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ÖVERSIKT HUSVAGNAR

 Sovplatser*

 Sittplatser

 Enkelsängar

 Tvärställd säng 

 3/4-säng

 Queen size-säng

SÄNGVARIANTER

 Barnsängar

 Bäddsoffa

 Uppfällbar säng

 Nedfällbar säng

 Gästsäng
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Video tillgänglig
youtube.knaus.com

360° bild
www.knaus.com

KNAUS ÖVERSIKT & FILOSOFI

Din frihet är vår filosofi. Vi på KNAUS strävar sedan 1960 efter att 
skapa oförglömliga semsterögonblick. Med vår erfarenhet och modet 
att gå nya vägar förenar vi gammalt och nytt. Under produktionen 
satsar vi på tysk hantverkstradition, under utvecklingen av nya 
husbilar väljer vi toppmoderna tekniker för konstruktion och 
tillverkning. Den här kombinationen av beprövad teknik och 
innovativa idéer gör oss till ett av de mest framgångsrika företagen i 
branschen. Och vi sätter alltid kunden först.

MODELLBETECKNING

Sittgrupp 
D Dinett 
L L-sittgrupp 
S Salong-sittgrupp
U U-sittgrupp

Säng
E Enkelsängar 
F 3/4-säng
Q Tvärställd säng  
X Queen size-säng 

Varianter 
B Badrum
K Barnrum
P Panoramakök
TR Transport

NEWNEW

VAD SOM FÖR OSS SAMMAN OCH 
TILLSAMMANS TAR OSS TILL MÅLET
Vi är glada att få vara en del av din resa. Att vi får erbjuda ett hem till dina 
semestermål och drömmar. Och att du med KNAUS nästan överallt på jorden 
och på de mest olika semestervägar har en reskamrat som ger dig den sköna 
känslan av att ha kommit fram. Med våra produkter kan du njuta av oberoende, 
flexibilitet och individualitet i den för oss säkraste och bästa reseformen. Varje 
KNAUS-fordon är också resultatet av en stark gemenskap. Tillsammans med 
dig, vår motiverade personal, professionella partners och underleverantörer 
samt ett starkt nätverk av återförsäljare och serviceverkstäder skapar vi med var 
och en av våra produkter frihet som berör.

Följ med oss på resan! Och upptäck friheten på ditt sätt! Hitta din perfekta 
reskamrat här och få reda på vad som är så speciellt med KNAUS-fordon. 

Konfigurator på  
configurator.knaus.com/se

*  Observera att antalet angivna sovplatser kan inkludera sängar för både vuxna och barn. Sängarna har inte samma dimensioner. Vi rekommenderar därför att du pratar med 
din KNAUS återförsäljare angående måtten på de sängar som finns i fordonet så att du kan bestämma om de är lämpliga för den beläggning (vuxna / barn) du tänker ha.

Alla uppgifter som delvis innehåller extrautrustning kan fås mot ett pristillägg.
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Bakom varje KNAUS står ett starkt team. Många av våra medarbetare 
är själva passionerade KNAUS-förare & -semesterfirare. Deras många 
personliga erfarenheter leder tillsammans med våra kunders erfarenheter 
till att våra produkter ständigt optimeras och utvecklas. I vart och ett av 
våra fordon finns också precisionen från de passionerade medarbetare 
som arbetar i våra toppmoderna fabriker samt komponenter från våra 
tillförlitliga partners och den rika erfarenhet som 60 år på vägarna ger.

Vår rika erfarenhet. Vi vet var vi 
kommer ifrån och har aldrig glömt 
den vision som Helmut Knaus år 
1960 grundade Knaus KG på: Med 
KNAUS-fordon ska alla kunna 
förverkliga drömmen om fri och 
obunden semesterglädje. Denna 
princip är precis lika sann idag som för 60 år sedan och är 
ledstjärnan för alla våra beslut och produktutvecklingar. På 
Helmus Knaus 100- årsdag, vilken sammanfaller med 60- 
årsjubileet för märket KNAUS, kan vi stolt blicka tillbaka 
och framför allt tacka alla dem som varit med oss hela 
vägen: Våra trogna kunder! Tack för förtroendet! Du kan 
läsa mer om vår historia på  www.knaus.com/history

Vår present till dig inför det stora 

jubileet: De attraktiva och sp
ecialutformade 

jubileumsmodellerna 60 YEARS med en 

rad extra funktion
er till fantastiska p

riser.

NEW

KNAUS FÖRETAG & HISTORIA
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Toppmodern produktion. I Jandelsbrunn i 
Niederbayern finns vår största fabrik och vårt 
utvecklingscenter. Här utvecklar våra arbetslag nya 
fordon, testar innovativ teknik och skapar gång på 
gång revolutionära nyheter som vi ser som sporrar 
för hela Caravaning-branschen. När en prototyp 
uppfyller våra högt ställda krav och har klarat alla 
tester börjar serieproduktionen. Här har vi ytterligare 
två toppmoderna fabriker: En i Mottgers i tyska 
Hessen och en i Nagyoroszi i Ungern. Tack vare 
moderna produktionslinor har vi mycket effektiva 
processer som gör det möjligt för oss att reagera 
flexibelt på ny teknik och nya produktionsmetoder. 
Denna effektivitet gör att vi, bland annat, kan erbjuda 
dig ett unikt mervärde för pengarna och göra det 
möjligt för alla att förverkliga drömmen om en 
semester i fullständig frihet.

Passionerad produktion. Vi investerar fortlöpande 
i våra fabriker och framför allt i våra över 2 900 
medarbetare i hela koncernen. Många av 
dem har redan varit med oss i över 30 år. Våra 
produktionslinor är utformade för att kunna anpassas 
till medarbetarnas individuella behov. Hos oss går 
människan först. Förtroende, respekt och ett starkt 
samarbete utmärker vårt team. Som en förstklassig 
arbetsgivare välkomnar vi gärna nya ”semesterfirare” 
och bedriver utbildningar inom olika yrken.
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Nytänkande på alla nivåer. Hos KNAUS står hjulen 
aldrig stilla. Det bästa exemplet på vår pionjärsanda: De 
revolutionerande teknikerna och vägledande materialen 
som vi utvecklat inom ramen för MissionTec. Den 
patenterade FibreFrame och UltraLight-lättviktsmaterialen 
visade oss under utvecklingen av TRAVELINO vad som 
är möjligt gällande lätthet, flexibilitet och hållbarhet och 
banade väg för nyutvecklingen av DESEO. Det vi lärde oss 
då tar vi med oss in i alla nya konstruktioner och ger unika 
optimeringsmöjligheter för våra produkter. Oavsett om det 
handlar om konsekventa lättviktskonstruktioner, högsta 
möjliga fordonsstabilitet eller hittills oanvänd teknik: Vid alla 
våra studier och innovationer har vi alltid samma vision − att 
erbjuda dig det bästa av det bästa.

Framtiden börjar nu. THE MISSION är uppdraget, modet 
och målsättningen att revolutionera framtiden inom 
fritidsfordonsbranschen. Vår innovativa teknik ska ständigt 
vidareutvecklas tills vi har revolutionerat var och en av våra 
modeller och stolt kan säga: MISSION completed. För vi vill 
inte bara leva upp till dina förväntningar, utan överträffa dem. Vi vill ständigt 
överraska dig med nya idéer och ligga ett steg före standardtekniken.

KNAUS MissionTec & utvecklingspartners 

Under de senaste åren har vi tagit fram en rad innovativa lösningar 

och gång på gång bekräftat vår roll som pionjär inom branschen:

PowerAxle. Fjäderlätt chassiteknik & ett betydande steg i riktning 

mot hybrid- och e-mobilitet inom husvagnssektorn. Som konsekvent 

vidareutveckling kombinerar VARIO X-chassit tack vare sin bioniska 

form kompromisslös lätthet i konstruktionen med enastående 

stabilitet och tålighet samt optimala köregenskaper. 

FibreFrame. Den självbärande ramen öppnar upp helt nya möjligheter 

och ger en ny flexibilitet vad gäller planlösning & rumsutformning.

Anslutningsteknik. Vid utvecklingen av RevolutionCube-tekniken 

använde vi med EPP ett innovativt material som är extremt lätt, 

stabilt och tåligt. Med hjälp av ultraljudsteknik binds så kallade 

KALTSCHMELZ®-pluggar ihop med det bärande lättviktsmaterialet.

Läs mer på:  mission.knaus.com
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KNAUS UTVECKLING

Du kan läsa mer 
om våra innovationer 

på 

knaustabbert.de/innovation-en  

48-volts elsystem ombord. En viktig milstolpe 
på vägen mot oberoende energiförsörjning 
och nyskapande elektriska komponenter: Ett 
48-voltsnät ombord gör det möjligt att under 
längre tid eller samtidigt kunna använda elektriska 
apparater såsom en klimatanläggning, ett rymligt 
kylskåp, ett elvärmesystem eller andra enheter 
med en hög elförbrukning utan att omedelbart 
behöva ansluta till det allmänna elnätet. På så vis 
möjliggörs ett mer oberoende och spontanare 
resande. Dessutom kan du avsevärt minska eller 
till stor del ersätta energiförsörjningen via gas. 
Bärbara batterier som laddas via regenerering 
eller är multifunktionella i sin funktion bidrar 
också till ett mer oberoende husvagnsliv.
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SPORT&FUNDESEO

400 TR X 2-4 5 S O 1-2 480 QL X X 4 4 S S 1

från sidan 52från sidan 36

Om du väljer motorcykelhållare (till
val) får du den 

praktiska sittbänken
 som är vikbar.

DEN FLEXIBLA

Mer information på:  

www.knaus.se  

TEKNISKA DATA

Planlösningar 1

Tillåten totalvikt kg 1.500 - 2.000

Längd cm (min/max) 599

Nyttolängd cm (min/max) 402

Bredd cm (yttre/inre) 230 / 216

Höjd cm (yttre/inre) 258 / 196

Instegsdörr (standard) STYLE

Instegsdörr (tillval) STYLE PLUS

Fotograferad planlösning i denna katalog: 400 TR

 2 personer    Barnfamilj    Familj med större barn eller sällskap på fyra vuxna

Vilka är ni? Vilka är ni?Vad söker ni? Vad söker ni? LastaLasta

Mer information på:  

www.knaus.se 

TEKNISKA DATA

Planlösningar 1

Tillåten totalvikt kg 1.300 - 1.700

Längd cm (min/max) 625

Nyttolängd cm (min/max) 480

Bredd cm (yttre/inre) 232 / 216

Höjd cm (yttre/inre) 257 / 196

Instegsdörr (standard) STYLE

Instegsdörr (tillval) --

Förvaringsutymme garage fram cm 160 x 216

Fotograferad planlösning i denna katalog: 480 QL

DEN PRAKTISKA

S = Standard O = Tillval  floorplanfinder.knaus.com

Finns även i specialutförande.

Med DESEO kan du i en 
handvändning flexibelt ställa om 
från transport till boende. Den 
unika konstruktionen möjliggör 
en mycket varierad användning 
av utrymmet så att du till och 
med bekvämt kan transportera 
två motorcyklar. Väl framme på 
resmålet erbjuder DESEO högsta 
boendekomfort och en unik 
känsla av rymd.

För alla som behöver obegränsat 
med förvaringsutrymme är 
SPORT&FUN förstahandsvalet. I 
det enorma frontgaraget kan du 
packa stora mängder bagage och 
ända behålla överblicken. Den stora 
bakdörren och takräcket och stegen 
är en stor fördel särskilt för aktiva 
semesterfirare. Här kan du säkert 
och bekvämt lasta även större sport- 
och fritidsutrustning.
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E KNAUS MODELLER & PLANLÖSNINGSGUIDE
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SPORT

400 LK X 4-5 4 O S S

400 QD X 3 4 S S

420 QD X 3 4 S S

450 FU X 4 4 S S

460 EU X 3 4 S S

500 EU X 4 4 S S

500 FU X 4 4 S S

500 KD X 4-6 5 S S O

500 QDK X 4-6 6 S S O

500 UF X 4 4 S S

540 FDK X 4-6 6 S S O

540 UE X 4 4 S S

550 FSK X 4-6 6 S S O

580 QS X 4-6 6 S S O

650 UDF X X X 5-6 6 S O S

15 rätt: De här planlösningar
na gör 

alla till vinnare.

från sidan 68
DEN MÅNGSIDIGA

Mer information på:  

www.knaus.se  

TEKNISKA DATA

Planlösningar 15

Tillåten totalvikt kg 1.100 - 1.800

Längd cm (min/max) 599 / 861

Nyttolängd cm (min/max) 400 / 660

Bredd cm (yttre/inre) 232 - 250 / 216 - 234

Höjd cm (yttre/inre) 257 / 196

Instegsdörr (standard) STYLE

Instegsdörr (tillval) STYLE PLUS

Fotograferad planlösning i denna katalog: 500 EU, 500 FU, 500 UF,

500 KD, 540 FDK

 2 personer    Barnfamilj    Familj med större barn eller sällskap på fyra vuxna

Vilka är ni? Vad söker ni?

S = Standard O = Tillval  floorplanfinder.knaus.com

Lasta

Oavsett om du är 
en naturälskande 
ensamresenär, om ni är 
ett par som älskar att 
upptäcka nya platser 
eller en storfamilj: SPORT 
erbjuder en enorm 
mångfald av planlösningar 
och unikt mycket fordon 
för pengarna så att alla 
har chansen att förverkliga 
sina semesterdrömmar. Högsta 
boendekomfort & praktiska detaljer ingår 
givetvis också.

