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VAN TI 550 MD VAN TI 650 MEG

42

VAN TI

VAN TI PLANLØSNINGER

Bodelsdør (standard) STYLE
Bodelsdør (ekstrautstyr) STYLE PLUS

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

Bredde cm (ytre/indre) 220 / 205

Høyde cm (ytre/indre) 276 / 196

Lengde cm (min/maks) 599 / 703

fra side 40

KNAUS MODELLOVERSIKT

VAN TI er så smidig at den beherske
r 

selv svingete fjellve
ier med letthet.

DEN SMIDIGE

*  2-deling (Bue-Hekk)/3-deling (Bue-Hekk-Garasje)
Alle detaljene inkluderer I deler -Spesielt utstyr er tilgjengelig som en ekstra kostnad. 

LEGENDARISKE BOBILER

100% KNAUS

 Sovemuligheter

 Stoler med  

 sikkerhetsbelter

 Under 3,5 tonn

 Enkeltsenger

 Tverrgående senger

 3/4-seng

SERIE SNARVEI*

Sittegruppe 
L L-formet sittegruppe 
D Dinette 
M Setebenk

Seng
Q Tverrgående seng  
 sløyfe/stern
X Queen size seng 
E Enkeltseng

Varianter 
K Barnerom 
G Garasje 
B Baderom

SENGEALTERNATIVER

 Queen size seng

 Barneseng

 Senkeseng

 Alkoveseng

 Gjesteseng

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 550 MD, 650 MEG

Maksimal lasteevne kg� 720�-�900

DIN FRIHET
ER VÅR 
FILOSOFI

Video er tilgjengelig på
youtube.knaus.com

360°-bilde tilgjengelig på
www.knaus.com

Følgende symboler henviser til originale KNAUS-deler og informasjon på Internett:

Med utrettelig lidenskap har vi tilrettelagt uforglemmelige 
ferieøyeblikk hos KNAUS siden 1960. Med all vår erfaring 
og fokus på å gå nye veier, forener vi det velkjente med 
våre nyheter. Våre håndverkere fra Nedre Bavaria sørger 
for topp moderne måter å utvikle våre nye modeller. Denne 
kombinasjonen av velprøvde prinsipper og innovative ideer 
gjør oss til en av de mest suksessrike merkevarer i bransjen. 
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L!VE TI 590 MF

L!VE TI 700 MEG

L!VE TI 650 MEGL!VE TI 650 MF

42-642-4

SKY TI 650 MF

SKY TI 700 MXSKY TI 700 MEB SKY TI 700 MEG

SKY TI 590 MF

SKY TIL!VE TI

L!VE TI PLANLØSNINGER

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 590 MF, 650 MEG, 700 MEG Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 650 MF, 700 MEG

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

Bredde cm (ytre/indre) 232 / 218

Høyde cm (ytre/indre) 279 / 200

Lengde cm (min/maks) 644 / 752

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

Bredde cm (ytre/indre)� 232�/�218

Høyde cm (ytre/indre)� 279�/�200

Lengde cm (min/maks)� 643�/�752

fra side 68fra side 54Bodelsdør (standard) KOMFORT
Bodelsdør (ekstrautstyr) PREMIUM & EXKLUSIV

Bodelsdør (standard) KOMFORT
Bodelsdør (ekstrautstyr) PREMIUM & EXKLUSIV

KNAUS MODELLOVERSIKT

SKY TI PLANLØSNINGER

SKY TI 650 MEG NEW

DEN UKONVENSJONELLE UNIVERSALGENIET

Moderne design, frem
ragende rom-

planlegging og enor
m lastekapasitet 

kjennetegner L!VE TI.

Basert på de 6 forskjellige 

planløsningene kan 
påbygget 

tilpasses alle reisebeho
v.

Maksimal lasteevne kg� 520�-�760Maksimal lasteevne kg� 620�-�800
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SUN TI 650 MF SUN TI 650 MEG SUN TI 700 MEG L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MX

L!VE WAVE 700 MX

L!VE WAVE 650 MG

44 45-6

SUN TI L!VE WAVE

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 650 MF, 650 MEG, 700 MEG Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 650 MF, 700 MEG

L!VE WAVE PLANLØSNINGERSUN TI PLANLØSNINGER

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

Bredde cm (ytre/indre) 232 / 218

Høyde cm (ytre/indre) 294 / 215

Lengde cm (min/maks) 698 / 752

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

Bredde cm (ytre/indre)� 234�/�218

Høyde cm (ytre/indre)� 294�/�200

Lengde cm (min/maks)� 699�/�747

Bodelsdør (standard) KOMFORT
Bodelsdør (ekstrautstyr) PREMIUM & EXKLUSIV

Bodelsdør (standard) KOMFORT
Bodelsdør (ekstrautstyr) PREMIUM & EXKLUSIV

fra side 96fra side 82

KNAUS MODELLOVERSIKT

MED DOBBELT GULV DEN ALLSIDIGE

Perfekt isolert og 
svært praktisk 

med ekstra lagerplas
s i det dobbelte 

gulvet. Dermed er SUN TI perfekt 

for vinterferier og 
mye bagasje.

