SOM EN DRÖM

UPPLEV FRIHET PÅ VÄG.

HUSVAGNAR 2016

DESEO . SPORT&FUN . SPORT . LIFESTYLE . SÜDWIND . SÜDWIND EXCLUSIVE . EUROSTAR

I ÖVER 50 ÅR HAR KNAUS SKAPAT OFÖRGLÖMLIGA SEMESTERÖGONBLICK, TACK
VARE ERFARENHET, HANTVERKSKUNNANDE OCH GRÄNSLÖS PASSION. DU KOMMER ATT MÄRKA VÅRA HÖGA KRAV PÅ KVALITET OCH PRECISION IN I MINSTA DETALJ.
OCH VI FÖLJER ALLTID VÅR VIKTIGASTE PRINCIP: FUNKTION OCH DESIGN SKA VARA
I HARMONI. PIONJÄRANDA OCH KOMPROMISSLÖS STRÄVAN EFTER PERFEKTION HAR
TAGIT OSS TILL TOPPEN. GE OSS DITT FÖRTROENDE OCH UPPLEV FRIHETEN PÅ VÄG.

KNAUS AWARDS

2015

Läsarens val „Årets husvagn 2015“:

2014

· Årets husvagn 2014 på „Holiday for all“ mässan i Danmark: SÜDWIND EXCLUSIVE 580 FU

2:a plats (SPORT)

· Läsarens val “Årets husvagn 2014”: 3:e plats (EUROSTAR)
· Läsarens val “Årets husvagn 2014”: 1:e plats (SPORT)

2013

· King Customer Award Special Price: “Mest familjevänliga märke”
· King Customer Award 2 plats i kategori “Reskomfort”
· red dot design award: Honourable mention (EUROSTAR)

2012

King Customer Award:

2010

King Customer Award:
för “Mest familjevänliga märke”

2008

Design price:
Tyskland (YAT)

2005

Design price:
DESEO

2004

· red dot award (YAT)

SONDERPREIS
FAMILIENFREUNDLICHSTE
MARKE

3:e plats i kategori “Reskomfort”

· Caravaning Design Award: best practice (YAT)

VI HAR
ALLT

Från exklusiva husvagnar för motorcykeltransporter. Från innovativa KNAUS EUROSTAR till
multifunktionella DESEO. Vi har över 50 års erfarenhet av husvagnstillverkning och hos oss hittar du
garanterat det mobila hemmet som passar just dig.

KNAUS INNEHÅLL
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DESEO

SPORT&FUN

SPORT

LIFESTYLE

FÖRVANDLINGSKONSTNÄR SOM INTE
LÄMNAR NÅGOT ATT ÖNSKA

ETT UNDERVERK AV UTRYMME FÖR
ALLA TILLFÄLLEN

PRISVÄRD INSTEGSMODELL MED

INNOVATIV INREDNING
I LOUNGE-DESIGN

4

TILLÅTEN TOTALVIKT:
LÄNGD (MIN/MAX): 

2

850 – 1800 KG
5,88 / 5,92 M

OMFATTANDE UTRUSTNING

4

TILLÅTEN TOTALVIKT:
LÄNGD (MIN/MAX): 

7

1200 – 1700 KG
6,25 M

TILLÅTEN TOTALVIKT:

232 – 250 CM

BREDD (UTV):

250 CM

HÖJD (UTV):

257 CM

TÄLTMÅTT:

982 CM

232 / 216 CM

BREDD (UTV):

HÖJD (UTV):

253 CM

HÖJD (UTV/INV):

257 / 196 CM

HÖJD (UTV):

TÄLTMÅTT:

868 CM

FÖRVARING I GARAGE:

22

36

1500 – 1700 KG

LÄNGD:

BREDD (UTV/INV):

SIDA

TILLÅTEN TOTALVIKT:

1

5,96 / 9,44 M

218 CM

SIDA

1100 – 2500 KG

4

LÄNGD (MIN/MAX): 

BREDD (UTV/INV): 

160 CM X 216 CM

15

TÄLTMÅTT:

257 CM
828 – 1.174 CM

SIDA

48

7,50 M

SIDA

60

SÜDWIND

SÜDWIND EXCL. EUROSTAR

DET FINNS 1000-TALS HUSVAGNAR,
DETTA ÄR IKONEN

EN KLASSIKER MED DET LILLA EXTRA

HÄR ÄR LYX HELT NATURLIGT

Sovplatser
Under 3,5 t
Planlösningar
Enkelsängar
Tvärsängar

7

14

7

7

4

Drottningsäng

3

Våningssäng
Uppfällbar säng

TILLÅTEN TOTALVIKT:

1300 – 2500 KG

TILLÅTEN TOTALVIKT:

1300 – 2500 KG

TILLÅTEN TOTALVIKT:

2000 – 2500 KG

LÄNGD (MIN/MAX): 

6,40 / 9,44 M

LÄNGD (MIN/MAX): 

6,66 / 9,44 M

LÄNGD (MIN/MAX): 

BREDD (UTV):

232 – 250 CM

BREDD (UTV):

232 – 250 CM

BREDD (UTV):

250 CM

HÖJD (UTV):

260 CM

HÖJD (UTV):
TÄLTMÅTT:

257 CM
872 – 1.174 CM

SIDA

72

HÖJD (UTV):
TÄLTMÅTT:

257 CM
898 – 1.174 CM

SIDA

86

TÄLTMÅTT:

8,08 / 8,66 M

All information innefattar delvis
extrautrustning som går att få mot
pristillägg.

992 – 1.050 CM

SIDA

98
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KNAUS HISTORIA

SÅ HÄR
BLEV VI DET
VI ÄR IDAG

1960
Framgångshistorien tar sin början.
Helmut Knaus grundar KNAUS i
frankiska Marktbreit.

Från det gamla rakt in i framtiden. KNAUS SCHWALBENNEST svalboet som förverkligade semesterdrömmar redan för 50 år sedan. Då
med en VW av skalbaggsmodell på 34 hk, över Brennerpasset och raka
vägen till Italien. Idag visar vi med CARAVISIO hur framtidens husvagnsliv
kan se ut. Och vi gör det utan att glömma våra rötter. KNAUS SÜDWIND,
en av de allra första modellerna, finns fortfarande kvar i programmet, med
den senaste tekniken och väldigt mycket tradition.

1982

1985

Vi firar ett viktigt jubileum.
Schwalbennest nr 125 000 lämnar
produktionen i Jandelsbrunn.

Ett företag med luft under vingarna.
Svalorna från KNAUS byter
flygriktning. Det går rakt uppåt.

1961

1962

1970

1973

Vår första milstolpe. Legendariska
Schwalbennest serietillverkas och
semesterdrömmar kan förverkligas.

Ikonen föds. KNAUS SÜDWIND
lanseras på Caravan Salon i
Düsseldorf.

Dags för ökad kapacitet och nytt
huvudsäte. Vår huvudanläggning i
Jandelsbrunn grundas.

Helmut Knaus belönas för sitt mod och
sin pionjäranda och tilldelas den tyska
förtjänstorden Bundesverdienstkreuz.

2010

2011

2013

2015

50 år har gått. KNAUS har blivit en av
de mest framgångsrika tillverkarna
av fritidsfordon.

Schwalbennest, svalboet, är tillbaka.
De 150 vagnarna i vår "limited edition" säljs slut direkt.

Från det gamla rakt in i framtiden.
Med CARAVISIO presenterar vi
morgondagens husvagn.

Den revolutionerande husvagnsstudien
TRAVELINO visar vilka framtida
möjligheter lättviktskonstruktioner ger.
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KNAUS FÖRETAG

VÅRA
VÄRDERINGAR
Människor och människors behov är det vi fokuserar på i vårt arbete.
KNAUS står för perfekt balans mellan modern design och tillförlitlig
funktion. Endast högsta kvalitet är gott nog för våra trogna kunder
och därför strävar vi efter att ständigt utvecka våra produkter och vår
tillverkningsprocess.. Symbiosen mellan industriell perfektion och
passionerad innovation har fört oss till toppen i branschen och vår
kärlek till husvagnar borgar för att vi ska stanna där.