Finns även i specialutförande.
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SÜDWIND

420 QD X 3 3 S S

450 FU X 4 4 S S

460 EU X 3 4 S S

500 EU X 4 4 S S

500 FU X 4 4 S S

500 UF X 4 4 S S

500 PF X 3 4 S S

500 QDK X X 5-6 6 S S O

540 UE X 3 4 S S

540 FDK X X 5-6 6 S S O

550 FSK X X 5-6 6 S S O

580 UE X X 4 4 S S

580 QS X X 5-6 5 S S O

650 PXB X 3 4 S S

650 PEB X 3 4 S S

750 UDF X X 7-8 8 S S O O

från sidan 82HUSVAGNSIKONEN

16 smarta planlösningar 
varav 

3 är utrustade med frontkök.

Mer information på:  

www.knaus.se  

TEKNISKA DATA

Planlösningar 16

Tillåten totalvikt kg 1.300 - 2.200

Längd cm (min/max) 643 / 947

Nyttolängd cm (min/max) 444 / 746

Bredd cm (yttre/inre) 232 - 250 / 216 - 234

Höjd cm (yttre/inre) 257 / 196

Instegsdörr (standard) KOMFORT

Instegsdörr (tillval) PREMIUM

Fotograferad planlösning i denna katalog: 450 FU, 540 UE, 540 FDK, 

580 QS, 650 PEB, 650 PXB

 2 personer    Barnfamilj    Familj med större barn eller sällskap på fyra vuxna

Vilka är ni? Vad söker ni?

NEW

  floorplanfinder.knaus.com

En av de första 
husvagnsmodellerna och än 
idag en riktig framgångssaga: 
SÜDWIND övertygar sedan 
nästan 60 år tillbaka ständigt 
med nya utrustningsdetaljer, 
innovativ teknik och 
designhöjdpunkter. Som en 
äkta ikon och med omfattande 
utrustning som 60 YEARS-
jubileumsmodell överträffar den sig 
detta år sig själv.

Finns även som 
jubileumsmodell.

S = Standard O = Tillval

Lasta
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SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION

580 UF X 4 5 S S

590 UK X X 6-8 7 S S S O

590 UE X 4-5 4 S S O

650 UDF X X 6 6 S S S

750 UFK X X 7-8 7 S S S

från sidan 96

KLIMATANPASSAD FÖR SKANDINAVIEN

NEW

Mer information på:  

www.knaus.se  

TEKNISKA DATA

Planlösningar 5

Tillåten totalvikt kg 1.700 - 2.500

Längd cm (min/max) 785 / 947

Nyttolängd cm (min/max) 568 / 746

Bredd cm (yttre/inre) 250 / 234

Höjd cm (yttre/inre) 257 / 196

Instegsdörr (standard) KOMFORT

Instegsdörr (tillval) PREMIUM

Fotograferad planlösning i denna katalog: 580 UF, 590 UK, 650 UDF

 2 personer    Barnfamilj    Familj med större barn eller sällskap på fyra vuxna

Vilka är ni? Vad söker ni?

S = Standard O = Tillval * Maxlast (kg)

Oavsett hur kallt &
 trist det är utom

hus: I SÜDWIND 

SCANDINAVIAN SELECTION har du tack vare 

golvvärme och andra standa
rdfeatures alltid en

 mysig plats 

att trivas på.

Lasta

  floorplanfinder.knaus.com

16 17|

Konstruktionen och utrustningen 
hos SÜDWIND SCANDINAVIAN 
SELECTION har anpassats speciellt 
till det nordeuropeiska klimatet. 
Med en rad highlights som standard, 
sin exklusiva design och fem 
genomtänkta planlösningar erbjuder 
den förstklassig trivsel och komfort – 
oavsett vart nästa resa går.

KNAUS MODELLER & PLANLÖSNINGSGUIDE
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BÄSTA TEKNIK FÖR ÅRETS 
HÄRLIGASTE TID
Bästa konstruktionen för 100 % reslust. Med våra 
husvagnar kommer du få det lite bättre. Detta 
säkerställs genom intelligent design, många innovativa 
och praktiska funktioner. Resultatet av detta 
garanterar en avkopplande semester.

 Du kan läsa mer om 

de exklusiva 17 " KNAUS-

aluminiumfälgarna på sidan 11
0. 

1. VELOCATE GPS TRACKER 3

Du är optimalt skyddad med GPS-positioneringssystemet (tillval). 
Spårningssystemet kräver lite ström och kan sända signaler upp till 
tre månader. Tack vare appen är det mycket lätt att använda. AGPS 
säkerställer en särskilt snabb positionsbestämning och en känslig 
GPS-antenn erbjuder den bästa mottagningen även i svåra miljöer.

2. ROBUST OCH HÅLLFAST TAK  
AV GLASFIBERARMERAD PLAST 1

All glasfiberarmerad plast är inte likadan. Hållfastheten varierar 
beroende på hur hög glashalten är. För maximalt hagelskydd 
har vi valt en höghållfast variant med nästan tre gånger så hög 
glasfiberandel som den i standard glasfiberarmerad plast.

3. STABIL PRO.TEC FRAME 2

Pro.Tec Frame är en extra massiv aluminiumprofilskena som 
förbinder sidoväggen samt den främre och bakre väggen och 
taket med varandra. Den förbättrar stabiliteten hos karossen och 
därmed hållbarheten hos hela fordonet. 2 tältskenor på båda sidor. 
Särskild höjdpunkt: i Pro.Tec Frame finns en inarbetad kammare för 
tätningsmassan. Massan kan alltså inte längre tränga ut vilket ger en 
snygg framtoning.

4.  KNAUS CATEYE evolution BAKLJUS 2

De nya bakljusen CATEYE evolution med tredimensionell lampgeo-
metri och dynamiska LED-blinkljus är en vidareutveckling av KNAUS 
unika mörkersignatur och förbättrar samtidigt trafiksäkerheten.

5. CENTRAL SERVICEBOX 2 & VATTENFILTER 3

Hela försörjningstekniken på ett centralt ställe. Via luckan i 
sidoväggen når du snabbt och enkelt alla viktiga delar. Det nya 
vattenfiltret är lättåtkomligt och lätt att installera samt att byta 
ut. Du hittar detaljerad information om serviceboxen på sida 23 och 
information om vatten- och filtreringssystemet på sida 24.

6. KNAUS TÄTHETSGARANTI*

Vi vet att våra produkter håller vad vi lovar. Alla husvagnar 
byggda av Knaus Tabbert GMBH har en Europatäckande 10-årig 
täthetsgaranti och 2 års fabriksgaranti via din Knaus-återförsäljare.

7. KLIMATANLÄGGNING PÅ TAKET 3

Under heta sommardagar sörjer vår tillvalsklimatanläggning för en 
behaglig temperatur inomhus. Den har dessutom en värmefunktion 
och kan avfukta inomhusluften. Takklimatanläggningen Dometic 
Freshjet 2200 (OEM) fördelar luften effektivt i olika riktningar tack 
vare en individuellt inställbar luftström och är försedd med bekväm 
fjärrstyrning.

1 Standard 2 Modellberoende 3 Tillval

* För husvagnar, husbilar, CUV: er av KNAUS ger vi dig en 10-årig täthetsgaranti 
på karosseriet, utöver din lagstadgade garanti, inom ramen för våra garantivillkor.
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1. DUSCHDRAPERI SOM BLIR SOM EN DUSCHKABIN 1, 3

Det är känt: det våta duschdraperiet i en husvagn söker ständigt 
kroppskontakt. Hos oss förhindras detta av en integrerad luftkammare 
som ger duschdraperiet form och håller det borta från kroppen. 

2. RESEAPOTEKET MEDIKIT 1

Halsbränna, huvudvärk, allergier: Sådant som egentligen helst vill slippa, 
särskilt på semestern. För att du ska vara förberedd ifall det värsta 
skulle hända ingår en MediKit-värdecheck i alla nya KNAUS-fordon. 
Värdechecken kan bekvämt lösas in online hos våra utlämningspartners* 
i utbyte mot ett praktiskt reseapotek. 

3. STÖDHJUL MED LASTINDIKATOR 3 
 

Det nya stödhjulet med lastindikator gör det enkelt att undvika 
fellastning. Här ser du den aktuella, vertikala belastningen direkt så 
att du vid behov kan åtgärda den.

4. OPTIMALT GASOLUTRYMME 1 
 

Den nya generationens gasfilter 3 från Truma filtrerar dessa rester 
ur gasen och avger dem till en filterpad. De samlas i en filterpad på 
filterkoppens botten, som är lätt att ersätta vid byte av flaskbyte. I 
motsats till den föregående modellen krävs inte längre något byte 
av filterpatronen. Gasfiltret från Truma 3 garanterar på så sätt en lång 
livslängd både för gasolanläggningen och alla gasdrivna enheter.

5. CYKELSTÄLL THULE CARAVAN SUPERB 3

Med en lastvikt på upp till 60 kg är cykelstället optimalt lämpad för 
två cyklar. Montering sker på dragstången och tack vare den låga 
plattformen har du tillgång till gasolutrymmet även när cyklarna är på.

6. SÄKERT ALKO-CHASSIS 1

Chassit på våra husvagnar är alltid varmförzinkat och ger därför 
ett särskilt skydd mot korrosion. Tack vare länkarmsaxlar och 
oljetrycksdämpare kör du både säkert och bekvämt.

7. AKS SPÅRSTABILISATOR 1  
& AL-KO AAA PREMIUM BROMS 3

Den standardmonterade AKS-spårstabilisatorn förhindrar 
krängningar och farliga sladdar. Och tack vare den självjusterande 
bromsen AL-KO AAA Premium bromsas husvagnen med optimal 
avstämning till dragfordonets bromsförlopp.

1 Standard 2 Modellberoende 3 Tillval

Från sida 28 kan du läsa om 

våra höga krav på s
ovkomfort och 

våra olika sängvaria
nter.

Starta semestern avslappnat och med bästa 
utrustning. Våra husvagnar har element som ökar 
bekvämligheten vid så väl transport som boende 
så att din semester blir fantastisk, från början till 
slut. Därför sätter vi lika stort värde på en AKS-
spårstabilisator som på sofistikerad gastillförsel.

K
VA

LI
TE

T

NEW

* En kupong för att lösa in läkemedelsuppsättningen bifogas fordonet. Läkemedelsuppsättningen innehåller läkemedel som måste köpas från ett apotek. Kupongen 
kan därför endast lösas in på det ansvariga MediKit-postorderapoteket på www.medikit.shop. Du kan också få mer information om din MediKit på www.medikit.shop.
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Vilka dörrvarianter som finns som standard och som tillval anges i översikten över modellserierna på sidan 10 och framåt.

UNIK SERVICEBOX

A.  Tankutloppsventil

B. Tömningsventiler

C. Strömanslutning

D.  Vattentank med rengöringsöppning 
Med utdragbar påfyllningshjälp och 
inbyggt uppsamlingskärl behöver du 
inte vara rädd för överfyllning.

E.  Praktiskt förvaringsutrymme  
(beroende på planlösning)

UTRUSTNING 1. STYLE 2. STYLE PLUS 3. KOMFORT 4. PREMIUM

Tätning mot slagregn (dubbeltätning)

Fönster inkl. mörkläggning -- --

Automatiskt stängningssystem -- --

Flerfunktionellt lås -- -- --

Dolda gångjärn -- -- --

2 Klädkrokar fast fest fällbara fällbara

Flerfunktionell kasse -- -- --

Inkl. papperskorg -- --

Paraplyställ -- -- --

KNAUS INSTEGSDÖRRAR & SERVICEBOX

En bra start på semestern med KNAUS husvagnar. Med 
våra olika instegsdörrar står hela världen öppen. För att hålla 
oönskat regn och rusk ute är alla instegsdörrar från KNAUS 
försedda med väderbeständig dubbeltätning. Varianterna 
KOMFORT och PREMIUM är dessutom utrustade med 
ett automatiskt stängningssystem och kan, beroende på 
planlösning, levereras i ett extra brett utförande.

med 600 mm och 700 mm 

bredd (beroende p
å planlösning).
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Ny och förbättrad 
låsmekanism.

KNAUS servicebox: Praktisk och central. Med den nyutvecklade serviceboxen 
styr du utlopps- och avluftningsventiler, tank och strömanslutning. Serviceboxen 
är snyggt integrerad i sidoväggen och ger dig snabb åtkomst till alla viktiga delar 
av husvagnens försörjningsteknik. I stället för att slösa tid på att leta eller utföra 
omständliga arbetsmoment är du snabbt klar och kan fortsätta koppla av.

Perfekt för mindre 
inköp: Den 
multifunktionella 
KNAUS-väskan.



24 25|

BWT BESTCAMP VATTENFILTER

Det högpresterande vattenfiltret ftån BWT är speciellt utvecklat för kraven på våra fritidsfordon. Det praktiska vattenfiltret 
lämnar inget att önska när det gäller hygien tack vare ultrafiltreringsmembranet. Mikroorganismer avlägsnas effektivt från 
färskvattnet. Detta gör det möjligt att producera hygieniskt perfekt vatten helt fritt från kemikalier.

Teknik i toppklass: Genom sitt mycket effektiva hålfibermembran uppnår vattenfiltret en enastående 
retentionshastighet för mikroorganismer> 99,9999% (log6). Den stora membranområdet säkerställer hög 
genomströmning och tack vare produktionen av helt livsmedelssäkra material kommer inga oönskade tillsatser i vattnet.