Med senkeseng som standard er 

L!VE WAVE perfekt dersom 

man spontant ønsker
 en ekstra 

reisevenn med på turen.

Maksimal lasteevne kg� 520�-�630Maksimal lasteevne kg� 430�-�510
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SKY WAVE 650 MF SKY WAVE 700 MEGSKY WAVE 650 MEG L!VE TRAVELLER 550 DB L!VE TRAVELLER 650 DGL!VE TRAVELLER 600 DKG

5-64-645-6

SKY WAVE L!VE TRAVELLER

Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 650 MEG Den fotograferte planløsningen i denne katalogen: 600 DKG, 650 DG

L!VE TRAVELLER PLANLØSNINGERSKY WAVE PLANLØSNINGER

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

Bredde cm (ytre/indre) 234 / 218

Høyde cm (ytre/indre) 323 / 200

Lengde cm (min/maks) 596 / 698

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

Bredde cm (ytre/indre) 232 / 218

Høyde cm (ytre/indre) 284 / 200

Lengde cm (min/maks) 698 / 752

Bodelsdør (standard) KOMFORT
Bodelsdør (ekstrautstyr) PREMIUM & EXKLUSIV

Bodelsdør (standard) KOMFORT
Bodelsdør (ekstrautstyr) PREMIUM & EXKLUSIV

fra side 110

fra side 124

KNAUS MODELLOVERSIKT

To separate soveområder i en 

bobil? SKY WAVE overbeviser 

med sin svært store
 senkeseng.

Med dobbel spisekrok, 6 seter med 

sikkerhetsseler og a
lkover med god 

gjennomlufting er L!VE TRAVELLER 

perfekt for eventyr
ferier med hele familien.

MED SENKESENG DEN FAMILIEVENNLIGE

Maksimal lasteevne kg� 500�-�640Maksimal lasteevne kg� 430�-�530
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1. Utviklingen

Hvem skal den nye bobilen passe for? Vi beskriver 
hvordan kjøretøyet blir oppbygd og utstyrt for å passe 
akkurat for ditt bruksområde. Vi utvikler forskjellige 
planløsninger og planlegger framtidig design.

1960 Helmut Knaus grunnlegger KNAUS på  
det franske markedet.

1961 KNAUS Svaleredet lanseres  
på markedet – kompakt, komfortabel og lett.

1962 Et ikon er født. KNAUS SÜDWIND feirer  
sin premiere.

1970 En ny æra begynner: Vår hovedfabrikk i 
Jandelsbrunn bygges.

1973 Helmut Knaus mottar Forbundsrepublikken 
Tysklands fortjenstorden, for sitt mot og sin 
banebrytende ånd.

1988 TRAVELLER blir den første KNAUS mobile 
hjem og Promobil «mobile hjem I det året».

1996 Med Travel-Liner har vi nå integrerte bobiler 
på programmet.

2004 SUN TI erobret feriefolkets hjerter med et 
stort panoramatak.

2005 En ekte suksesshistorie begynner. Endelig 

finnes det en skapbil i KNAUS-kvalitet.

2015 Med SUN I rapporterer vi  
ettertrykkelig tilbake i linjesegmentet.

2016 Vi revolusjonerer en hel industri. 
OPPDRAGET er veien til fremtiden.

2017 startet generasjon CUV. BOXDRIVE 
konstruert på VW Crafter-basis utgjør som den 
første Caravaning Utility Vehicle en helt ny 
kjøretøyskategori. 

2018 VAN TI PLUS er en genial kombinasjon av 
karosseri og chassis: KNAUS bygger her den første 
bobilen på MAN TGE.

2019 kommer L!VE I og fyller plassen mellom 
del-integrerte med senkeseng og full-integrerte 
bobiler: En helt ny klasse viser seg fram.

EN SPENNENDE UTVIKLING!

Fra sørfransk bobilfabrikk til et av de viktigste merker i industrien: Selskapets grunnlegger Helmut Knaus satte nye standarder i 1961 med sin første bobil, den 
legendariske Svaleredet (Schwalbennest). Svaleparet som logo er uløselig forbundet med den beste form for ferie noensinne.

Klubbmedlemmer får eksklusive 

innbydelser til våre
 KNAUS-

treff og det spenne
nde 

kundemagasinet INSIDE

4. Tilfredse kunder

Uansett om du får kjøretøyet ditt fra 
din lokale forhandler eller direkte fra 
fabrikken, vil vi at du skal føle deg 
fornøyd fra første stund. Derfor kan våre 
eksperter gi deg en omfattende innføring 
i kjøretøyet når du henter det. 