KNAUS VÅRA ANLÄGGNINGAR

SAMSPELT
TEAM

Vi investerar i våra anläggningar. Men framförallt
investerar vi i våra medarbetare. Vi har två avancerade
produktionsanläggningar, en i Jandelsbrunn i Niederbayern
och en i Nagyoroszi i Ungern, med över 1 000 anställda, av
vilka många har varit hos oss i över 30 år.
Våra medarbetare erbjuds optimala förutsättningar med
möjlighet till vidareutbildning och bra lön.
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KNAUS FILOSOFI

VÅRT
FRAMGÅNGS
RECEPT

Frihet för KNAUS är samspelet mellan design och funktion i
alla våra produkter. En tjusig detalj är inte till någon nytta om
funktionen blir lidande. Därför är vårt viktigaste mål att
förena det bästa från båda världarna med traditionellt
hantverkskunnande, kvalitetsmaterial och stor passion. Och
för att det ska fortsätta vara så, arbetar vi kontinuerligt med att
skapa innovativa lösningar för ett skönare och friare sätt att resa.
Både CARAVISIO och TRAVELINO visar att vi inte bara har
drivkraften att söka nya vägar, utan även modet att följa dem.

HÖGSTA

KVALITET

OÄNDLIG

STRÄVAN EFTER

PASSION

PERFEKTION
BALANS MELLAN

VI UTFORMAR

FRAMTIDEN

FUNKTION
& DESIGN
EN MASSA

MED MOD ATT

FÖRNYAS

GLÄDJE

HÄNGIVEN

KÄRLEK TILL
DETALJERNA

TRADITIONELLT

HANTVERKS
KUNNANDE
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KNAUS DESIGN

SNYGG ATT
SE PÅ

Mysig stämningsbelysning, elegant och exklusiv inredning, fri utsikt och
perfekt finish på läderstrukturfolien. Det är de många detaljerna som gör
känslan så skön i en KNAUS husvagn och helheten så speciell.

KNAUS FUNKTION

OCH SAMTIDIGT
FUNKTIONELL

För alla husvagnar från KNAUS är underbart semesterpraktiska. Lådorna går att
dra ut extra långt, förvaringsutrymmet under sängarna är alltid optimalt åtkomligt
och i garderoben finns LED-belysning så att du direkt hittar det du söker.
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KNAUS INNOVATION OCH KOMFORT

HÄRLIG
TRIVSEL

Vem påstod att en husvagn inte kan vara ett vardagsrum? Vi letar inte bara ständigt efter
innovativa bokoncept, vi förverkligar dem också. Och för att du ska sova riktigt gott på semestern
har alla KNAUS husvagnar fantastiska kallskummadrasser med 5 komfortzoner.

KNAUS KONSTRUKTION OCH INREDNING

PERFEKT
FINISH

När det gäller inredningen är det vi som sätter standarden. I vårt snickeri bygger vi inredning med
integrerad ventilation och dold kabeldragning med extremt stabil monteringsteknik. Därför är din
husvagn från KNAUS husvagn redo för många års semesteräventyr.
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KNAUS PROCESS

01. IDE + SKISSER

FRÅN
IDÉ TILL
KNAUS

Vart är vi på väg? En ultralätt
husvagn eller kanske en lite
större, lyxigare?

02. ANALYS
Vem är den avsedd för? I slutändan ska
vi komma fram till exakt den vagn du
vill ha.

05. UTVÄNDIG OCH
INVÄNDIG DESIGN
Klassisk eller modern och extravagant?
Det viktiga är att den passar dig. Snygg
blir den alltid!

03. VILKA EGENSKAPER
ÄR VIKTIGAST?

04. PLANLÖSNINGEN
DEFINIERAS

Är designen det centrala eller ska du
transportera motorcyklar? Vad ska den
klara?

Här berättar vi vilka varianter vi kan erbjuda.
En planlösning som passar familjen eller
perfekt för två personer.

07. NOLLSERIE
De första enheterna rullar av bandet och
granskas noga. En ny modell är alltid en
utmaning.

08. SERIETILLVERKNING
Modellen har klarat alla tester.
Nu börjar det på riktigt. Snart kommer
de nya husvagnarna att rulla på
semestervägarna.

06. PROTOTYP
Idén tar konkret form för första
gången. Utvecklingsavdelningen
skapar den första prototypen.

09. LEVERANS TILL VÅRA
AVTALSPARTNERS
Sista etappen på vägen till nya lyckliga
ägare. Våra återförsäljare tar emot
husvagnarna.

10. LEVERANS TILL
KUND
Vår nya modell har nått målet
och är redo för många år av
härliga drömsemestrar.

11. RUNDTUR I FABRIKEN
Vill du uppleva på plats hur en KNAUS
husvagn blir till? Du hittar mer
information på www.knaus.de/knaus/
werksfuehrung eller genom att skanna
den här QR-koden.
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VÅRA
STARKA
PARTNERS

6

10

18
2
1

14
17

16
23

12
8

9
19

Suveräna husvagnar förtjänar ett gediget återförsäljar- och
verkstadsnät. Våra samarbetspartners finns i fler än 23 länder och
vi garanterar optimal service när du behöver det.

3

13

7

15

22

20

21

ÅTERFÖRSÄLJARE &
VERKSTÄDER
1

Tyskland 74Å | 66V

13

Portugal 5Å | 1V

2

Nederländerna 23Å | 23V

14

Belgien 4Å | 2V

3

Italien 22Å | 16V

15

Ungern 4Å

4

Norge 22Å | 12V

16

Tjeckien 3Å | 1V

5

Sverige 21Å | 16V

17

Luxemburg 1Å | 1V

6

Danmark 18Å | 3V

18

Polen 1Å | 1V

7

Spanien 17Å | 11V

19

Slovenien 1Å | 1V

8

Frankrike 10Å

20

Bulgarien 1Å

9

Schweiz 8Å | 8V

21

Grekland 1Å

10

Storbritannien 8Å

22

Ryssland 1Å

11

Finland 7Å

23

Slovakien 1Å

12

Österrike 5Å | 3V
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DESEO

VÅR
MÄSTARE
PÅ LAST
Utrustning för skärmflygning, vindsurfing, motorsport eller bara skrymmande
bagage? KNAUS DESEO är helt suverän när det gäller packning och klarar varje utmaning.
I förhållande till vad den erbjuder kostar den förvånansvärt lite. Och i transport-versionen
har den en lucka som inte bara är stor utan också helt unik. DESEO 400 LKK är det bästa
alternativet i användbarhet.

stor baklucka

för upp till 4 personer

modulär uppbyggnad

robust och lättskött

22 23

DESEO FINESSER

FYRKANTIG

Nu i helt ny design med robusta profiler i original KNAUS-blått. Vår DESEO. Väl tilltagna
förvaringsutrymmen på alla håll och kanter. Även om de flesta egentligen är runda.

1

2
1

4

3
2

3

4

ROBUST

INBJUDANDE

PRAKTISK

LÅNG LIVSLÄNGD

Snygg och praktisk. Med stabila
profiler i KNAUS-blått.

Bred baklucka, praktisk ramp och
plats för två motorcyklar.

Förvaringslåda fram med plats för
allt du vill ha med dig på resan.

Det varmförzinkade chassit ger
optimalt skydd mot korrosion och
är redo för många äventyr.

DESEO VARIANTER

MÅNGSIDIG

En husvagn, två helt olika koncept. Som 400 LKK är DESEO det förmånliga familjealternativet,
men för den som vill ha mer lastutrymme är TRANSPORT ett bättre förslag.