Praktisk tillämpning: En 8 mm ”John Guest” -kontakt garanterar en särskilt enkel, verktygslös installation. Detta 
säkerställer också att vattentillförseln ges även om inget ersättningsfilter är tillgängligt för närvarande.

Hälsosam njutning: Vattensystemet minimerar risken för bakterier från vattnet. Speciellt i riskfyllda områden visar 
filtret att det är ett användbart verktyg för förebyggande och aktivt bidrar till att skydda din hälsa.

Lätt att använda och byta filter

2. Installationen är särskilt lätt tack vare anslutningen 

och tydliga markeringar.

4. Om inget ersättningsfilter är tillgängligt, garanterar 

adaptern ytterligare vattenförsörjning.

1. För att kunna använda vattenfiltret i upp till 6 månader 

används den endast när fordonet överlämnas.

3. Från installationstillfället kan filtret lagras i upp till 6 

månader. En speciell knapp visar aktuell status.

KNAUS FÖRSÖRJNINGSTEKNIK

Ej möjligt på SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION.  (liknande bild)
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Förorenat vatten kan
 

förstöra din semesterglädje, 

men också skada din 
hälsa.

Att kunna laga mat och duscha 

med hygieniskt rent 
vatten är en av 

KNAUS normer för semesterglädje.

Vattenfilter från 

BWT är helt fritt 
från kemikalier.

Vårt filter gör din semester ännu bättre. Tyvärr är rent 
vatten inte något som är en självklarhet överallt, därför är det 
desto viktigare att du kan förse dig med rent vatten. Med det 
högpresterande filtersystemet från vår partner BWT har du 
de bästa förutsättningarna för rent och gott vatten.
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1. STABILA MJUKSTÄNGANDE 
FULLUTDRAG 2

Tack vare möjlighet att dra ut lådorna hela vägen 
kan de fyllas längst bak utan problem. De styrs 
exakt och stänger mjukt under fordonets fulla 
livslängd och förmodligen längre än så.

2. REPTÅLIGA HPL/CPL YTOR 1

High-Pressure-Laminate och Continuous-Pressure-
Laminate är laminat som framför allt används till 
den hårda belastningen i t.ex. kök. Den flerskiktade 
karossen produceras under mycket hårt tryck och 
förseglas med extra motståndskraftigt Decklayer. 
Detta gör våra arbets- och bordsplattor (alltid 
HPL) och inredningsfronter (modellbaserad CPL) 
extra reptåliga. 

3. EXKLUSIV INNERBELYSNING 3

Vi integrerar stämningsfulla ljuskoncept överallt där 
indirekt ljus ökar välbefinnandet. Men vi tänker även 
på den praktiska nyttan. Innerbelysningskenan under 
arbetsbänken i köket lyser exempelvis även över 
lådorna i öppet läge. Då hittar du korkskruven snabbt 
även på kvällen. Bakväggen i köket har en beklädnad 
i samma dekor som arbetsskivan. Beklädnaden 
fungerar som praktiskt stänkskydd och ger köksdelen 
ett harmoniskt helhetsintryck.

4. SOLID PLUGGTEKNIK 1

Våra möbler förbinds seriemässigt med en exklusiv 
pluggteknik. Det gör att vi uppnår en mycket hög 
noggrannhet och att den inbyggda inredningen blir 
betydligt mer stabil, något du kommer ha glädje 
av i många år.

1 Standard 2 Modellberoende 3 Tillval
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Vi bygger inga luftslott utan möbler som skapar 
bra rumsmiljö. Kraven som ställs på inredningen i 
våra husvagnar är enormt höga. Det räcker inte med 
tilltalande design och gott om förvaringsutrymme. 
Hållbarhet, robusta konstruktioner och teknik som 
begeistrar hela livet – det är våra riktmärken.

EXKLUSIV INTEGRERAD INREDNING 2

Luftcirkulation är en viktig förutsättning för ett 
angenämt och gott inomhusklimat.

Takskåp: 
De är särskilt stabilt konstruerade och monteras en bit 
från väggen. Resultatet: luften kan cirkulera obehindrat 
bakom dem, kondensvatten bildas inte i skåpen och 
dina kläder förblir torra och fräscha.

Köksenhet: 
Alla möbler har ventilation baktill så att uppvärmningen 
kan fungera optimalt. Den öppna konstruktionen för 
bakre ventilation ger perfekt cirkulation för varmluften 
och en behaglig värme i fordonet.
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1. UTMÄRKTA EVOPORE HRC MADRASSER 1  

 
30% lättare och 40% mindre minskning i hårdhet än jäm-
förbara kallskumsmadrasser. Inga fördjupningar uppstår 
ens om madrassen används endast på ena sidan. Våra 
5-zons EvoPore-madrasser (1a) ger dig inte bara högsta 
kvslitet på din sömn, utan har dessutom lång hållbarhet. 
Som tillval fnns en upp till 50 mm tjock WaterGelbäd-
dmadrass och en förstklassig ribbotten ännu lyxigare 
sovkomfort.

2. RIBBOTTEN 1 OCH KOMFORTFJÄDRING 3 
 

De flesta husvagnar levereras idag med ribbbotten för en 
riktigt skön sömn. Avståndet mellan spjärna ger optimal 
stabilitet och utmärkt ventilation. För extra komfort kan 
komfortfjädring väljas till som tillval (2b) .

3. BÄDDBREDDNING 2, 3

Naturligtvis vill vi få maximal mängd sovplats för dig. 
Särskilda detaljer som till exempel de exakt anpassade 
rullbäddarna och madrassinsatserna för enkelsängar bidrar 
till extra mycket sovplats.

4. FÖRVARINGSUTRYMMEN,  
EL-UTTAG OCH BELYSNING 2 

 
Läs lite mer, ladda din telefon över natten och ha dina glasö-
gonen nära till hands. Detta och mycket mer gör sovdelen 
till en mycket behaglig plats med dimbar belysning.

5. RUMSDELARE I TEXTIL 2  OCH SAMT  
VÄGGBEKLÄDNAD 2 

 
Med flera medresenärer eller större familjer är inte-
gritet en viktig faktor för en god natts sömn. Detta 
säkerställs av rumsdelare i textil. Tack vare den mjuka 
väggbeklädnaden är sovplatsen extra mysig.

1 Standard 2 Modellberoende 3 TillvalMed våra skräddarsyd
da 

madrassöverdras optim
eras 

sovkomforten (tillval).

Somna himmelsk och vakna avslappnad. För att du alltid ska få en 
bra start på en händelserik dag lägger vi högsta prioritet på designen 
av sovrummet. Vårt koncept innehåller högkvalitativa material, 
sofistikerade detaljer och anpassningsbara lösningar.

SO
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ENKELSÄNGAR

3/4 SÄNG

QUEEN SIZE-SÄNG

TVÄRSTÄLLD SÄNG

GÄSTSÄNG

Gästsäng Gästsäng 2

KNAUS SÄNGVARIANTER

1.  Våningssängarna med fallskydd ger en säker 
nattsömn. Under sängarna finns extra förva-
ringsutrymmen.

2.  Beroende på modell, kan en tredje säng väljas 
till som tillval. 

1.  Två våningssängar förvandlas i en handomvändning till extra 

förvaringsutrymme som bekvämt kan nås via garagedörren (tillval) . . .

2.  . . . eller genom en vinkling i andra riktningen, en bekväm soffa för 

avkoppling.

TILLVAL: MULTIFUNKTIONELL TREDJE VÅNINGSSÄNG (BÄNK, FÖRVARING, CYKEL GARAGE)

DRÖMLIKT! UPPTÄCK  
VÅRA SÄNGVARIANTER.SÄ
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BARNSÄNGAR *

Generös på alla sätt. På upp till 218 cm längd 
finns här plats för alla och tack vare utrullbar 
ribbotten med perfekt anpassade dynor (tillval) 
skapas snabbt en bekväm dubbelsäng.

Planlösningar: SPORT 460 EU, 500 EU, 540 UE, SÜDWIND 
460 EU, 500 EU, 540 UE, 580 UE, 650 PEB, SCANDINAVIAN 
SELECTION 590 UE

Dubbelt så bra. Tack vare den speciella 
rumsindelningen är queensbädden med 200 x 
144 cm liggande yta åtkomlig från båda sidor 
och har bekvämt insteg till badrummet i bak.

Planlösningar: SÜDWIND 650 PXB

Flexibelt och bekvämt. Sittgruppen kan lätt 
omvandlas till en bekväm säng om du har gäster 
som stanna över natten. (modellberoende)

BÄDDSOFFA
& UPPFÄLLBAR SÄNG

NEDFÄLLBAR
SÄNG *

exklusivt i DESEO.

Trivsam inbyggnad. Genom att utnyttja hela 
fordonsbredden används ytan särskilt effektivt 
och du får upp till 210 cm långa sängar.

Planlösningar: SPORT&FUN 480 QL, SPORT 400 QD,  
420 QD, 500 KD, 500 QDK, 580 QS, SÜDWIND 420 QD,  
500 QDK, 580 QS

Platssparande. Den längsgående sängen ger upp 

till 200 x 157 cm sovplatsyta. Den platseffektiva 

konstruktionen med badrum och säng bredvid 

varandra ger en trivsam inomhusyta.

Planlösningar: SPORT 450 FU, 500 FU, 500 UF, 540 FDK,  
550 FSK, 650 UDF, SÜDWIND 450 FU, 500 FU, 500 UF,  
500 PF, 540 FDK, 550 FSK, 750 UDF, SCANDINAVIAN 
SELECTION 580 UF, 590 UK, 650 UDF, 750 UFK

Unik variation. Ytan utnyttjas effektivt i 
DESEO med en hopfällbar bäddsoffa som 
standard (200 x 140 cm), som antingen 
kan användas som sittbänk eller bekväm 
dubbelsäng, och en praktisk uppfällbar säng 
som tillval (200 x 140 cm). 

Planlösningar: DESEO 400 TR

Nedfällbar säng som tillval. För att få en 
extra, flexibelt användbar sovplats kan en 
nedfällbar säng installeras ovanför dinetten. 
Den kan med några enkla handgrepp vid 
behov fällas ner från väggen.

Du kommer enkelt åt 

förvaringsutrymmet under 

våningssängen utifr
ån tack 

vare tillvalsluckan.

* Du hittar mer information om standard- och tillvalsutrustning i prislistan.
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LÄNGSGÅENDE
KÖK

KOMPAKT KÖK

KNAUS KÖKSVARIANTER

PANORAMA KÖK

KOMPAKT KÖK SÜDWIND 460 EU

LÄNGSGÅENDE KÖK SPORT SILVER SELECTION 540 FDK

PANORAMA KÖK SÜDWIND 650 PEB

PANORAMA KÖK

VINKEL KÖK

Matlagning med en enastående 
utsikt. I panoramaköket utnyttjas hela 
fordonsbredden, vilket maximerar 
förvaringsutrymmet och arbetsytan. 
Tack vare det enorma fönstret ovanför 
köksbänken uppstår en unik känsla 
av rymd. Beroende på planlösning har 
kylskåpet här en volym på upp till 177 liter 
och dubbelanslag så att det enkelt kan nås 
från köket eller vardagsrummet.

Planlösningar: SÜDWIND 500 PF, 650 PEB, 650 PXB
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VINKEL KÖK SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF

Tycker du att köket är det viktigaste rummet och har du svårt att 
njuta av semestern utan ett rymligt kylskåp? Eller hör du till dem 
som inte överlever utan en stadig frukost? Oavsett vilken typ du är 
så kommer du att kunna hitta din favorit bland våra köksvarianter. 
Och eftersom ett kök måste vara enormt slittåligt och uppfylla höga 
krav lägger vi stor vikt vid robusta arbetsytor och vitvaror av hög 
kvalitet. En genomtänkt utformning med korta vägar och mycket 
förvaringsutrymme hör till standardutrustningen i alla KNAUS-kök.

KÖKSVARIANTER HELT 
ENLIGT DIN SMAK

Ett under av förvaring. Kylskåpet installeras här separat 
bredvid köksbänken. På så vis kan hela utrymmet under 
köksbänken användas som förvaring och kylskåpet kan 
också vara väl tilltaget och rymma upp till 177 liter.  

Planlösningar: SPORT&FUN 480 QL, SPORT 500 KD, 500 QDK, 540 FDK, 
580 QS, 650 UDF, SÜDWIND 500 FU, 500 UF, 500 QDK, 540 UE, 540 FDK,  
550 FSK, 580 UE, 580 QS, 750 UDF, SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE, 590 
UK, 750 UFK

Utnyttja ytan perfekt. Tack vare den kompakta lösningen 
med kylskåpet inbyggt under köksbänken är detta kök 
särskilt platseffektivt. På så vis blir sikten fri åt alla håll och 
känslan av rymd maximeras. 

Planlösningar: DESEO 400 TR, SPORT 400 LK, 400 QD, 420 QD, 450 FU, 
460 EU, 500 UF, 500 EU, 500 FU, 540 UE, 550 FSK, SÜDWIND 420 QD,  
450 FU, 460 EU, 500 EU

Rymlig L-form. Med den vinkelformade förlängningen 
av köksbänken ut i rummet kan diskho och spis placeras 
i hörnet. Förutom extra mycket arbetsyta och förvaring 
skapar L-formen också ett modernt och trivsamt utseende. 
Kylskåpet är med sina 177 liter särskilt generöst tilltaget.

