
SPORT&FUN 
BLACK SELECTION

SPORT&FUN BLACK SELECTION HÖJDPUNKTER 
 Mer information på  

www.knaus.se 

  AL-KO VARIO X-chassi i lättviktskonstruktion 
för viktminskning på upp till 30%  
(jmf. med ett standardchassi)

  Dynamisk exteriördesign med subtil BLACK 
SELECTION grafik

 Högklassigt kolfiberutseende

 Mörka bakljus

  Svarta takräcken och bakre stege

  17" aluminiumfälgar i Titan lackerade  
i exklusiv KNAUS-design

  Sidoväggar i slät plåt

  Högkvalitativ inredning med kraftiga  
ytor i rostfritt stål-utseende

 Modern klädsel GREY STRIPES

 Insektsdörr

 Förtältsbelysning bak med LED-teknik

  Vattenfilter system ”BWT - BEST CAMP mini“

 Kraftiga stödben

  Stödhjul med kultrycksindikator

 Servicelucka vänster fram (100 cm x 120 cm)

 Viktökning från 1 300 till 1 400/1 500 kg*

  Kassettrullgardin med  
mörkläggning för badrumsfönstret

 Kombinerat externt uttag (El + TV)

 Extra 230V uttag i köket

 Rökdetektor

  Taklucka (HEKI II Seitz)

 TRUMA MonoControl CS inkl. gasfilter

 Rullbar avloppstank 25 liter, mobil

 Dragstångstäckning

 AL-KO AAA Premium Broms

Alla priser i SEK och inkluderar 25% moms.

Extrautrustning och komplett standardutrustning  
hittar du i Knaus Husvasgnar Prislista 2020.

Pris:  

299 900,-
* Viktuppgradering (VARIO X chassi)  

från 1 500 kg till 1 600/1 700 kg  
möjligt mot en extra kostnad.

Som trendsättare och framgångsmodell övertygar SPORT & FUN nu med 
BLACK SELECTION. Ett grymt utseende till ett riktigt bra pris. En legend i över 
20 år och nu som BLACK SELECTION gör denna till ett riktigt samlarobjekt:
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Art.-N
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SPORT&FUN BLACK SELECTION

Totallängd cm 625

Nyttolängd cm 480

Bredd cm (yttre/inre) 232 / 216

Höjd cm (yttre/inre) 257 / 196
Dörr bak cm (B x H) 97 x 172

*  Viktig information och förklaringar på priser och 
tekonologi hittar du i Knaus Husvagnar prislista 2020.

Vi förbehåller oss rätten till ev. färgkorrigeringar eller 
ändringar av utrustningen. (Juli 2019)

1.  Design. Genom kombinationen av ett 
klart, avskalat färgkoncept och modern 
belysning med klädseln GREY STRIPES, 
blandas harmoni med fräck design.

2.  Smaklig måltid. Det fullt utrustade 
köket övertygar med praktiska detaljer 
och tåliga CPL ytor i hög kvalitet och 
rostfritt-stål-utseende.

3.  Stora transportmöjligheter. Tack vare 
förvaringsutrymmet under sängen på 
framsidan eller kombinationen av den 
stora bakluckan med monteringssats 
för MC (tillval), kan du lätt lasta och 
transportera din cykel eller motorcykel.

BO

SOVA

TRANSPORT

liknande bild