DESEO
400 LKK

DESEO
400 TRANSPORT

KNAUS INSIKT

WEBBINFO

Károly Kubicsek – Projektledare KNAUS DESEO.
För mig betyder KNAUS tradition och frihet.
Att styra och leda husvagnsbygget från första idén
till färdigt fordon är en krävande, men otroligt
spännande uppgift.

Alla finesserna på en gång! Har vi väckt
ditt intresse? Så bra. Mer uppgifter om
KNAUS DESEO hittar du på
www.bergholm.com eller genom att
skanna den här QR-koden.
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DESEO 400 TRANSPORT . ACTIVE ROCK

DITT NYA
BASLÄGER

KNAUS DESEO är husvagnarnas äventyrare. Packa din flygskärm och ge dig upp till bergets topp.
Har det regnat och parkeringsplatsen förvandlats till en gyttjepöl? Inget problem. Lite smuts spelar
ingen roll för DESEO.

DESEO BOYTA

FÖRÄNDERLIG

CENTRAL

Från motorcykeltransport till varm
mat på ett par minuter. Det klarar
bara KNAUS DESEO.

Med DESEOS värmesystem är kylan
borta i en handvändning.

PRAKTISK

VÄLUTRUSTAD

Behöver du inte sittgruppen låter du den enkelt försvinna in i siddelarna. Då
kan nästan hela sidbredden användas som förvaringsutrymme med plats för
motorcyklar, flygskärmar, surfutrustning mm.

I KNAUS DESEO finns inte bara plats för din sportutrustning, utan också för allt
annat du behöver på resan. Därför finns bland annat en rymlig garderob och
praktiska överskåp.

26 27

DESEO BOYTA

LYXIG
SPIS
Efter några dagar är du trött på att göra ravioli på ett skrangligt stormkök,
men det är inte heller den ideala lösningen. Den som en gång upplevt
komforten i att laga mat i en KNAUS DESEO vill inte vara utan den. En 2-lågig
spis och gott om förvaringsutrymme ser till att du har det du behöver.

LÄCKER
KNAUS DESEO handlar i första hand inte om lyx, utan om att kunna tillaga
pastan och såsen samtidigt på den praktiska 2-lågiga spisen som är en
bekvämlighet du garanterat inte vill vara utan när du prövat den.

DESEO KROPPSVÅRD

SKÖN OAS FÖR
ÄVENTYRAREN
Vart du än är på väg har du alltid hemmet med dig. Och eftersom det
är skönt att vara oberoende har KNAUS DESEO ett eget toalettutrymme,
en bekväm anpassning till platser där sådant saknas.

INTELLIGENT
Varje hörn är optimalt utnyttjat. I badrummet finns tillräckligt med utrymme
för allt man behöver under resan och ändå har DESEO mer i reserv.

28 29

GLÖM ALLA
LIGGUNDERLAG
Utrymme kan man aldrig få nog av, och inte heller antalet sovplatser.
HHade du trott att två personer skulle kunna sova samtidigt som du förvara
två motorcyklar i en så kompakt husvagn?
Den uppfällbara sängen gör det möjligt. Och utan last får fyra
personer plats på två gånger 200 x 140 cm.

DESEO 400 LKK

BIOSALONG
FÖR FAMILJEN
DESEO är inte bara den perfekta reskamraten för motorcyklisten och
extremidrottaren, utan även utmärkt för familjesemestern. Med sina
våningssängar bak och sittgruppen som i en handvändning förvandlas till
dubbelsäng har den allt man behöver och lite till. Den nya inredningsdesignen
är så snygg!

GENOMTÄNKT

PRAKTISK

Bekväm och enkel att bygga om.
Sov gott på 201 x 138 cm.

Använder du inte underslafen, fäller
du bara upp den och får i stället mer
förvaringsutrymme.
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DESEO PACKNING

FANTASTISK

SÄKER

Klaffbordet försvinner in i skåpet i en handvändning. Och ovanför finns det till
och med plats för prylar. Risken finns att vi upprepar oss: i DESEO finns mycket
förvaringsutrymme!

Hälften husvagn, hälften transport. Och ändå ingen halvmesyr. Styrskenorna monteras på fordonsgolvet och utgör tillsammans med förankringsöglorna ett professionellt lastsystem. Precis som det ska vara.

STOR
LUCKA

Givetvis kan även motorcyklarna följa med på resan. Förankringsöglorna som är nedsänkta i golvet
och den stabila ställningen gör att de står säkert och kan transporteras bekvämt. Bättre kan man
inte transportera sin sportutrustning.
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DESEO FUNKTIONER + MODULER

DESEO 400 LKK BASMODUL

DESEO 400 LKK
I din KNAUS DESEO finns större flexibilitet än du tror. Från textilskåpet till
det fullvärdiga köket, kan du anpassa husvagnen efter eget önskemål så att den
passar perfekt till dina behov.

1 Kojsängar. Kan
förvandlas till soffa
eller fällas ihop.

2 Loungesäng.
Sitthörnet blir till
sovplatser.

3 Hyllor. Många
förvaringsutrymmen
är standard i Deseo.

DESEO 400 LKK TILLSATSMODUL

6
1

1

2

5

3
3

1 Kök. Kylskåp,
diskbänk, spis, 15 l
färskvattentank.

2 Kylskåp med 60 l
volym och frysfack

3 Uppvärmning. Med
gasollådor och
bekväm användning.

4 Sittlådor. Förvaring
som även fungerar
som sittytor.

5 Toalettutrymme.
Separat toalettutrymme med
„kassettoalett“.

6 Garderob. Enkel eller
dubbel i textil och/eller
trä.

2

4

En översikt av DESEO 400 LKK. Från för till akter.

DESEO 400 TRANSPORT BASMODUL

DESEO 400 TRANSPORT
Användningsområderna för KNAUS DESEO 400 TRANSPORT är nästan
obegränsade och vi har alltid passande utrustning. Reser du bara på sommaren
1 Sittgrupp. Stuvas
smidigt i sidofacket.

2 Loungesäng.
Sittgruppen blir till
sängplats.

3 Toalettutrymme.
Separat toalettutrymme med
kassettoalett.

kanske du inte behöver uppvärmningen. Varför då betala för den?

DESEO 400 TRANSPORT TILLSATSMODUL

3
3
1 Kök. Kylskåp,
diskbänk, spis, 15 l
färskvattentank.

2 Kylskåp med 60 l
volym och frysfack

3 Nedfällbar säng
med komfortabel
vevdrift.

2

4

1
2

5

1

4 Badrum. Separat
toalettutrymme med
duschmöjlighet.

5 Uppvärmning.
Snart blir det vinter
på resan.

Detta är vad du ser i KNAUS DESEO 400 TRANSPORT. Från bakluckan i riktning framåt.
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SPORT&NÖJE

VÅR
LIFESTYLEVAGN
Legendariska KNAUS SPORT&FUN är tillbaka. Och den är bättre än någonsin.
Vår dynamiska Lifestyle-vagn förenar det bästa från två världar. Modern design och
generöst utrymme för massa action. Upp med bakdörren och in med cyklarna.
Lägg campingutrustningen framtill i det stora lastutrymmet och stick iväg, vart ni vill och
så länge ni har lust. SPORT&FUN är husvagnarnas extremidrottare.

920 mm bred bakdörr.

Höjdreglerbar säng som tillval

Takreling

Enormt förvaringsutrymme fram
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SPORT&FUN FINESSER

LÄCKER

En av ytterst få husvagnar som har en inbiten supporterklubb. Och med den här fantastiska nya
versionen kommer antalet fans säkert öka rejält.
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EXTRA BRED

TAR MYCKET LAST

FLEXIBEL

SNYGGA LINJER

RYMLIG

ELEGANT

Bakdörren. Nästan
en meter bred och
väldigt praktisk.

Tack vare stege och
takreling klarar den
75 kg bagage på taket.

Den tvådelade
entrédörren är väldigt
praktisk.

De karaktäristiska
profilerna fram och
bak.

Förvaringsutrymme fram
med 1 meter bred dörr
gör det enkelt att lasta.