Planlösningar: SCANDINAVIAN SELECTION 580 UF, 650 UDF
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Perfekt utnyttjand
e av utrymmet och stort urval 

av badrum. All från kompakt badrum fram till 

enormt badrum bak med separat duschkabin.

BADRUMSVARIANT 5

BADRUMSVARIANT 6

BADRUMSVARIANT 7

BADRUMSVARIANT 4

BADRUMSVARIANT 2

BADRUMSVARIANT 3

BADRUMSVARIANT 1

BADRUMSVARIANT 8

KNAUS BADRUMSVARIANTER

Universellt och genomtänkt. Extra praktiskt tack 
vare stort handfat. I SPORT med vridbar toalett, i 
SÜDWIND med kassettoalett.

Planlösningar:SPORT 400 LK, 420 QD, 460 EU, 500 EU,  
500 QDK, 540 UE, SÜDWIND 420 QD, 460 EU, 500 EU, 540 UE, 
580 UE, SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE, 590 UK

Smart och rymligt. Gäller planlösningarna med 
fransk säng-standard. I SPORT med vridbar toalett, i 
SÜDWIND används en kassettoalett i hög kvalitet.

Planlösningar: SPORT 450 FU, 500 FU, 500 UF, 540 FDK, 550 
FSK, 650 UDF, SÜDWIND 450 FU, 500 FU, 500 UF, 500 PF, 540 
FDK, 540 FSK, 750 UDF

Genomtänkt och riktigt stort. Den som väljer 
tvärsängen och barnsängar får det största 
badrummet. Det har till och med en separat dusch, 
vid sidan av stor rörelsefrihet. 
I SPORT-modellerna ser det patenterade KNAUS-
duschdraperiet (tillval) till att vattnet stannar i 
duschkabinen, i SÜDWIND-modellerna gör en vikbar 
duschvägg med magnetstängning samma sak.

Planlösningar: SPORT 500 KD, 580 QS, SÜDWIND 500 QDK,  
580 QS, SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF  
(Liknande illustration)

Exklusiv rumkänsla. Här utnyttjas hela den 
bakre fordonsbredden så att det finns mycket 
plats för ett stort tvättställ med många 
förvaringsfack bredvid spegeln och underskåpet 
samt för en separat dusch. Två skåp i rumshöjd 
maximerar förvaringsutrymmet ännu mer.

Planlösningar: SÜDWIND 650 PXB, 650 PEB

Bekväm och intelligent. Ett äkta flaggskepp 
förtjänar också ett speciellt badrum. Den här 
varianten använder sig även av passagen tack 
vare två rumsavdelare och är därför extra 
variabel och rymlig.

Planlösningar: SCANDINAVIAN SELECTION 750 UFK

Kompakt och bekvämt. Tack vare  
den vridbara toaletten och det platssparande, 
inpassade handfatet får du ett fullvärdigt 
hygienutrymme även i den kompakta husvagnen.

Planlösningar: SPORT 400 QD, SCANDINAVIAN SELECTION  
580 UF

Innovativ och praktisk. Platssparande 
hörntvättställ, rymligt spegelskåp, vridbar toalett: 
Detta badrum är ett under av yteffektivitet. 
Tillvalsutvidgningen av duschen har vårt 
patenterade duschdraperi, ett duschmunstycke och 
ett duschkar som kan dras ut i rummet.

Planlösningar: SPORT&FUN 480 QL

Pole Position. Det kompakta badrummet i 
fronten övertygar med lättskött bänktoalett, 
sammanhållet tvättbord och ett stort skåp inklusive 
tvättfack. Tillvalsutvidgningen av duschen har ett 
utdragbart duschmunstycke samt vårt patenterade 
duschdraperi med luftkammare.

Planlösningar: DESEO 400 TR
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Att alltid ha en egen wellnessoas med sig är en stor pluspoäng för 
alla som inte vet vart reslusten tar dem imorgon. När vi designar 
våra badrum lägger vi stor vikt vid användarvänliga lösningar, så 
mycket förvaringsutrymme som möjligt och en trivsam atmosfär. 
Tanken är att badrummet ska erbjuda så mycket plats som möjligt, 
men ta liten yta i anspråk.

BADRUMSALTERNATIV: FRÅN 
KOMPAKTA TILL RYMLIGA

Duschdraperi 
i SPORT

Duschvägg 
i SÜDWIND
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Den flexibla

Nummer 1, eftersom den... 

  är det andra kapitlet i THE MISSION och 
är en del av revolutionen.

 förenar boende och transport på ett enastående sätt.

 visar vägen mot framtiden med sin revolutionära ram, FibreFrame.

Den självbärande fibr
e-frame 

möjliggör inte bara st
örre flexibilitet 

vad gäller planlösni
ng & rumdesign, 

utan banar också vä
g för ett 

progressivt formspråk.

Den optimerade konstruktionen
 för 

bakluckan är både lä
tt och stabil. 

Markerade komplett-LED-bakljus ger 

bättre synlighet & ett modernt utseende.
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

258 cm

230 cm599 cm

2-4

Jürgen Thaler, produktchef
KNAUS Husbilar & Husvagnar

Mitt tips

DESEO PLANLÖSNINGAR & HÖJDPUNKTER

DESEO ÖVERSIKT

2-4   5
 

       
Planlösningar 1

Tillåten totalvikt kg 1.500 - 2.000 

Hela världen i en planlösning. Så 
bra som DESEO är konstruerad kan 
Julia och Felix enkelt lasta in allt som 
gör deras semester perfekt.

”DESEO med dess enorma baklucka är 

optimal för utbyggnad av boytan. Vår 

partner WIGO erbjuder tält som kan 

kombineras med en markis, speciellt 

utvecklad för DESEO.”

D
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Den automatiska bakluckan gör 

inte bara lastningen 
enkel utan den 

förbinder också bode
len med naturen.

Premium-gaslådan med central servicem
odul i 

fronten ger plats för
 två 11 kg-gasflaskor

 samt 

praktisk tillgång till 
viktiga försörjningsan

slutningar 

& tömning av kasettoalett
en.

Testa konfiguratorn 
nu på  

configurator.knaus.c
om/se 

Upp till 4 
sovplatser tack 
vare bäddsoffa 
som standard & 
uppfällbar säng 
som tillval.

Med 2 motorcykelhållare 

som tillval.
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO VARIATION

FÖRVARINGSUTRYMME  
ÖVERSIKT

400 TR  

D
ES

EO
 V

AR
IA

TI
O

N

1.  Transport Plus-paketet. Med 
tillvalspaketet Transport Plus får du en 
lastramp, två stabila motorcykelhållare 
och 10 fästöglor. För att du ska kunna 
transportera allt på ett säkert sätt 
omfattar paketet även en ökning av 
maxvikten för chassit på upp till 2 000 
kg. För boendeutrymmet innehåller 
transportpaketet en särskilt platseffektiv 
nedfällbar sittbänk och en uppfällbar 
säng som i vanliga fall finns som tillval.

2.  Trivsamt & flexibelt. För alla som bara 
vill ta med en motorcykel och inte vill 
avstå från den bekväma bäddsoffan 
kan även standardutförandet utökas 
med en motorcykelhållare. En särskilt 
praktisk detalj: Det mångsidiga bordet 
kan du tack vare den lätta och tåliga 
aluminiumramen även använda 
utomhus.

3.  I säkert förvar. Både i standard- och 
transportutförande: Alla variabla 
möbler kan under färd tryggt fästas i 
sidoväggen. På så vis har allt sin fasta 
plats och du får mer utrymme för hojar 
och annat.

Den 160 x 180 cm breda bakluckan och
 

den stabila lastrampen, som under färd 

är säkrad med stång & vridlås, gör att 

lastningen går smidigt. Även en andra 

lastramp finns som tillval.

Gastrycksfjädrar unde
rlättar 

öppningen och stäng
ningen 

& en speciell mekanism ser 

till att bakluckan sä
kert hålls 

uppe när den har ö
ppnats.
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DESEO 400 TR

DESEO BO & LEVA

Stor lucka för fräsch sommarluft. På väg hela 
dagen och ändå inte mätt på synintryck. Tack 
vare den rejäla bakluckan kan Julia och Felix 
skåla avslappnat inomhus vid middagen och 
känna sig som om de vore utomhus.

Tillvalsskyddet mot insekter kan stän
gas 

helt från båda sidor
na. Alternativt kan 

båda delarna stängas
 fram till mitten av 

fordonet eller annat 
valfritt läge. På så 

sätt kan du variera 
som du vill! NEW
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

1.    Sänkbar LED-tv (tillval). TV:n på 
apparaten på 24 tum med Full HD 
försvinner elegant i sidoväggen så att 
den inte kan skadas under transporten 
och tar så lite plats som möjligt. 

2.  Rymlig garderob. Med gott om plats 
för fantastiska semesterupplevelser 
under flera veckor. 

3.  Extra förvaringsutrymme. Även 
platsen under sittgruppen utnyttjas 
naturligtvis perfekt i DESEO.

DESEO BO & LEVA

För alla smaker! De 

speciella sittdynorna
 (tillval) 

finns i 6 olika varianter. 

Här ryms 
allting perfekt.

Även i transportutför
andet kan du förlita

 

dig på hög boendeko
mfort & använda den 

nedfällbara sittbänke
n som extra sovplats.

LOUNGE ÖVERSIKT

400 TR standard

Bäddsoffa

400 TR tillval

Särskilt platssparande, 

hopfällbar sittgrupp för 

maximal lastyta
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR 1.  Praktisk Orga-box. I köket fnns det 
många små hjälpredor. Tack vare 
Orga-boxen har allt sin egen plats 
under resan. 

2.  Modern utrustning. Här möts 
funktion och design på ett 
perfekt sätt. Persiennerna (tillval)
passar utmärkt i det moderna 
rumskonceptet och mörklägger 
mycket bra.

Extra förvaringsytor
 

ger ännu mera 
förvaringsutrymme. 

DESEO LAGA MAT & NJUTA

Matlagning för två. 
Gasolspisen med två 
brännare är optimalt 
placerad, utnyttjar 
utrymmet pefekt och 
erbjuder tillräckligt med 
plats för tillagning av 
favoriträtterna. Klassiskt 
och enkelt hos Julia och 
Felix: god pasta.

KÖK ÖVERSIKT

400 TR Kompakt kök

Du hittar mer information 
om våra kök på sidorna 32 - 33.

Kylskåpet på 108 liter är 

mycket platsbesparand
e.

Extrapallen ingår so
m 

standard och erbjud
er 

2 extra sittplatser.

Repsäkra CPL-möbelfronter 

& överskåp med tyst 

stängning och Soft-Close-

funktion ingår som
 standard.
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140 cm x 200 cm

200 cm x 140 cm

Tack vare den rejäla b
ackluckan ligger i D

ESEO 

praktiskt taget mitt i naturen tack v
are den valfria 

insektskärmsdörren utan att irr
itera besökarna.

DESEO SOVA & DRÖMMA
 Revolutionär konstruk

tion: Skenan till den
 höj- och sänkbara 

sängen är direkt int
egrerad i FibreFrame-ramens B-stolpe. 

 Bäddsoffa  Uppfällbar säng

SÄNG ÖVERSIKT

400 TR Standard   2-4   
400 TR Tillval   2-4   

Du hittar mer information om våra  
sängar på sidorna 30 - 31.

UPPFÄLLBAR SÄNG DESEO 400 TR 1.  Bekväm bäddsoffa. Med några få 
handgrepp kan sittbänken byggas 
om till en mysig dubbelsäng. På så vis 
utnyttjas boendeytan särskilt effektivt 
och erbjuder dagtid stor rörelsefrihet och 
transportutrymme.

2.  Uppfällbar säng (tillval). Den nedsänkbara 
sängen kan lätt hissas upp på dagen när den 
inte används. På natten ger den maximal 
sovkomfort tack vare högkvalitativa 
EvoPore madrasser.

BÄDDSOFFA DESEO 400 TR BÄDDSOFFA DESEO 400 TR

BÄDDSOFFA & UPPFÄLLBAR SÄNG DESEO 400 TR

Tack vare remmen på 

ryggstödet kan sän
gen bekvämt 

byggas om av en person.

Unika ytlösningar. Nyss 
bekväm soffa, nu skön säng: 
Tack vare denna genomtänka 
konstruktion har Felix byggt 
om den praktiska bäddsoffan 
i en handvändning. 
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DESEO 400 TRDESEO 400 TR

DESEO 400 TR

1.  Innovativt duschdraperi. Med 
tillvalsutvidgningen av duschen 
får du förutom det utdragbara 
duschmunstycket inklusive hållare 
även det patenterade KNAUS-
duschdraperiet. Detta kan öppnas 
och stängas smidigt med hjälp av 
styrskenan i taket. En integrerad 
luftkammare skapar en duschkabin 
av draperiet och håller det borta 
från kroppen.

 2.  Rymligt tvättfack. Ytterligare en 
praktiskt detalj som gör att allt 
i DESEO alltid är organiserat på 
bästa sätt. 

Gott om förvaringsyta tack 

vare förlängt handfat
. 

Bekväm kassettoalett som 

är enkel att hantera
.

DESEO VÅRDA & VILA

Badrumsvariant 1

BADRUM ÖVERSIKT

Du hittar mer information 
om våra badrum på sidorna 
34 - 35.

