 3D-effekt med tonade övergångar.
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Uttrycksfullt. Vilken framtoning bakifrån! Elegant inpassad bakruta och lampor. Eurostar visar vägen till framtiden.

Gediget. Rostfritt stål omger
positionsljusen och ger tillgång
till stabilisatorerna.

Enormt. Perfekt att ha så mycket arbetsyta och att man kan ta med sig den
vart man än åker. Med Eurostar är resandet en verklig lyx.

Vackert. Det vackra kan vara både lyxigt och praktiskt. Utdragbara metallkorgar med självstängande luckor med högglanspolerade luckor. Rökfärgat glas i
fönstret. God smak gäller här.

Formidabelt. Vackra former
som också lätt fyller stora kastruller.

Detaljrikt. Till och med spisen
med 3 brännare känns som ett
konstverk.
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EUROSTAR FÖRDELAR

WEB INFOS
Ta reda på mer om Knaus Eurostar på vår
hemsida eller scanna denna QR kod för att
komma direkt till information om Knaus
Eurostar
bergholm.com

Sensationellt. Vackert formade
krominslag gömmer belysningen.

Trivsamt. Rundade hyllor med
kanter av rökfärgat glas och
mysbelysning.
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Synbart. Perfekt integrerad TV
med flat screen har hittat sin
rätta plats.

Revolutionärt. Varmvattentanken
och gelbatterier har placerats i
det multifunktionella golvet.

Glassigt. Skjutdörren har också en vacker högglanspolerad yta. Öppnad
ger den en bred gång till badrummet vilket skapar rymd. Eurostar är inte
bara vacker – den är praktisk också.

Soft. Med den centralt placerade
touch-control enheten styr du all
belysning.

Ergonomiskt. Punkt-elastisk
sängbotten för oslagbar sovkomfort.

KNAUS INBLICK

Michael Traxinger – Knaus kvalitetssäkring. För mig betyder
Knaus kvalitet, tradition och framgång. Och det känns bra att jag
kan ge mitt bidrag till den bilden. Min uppgift är att se till att du
får en husvagn som överträffar dina förväntningar.

71

KLÄDSEL

KNAUS SÜDWIND
Klädselalternativ

KNAUS SPORT
Klädselalternativ

KNAUS SÜDWIND EXCLUSIVE
Klädselalternativ

ACTIVE LINE (SPORT,
SÜDWIND, SW EXCLUSIVE)

KNAUS EUROSTAR
Klädselalternativ

Den huvudsakliga idén med vår interiör är att skapa en
ombonad och trevlig atmosfär. Vi har en lång rad variationer därför att vi vill kunna motsvara så många personliga
önskningar som möjligt. Alla textilier är av högsta kvalitet
med perfekt passform och ACTIVE LINE utmärker sig själv
med sitt speciella smutsavvisande material. Till och med

ENERGY

AURA

FIORE

ACTIVE ROCK (TILLVAL)

EMARE

MARRONE

rödvinsfläckar avlägsnas effektivt. Och det har vi testat
själva.
Våra textilmaterial är:
Testade enligt Ökotex Standard 100

HIGH TECH TEXTILIER

Allergitestade
Material som andas

PULSE

MIRA

SCANDINAVIAN SELECTION

Hudvänliga

PALUDE

ALICE

Active line textilier är vatten- och oljefrånstötande och

Slitstarka och lätta att rengöra
Testade för att behålla färg

ACTIVE NAVY (TILLVAL)

mycket lätt att hålla rent. Olika typer av vätskor tränger

KNAUS LIFESTYLE Klädselalternativ

inte in och de flesta fläckar kan enkelt tas bort med en
fuktig trasa.

10.0.85090Hohenstein

PETROL
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CARBON

STONE

Antibakteriell

Står emot
fläckar

Vatten- och oljefrånstötande

Enkel skötsel

Andas
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PLANLÖSNINGAR
SPORT

SÜDWIND

Layout för familjer

Layout för familjer

***

***

400 LK

500 FDK

500 QDK

550 FSK

580 QS

650 UDF

700 UFK

750 FKU

500 FDK

500 FSK

500 QDK

580 FSK

580 QS

SÜDWIND

Layout för 2 personer
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Layout för familjer

420 QD

460 EU

500 EU

500 FU

580 FUS

750 UFK

580 FDK

590 UK

650 UDF

550 LK

750 UFK

SÜDWIND EXCLUSIVE

Layout för 2 personer

450 FU

Layout för familjer

***

SPORT

400 QD

LIFESTYLE

SÜDWIND EXCLUSIVE

EUROSTAR

Layout för 2 personer

420 QD

450 FU

460 EU

500 EU

500 FVU

580 EU

590 FUS

700 EU

500 FU

450 FU

500 FU

Layout för 2 personer

580 EU

580 UF

590 UE

500 EU

500 FU

590 FUS
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Din auktoriserade KNAUS-återförsäljare ser fram emot ditt besök!
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