Många fönster för
mycket dagsljus och
frisk luft.

SPORT&FUN

MÅNGSIDIG

Bara en planlösning, men i gengäld mångsidig som ingen annan. Elegant semesterkamrat eller rymlig
transport. Med KNAUS SPORT&FUN får du bådadera.

SPORT&FUN
480 QL

KNAUS INSIKT

WEBBINFO

Roland Winkler - Projektledare KNAUS SPORT&FUN.
Att återuppliva en legend är en komplex uppgift.
Att göra bra fordon ännu bättre, är en otroligt
inspirerande utmaning. Det känns härligt att kunna ge
våra kunder möjligheten till sköna semesterstunder.

Alla finesser på en gång! Har vi väckt
ditt intresse? Så bra. Mer uppgifter
om KNAUS SPORT&FUN hittar du
på www.bergholm.com eller genom
att skanna den här QR-koden.
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SPORT&FUN 480 QL . PETROL FUN

EN IDROTTARE
I TOPPFORM

På begäran transporterar SPORT&FUN inte bara två motorcyklar utan även livsglädje. Alltid redo för
vad som helst. Och det är en fullvärdig husvagn, extremt funktionell och dessutom riktigt elegant.
En riktig allkonstnär helt enkelt.

SPORT&FUN

BO & TRANSPORTERA

FLEXIBEL
I den höjdreglerbara sängen (tillval) sover du utmärkt. Vill du ha mer plats
hissar du upp den. Och för att göra det lättare att komma i, sänker du bara ner
den. Så enkelt kan livet vara ibland.

ROBUST

PRAKTISK

SMART

Så snyggt att man inte ser hur robust
det faktiskt är. I SPORT&FUN ser golvet ut som på en yacht.

Pallen ger extra sittplats.
Var den än används.

Trots att SPORT&FUN är en helt fullvärdig husvagn kan den utan problem
transportera två motorcyklar - eller en massa bagage. Den uppfällbara sängen gör
det inte bara möjligt, utan dessutom barnsligt enkelt.
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SEMESTERKÖKET

På semestern blir man hungrig och att laga mat i SPORT&FUN är ett sant nöje. Med stort kylskåp,
robusta laminatytor, 3-lågig spis och praktisk diskbänk får du ett absolut fullvärdigt kök.
Och det i en husvagn, som samtidigt har plats för två motorcyklar.

SPORT&FUN MATLAGNING

LÄCKERT
När vi säger fullvärdig, då menar
vi det också. Vårt bevis är den stora
3-lågiga spisen.

PRAKTISKT

COOLT

Vi förvandlar varje vrå till ett
förvaringsutrymme, så att du alltid
får med dig allt, utan besvär.

Ett så stort kylskåp i en så
kompakt husvagn? Det är en
mästerlig prestation!
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SPORT&FUN SOVA

PRAKTISKT
Hängmattor brukar vara för människor, men här ser det faktiskt lite annorlunda ut. Förvara smidigt t-shirts, laptops och allt annat som annars brukar ligga
utspritt överallt.

INTELLIGENT
Hur skapar man så mycket utrymme? Det är enkelt. Med intelligenta
lösningar och kvalitetsmaterial. Sittgruppens runda form möjliggör ett integrerat
förvaringsfack som samtidigt fungerar som nattduksbord.

UPP OCH NER
GÅNG PÅ GÅNG

Det är just det som är det speciella med den här sängen. Den kan fällas upp. Beroende på
om du behöver mycket eller lite plats i förvaringsutrymmet under sängen. Men självklart är sängen
också väldigt skön. Tack vare våra utmärkta kallskummadrasser med 5 komfortzoner.

SPORT&FUN 480 QL . PETROL FUN
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OCH NU MARSCH
IN I BADRUMMET
Ett fullvärdigt badrum med dusch (tillval) i en kompakt husvagn,
som dessutom har otroligt mycket förvaringsutrymme, är inte
så enkelt. Men vi har klarat det. Med inredning från mästarhand
och riktigt bra idéer. Det är KNAUS. Design och funktion
i perfekt harmoni.

SPORT&FUN KROPPSVÅRD

SMART
När det egentligen inte finns plats för en dusch (tillval), då får man helt enkelt
skapa plats. Det utdragbara duschkaret och duschdraperiet med skena upptill
är andra finesser i våra fantastiska fordon.
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SPORT

VÅR
MULTITALANG
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 väldigt 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.

många olika planlösningar

enastående pris/prestandaförhållande

årets husvagn 2014

för upp till 7 personer
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SPORT FINESSER

HÖG KVALITET

På många husvagnar syns det att grundpriset är förmånligt. Så är det inte med den här.
KNAUS SPORT har allt det som gjort tidigare modeller så framgångsrika i många år.
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ELEGANT

LUGN

INBJUDANDE

SÄKER

ROBUST

LÅNG LIVSLÄNGD

KNAUS Cat-Eyehybrid baklyktor med
LED-teknik.

inget enerverande
insektssurr tack vare
flugnätet i dörren.

Gasollåda utan
irriterande kanter.
Genialiskt helt enkelt.

Med AKSsäkerhetskoppling
och stabilisator.

Det serietillverkade
GFK-taket är extra
hagelsäkert.

Det värmeförzinkade
chassit är redo för
många semestrar.

SPORT VARIANTER

STOR

SPORT
400 LK

Från kompakt fyrameterslängd till enorma sju och en halv meter. KNAUS SPORT har en
planlösning för alla semestermål.

SPORT
420 QD

SPORT
450 FU

SPORT
500 EU

SPORT
500 FDK

SPORT
500 FU

Detta är våra populäraste planlösningar för KNAUS SPORT.
Du hittar fler på sidan 112.

KNAUS INSIKT

WEBBINFO

Herbert Krinninger – Produktionschef KNAUS.
Perfekt kvalitet är mitt motto och så har det varit
i över 40 år. Jag har daglig kontakt med alla
avdelningar för att planera, organisera och
analysera. För att kunna prestera på topp
krävs en perfekt miljö.

Alla finesser på en gång! Har vi väckt
ditt intresse? Så bra. Mer uppgifter
om KNAUS SPORT hittar du på
www.bergholm.com eller genom
att skanna den här QR-koden.
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SPORT 500 EU . ENERGY

SEMESTRA MED
KÄNSLA

Så här ser en pris/prestanda-mästare ut. Boytan i KNAUS SPORT uppvisar mycket känsla för
detaljerna. Passningen är perfekt, materialet känns riktigt bra och handtagen ser inte bara
ut att vara av metall, utan är det också.

SPORT BOYTA

PRAKTISKT

FLEXIBELT

Redan vid ingången hittar du
praktiska utrymmen för förvaring.

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

SPORT 500 EU . ENERGY

SNYGGT

KLOKT

MYSIGT

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

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

Den rymliga sittgruppen med skjutbara spotlights har en
skön atmosfär. Den självklara platsen för trevliga stunder med familj
eller vänner.
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TROLLA FRAM
FANTASTISKA MATRÄTTER

Köket i KNAUS SPORT beskrivs bäst med två ord: imponerande och komplett.
Vi har verkligen gjort allt för att du med glädje ska kunna skala, hacka och röra
här, givetvis utan att något bränner vid.

SPORT KÖK

STABIL

FÄRSKT

De breda lådorna är exakt inpassade.
Inget skrammel som stör.

Det 109 liter stora kylskåpet har
separat frysfack.

HÖGKLASSIGT

LÄCKERT

PRAKTISKT

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

På den 3-lågiga kvalitetsspisen
får du lätt plats med stora grytor.
Precis som det ska vara.

Se så mycket köksutrustning som får plats i de rymliga lådorna. Tack vare
att lådorna kan dras ut helt kommer du lätt åt det som ligger längst in.
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SPORT 500 EU . ENERGY

SKÖN MILJÖ
ATT SOVA I

Den som sover djupt behöver ett drömlandskap. I Knaus Sport är det helt naturligt.
På härliga 5-zoners kallskumsmadrasser sover du riktigt skönt. Läslamporna justerar du enkelt i
rätt position.