Ett badrum, många 
möjligheter. I det kompakta 
badrummet har Julia och 
Felix inte bara en wellnessoas 
med många fack och extra 
mycket förvaringsutrymme, 
utan tack vare den praktiska 
nedfällbara tvätthängaren 
även en plats att torka 
handdukarna på.
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Formdelarna av robust A
BS-

PMMA-plast sörjer för et
t markant 

utseende och ser ut
 som nya även 

efter många år.

Perfekt materialbindning 

och maximal stabilitet tack 

vare Pro.Tec Frame

(fler detaljer på sid
an 19).

Den praktiska

Nummer 1, eftersom den... 

  helt enkelt är en verklig legend 
bland husvagnar. 

  kan transportera varierande sportutrustning utan problem. 

  kombinerar boendekvalitet och nyttjandevärde perfekt.

Du hittar all inform
ation om specialmodellen 

BLACK SELECTION i den separata 

broschyren & online på

www.knaus.com/sportfun-black-select
ion  

Tillvalslastluckan i fr
onten är 

hela 100 x 120 cm stor och 

gör lastningen ännu
 enklare.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

257 cm

232 cm 625 cm

Jürgen Thaler, produktchef
KNAUS Husbilar & Husvagnar

Mitt tips

SPORT&FUN PLANLÖSNINGAR & HÖJDPUNKTER

SPORT&FUN ÖVERSIKT

4   4
 

       
Planlösningar 1

Tillåten totalvikt kg 1.300 - 1.700 

Förvaringsutymme  
garage fram cm ca. 160 x 216

”Vill du ha ännu mer plats på semestern? Då är 

förtältet från WIGO perfekt för dig eftersom det 

är skräddarsytt för SPORT&FUN och passar 

exakt. Användarvänlig uppbyggnad med 

kederindragning och avtagbara sidodelar är 

bara några av fördelarna.” Mer information 

finns på: www.wigo-zelte.de 

Upp till 4 
sovplatser.

Motorcykelhållare 
(tillval).

Namnet säger allt: SPORT&FUN. Den 
perfekta husvagnen för surfsemestern. 
Tack vare det stora garaget får du med 
all utrustning.
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Med stegen kommer du 

tryggt och säkert u
pp på 

taket för att sätta
 fast 

skrymmande packning 

såsom surfbrädor & 

kajaker i takräcket.

Gaslådan är 
placerad avskilt frå

n 

boendeutrymmet, 
enkelt tillgänglig 
utifrån och rymmer 

två 11 kg-gasflaskor
.

Testa konfiguratorn 
nu på  

configurator.knaus.c
om/se 
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

2 SPORT&FUN 480 QL

172 cm

92 cm

SPORT&FUN VARIATION

FÖRVARINGSUTRYMME  
ÖVERSIKT

480 QL  

SP
O

RT
&

FU
N

 V
VA

RI
AT
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Här väntar den inby
ggda 

lastrampen (tillval) på dig om 

du vill ta med din motorcykel.

Den stora bakdörren skapar 

med sin bredd på 9
2 cm 

optimala förutsättningar
 för 

bekväm i- och urlastning.

1.  Motorcykelhållare som tillval. I kombination med smart 
placerade fästen kan du säkra din motorcykel optimalt under 
resan. För att underlätta lastningen finns en integrerad lastramp 
tillgänglig som tillval. 

2.  Bekväm lastning. Serviceluckan till höger (65 x 80 cm) hör till 
standardutrustningen. I kombination med tillvalslastluckan till 
vänster (100 x 120 cm) får du en praktisk lastningsmöjlighet för en 
effektiv användning av lastutrymmet i fronten.

3.  Rejält garage fram. Maximalt med förvaringsutrymme, perfekt 
last- och viktfördelning över hela fordonsbredden samt praktisk 
tillgång tack vare hopfällbar säng som kan justeras på höjden. Och 
naturligtvis utlovar den genomtänkta planlösningen även optimala 
köregenskaper vid korrekt lastning.

4.  Nedsänkta surrningsöglor. För omptimal säkring och för att det 
inte ska uppstå snubbelställen om last saknas.

5.  Slittåliga material. Den högkvalitativa vinylgolvbeläggningen tål 
en hel del och ser bra ut även efter många år.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN BO & LEVA

Surfa och uppleva världen. 
Medan Julia testar Atlantens vågor 
händer det att Felix ägnar sig åt sin 
reseguide för att hitta nästa mål.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Vem behöver  
egentligen vinglas?

1.  Extra dubbelsäng. Loungesoffan kan med 
några få handgrepp förvandlas till en bekväm 
dubbelsäng tack vare dynor med perfekt pass-
form som ingår som standard.

2.  Förvaring & sittplats i ett. Den praktiska 
kubformade pallen har en fast plats under 
kylskåpet och kan vid behov användas som 
sittplats och extra förvaringsutrymme.

3.  Enkel laddning. Precis där man behöver dem: 
230 V-kontakt och USB-uttag.

4.  Praktiskt och genomtänkt. I det inbyggda fa-
cket finns plats för fjärrkontroll och glasögon.

LOUNGE ÖVERSIKT

480 QL L-soffa

SPORT&FUN BO & LEVA

Denna trevliga & 

rymliga sittgrupp finns 
även med vatten- 
och oljeavvisande 

ActiveLine-dynöverd
rag 

som tillval.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Den robusta HPL-
arbetsbänken är 
lättskött och reptå

lig: 

Varför det är så kan
 

du läsa på sidan 27.

SPORT&FUN LAGA MAT & NJUTA

Den som väljer det 
utdragbara skåpet 

får extra förvaring
.

De håller vad de lov
ar. 

Luckorna kan öppn
as 

fullt och är extra 
stabila.

1.  Gasolspis i hög kvalitet med tre brännare. Tillaga espresso, 
koka spagetti och tillreda sås samtidigt – inte ostadigt alls tack 
vare stabilt gjutjärnsgaller.

2.  142 liters kylskåp i full höjd. Standardutrustat med frysfack 
och automatiskt energival (AES-funktion) för dina livsmedel.

3.  Apotekarhylla som tillval. Den höga, smala konstruktionen ger 
maximal och välorganiserad förvaring och är extremt yteffektiv.

4.  Multifunktionell förvaring. Lådan under kylskåpet kan enkelt 
dras ut helt och erbjuder extra förvaring. Dessutom kan den 
användas som extra sittplats.

KÖK ÖVERSIKT

480 QL Längsgående kök

Du hittar mer information 
om våra kök på sidorna 32 - 33.

I säkert förvar: 
Här befinner sig 
den utdragbara 

19 "-tillvalsteven med 
HD-tuner.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

199 cm
143 cm

125 cm

Gott om förvaringsutrymme så 

att du alltid får p
lats med allt.

Varför EvoPore-
kallskumsmadrasserna  

är så speciella får 
du  

veta på sidan 28.

1.  Fällbar säng. Med gastryckfjädrarna fäller du utan problem upp 
den tvärställda standardsängen och har när som helst bekväm 
tillgång till frontlastutrymmet under den.

2.  Höjdjusterbar säng. I SPORT&FUN kan du även välja en säng 
med justerbar höjd och exklusiv justeringsmekanik istället för den 
fällbara varianten. För att uppnå full lastkapacitet i frontgaraget 
kan denna säng även användas som sovplats i det övre läget. 
Dessutom går den att fälla upp om du till exempel vill lasta väldigt 
skrymmande packning.

SPORT&FUN SOVA & DRÖMMA

Fäll ner och fall i djup sömn. En sådan säng 
kan inte vara stor nog om Julia får bestämma. 
Felix gillar den praktiska nedfällningsfunktionen 
som gör att de inte förlorar en enda centimeter 
förvaringsutrymme.

 Tvärställd säng  Gästsäng

SÄNG ÖVERSIKT

480 QL   4  

Du hittar mer information om  
våra sängar på sidorna 30 - 31.

Frontfönstret ingår 
som standard och ger 

optimal ventilation och 
stort ljusinsläpp. T

ack 

vare insektsskydd 
& mörkläggning slipper

 du 

myggor & får en ostörd natt
sömn.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QLSPORT&FUN 480 QL

Stor dusch i 
kompakt husvagn: 

Det utdragbara 

duschkaret gör det
 

möjligt (tillval).

1.  Utdragbar dusch. Badrummet 
kan enkelt utökas med ett 
duschkar (tillval). Ingår också i 
duschutvidgningen: Ett högkvalitativt 
duschmunstycke inklusive hållare 
bredvid dörren, nära till hands för 
användning i duschkaret.

2.  Utmärkt användning av utrymmet. 
Gott om plats för en avkopplande 
semesterupplevelse. Här används alla 
vinklar och vrår.

SPORT&FUN VÅRDA & VILA

Badrumsvariant 2

BADRUM ÖVERSIKT

Du hittar mer information 
om våra badrum på  
sidorna 34 - 35.

Solbad to go. Efter en dag i 
den spanska värmen hittar Julia 
välkommen rekreation här. 
Och de praktiska skåpen är en 
ren fröjd att använda.



KNAUS exklusiva bakljus 

CATEYE evolution för 

ökad trafiksäkerhet
.

Den mångsidiga

Nummer 1, eftersom den... 

  har bekväma sovplatser för 
upp till 6 semesterfirare.

  erbjuder fantastiskt mycket för pengarna.

  finns med 15 optimalt utrustade planlösningar.
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Du hittar all inform
ation om 

specialmodellen SILVER SELECTION i 

den separata brosch
yren & online på

www.knaus.com/sport-silver-selectio
n  

Sidoväggar i slät 

 aluminiumplåt som standard.
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SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 400 QD

SPORT 420 QD

SPORT 450 FU

SPORT 460 EU

SPORT 500 EU

SPORT 500 FU

SPORT 500 UF

SPORT 500 KD

SPORT 500 QDK

SPORT 540 UE

SPORT 550 FSK

SPORT 580 QS

SPORT 650 UDF

257 cm

599 - 861 cm
232 - 250 cm

Som tillval med stort 

kylskåp på 177 liter.

Goda utsikter med 

SkyRoof panoramatak.

Stödhjul med 
lastindikator (tillval) 

förhindrar fellastni
ng.

SPORT SILVER SELECTION PLANLÖSNINGAR & HÖJDPUNKTER

Lika många 
planlösningar som 
SPORT-typer. Lisa och 
David reser till Bayerischer 
Wald för sin kajaktur och 
är framför allt nöjda med 
det rejäla panoramataket.

SPORT SPORT SILVER SELECTION ÖVERSIKT

3-6   4-8
 

         
Planlösningar 15

Tillåten totalvikt kg 1.100 - 1.800

Förtältets A-mått cm 828 - 1.088

SPORT 
SILVER SELECTION 400 QD

SPORT 
SILVER SELECTION 500 QDK

SPORT 
SILVER SELECTION 460 EU

SPORT 
SILVER SELECTION 500 FU

SPORT 
SILVER SELECTION 650 UDF

SPORT 
SILVER SELECTION 540 FDK

SPORT 
SILVER SELECTION 400 LK

SPORT 
SILVER SELECTION 450 FU

SPORT 
SILVER SELECTION 500 KD

SPORT 
SILVER SELECTION 580 QS

SPORT 
SILVER SELECTION 550 FSK

SPORT 
SILVER SELECTION 420 QD

SPORT 
SILVER SELECTION 500 EU

SPORT 
SILVER SELECTION 540 UE

SPORT 
SILVER SELECTION 500 UF

SP
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  floorplanfinder.knaus.com

 Du hittar nattplanlösningar online på knaus.com

Med tillvalsklimatanläggningen 

Dometic Freshjet 2200 

OEM kan du alltid själv
 

anpassa inomhusklimatet.

Med den upp till 100 x 120 cm 

stora garagedörren (tillval) blir 

lastningen lätt som
 en plätt.

Perfekt för större familjer tack vare 

multifunktionell våningssäng (tillval).

Tvärställd säng istäl
let för sittgrupp i fronten.

Testa konfiguratorn 
nu på  

configurator.knaus.c
om/se 
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Att kivas är ett tecken på kärlek. 
Barnen älskar det stora utrymmet 
- som är perfekt för kuddkrig - och 
föräldrarna njuter av hållbarheten.

SPORT SILVER SELECTION 540 FDK



74 75|
Glass + Sport = }

1.  Modern möbeldesign. Mörk, tvärgående 
trädekor i kombination med ljusa takskåp 
ger ett elegant intryck.

2.  KNAUS instegsdörr. Den tvådelade 
dörren finns i standardutförandet STYLE 
och i tillvalsutförandet STYLE PLUS med 
fönster: Båda ger dig möjlighet att vädra 
och samtidigt hålla både småbarn och 
hundar inomhus.

3.  Ombyggd sittgrupp. Tack vare dynor med 
perfekt passform (delvis som tillval) får du 
ännu en bekväm säng i en handvändning.

Exklusiv innerbelysn
ing 

för trevliga kvällar.

LED-strålkastarna 

kan riktas precis 
dit du för tillfället 

behöver ljus.

SPORT BO & LEVA

LOUNGE ÖVERSIKT

400 LK Dinett & 

 halvdinett

400 QD Dinett

420 QD Dinett

450 FU U-sittgrupp

460 EU Dinett

500 UF U-sittgrupp

500 EU U-sittgrupp

500 FU U-sittgrupp

500 KD Dinett

500 QDK Dinett

540 UE U-sittgrupp

540 FDK Dinett

550 FSK Salongsittgrupp

580 QS Salongsittgrupp

650 UDF  U-sittgrupp  

& Dinett

Rökdetektor (tillval)
 ökar 

säkerheten och ger 
en 

bekymmersfri semester.