SPORT SÖMN

SÄNGALTERNATIV

HÖG

Vanliga sängar är tråkiga. I dem kan man varken
klättra eller slåss om vem som ska sova där uppe.

SKÖN

Dubbelsängen sparar plats för resten av
planlösningen.

STOR

Här finns gott om rörelsefrihet och plats för
besök från våningssängen.

INTELLIGENT
Vad har man för nytta av förvaringsutrymmen som är svåra att komma åt?
Både utifrån och inifrån. I SPORT är allt alltid optimalt åtkomligt. Tack vare den
stora utvändiga luckan och den uppfällbara ribbottnen i enkelsängarna.

LYXIGT
I sovrummet är det viktigt med mysig atmosfär, därför är väggarna av
skumplast klädda med konstläder. Det ser inte bara bra ut,
det känns också bra.
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FRÄSCHA TILL DIG I DET
LÄCKRA BADRUMMET
Har du sett ett och annat badrum? Ok, då kommer du att gilla det
här. Vi är inte nöjda förrän du är helt nöjd. Här har vi strävat efter
att skapa en härlig atmosfär som man trivs i. Träytor bidrar till
denna och är lika vackra att se på som sköna att ta på. Utrymmet
är väl tilltaget och det finns det gott om förvaringsplats för saker
du vill ha med dig och samtidigt som det finns gott om yta att röra
sig fritt på.

SPORT KROPPSVÅRD

BADRUMSVARIANTER

KVALITET
Armaturen ser inte bara ut att hålla
hög kvalitet, den gör det också.

INTELLIGENT
Vi har utnyttjat varje vrå optimalt, så
att du får plats med alla badattiraljer.

SPORT 420 QD

SPORT 650 UDF
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LIFESTYLE

VÅR
TRENDSÄTTARE
KNAUS LIFESTYLE övertygar. Med ett innovativt bokoncept, helt annorlunda än vad du
tänkt dig, men precis som du vill ha det. Den unika bardisken där hela familjen hittar sin
favoritplats och den stora sittgruppen i vardagsrummet skapar en härlig och ombonad
känsla. Vem påstod att alla husvagnar ser likadana ut?

Superbekvämt vardagsrum

Elegant köksö

Stora panoramafönster

Cool bardisk
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LIFESTYLE FINESSER

OKONVENTIONELL

Att ha långtråkigt är ingen konst: KNAUST LIFESTYLE är husvagnen för
dig som är på jakt efter något extra.
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ROBUST

ELEGANT

SÄKER

INBJUDANDE

AVSPÄND

UNIK

Det serietillverkade
GFK-taket är extra
hagelsäkert.

KNAUS Cat-Eyehybrid baklyktor med
LED-teknik.

Med AKSsäkerhetskoppling
och stabilisator.

Gasollåda utan
irriterande kanter.
Genialiskt helt enkelt.

AL-KO-chassi för
bästa köregenskaper.

Vertikala panoramafönster för mycket
dagsljus.

LIFESTYLE VARIANTER

FANTASTISK

Ett stor vardagsrum, en elegant bardisk och plats för fyra personer. Så tänker vi oss en husvagn för den
moderna familjen. Och just så har vi byggt den.

LIFESTYLE
550 LK

KNAUS INSIKT

WEBBINFO

Michael Weber – handledare på KNAUS
lärlingsverkstad. Alla i min familj är passionerade
campare. Att få arbeta för företaget jag vuxit upp
med är helt fantastiskt. Min uppgift är att se till att
KNAUS levererar suverän kvalitet även i framtiden.

Alla finesser på en gång! Har vi väckt
ditt intresse? Så bra. Mer uppgifter
om KNAUS LIFESTYLE hittar du på
www.bergholm.com eller genom
att skanna den här QR-koden.
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LIFESTYLE BOYTA

GENIALT
soffbordet fälls helt enkelt ut från
sittbänken och tillbaka igen när det
inte längre behövs.

LIFESTYLE 550 LK . PETROL

AVSLAPPNAT

UNIKT

UNIKT

Läs en bok, lyssna till musik eller bara
sitt en stund och njut. Det här är en plats
för avkoppling.

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

I baren kan du förvara alla drycker
du behöver.

LIFESTYLE 550 LK . PETROL

ETT VARDAGSRUM
ATT TA MED

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

På semestern blir man hungring och matlagning är kul. Och när man har ett kök som fungerar blir
matlagningen extra rolig. Som i Lifestyle. Allt finns på sin plats och det finns gott om utrymme att röra sig
på. En perfekt kombination av funktion och design – vår ständiga ambition.

LIFESTYLE MATLAGNING

ELEGANT

FANTASTISKT

För LIFESTYLE har vi konsekvent valt nya lösningar. och förvandlade
husvagnen till en urban ateljévåning med modern, minimalistisk design.
Och självklart i beprövad KNAUST-kvalitet.

Vem behöver ett matbord, när man kan ha en stor bardisk med barstolar?
Framförallt när den är så rymlig och praktisk. Under sittbänken finns inte bara
ett rymligt förvaringsfack, utan även ett trappsteg för de små.

LÄCKERT

PRAKTISKT

Diskret och tillförlitligt. Men inte
ens i LIFESTYLE behöver allt vara
uppseendeväckande.

Köksöns djupa diskho rymmer även
höga kastruller.
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LIFESTYLE SOVA

STÄMNINGSFULLT
Vad vore en elegant ateljévåning utan passande belysning? I alla fall bara hälften
så fin. Därför har vi belysning på överskåpen, i svalbona och bakom gardinerna.

GLATT ÄVENTYR

PRAKTISKT

Här hoppar även de vildaste bråkstakarna bums i säng. Om de sedan somnar
frivilligt är en annan fråga. Mot otäcka monster hjälper i alla fall den separata
belysningen.

I svalbona ovanför våningssängen finns det plats för allt som gör semestern
ännu skönare. Spännande böcker, roliga seriemagasin eller en platta att leka
med i hemlighet under täcket.

PLATS ATT
SOVA GOTT

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.

LIFESTYLE 550 LK . PETROL
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TILL
ÄVENTYRSBADET
VARJE DAG
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 KROPPSVÅRD

SMART

BEKVÄMT

Tack vare den suveräna handduschen
förvandlas badrummet i en handvändning till en rymlig duschkabin.

I LIFESTYLE finns förstås också vår
förstklassiga vridbara kassettoalett.
Det låter väl bra?
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SÜDWIND

VÅR
HUSVAGNS
IKON
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 från
att ständigt försöka. Intelligent materialval spar på vikt men inte på kvalitet. Massiva
aluminiumprofiler och extra avancerade, integrerade möbellösningar gör Südwind
till en högkvalitativ husvagn. En ikon på marknaden.

möblemang i integrerad design

oöverträffad kvalitet

flera alternativa planlösningar

GFK-tak som standard
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SÜDWIND FINESSER

HÖG KVALITET

Att KNAUS SÜDWIND har funnits i över 50 år syns förstås inte. Men man märker det på den fantastiska
finishen och den långa livslängden.

3

1

2

4
1

2

5
3

6

4

5

6

STABIL

ELEGANT

ROBUST

TRYGGT

SÄKERT

SNYGG

Pro.Tec-profil som
skyddar karossen och
ökar stabiliteten.

KNAUS Cat-Eyehybrid baklyktor med
LED-teknik.

Det serietillverkade
GFK-taket är extra
hagelsäkert.

Kvalitetslåset med
stabil regel.

Med AKS-säkerhetskoppling och
stabilisator.

Väldigt snygg att se
på. Vackert formad
kåpa till dragstången.

SÜDWIND VARIANTER

MÅNGSIDIG

SÜDWIND
450 FU

SÜDWIND
460 EU

SÜDWIND är vår främsta storsäljare. Inte så konstigt, vi kan erbjuda 14 grundplanslösningar.
Från kompakt fyrameterslängd till enorma sju och en halv meter, alla kan hitta sin modell.

SÜDWIND
500 EU

SÜDWIND
500 FU

SÜDWIND
580 QS

SÜDWIND
590 FUS

Detta är våra populäraste
KNAUS SÜDWIND-planlösningar.
Du hittar fler på sidan 112.

KNAUS INSIKT

WEBBINFO

Patricia Wilhelm – lärling på KNAUS
marknadsavdelning. Som barn var jag ofta ute
i en SÜDWIND med mina föräldrar. Och att jag nu
får min utbildning på KNAUS är förstås toppen.
Varje gång jag ser en av våra vagnar tänker jag på
de många härliga semesteräventyren.

Alla nyheter på en gång! Har vi väckt
ditt intresse? Så bra. Mer uppgifter
om KNAUS SÜDWIND hittar du på
www.bergholm.com eller genom
att skanna den här QR-koden.
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SÜDWIND BOYTA

SEMESTRA
I FÖRSTA
KLASS
När alla klagar över det usla vädret, kan du se fram emot en skön dag i
en KNAUS SÜDWIND. Vardagsrummet är mysigt och inrett med så
mycket omsorg om detaljerna, att man egentligen inte vill lämna det.
Här känner man över 50 år av modellhistoria.

SÜDWIND 500 EU . ACTIVE ROCK
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SÜDWIND 500 EU . ACTIVE ROCK

SKÖNT INNE NÄR
DET STORMAR UTE

KNAUS SÜDWIND har alltid satt standarden. Extravagant inredning och integrerad ventilation skapar
en trivsam miljö och behagligt inomhusklimat oavsett väderlek, och dessutom är den väldigt snygg.
Design och funktion i perfekt harmoni.

SÜDWIND BOYTA

GENOMARBETAT

CENTRALT

Stabila skåpluckor med dubbla
paneler ger ett elegant intryck.

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

SÜDWIND 500 EU . ACTIVE ROCK

SMART

ELEGANT

OMBONAD

Förvaringslådans lock är integrerad i
sätet och lätt att komma åt.

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

Ljusa och trevliga kvalitetsmaterial skapar en underbar semesteratmosfär.
Den öppna och generösa inredningen ger gott om rörelsefrihet. Så ska en bra
husvagn se ut.
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SÜDWIND MATLAGNING

KÖKSALTERNATIV

ROBUST
Så stor som möjligt. Arbetsbänken i KNAUS SÜDWIND är snygg att se på och
redo för många år av skalande, hackande och diskande. Det är viktigt att tänka på
detaljerna. Och det gör vi.

Z.B. SÜDWIND 580 QS

ORGANISERAT

DJUP

PRAKTISK

Med fina och praktiska detaljer och inredning från mästarhand skapar vi
extra stor arbetsyta. Kvalitetsarmatur och gedigna metallhandtag är en
njutning för ögat.

Höga kastruller? Inget problem.
Den djupa rostfria diskhon klarar det
mesta.

På den stora 3-lågiga spisen
får både gryta och stekpanna plats
samtidigt. Det sparar mycket tid.

TROLLA I
MÄSTERKOCKS
KÖKET
Här möts dina högsta förväntningar och god smak. Den stora
arbetsytan i Südwind och extra breda lådor med "soft-close"
funktion gör matlagningen till en passion i stället för en nödvändighet.
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SÜDWIND 500 EU . ACTIVE ROCK

FÖR OSS RÄCKER DET INTE
MED BEKVÄMLIGHET

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 delen och montera den i lamplisten.

SÜDWIND SOVA

SÄNGALTERNATIV

SPÄNNANDE

En riktig borg för små riddare och ljuva
prinsessor.

MYSIG

Dubbelsängen sparar plats åt resten av
planlösningen.

STOR

Den snedställda sängen bak är bästa valet
för mycket rörelsefrihet och avkoppling.

SKÖNT
I SÜDWIND handlar det förstås inte om vad man behöver, utan om man vill ha.
Belysning i huvudändan är förstås inte nödvändigt, men är väldigt snyggt.

BEKVÄMT
KNAUS fantastiska kallskummadresser med 5 komfortzoner hör till det absolut
bästa man kan få i en husvagn. Och eftersom vi vet hur viktigt det är att sova bra,
finns de givetetvis också i din nya SÜDWIND.
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SÜDWIND KROPPSVÅRD

BADRUMSALTERNATIV

ELEGANT
Den vackra kommoden med många förvaringsmöjligheter. Och självklart
får det gärna finnas någonting extra i SÜDWIND. Som till exempel den exklusiva designer-armaturen med ett litet vattenfall.

Z.B. SÜDWIND 580 QS

GENOMTÄNKT

RYMLIG

Allt har sin plats. Och vi utnyttjar
konsekvent varenda vrå, så att du får
mer förvaringsutrymme.

Även under tvättstället har vi
skapat förvaringsutrymme för dig.
Med ett elegant underskåp.

ETT MÄSTERLIGT
BADRUM
För att förhindra att din dag startar på fel sätt, har vi lagt
särskilt mycket tid på badrummet. Stort handfat och rymliga
skåp ger ändå gott om utrymme att röra sig fritt på.
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SÜDWIND EXCLUSIVE

EXTRA
ALLT
Våra husvagnar har allt du behöver för en perfekt semester men Südwind Exclusive har
ändå lite till. Det handlar om en flera små detaljer som tillsammans utgör skillnaden och
skapar den sofistikerade känslan. Högsta kvalitet på material i harmoni med vackra färger
och design gör att du hela tiden påminns om en förstklassig miljö.

lyxig miljö

årets husvagn 2014 i Danmark

GFK-tak som standard

elegant design
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SÜDWIND EXCLUSIVE FINESSER

ELEGANT

Från utsidan vittnar förstås även SÜDWIND EXCLUSIVE om KNAUS populära familjehistoria.
Och det av ett bra skäl: Här finns helt enkelt inget att förbättra.
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STARK

STABIL

ELEGANT

TRYGGT

Ökad säkerhet. Det
tredje bromsljuset i
med LED-teknik.

Pro.Tec-profil som
skyddar karossen och
ökar stabiliteten.

KNAUS Cat-Eyehybrid baklyktor med
LED-teknik.

Kvalitetslås med
stabil regel.

5

ROBUST
Det serietillverkade
GFK-taket är extra
hagelsäkert.

6

SÄKERHET
Med AKSsäkerhetskoppling
och stabilisator.

SÜDWIND EXCLUSIVE VARIANTER

OMBONAD

SÜDWIND
EXCLUSIVE
450 FU

SÜDWIND
EXCLUSIVE
500 FU

Från 450 FU till 750 UFK. Alla KNAUS SÜDWIND EXCLUSIVE har något gemensamt.
Den eleganta och exklusiva inredningsdesignen ger en härlig ombonad känsla.

SÜDWIND
EXCLUSIVE
580 EU

SÜDWIND
EXCLUSIVE
580 UF

SÜDWIND
EXCLUSIVE
590 UE

SÜDWIND
EXCLUSIVE
590 UK

SÜDWIND
EXCLUSIVE
650 UDF

KNAUS INSIKT

WEBBINFO

Silvia Peterhansl – slutkontroll KNAUS husvagnar.
Jag har varit medlem i den stora KNAUS-familjen i
26 år och njuter varje dag av äkta semesterkänslor.
Först när jag har sagt okej släpper vi iväg
husvagnen till dig. Och självklart i allra bästa
KNAUST-kvalitet.

Alla finesser på en gång! Har vi väckt
ditt intresse? Så bra. Mer uppgifter om
KNAUS SÜDWIND EXCLUSIVE hittar
du på www.bergholm.com eller
genom att skanna den här QR-koden.