SPORT SILVER SELECTION 540 FDK SPORT SILVER SELECTION 500 FU

SPORT SILVER SELECTION 500 UF

SPORT SILVER SELECTION 500 FU
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KOMPAKT KÖK SPORT SILVER SELECTION 500 UF

SPORT SILVER SELECTION 540 FDK

LÄNGSGÅENDE KÖK SPORT SILVER SELECTION 540 FDK

SPORT SILVER SELECTION 540 FDK

Interiör i hög kval
itet: alla 

möbelhandtag är av 
metall.

Gaskranar är  
smidigt tillgängliga.

Den robusta HPL-
arbetsbänken är 

lättskött och reptå
lig: 

Varför det är så kan
 

du läsa på sidan 27.

1.  Väggplatta i köket (tillval). Fungerar 
som stänkskydd vid matlagning och ger 
ett harmoniskt helhetsintryck.

2.  Lådor med fullutdrag. De dras ut så 
långt att du bekvämt kan nyttja hela 
lådan, även längst bak.

3.  Stor gasolspis med tre brännare. Gott 
om plats för flera grytor eller pannor 
samtidigt. De står absolut säkert tack 
vare massivt gjutjärnsgaller.

SPORT SILVER SELECTION LAGA MAT & NJUTA

Kök i toppform. Färskpressad 
apelsinjuice till frukost och 
läckra wokade grönsaker till 
middag. Här kan familjen Bauer 
njuta av sina önskerätter.

KÖK ÖVERSIKT

400 LK Kompakt kök

400 QD Kompakt kök

420 QD Längsgående kök

450 FU Kompakt kök

460 EU Kompakt kök

500 UF Kompakt kök

500 EU Kompakt kök

500 FU Kompakt kök

500 KD Längsgående kök

500 QDK Längsgående kök

540 UE Kompakt kök

540 FDK Längsgående kök

550 FSK Kompakt kök

580 QS Längsgående kök

650 UDF Längsgående kök

Du hittar mer information 
om våra kök på sidorna 32 - 33.

Här i standardutförande 

med stort 142 liters 

kylskåp inkl. AES-funktion.
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198 x 86 cm 198 x 86 cm

Tack vare rullribbot
ten (tillval) 

behövs det bara nå
gra få handgrepp 

för att göra om enkelsängarna till 

en stor dubbelsäng
.

Den textila väggbekl
ädnaden 

(tillval) skapar en behaglig 

atmosfär och en lugn miljö 
för nattsömn.

1.  Bekväma barnsängar. I varje 
planlösning med ett ”K” finner du 
bekväma barnsängar och extra mycket 
förvaringsutrymme i sänglådan.

2.  Fransk säng. I planlösningar med 
fransk bädd utnyttjas bodelsutrymmet 
maximalt tack vare det anslutande 
badrummet.

3.  Besöksvänlig gästsäng. I utvalda 
planlösningar kan du göra om  
dinetten till en gästsäng (delvis tillval).

ENKELSÄNGAR SPORT SILVER SELECTION 500 EU

BARNSÄNGAR SPORT SILVER SELECTION 540 FDK 3/4 SÄNG SPORT SILVER SELECTION 540 FDK

BARNSÄNGAR & OMBYGGD GÄSTSÄNG SPORT SILVER SELECTION 540 FDK

SPORT SILVER SELECTION SOVA & DRÖMMA

 Enkelsängar

 3/4 Säng  Barnsängar

 Tvärställd säng

Hon ligger gärna i föräldrarnas 
säng och lyssnar på godnattsagan. 
Den är bra men hon är bättre. Och 
vem kan tro något annat när man 
ser lilla Mathildas lyckliga ansikte.

SÄNG ÖVERSIKT

400 LK   4 - 5    
400 QD   3    
420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   3    

500 EU   4    
500 FU   4    
500 KD   4 - 6    
500 QDK   4 - 6    
500 UF   4   

540 UE   4    

540 FDK   4 - 6    
550 FSK   4 - 6    
580 QS   4 - 6    
650 UDF   5 - 6     

Du hittar mer information om våra 
sängar från sidan 30- 31.

De många förvaringsfacke
n 

& väl tilltagna skåpe
n ger 

tillräckligt med plats för allt 

som du vill ha nära ti
ll hands.



80 81|

Effektivt utnyttjand
e av utrymmet: 

Tvättstället är smart inbyggt i hörne
t 

och har gott om plats för hygienar
tiklar.

1.  Badrumsvariant 5. Planlösningar med franska 
sängar har ett avskärmat toalettutrymme med 
roterande toalett och ett tvättområde som är 
öppet mot vardagsrummet. 

2.  Badrumsvariant 6. För planlösningar med 
tvär- och barnsängar är badrummet mycket 
rymligt och har en separat dusch.

3.  Badrumsvariant 4. Det perfekt integrerade 
tvättstället ger en förlängd uppställningsyta. 
Med tillvalsutvidgningen av duschen förvand-
las badrummet snabbt till en duschkabin.

I det generöst tillt
agna 

underskåpet finns 
stora 

förvaringsutrymmen.

Hela familjen har nytta av 
den stora spegeln.

SPORT SILVER SELECTION VÅRDA & VILA

Badrumsvariant 4

Badrumsvariant 5

Badrumsvariant 6

Badrumsvariant 3

BADRUM ÖVERSIKT

Du hittar mer information 
om våra badrum på sidorna 
34 - 35.

Klara, färdiga, borsta! 
Kanske inte en äkta sport 
men ändå roligt för hela 
familjen. Särskilt vid det  
moderna tvättstället.

SPORT SILVER SELECTION 540 FDK

SPORT SILVER SELECTION 540 FDK

SPORT SILVER SELECTION 500 EU

SPORT SILVER SELECTION 500 KD
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Perfekt materialbindning och
 

maximal stabilitet tack v
are Pro.Tec 

Frame (fler detaljer på 
sidan 19).

Husvagnsikonen

Nummer 1, eftersom den... 

  är faktiskt en av de första  
husvagnsmodellerna över huvud taget.

 erbjuder upp till 8 sovplatser och utnyttjar utrymmet optimalt.

 glänser med helt 16 planlösningar.

Den praktiska gaslåd
an ger 

extra förvaringsutr
ymme 

samt plats för två 11 

kg-gasflaskor och b
ekväm 

tillgång till dessa f
ör byte 

& underhåll.

Den eleganta 
slätplåten ger en 
särskild modern look.

Du hittar all inform
ation om jubileumsmodellen 

60 YEARS i den separata bro
schyren & online på

www.knaus.com/60years-special-edition  
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SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 750 UDF

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 500 QDK SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 550 FSK

SÜDWIND 500 PF

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 EU SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND 650 PEB

SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 500 UF

SÜDWIND 500 FU

257 cm

643 - 947 cm

232 - 250 cm

De nya bakljusen 
KNAUS CATEYE 

evolution har dyna
miska 

LED-blinkljus för 
maximal trafiksäkerhet.

I panoramaköket 

lagar du mat med en 
fantastisk utsikt.

Barnvåningssängen fi
nns som 

tillval även med tre våningar.
Familjeplanlösning med 

extra stort badrum
.

SÜDWIND PLANLÖSNINGAR & HÖJDPUNKTER

Kraftfulla planlösningar 
för virvelvindar. SÜDWIND 
skapar reslust hos alla. I 
barnvänliga 540 FDK finns 
tillräckligt med plats för en 
semester för fyra tack vare 
våningssängen längst bak.

SÜDWIND ÖVERSIKT

3-8   4-9

           
Planlösningar 16

Tillåten totalvikt kg 1.300 - 2.200

Förtältets A-mått cm 872 - 1.172

Bakre badrum som utnyttjar 
utrymmet maximalt.
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NEW

Extremt kompakta 

planlösningar för e
nkelsängar.

  floorplanfinder.knaus.com

  Du hittar nattplanlösningar 
online på knaus.com

Tack vare den prakt
iska 

nätdörren (tillval) stän
gs 

mygg & flugor ute.

Som tillval på båda sidorna 

med garagedörr (60 x 95 cm) 

för bekväm lastning.

Testa konfiguratorn 
nu på  

configurator.knaus.c
om/se 
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SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND BO & LEVA

Friska vindar för familjens egentid. Här 
är allt tillåtet – och önskvärt. Rita, leka, äta 
mellanmål, läsa, busa – och mysa emellanåt. 
Allt detta njuter familjen Bauer av i fulla drag.
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SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 540 FDKSÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

24 "

Egen tid för 
de vuxna }

1.  Bekväma sittplatser. Tack vare de 
ergonomiska dynorna sitter du lika 
bekvämt efter flera timmar. Sittgruppen 
kan lätt omvandlas till en gästsäng.

2.  Vrid- och svängbar LCD-tv. Tack 
vare den flexibla TV-hållaren kan 
du bekvämt titta på TV både från 
sittgruppen och från sängen. 

 3.  Enorm SkyRoof. Panoramataket ger 
en magnifik utsikt från sittgruppen.

Bänken fälls snabbt 

och enkelt upp så att 

förvaringsutrymmet 

under den blir till
gängligt.

Lika gott om utrymme för 

benen vid varje pl
ats tack 

vare teleskopborde
t.

SÜDWIND BO & LEVA

LOUNGE ÖVERSIKT

420 QD Dinett

450 FU U-sittgrupp

460 EU U-sittgrupp

500 EU U-sittgrupp

500 FU U-sittgrupp

500 UF U-sittgrupp

500 PF Salongsittgrupp

500 QDK Dinett

540 UE U-sittgrupp

540 FDK Dinette

550 FSK Salongsittgrupp

580 UE U-sittgrupp

580 QS Salongsittgrupp

650 PXB  L-sittgrupp med 

sittbänk längs sidan

650 PEB  L-sittgrupp med 

sittbänk längs sidan

750 UDF  U-sittgrupp och 

dinette

Praktiska 
mörkläggningsgardiner.

NEW

 Du kan inte se det, 
men du hör det: 

Tillvalet KNAUS Bluetooth Soundsystem spelar 

din favoritmusik i bästa kvalite
t via två högtalare

.
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PANORAMA KÖK SÜDWIND 650 PEB

1.  Kompakt kök. Från kylskåpet som är 
inbyggt i köksblocket via generös förva-
ring till gasspisen: Här finns allt, dessutom 
extremt platseffektivt organiserat.

2.  Högkvalitativ kök med bakre (tillval). 
Skyddar effektivt mot fläckar och stänk 
under matlagningen och är särskilt 
elegant tack vare samma inredning som 
bänkskivan och omgivande belysning.

3.  Gasolspis i hög kvalitet med tre 
brännare. Här står tre grytor stadigt tack 
vare ädelt gjutjärnsgaller.

Mjukstängande lådor
 

med fullutdrag ökar 
användnings- och 

ljudkomforten.

LÄNGSGÅENDE KÖK SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND LAGA MAT & NJUTA

Favoritmaten smakar bra 
överallt. Men ännu bättre på 
semestern och framför allt när 
mamma och pappa lagar den. 
Gasolspisen med tre brännare 
har tillräckligt med plats för 
familjeportioner.

KÖK ÖVERSIKT

420 QD Kompakt kök

450 FU Kompakt kök

460 EU Kompakt kök

500 EU Kompakt kök

500 FU Längsgående kök

500 UF Längsgående kök

500 PF Panorama kök

500 QDK Längsgående kök

540 UE Längsgående kök

540 FDK Längsgående kök

550 FSK Längsgående kök

580 UE Längsgåendekök

580 OS Längsgående kök

650 PXB Panorama kök

650 PEB Panorama kök

750 UDF Längsgående kök

Du hittar mer information 
om våra kök på sidorna 32 - 33.

Enastående utsikt! 

Frontköket är en nju
tning 

för alla sinnen.

NEW

NEW

Det enorma 

177-literskylskåpet 
kan tack 

vare dubbelanslag b
ekvämt 

öppnas åt båda hållen.

KOMPAKT KÖK SÜDWIND 500 EU

LÄNGSGÅENDE KÖK SÜDWIND 540 FDK
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SÜDWIND 580 QSSÜDWIND 580 QS

QUEEN SIZE-SÄNG SÜDWIND 650 PXB

BARNSÄNGAR SÜDWIND 540 FDK

ENKELSÄNGAR SÜDWIND 540 UE

Mjuk huvud- och sidodel samt en 

väggbeklädnad i läd
erstil sörjer för en

 

miljö med påtagligt hög kv
alitet.

1.  Funktionella barnbäddar. 
I några planlösningar kan 
tvåvåningsbädden som tillval 
kompletteras med ett linneskåp 
eller en tredje våning. Ingår alltid: 
Fallskydd och en fast stege för 
optimal säkerhet.

2.  Utbyggbara enkelbäddar. De två 
separata längsbäddarna förvandlas 
till en stor dubbelbädd i en 
handvändning.

3.  Förvaring. Upp till två stora 
klädskåp ger tillräckligt med plats 
för din resegarderob.

Dra ut rullribbotten
 (tillval), 

sätt i dynan och s
edan har 

man en bekväm dubbelsäng.

Den undre bädden k
an 

fällas upp för att ge 

plats åt ett flexibe
lt 

förvaringsutrymme.

upp till 144 cm breda

upp till 200 cm långa

SÜDWIND SOVA & DRÖMMA

En plats för drömdansarna. 
Sängarna är placerade så att blir 
till små oaser där man kan dra sig 
tillbaka. Då kan man läsa slut på 
kapitlet på ena sidan, medan det går 
bra att drömma på den andra.