SÜDWIND
EXCLUSIVE
750 UFK
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SÜDWIND EXCLUSIVE BOYTA

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

LYXIGT

SUVERÄNT

ELEGANT

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

Suveränt. Ljust och fräscht med stabila möbler i vacker design och effektiv
ventilation. Dessutom många detaljer i konstläder vars kvalitet på hantverket
saknar motstycke.

Genomgående högklassig möbeldesign med vackra metallinslag.

SÜDWIND EXCLUSIVE 580 EU . ACTIVE ROCK

BO
BÄTTRE

Det är skönt att få tillbringa semestern i lyxig miljö. Och det är ännu bättre när man kan ta den med
sig överallt. Från högglansytorna i köket till bordskanten i ädelträ och de många applikationerna i
konstläder på de underbara soffdynorna.
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ETT DRÖMKÖK
ATT TA MED

Nöjet börjar redan i köket. När vi planerade köket i Exclusive och alla detaljer vattnades det i munnen.
Smarta och eleganta lösningar som till exempel de fullt utdragbra lådorna och den stora köksbänken med
den härliga blanka som kommer att se ny ut även efter många års användning.

SÜDWIND EXCLUSIVE MATLAGNING

KÖKSALTERNATIV

LYSANDE
Strålande utsikter. Den djupa rostfria
diskhon med elegant armatur.

Z.B. SÜDWIND EXCLUSIVE 750 UFK

STÄMNINGSFULLT

PRAKTISKT

Tack vare den smarta placeringen
ger LED-belysningen stämning och
mycket ljus i lådorna.

Lådorna som dras ut helt och har
soft-close-funktion gör matlagningen
till en barnlek.

STORT

Självklart har vårt flaggskepp 750 UFK också ett
extra stort kök.
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SÜDWIND EXCLUSIVE 580 EU . ACTIVE ROCK

SOV BRA, SÅ BLIR
ALLT BRA

God sömn är viktig. Huvud- och sidodelar är stoppade med skum och snyggt klädda med konstläder.
Beroende på planlösningen ger ett magnifikt panoramafönster mycket naturligt ljus. Egentligen är det
synd att man oftast inte har ögonen öppna här.

SÜDWIND EXCLUSIVE SOVA

SÄNGALTERNATIV

REJÄL

SPÄNNANDE

Klättra, leka, sova. För barnen finns inget
härligare än våningssängar.

MYSIGT

Dubbelsängen sparar plats åt resten av
planlösningen.

Uppfällbara enkelsängar är en riktigt bra detalj. Därför är de också
standardutrustning i SÜDWIND EXCLUSIVE. Och för att allt ska fungera smidigt
och lätt har vi installerat rejäla gastrycksdämpare.

ERGONOMISK
Våra fantastiska kallskummadresser med 5 komfortzoner hör till det
absolut bästa man kan få i en husvagn. Och just därför hittar du dem förstås
även i SÜDWIND EXCLUSIVE.
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SÜDWIND EXCLUSIVE KROPPSVÅRD

BADRUMSALTERNATIV

LEKFULLT
Z.B. SÜDWIND EXCLUSIVE 750 UFK

Gillar du det? Det gör vi också. Bevis: Den vackra tvättställsarmaturen med ett litet vattenfall. Mycket känsla för detaljerna.

RYMLIGT
Z.B. SÜDWIND EXCLUSIVE 750 UFK

Stort förvaringsutrymme i underskåpet. Vi tar tillvara på varje
vrå, så att du lekande lätt kan stuva in allt du vill ha med dig på
semestern.

LYSANDE
UTSIKTER
En bra dag startar med en bra morgon. Och badrummet i S
 üdwind
Exclusive ger alla förutsättningar. Massor av plats, rymliga hyllor och
förvaringsplatser och en elegant högglanspolerad yta runt handfatet.
Det är skönt att ta med sig ett drömbadrum vart man än åker.
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EUROSTAR

VÅR
DRÖMVAGN
Om man tänker sig en lyxyacht för vägen – då ska man tänka Knaus Eurostar. Här är det
lätt att det blir många superlativ. Med modern teknik och revolutionerande design sätter
vi en ny standard. 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 många imponerade och
nyfikna ögonkast.

CARAVISIO Grundriss

lyxig interiör

LFI-formdelar

automotives Design
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EUROSTAR FINESSER

FÖREGÅNGARE

Det bästa av allt. Så enkelt var mottot när vi utvecklade KNAUS EUROSTAR.
Och vi är helt övertygade om att det har lönat sig.
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INTEGRERAT

ELEGANT

INSPIRERAT

LÄTT

INNOVATIVT

FUNKTIONELLT

LFI-komponenterna
ger extra sköna linjer.

Perfekt integrerade
bakljus. Givetvis med
LED-teknik.

Dynamiska linjer
inspirerade av
personbilsindustrin.

Aluminiumfälgarna är
snygga att se på och
ökar körglädjen.

Trycka fast i stället för
att klistra. 3D-effekt
med fri desing.

En husvagn med
bagagelucka.
Så praktiskt.

EUROSTAR VARIANTER

FÖRSTKLASSIG

En husvagn som har allt utom kompromisser. Det är KNAUS EUROSTAR.
Med den revolutionerande planlösningen CARAVISIO och en fantastisk design.

EUROSTAR
650 ES

KNAUS INSIKT

WEBBINFO

Michael Traxinger – KNAUS kvalitetssäkring. För
mig är KNAUS kvalitet, tradition och framgång.
Och jag är stolt över att jag får bidra till det. Min
uppgift är att ge dig en husvagn som sätter en ny
standard vad gäller materialkvalitet och finish.

Alla finesser på en gång! Har vi väckt
ditt intresse? Så bra. Mer uppgifter
om KNAUS EUROSTAR hittar du på
www.bergholm.com eller genom att
skanna den här QR-koden.
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EUROSTAR 650 ES . AMBIENCE

ETT VARDAGSRUM
ATT TA MED SIG

På KNAUS EUROSTAR är allt i absolut toppklass. Med så mycket lyx är det inte längre en fråga om
vad du egentligen behöver, utan om vad du vill ha. Kanske ställer ditt nya hem snart mycket av det
du tidigare har i skuggan.

EUROSTAR BOYTA

INTELLIGENT

UNDERHÅLLANDE

Smart panel för individuell styrning
och dimning av belysningen.

Dubbeldin-radio med CD och USB för
det perfekta semesterljudet. Givetvis
även från din smartphone.

EUROSTAR 650 ES . AMBIENCE

ELEGANT

INTELLIGENT

Vackert trägolv ger en lyxig båtkänsla. I KNAUS EUROSTAR finns många
fina detaljer och finesser. Men inga kompromisser.

Äntligen slipper navigatören röja undan på bordet när det är dags att äta. Tack vare
det vridbara ryggstödet förvandlas förvaringsplatsen bredvid soffan enkelt till en
praktisk sekretär.
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EUROSTAR MATLAGNING

RYMLIGT
Tack vare rejäla förvaringsutrymmen får du plats med allt du vill ha med
dig på resan. Luckorna är tillverkade av kvalitetsmaterial och hålls uppe av
extra hållare.

PRAKTISKT

SNYGGT

INNOVATIVT

För oss räcker det inte med att det
är snyggt. Den extra stora och djupa
diskhon är mycket praktisk.

Köksfönstret är helt infodrat.
Det ser inte bara fantastiskt ut, det
är dessutom väldigt lättskött.

Laga mat som hemma. Nej, bättre än hemma. Tack vare det effektiva
induktionsfältet och spin-flow-spisen kan alla önskemål uppfyllas. Du behöver bara
laga maten.

ETT SUVERÄNT KÖK
PÅ RESAN

I EUROSTAR 650 ES är god smak standard. Och det med råge, för det här
köket tål verkligen att visas upp. Den robusta ytan av exklusivt kompositmaterial
är väldigt lätt att hålla ren.
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EUROSTAR 650 ES . AMBIENCE

SOM EN
DRÖM

Enkelsängarna i CARAVISIO-stil är ett verkligt blickfång, liksom belysningen, de snygga
förvaringsplatserna och de minimalistiska, eleganta vita fronterna på överskåpen. Kort sagt: i det här
drömsovrummet är all design verkligen genomtänkt.