Maximal sovkomfort! 

Madrassöverdrag som
 är 

perfekt anpassade e
fter 

formen på sängen (tillva
l).

 Enkelsängar  3/4 Säng

 Barnsängar

 Tvärställd säng

SÄNG ÖVERSIKT

420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   3    
500 EU   4    
500 FU   4    
500 UF   4    
500 PF   3    
500 QDK   5 - 6    
540 UE   3    
540 FDK   5 - 6    

550 FSK   5 - 6    
580 UE   4    
580 QS   5 - 6    
650 PXB   3    
650 PEB   3    
750 UDF   7 - 8     

Du hittar mer information om våra 
sängar från sidan 30 - 31.

NEW

 Queen size-säng
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SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 450 FU SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 650 PXB

En mängd olika förvarin
gsfack 

för alla viktiga hyg
ienartiklar.

1.  Badrumsvariant 6 i bakpartiet. Här 
får du extra mycket rörelsefrihet, stort 
tvättställ och separat dusch. 

2.  Badrumsvariant 7 i bak. Det bakre 
badrummet i bak ger optimalt med 
utrymme. Hela fordonsbredden 
används och skapar plats för en 
separat och rymlig dusch.

3.  Badrumsvariant 5 med separat 
toalett. Passar bra för familjen.

4.  Badrumsvariant 4. Med perfekt 
integrerat tvättställ med förlängd 
uppställningsyta och praktisk 
bänktoalett. 

SÜDWIND VÅRDA & VILA

Badrumsvariant 6

Badrumsvariant 7

Badrumsvariant 5

Badrumsvariant 4

BADRUM ÖVERSIKT

Du hittar mer information 
om våra badrum på sidorna 
34 - 35.

Ungar – har ni sett vilket 
badrum! På det stora 
tvättstället finns plats för 
allt man behöver. Även för 
att busa lite med pappa.

Praktisk detalj för 
att 

hänga upp handdukar 
och badkläder.

NEW
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De bakljusen KNAUS CATEYE 

evolution med tredimensionell 

lampgeometri och dynam
iska LED-

blinkljus är båd
e snygga och sä

kra.

Extra smart: 

spillvattenledning
arna är 

dragna inomhus.

Nummer 1, eftersom den…

  utvecklades speciellt för 
nordeuropeiskt klimat.

 erbjuder fantastisk utsikt tack vare Panorama SkyRoof.

 samlar poäng med ädel skandinavisk design.

  Klimatanpassad
för Skandinavien

NEW

 Standardutrustad med 

17 “-aluminiumfälgar (svarta 

med polerad framsida) i 

exklusiv KNAUS-design.
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SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 580 UF

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UK

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF

SÜDWIND  
SCANDINAVIAN SELECTION 750 UFK

250 cm

257 cm

785 - 947 cm

Upp till 8 sovplatser.

Rejält Panorama SkyRoof 

(standard) för de bästa 

semestervyerna.

SCANDINAVIAN SELECTION PLANLÖSNINGAR & HÖJDPUNKTER

SÜDWIND SCANDINAVIAN 
SELECTION ÖVERSIKT

4-8   4-9
 

         
Planlösningar 5

Tillåten totalvikt kg 1.700 - 2.500

Förtältets A-mått cm 996 - 1.174
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Oavsett vindriktningen 
så är SCANDINAVIAN 
SELECTION alltid rätt val 
för Familjen Olsson. De 
valde 650 UDF när de skulle 
leta efter norrskenet. Rymlig 
interiör med en totallängd 
på 8,61 m. Självklart utrustad 
med alla bekvämligheter för 
de allra kallaste dagarna.

Våningssängarna i 2
 plan 

har ett fönster på
 varje 

nivå. Det ger mer ljus 

& boendekomfort.

Standardutrustad med en 

600 mm bred KNAUS 

PREMIUM-dörr för 

ännu högre komfort.

Som tillval kan 
dinetten med 
nedfällbar säng i 
mitten bytas ut 
mot en våningssäng 

i 2 plan.

  floorplanfinder.knaus.com

  Du hittar nattplanlösningar online på knaus.com

Testa konfiguratorn 
nu på  

configurator.knaus.c
om/se 
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SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN SELECTION BO & LEVA

Skandinavien på utsidan, Västindien 
inomhus. Det är den perfekta blandningen 
för Familjen Olsson. De tycker lika bra om 
den nordiska designen som den värmande 
golvvärmen. Det enorma panoramafönstret 
ger dem dessutom en fantastisk utsikt.
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SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN 750 UFK

SCANDINAVIAN 590 UK

SCANDINAVIAN 650 UDF

Inga kalla fötter ta
ck vare 

ALDE Vattemburen golvvärme.

SCANDINAVIAN SELECTION BO & LEVA

LOUNGE ÖVERSIKT

580 UF U-sittgrupp

590 UK U-sittgrupp

590 UE U-sittgrupp

650 UDF  U-sittgrupp & 
dinett

750 UFK  U-sittgrupp & 
L-sittgrupp

1.  L-sittgrupp 750 UFK. Tillsammans 
med våningssäng och rumsdelare 
kan den bakre sittgruppen utgöra en 
avskild yta för barnen.

2.  Uppvärmd garderob & TV-hylla. 
Perfekt för att värma upp din jacka 
snabbt efter en vandring i snön 
eller i regnigt väder. Nedanför 
det exklusiva vitrinskåpet med 
mysbelysning finns en hållare för 
24"-tillvalsteven med HD-tuner.

3.  Formsydd golvmatta. För extra 
komfort och varma fötter. 

Panoramafönstret kan mörkläggas 

för en ostörd natt
sömn.

 Perfekt ljud 

med KNAUS Bluetooth 

Soundsystem via två 

högtalare som tillval.
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SCANDINAVIAN 650 UDF 1.  Köksvariant 590 UE. Även köken i de 
kompaktare planlösningarna erbjuder 
tillräckligt med förvaring tack vare 
genomtänkta detaljer såsom den utdragbara 
apotekarhyllan. Och givetvis ingår även här 
den lättskötta väggplattan som standard.

2.  Lådor med fullutdrag. Fullutdrag i hög 
kvalitet med mjukstängande funktion 
sörjer för utmärkt manövrerings- och 
användbarhet.

3.  Integrerad mikro med grillfunktion. Tack 
vare den eleganta, integrerade mikron i hög 
kvalitet lyckas man med kvällsmaten även 
när det ibland ska gå fort.VINKEL KÖK SCANDINAVIAN 650 UDF

SCANDINAVIAN SELECTION LAGA MAT & NJUTA

KÖK ÖVERSIKT

580 UF Vinkel kök

590 UK Längsgående kök

590 UE Längsgående kök

650 UDF Vinkel kök

750 UFK Längsgående kök

Du hittar mer information om 
våra kök på sidorna 32 – 33.

Köksfläkt

Hjälpredor i köket. Det 
finns det gott om här, 
till exempel de generöst 
tilltagna vägghyllorna. Här 
ryms kryddor, diskhanddukar 
och familjens favoritrecept 
och allt kan organiseras helt 
enligt dina behov. 

VINKEL KÖK SCANDINAVIAN 650 UDFLÄNGSGÅENDE KÖK SCANDINAVIAN 590 UE

Det stora 177-litersk
ylskåpet 

kan tack vare dubb
elanslag 

öppnas bekvämt åt båda hållen.
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199 x 87 cm 199 x 87 cm

1.  Bekväm gästsäng. De stora sittgrupperna kan vid behov enkelt 
omvandlas till bekväma gästsängar. Sänk bara ner bordet, lägg 
dynorna på plats och vips är två extra sovplatser redo.

2.  Säkra våningssängar. SCANDINAVIAN SELECTION kan man 
givetvis också få med fasta våningssängar inklusive fallskydd; 
exempelvis här i 590 UK.

Vad det är som 
gör EvoPore-

kallskumsmadrasserna 
så speciella får du 
veta på sidan 28.

Mjuk huvud- och sidodel samt 

väggbeklädnad i läd
erstil sörjer för 

hög kvalitet och en
 härlig miljö.

GÄSTSÄNG SCANDINAVIAN 650 UDF

BARNSÄNGAR & 3/4 SÄNG SCANDINAVIAN 590 UK

SCANDINAVIAN SELECTION SOVA & DRÖMMA

SÄNG ÖVERSIKT

580 UF   4      
590 UK   6 - 8       
590 UE   4 - 5      
650 UDF   6        
750 UFK   7 - 8      

Du hittar mer information om våra  
sängar från sidan 30.

Tack vare fjärrdisplay 

håller du koll på 
gasolnivån (tillval).

Även när förvaringsu
trymmena 

utnyttjas till fullo 
möjliggör 

dubbelgolvet ständ
igt en 

optimal bakre ventilation
 

av möblerna. Det är vad 

som utmärker ett riktigt 

vintertåligt fordon
!

ENKELSÄNGAR SCANDINAVIAN 590 UE

Här ligger du alltid rätt. Oavsett om du 
väljer de enorma sängarna där bak, de 
praktiska våningssängarna eller sovplatsen 
i fronten under det imponerande 
SkyRoof-panoramataket: I SÜDWIND 
SCANDINAVIAN SELECTION får du alltid 
en god natts sömn.

 Enkelsängar  3/4 säng

 Barnsängar
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SCANDINAVIAN 590 UF

SCANDINAVIAN 650 UDF SCANDINAVIAN 750 UFK

SCANDINAVIAN 750 UFK

Extra förvaringsyta 
tack  

vare förlängt handfat.

SCANDINAVIAN SELECTION
VÅRDA & VILA

Badrumsvariant 6

Badrumsvariant 8

Badrumsvariant 4

Badrumsvariant 3

BADRUM ÖVERSIKT

Du hittar mer information 
om våra badrum på sidorna 
34 - 35.

1.  Badrumsvariant 6. Extra mycket 
komfort tack vare separat dusch.

2.  Badrumsvariant 8. Det separata badrum- 
met fortsätter här effektivt ut i boende- 
delen tack vare den smarta placeringen 
av tvättstället. Särskilda komfortfunktio-
ner: En vridbar sminkspegel och ett bord 
med uppfällbar förvaring med praktiska 
små-fack, som även kan användas som 
arbets-plats eller pysselbord.

Temperaturen spelar 
roll. Familjen Olsson 
kan enkelt ställa in 
den vattentemperatur 
de föredrar. Det är 
möjligt tack vare ALDE-
vattenvärmaren som 
ingår som standard.



110 | 111

10.0.85090 Hohenstein

*mot pristillägg  Dynornas stil styrs av serien.

TEXTILVARIANTER

Skräddarsy din husvagn med en av våra många  

dyn- och textilvarianter. Alltid slitstarkt tyg och 

modern design som matchar inredningen.

+  Allergivänlig, andningsaktiv och hudvänlig.

+  Kontrollerade med avseende på färgbeständighet.

+ Tåliga och lättskötta.

Våra ACTIVE LINE dynmaterial är extra praktiska. De har 

tillförlitligt fläckskydd och är dessutom vatten- och oljeavvisande.

+ Antibakteriella

+ Fläckskydd

+ Andningsaktiva

+  Vatten- & oljeavvisande

+ Underhållsmedel

Perfekt för familjer 
och hundägare.

100% KNAUS  
100% INDIVIDUELL

KNAUS DESIGN

DESEO DESIGNALTERNATIV

SPORT&FUN DESIGNALTERNATIV

TRÄDEKOR 
Nagano ek

DESIGNALTERNATIV

Standardalternativ

1. OBSIDIAN

2. TALOS

Active Line *  

3. ACTIVE ROCK

4. ACTIVE ROYAL

TRÄDEKOR
Salem ask

DESIGNALTERNATIV

Standardalternativ

1. FRESH MINT

2. PETROL FUN

Active Line *  

3. ACTIVE ROCK

Designa din husvagnar enligt dina önskemål med våra många 
dekorpaket och textilvarianter. Du alltid kan lita på att våra dynor 
och klädslar håller högsta KNAUS-kvalitet med optimal komfort.

För att du ska kunn
a ha 

glädje av din KNAUS-

reskamrat i många år lägger 

vi också högsta vik
t vid 

högkvalitativa & slittåliga 

material till dynorna
.

 Tål saltvatten & passar 

därför även perfekt 
på vintern.
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FÄLGAR 

Våra 17"-aluminiumfälgar i exklusiv KNAUS-design 

bidrar till ett snyggt & dynamiskt helhetsintryck.

1. Svart med polerad framsida

2. Lackerad i titanmetallic

Alla andra fälgar & navkapslar hittar du på 

 configurator.knaus.com/se
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COZY HOME-PAKET

Ge din husvagn lite mer hemmakänsla med Cozy Home 
paketet. Två stora (60x40 cm) och två små (40x40 cm) 
kuddar med fjäderfyllning, matchande bordsduk samt två 
mjuka filtar.

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

5

1

2

6

4

3

Högsta krav på komfort är alltid standard. 
Oavsett vilken klädsel eller stoppning du väljer 
kan du alltid lita på att högsta komfort är 
standard i din husvagn från KNAUS. Vi monterar 
ergonomiska sittdynor som stödjer ryggen och ser 
till att du alltid har det bra på semestern.

KNAUS DESIGN

 Våra s-formade 

dynor stödjer din rygg 

(modellberoende).

*mot pristillägg  Dynornas stil styrs av serien.