EUROSTAR SOVA

ELEGANT
Praktiska läslampor med flexibelt
fäste som kan ställas in som du
vill ha dem.

UNDERBART

ERGONOMISK

Suverän sovkomfort är en självklarhet hos oss. Men de reglerbara huvudändarna är en nyhet. Det ger sängarna en avspänd
vardagsrumskaraktär på dagen och skapar ett perfekt ställe att koppla av. Det är så ett sovrum ska vara.

Kallskummadrass med 5
komfortzoner och under den en
kvalitetsbotten av träribbor.
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FORMSKÖN
Den eleganta armaturen är bara en av otaliga finesser i det här
drömbadrummet. Även förvaringsfacken tål att visas upp. De är snyggt
integrerade i väggen och har indirekt belysning.

ELEGANT

LYXIGT

Avloppet är integrerat i handfatet.
Utsökt design in i minsta detalj.

Vi har integrerat belysningen i spegeln.
Helt enkelt för att det ser snyggt ut.

EUROSTAR KROPPSVÅRD

ETT BADRUM SOM
ÄR LIKA BRA SOM
HEMMA
Hur ska egentligen det perfekta badrummet för resan se ut?
Det ska vara supersnyggt, ha mycket förvaringsutrymme och
en stor skön dusch. Dessutom ska det ge rörelsefrihet och
innehålla exklusiva material och många praktiska detaljer.
Bra, då har vi gjort allt rätt.
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KNAUS MATERIAL

FÖR ALLA
SMAKER

KNAUS SPORT

KNAUS SÜDWIND

KNAUS SÜDWIND EXCLUSIVE

DYNOR

DYNOR

DYNOR

Inredningen skapar atmosfären i din nya KNAUS-husvagn.
Och eftersom varje människa alla har sin egen personliga
smak, finns det många alternativ att välja mellan.

ENERGY

PEPITA

STRUCTURE

PULSE

MOCCA

VANILLA CREAM

CARBON

STONE

Samtliga håller hög kvalitet och har perfekt finish, och
dessutom ACTIVE LINE som imponerar med sin smutsavvisande specialväv. Att spilla lite rödvin är ingen fara längre.
Och det är inte något vi bara säger, för vi har redan testat.

Våra tyger är:

KNAUS LIFESTYLE DYNOR

Certifierade enligt Ökotex-Standard 100
Allergitestade
Andningsaktiva
Hudvänliga
Tåliga och lättskötta

PETROL

Testade för hög färgäkthet

10.0.85090Hohenstein

*Snittet på dynorna beror på modell.

KNAUS EUROSTAR

KNAUS SPORT&FUN

DYNOR

DYNOR*

AMBIENCE

PETROL FUN

FRESH MINT

STRIPES

FRESH MINT

KNAUS DESEO DYNOR*

CRISS CROSS

HIGH TECH TEXTILIER

ACTIVE LINE*

Active line textilier är vatten- och oljefrånstötande och
mycket lätt att hålla rena. Olika vätskor tränger
inte in och de flesta fläckar kan enkelt tas bort med en
fuktig trasa.
ACTIVE ROCK

SPORT
SÜDWIND
SÜDWIND EXCLUSIVE
DESEO
SPORT&FUN

ACTIVE NAVY

SPORT
SÜDWIND
SÜDWIND EXCLUSIVE
DESEO

LAS VEGAS

SÜDWIND EXCLUSIVE

Antibakteriell

Står emot
fläckar

Vatten- och
oljefrånstötande

Enkel
skötsel

Andas
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KNAUS PLANLÖSNINGAR

DESEO/
PLUS

SPORT

DESEO 400 LKK

SPORT 400 LK

SPORT 500 FDK

SPORT 650 UDF

DESEO 400 Transport

SPORT 400 QD

SPORT 500 FU

SPORT 700 UFK

SPORT 420 QD

SPORT 500 QDK

SPORT 450 FU

SPORT 550 FSK

SPORT 460 EU

SPORT 580 FUS

SPORT 500 EU

SPORT 580 QS

SPORT&FUN

SPORT&FUN 480 QL

***

***

LIFESTYLE

SPORT 750 FKU

LIFESTYLE 550 LK

EUROSTAR

SÜDWIND
EXCLUSIVE

SÜDWIND

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 500 FSK

SÜDWIND EXCLUSIVE 450 FU

SÜDWIND EXCLUSIVE 590 UE

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 580 EU

SÜDWIND EXCLUSIVE 500 FU

SÜDWIND EXCLUSIVE 590 UK

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 580 FSK

SÜDWIND EXCLUSIVE 580 EU

SÜDWIND EXCLUSIVE 650 UDF

SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND EXCLUSIVE 580 UF

SÜDWIND EXCLUSIVE 750 UFK

SÜDWIND 500 FU

SÜDWIND 590 FUS

SÜDWIND 500 FDK

SÜDWIND 700 EU

SÜDWIND 500 FVU

SÜDWIND 750 UFK

EUROSTAR 650 ES
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CHECKLISTA
HUSVAGNAR
På över 100 sidor berättar vi för dig
att vi bygger enastående husvagnar

KONSTRUKTION

KÖRKOMFORT

TEKNIK

Glasfiberförstärkt plast
så att taket och underredet
på din husvagn alltid är
perfekt skyddade.

Hydrauliska stötdämpare
för ökad körkomfort och
säkerhet i alla våra husvagnsmodeller.

LED-belysning inne för
mindre strömförbrukning
och modernt utseende.

Intelligent lättkonstruktion
med högteknologiska
material och modernaste
fogningsteknik.

Bredspårigt chassi
för bättre väghållning och
stabilitet och säkerhet på
vägen.

LED-bakljus med fiberoptikteknik och ett talande
namn: Cat-Eye-hybrid.

Pro.tec-profil, perfekt
sammanfogning av tak-sidvägg, skyddat av stabil
aluminium.

AKS-säkerhetskoppling med
stabilisator, torsionsfjädrad
axel och extra lång dragstång
som standard.

Vintertåligt eftersom alla
våra ledningar placeras
frostsäkert.

och på sista sidan råder vi dig ändå
att jämföra. För vi vill att du ska ha
en bra känsla med dig på vägen. Vi
vill att du ska veta att du alltid får
den bästa husvagnen till det bästa
priset hos KNAUS. Och att vi inte
bara använder huvudet, utan mer
därtill.

BOYTA

MATLAGNING

SOVA

KROPPSVÅRD

Ergonomiska sittdynor
med kärna av kallskum och
effektivt fläckskydd.

Extradjup diskho, så att
även höga kastruller kan
fyllas och diskas bekvämt.

Kallskummadresser med
5 komfort-zoner ger skön
sömn på alla resmål.

Vridbar toalett för mer
plats och rörelsefrihet i
badrummet.

Integrerad inredning för
unik kvalitet och stabilitet
in i minsta detalj.

Lådor med soft-closefunktion som stängs
automatiskt och kan dras ut
helt. Självklart i hushållskvalitet.

Indirekt belysning för
stämningsfull miljö och
mysig atmosfär.

Massor av förvaringsplats,
så att du kan stuva in allt
bekvämt och ordentligt.

Ventilerade förvaringsskåp
för att motverka kondensbildning och för optimalt
inomhusklimat.

Extra stora arbetsytor
genom perfekt fördelning
mellan spis, diskho och
exklusiv inredning.

Ribbotten med punktelastisk underfjädring för
utmärkt ergonomi.

Armaturer i förkromat
rostfritt stål, i hushållskvalitet för bästa komfort på
resan.

Din auktoriserade KNAUS-återförsäljare ser fram emot ditt besök!

Bli medlem i KNAUS nätgemenskap
och kommunicera med oss:
facebook.knaus.de
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