SÜDWIND DESIGNALTERNATIV

SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION DESIGNALTERNATIV

SPORT DESIGNALTERNATIV

TRÄDEKOR 
Egmond Elm

DESIGNALTERNATIV

Standardalternativ

1. GREY COMFORT

2. CASUAL SILVER

Active Line *  

3. ACTIVE ROCK

4. ACTIVE ROYAL

TRÄDEKOR 
Matara Teak Tiberino

DESIGNALTERNATIV

Standardalternativ

1. DRIFTWOOD

2. MOUNTAIN

3. WINTER WHITE NEW

Active Line *  

4. ACTIVE ROCK

TRÄDEKOR 
Olmo Pavarotti

DESIGNALTERNATIV

Standardalternativ

1. COOL GREY

2. ENERGY

Active Line *  

3. ACTIVE ROCK

4. ACTIVE ROYAL

NEW
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  configurator.knaus.com/se
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CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
3. PLATZ
Knaus Eurostar
Ober- und Luxusklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
3. PLATZ
Knaus Südwind Exclusive
Obere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
2. PLATZ
Knaus Südwind/Silver Selection 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
2. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2019
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2020
3. PLATZ
Knaus Sport (Silver Selection) 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2020
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

GESAMTSIEGER
GESAMTSIEGER

Gewinner in der Kategorie

Zielgruppen-Fokus

KNAUS TABBERT GMBH

Knaus Sport & Fun

160119_EU_Innovation_Award_Urkunden_englisch.indd   13 19.01.16   15:40

WINNER Any Caravan £18,000 - £21,000

Knaus Sport & Fun

WINNER Any Caravan £21,000 - £24,000

Elddis Avanté 840

WINNER Any Caravan £24,000 - £29,000

Elddis Crusader Storm

WINNER Any Caravan £29,000 - £34,000

Bessacarr By Design 560

WINNER Any Caravan over £34,000

Knaus StarClass 695

WINNER Any Family Caravan

Bessacarr by Design 650

WINNER Any Large Family Caravan

Elddis Avanté 868

2ND PLACE Any Large Family Caravan

Knaus Südwind 580 QS

WINNER Any Two Berth Caravan

Elddis Affinity 520

2ND PLACE Any Two Berth Caravan

Knaus StarClass 480

WINNER Any Caravan over 8ft wide

Knaus StarClass 695

2ND PLACE Any Caravan over 8ft wide

Bailey Alicanto Grande Sintra

WINNER Any Caravan £29,000-£34,000

Knaus StarClass 565

2ND PLACE Any Caravan £29,000-£34,000

Bailey Alicanto Grande Estoril

WINNER Any Caravan over £34,000

Knaus StarClass 695

2ND PLACE Any Caravan over £34,000

Buccaneer Barracuda

WINNER Any Family Caravan

Bailey Pegasus Grande Messina

2ND PLACE Any Family Caravan

Knaus Südwind 580 UE
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KNAUS står för kvalitet. 
Det är inte bara 

vi som tycker detta. Många utmärkelser 

bekräftar oss och d
et vi dagligen gör.

Stolthet & motivation. Våra 
utmärkelser gör att vi ständigt strävar 
efter att leverera nya topprestationer. 

 knaus.com/auszeichnungen

KNAUS VÅR VÄRLD AV PRODUKTER

Lättanvänd planlösningsguide. På vägen till det perfekta 
resesällskapet finns några frågor att reda ut: Hur många 
sovplatser behöver finnas? Hur stor eller liten bör din KNAUS 
vara? Har du en fast budget? Planlösningsguiden tar dig 
på några få sekunder via intuitiva frågor om de viktigaste 
punkterna till de fordon som passar dig. 

Ny konfigurator. Konfigurera din personliga frihet här. Med 
produktkonfiguratorn skapar du ditt personliga KNAUS-
fordon enligt dina önskemål och kommer därmed klick för 
klick närmare drömmen om en egen KNAUS. Och när du är 
klar kan du bekvämt ladda ner alltihop som PDF, skriva ut 
och dela med familj och vänner.

Starkt återförsäljarnät. Mer än 300 märkespartners i över 
25 länder i hela världen: Detta enorma återförsäljarnät 
bidrar till vår höga kundnöjdhet. Kunnig rådgivning, god 
service och intressanta evenemang väntar dig här. Genom 
att ange ditt postnummer i vår sökmotor kan du med några 
få klick hitta din närmaste KNAUS-återförsäljare och se vilka 
planlösningar som väntar på dig där. 

Allt direkt på  wwww.knaus.com

Du hittar oss enkelt. Hos din lokala KNAUS-återförsäljare 
eller via någon av våra många online-kanaler: Vi står vid 
din sida med tips och råd. Som ett resultat av vår starka 
gemenskap kan våra fordon också gång på gång övertyga 
experter och testpaneler och har redan vunnit en rad priser.

KNAUS ONLINE

Spännande produktnyheter, interaktiva funktioner eller 
information om upphämtning från fabrik: På KNAUS 
webbplats finns det något att upptäcka för alla. Här är ett 
litet axplock:

 floorplanfinder.knaus.com

 knaus.com/trade-fairs-calendar

 shop.knaus.com

Även på sociala medier är KNAUS aktiv. På vår "Schwalbenblog" hittar du 
underhållande reseberättelser, på Instagram delar vi med oss av fascinerande 
semesterbilder och på Facebook finns det spännande inlägg om våra fordon och 
märket KNAUS.

 schwalbenblog.knaus.com   youtube.knaus.com

 facebook.knaus.com     instagram.knaus.com

Via denna länk kan 
du 

komma hemifrån direkt till 

din KNAUS-återförsäljare 

dealer.knaus.com 

TYDLIGA MÅL

KOMPETENT SERVICE
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RENT AND TRAVEL. Du går i tankarna om att köpa 
ett fritidsfordon men är osäker på om det verkligen 
passar dig? Hyr husbil med Rent and Travel! Allt fler 
upptäcker friheten och fördelarna som kommer 
med en husbilssemester. Såväl barnfamiljer som 
kompisgäng och pensionärer väljer detta fria sätt 
att semestra och försäljningen av husbilar har ökat 
flera år i rad. 

Boka via  

www.rentandtravel.se 

KNAUS VÅR VÄRLD AV PRODUKTER

KNAUS Fanshop. Shoppingsugen? I vår fanshop 
finner du ett brett urval av campingprodukter 
som gör din semester roligare. Från 
högkvalitativa kläder för både dam och herr, 
roliga spel för hela familjen till inredning. Här 
finns något för alla!

Missa inget! Bli medlem på 

mein.knaus.com  

Massor av produkter
 på 

shop.knaus.com 

Kundklubb mein.KNAUS. Som KNAUS-
kund kan du njuta av frihet som berör. 
Som medlem i kundklubben får du frihet 
som skapar gemenskap. Dra nytta av 
de många fördelarna, såsom exklusiva 
kampanjer och fantastiska rabatter 
hos våra samarbetspartners! Som 
klubbmedlem får du en inbjudan till våra 
årliga kundträffar och dessutom två gånger 
per år vår informativa kundtidning INSIDE 
hem i brevlådan. Medlemsskapet är helt 
kostnadsfritt för alla KNAUS-kunder.

Det är frihet som berör alla. KNAUS står inte bara för 
fritidsfordon av högsta kvalitet, utan framför allt för glädjen 
i campinglivet. Dyk in i vår unika produktvärld och upptäck 
våra varierade erbjudanden som gör årets vackraste tid ännu 
mer färgsprakande. Dra nytta av våra erbjudanden såsom 
mein.KNAUS Kundenclub, vår fanshop eller tjänsterna på vår 
uthyrningsportal RENT AND TRAVEL.
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FRANKANA FREIKO
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Satellitsystem och 
TVn kan styras 
med en enda 
fjärrkontroll.
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STARKA PARTNERS OCH FUNKTIONER

BWT vattenfilter 

Vår partner för hygienisk vatten. Det högpresterande 

filtersystemet från BWT utvecklades speciellt för de kraven i våra 

fritidsfordon. Du hittar mer information på sidan 24.

VELOCATE GPS-Tracker* 

Velocates innovativa GPS-spårningssystem ger optimal skydd 

mot stöld tack vare intuitiv appkontroll med tyst alarmläge och en 

självförsörjande sändning upp till 3 månader utan strömanslutning. 

Mer information finns på sidan 19.

WIGO förtält

Utöka boytan till utsidan! När det gäller skräddarsydda förtält kan 

vi lita på vår partner WIGO.

TRUMA manövrering system 

Du hinner knappt komma fram innan husvagnen** står där den ska – precis 

som det ska vara. Med Trumas beprövade manövreringshjälp får du 

husvagnen på plats på några minuter utan besvär. Aldrig tidigare har väl 

campingsemestern fått en sådan snabb start!

TEN HAAFT satellitsystem (tillval)

Våra TV-paket garanterar bra underhållning och klar TV-mottagning 

tack vare det rymdbesparande, extremt vindtäta CARO + Premium-

satellitsystemet och 24" till 32" TV. 

Du hittar mer 
information om 
reseapoteket MediKit 

på sidan 21.

NEW

* Dessutom är hårdvaran förberedd för att kunna kompletteras med sensorer (t.ex. dörr-/fönsterkontakt) som tillval. Du hittar mer information på www.velocate.com eller www.knaus.com
** Manöversystemets tillgänglighet och utrustning är beroende på modell.

Med produkterna från våra starka och pålitliga 
partnerföretag blir varje KNAUS-fordon lite 
bättre. För att kunna förlita sig på högsta 
kvalitetsstandard arbetar vi bara med utvalda 
specialister och tillsammans utvecklar vi 
skräddarsydda lösningar för våra fritidsfordon.

KNAUS VÅR VÄRLD AV RESORFör cyklister och 
aktiva semesterfirare

Tack vare låg plattfo
rm 

har du tillgång till
 

gasolutrymmet även när 

cyklarna är på.

THULE CYKELSTÄLL

För en säker och användarvänlig transport av 
din cykel eller e-cykel är Thule Caravan SUPERB 
den optimala utrustningen. Tack vare montering 
på dragstången och låsbara hjul sitter de säkert 
även i svår terräng.

Inställbar i sju läge
n.

Förvandla stolen till  

en bekväm liggplats.

4 olika adaptrarNEW

FRANKANA FREIKO

Det finns en del saker som du absolut behöver 
för en riktigt bra campingsemester. Här kan 
du lita på kvalitetsprodukterna från KNAUS 
samarbetspartner Frankana Freiko.

1.  Gasadapterset passar alla europeiska 
gasflaskanslutningar | Artikelnr 651/026

2.  Campingbord mått (LxB): 115 x 70 cm | Artikelnr 51 012

3.  Campingstol antracit | Artikelnr 651/019

4.  Fotstöd antracit | Artikelnr 601/143

5.   Kastrullset 9 delar, ø 20 cm | Artikelnr 51 013

6.   Porslinsset Cosmic Blue, 9 delar | Artikelnr 51 014

7.  Muggset 4 st., blå | Artikelnr 651/020

På  shop.knaus.com hittar du det varierade 
sortimentet i vår fanshop. Alla uppgifter & priser gällande 
Frankana Freiko finns på  www.frankanafreiko.de
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Generalagent i sverige 

BERGHOLM FÖRSÄLJNING AB
Gesällgatan 6 . 681 42 Kristinehamn . Tel: 0550-380 80 . bergholm.com

Din KNAUS-återförsäljare
ser fram emot ditt besök!

Vi har även katalog
er för halvintegre

rade och 

integrerade husbi
lar och CUV:ar. Upptäck 

även våra special-
 och jubileumsmodeller i 

separata broschyr
er!

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Information om leverans, måttangivelser, viktangivelser samt utformning/design avser de uppgifter 
som gäller när broschyren trycks (08/2020). Vi förbehåller oss rätten att ändra utrustning, teknisk data, produktionsplanering och pris. 
Information om leverans, måttangivelser, viktangivelser samt utformning/design avser de uppgifter som gäller när broschyren trycks. Vi 
förbehåller oss rätten att ändra utrustning, teknisk data, produktionsplanering och pris. Vi reserverar oss för eventuella tekniska förändringar 
i konstruktion, där syftet är att förbättra produkten och så länge som det kan anses vara rimligt för kunden. Därutöver reserverar vi oss för 
mindre färgavvikelser och avvikelser i produktegenskaper om dessa inte går att undvika med anledning av material. (t.e.x Färgavvikelser 
med ca 2,0 dE mellan lack på plåt och lack på GFK/ plast, så länge som det kan anses vara rimligt för kunden. En del av bilderna visar 
specialutrustning som kan levereras mot en tilläggsavgift, eller funktioner av prototyper / studier som inte motsvarar standard och som i 
vissa fall inte kommer att finnas tillgängliga som specialutrustning. Färgavvikelser är möjliga på grund av tryckteknik. Innan du köper ett 
fordon, vänligen kontakta en lämplig KNAUS återförsäljare för råd om seriens nuvarande status. Viss utrustning som visas i katalogen är 
inte en del av standardutrustningen. Observera informationen i den aktuella prislistan, särskilt när det gäller vikter, lastningsalternativ och 
toleranser. För att göra eventuella ändringar krävs skriftligt medgivande från Knaus Tabbert GmbH i förhand.

Knaus Tabbert GmbH . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Tyskland

Upptäck allt KNAUS har att erbjuda på våra kanaler i sociala medier!  
På www.knaus.se finns massor av information om KNAUS.shop.knaus.com