5. mein.KNAUS-familien

Benytt deg av de attraktive fordelene til mein.KNAUS-
kundeklubben! Med et gratis medlemskap får du det eksklusive 
mein.KNAUS-kortet som gir deg gode rabatter hos over 7 000 
partnere�og�tilgang�til�kundeområdet�på�messer.�Du�finner�mer�
informasjon�på�side�144.�Du�kan�melde�deg�på�direkte�på  

 mein.knaus.com 

2. Prototype og testfase

Her tar ideene form. Når vi bygger en prototype, 
kan vi teste ideene våre i praksis og analysere dem 
nøye. For å oppfylle kvalitetsstandarden vår, må 
prototypen bestå mange tester.

3. Produksjon

Om alle tester er bestått? Da kan vi starte produksjonen. 
I Jandelsbrunn i Bayern er hovedfabrikken og 
utviklingsavdelingen vår. I Mottgers litt lenger nord i Tyskland 
og i Nagyoroszi i Ungarn har vi to topp moderne fabrikker. 
For å sikre gode forutsetninger, investerer vi mye i fabrikkene 
våre, og ikke minst i de ansatte. Vi har til sammen over 2 900 
medarbeidere. Noen av dem har vært hos oss i 30 år eller mer. 

FRA IDÈ  
TIL KNAUS
For å kunne lage et virkelig godt kjøretøy, er noen steg viktige 
Vi utvikler kjøretøy som kan bli brukt hvor som helst og når som 
helst. En ren nytelse for resten av livet.
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FIBREFRAME

THE MISSION

POWERAXLE

 *��Tilkoblingsteknologien�er�basert�på�den�beskyttede�WoodWelding®�Technology�of�WoodWelding�SA�og� 
administreres av Adolf Würth GmbH & Co. KG under lisens.

KNAUS MISSIONTEC

FREMTIDEN 
BEGYNNER NÅ

Vår misjon: En revolusjon. Vi velger en 
helt ny vei for fremtidens campingvogn. 
Retningen er klar: Konsekvent 
lettkonstruksjon for en campingvogn til  
4 personer med en tomvekt på 750 kg. Det er 
noe helt nytt. Vi analyserer, tester, utvikler og 
forsker. Helt til vi får et utvalg av revolusjonær 
karosseriteknikk og moderne materialer. 
Da vil vi også ha nådd første milestein: 
Serieproduksjon av KNAUS TRAVELINO.

FORBINDELSESTEKNIKK
Ultralydhastighet - også i 
interiøret. Med RevolutionCube 
teknologi* så bruker vi EPP for å 
skape et helt nytt materiale. Utrolig 
lett, stabilt og motstandsdyktig. 
Og ved hjelp av ultralydteknologi 
er såkalte KALTSCHMELZ®-ankre 
fast forbundet med det lette 
konstruksjonsbærermaterialet.

Patentert ramme teknologi. 
Vi har utviklet et selvbærende 
rammeverk der møblene egentlig 
bare er møbler og ikke lenger 
stabiliserer elementer. Dette 
åpner opp helt nye muligheter og 
ufattelig�fleksibilitet�i�grunnplan�
og romdesign.

Enestående letthet. For 
bare ved å kombinere 
all vår revolusjonære 

teknologi med mot til 
å gå nye veier, kunne vi 

realisere vår visjon av en 
praktisk campingvogn for 

fremtiden. Den er UltraLett!

Fjærlett Chassis teknologi. Med 35% mindre 
vekt enn et sammenlignbart konvensjonelt 
chassis, er vår PowerAxle et betydelig skritt 

mot hybrid og e-mobilitet i caravaning. Som en 
konsekvent videreutvikling markerer det nye 

VARIO X-understellet i SPORT&FUN BLACK 
SELECTION det neste trinnet i utviklingen 

av understell. Med sin bioniske form forener 
den kompromissløs lettkonstruksjon med 

fremragende stabilitet og lastekapasitet, og 
med perfekte kjøreegenskaper.

THE MISSION er å rive ned hindre og ha mot til å revolusjonere 
fremtiden til bobiler og campingvogner. Med TRAVELINO har vi 
tatt et stort skritt mot fremtiden. Den har vist oss hva som er mulig 
når�det�gjelder�letthet,�fleksibilitet�og�bærekraft,�og�den�har�banet�
veien for nyutviklingen av DESEO. Våre innovative teknologier skal 
videreutvikles konsekvent, helt til vi har revolusjonert alle våre 
modeller. Da kan vi med stolthet si: MISSION COMPLETED.

MATERIALER FOR LETTKONSTRUKSJON
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1. ROBUST HØY-STYRKE GRP-ROOF 1

GRP er ikke det samme som GRP. Avhengig av hvor høyt 
glassinnholdet er, varierer motstandskraften. For maksimal 
haglbeskyttelse, har vi derfor gått for for Høystyrke-varianten med 
nesten tre ganger så høyt glassfiberinnhold som standard GRP.

2. STABIL PRO.TEC RAMME 2

Pro.Tec-rammen er en spesielt solid aluminiumsprofilstrimmel, som 
forbinder sidevegg, baugvegg, bakvegg og tak med hverandre. 
Det forbedrer kroppens stabilitet og dermed også levetiden til hele 
kjøretøyet. Spesielt Høydepunkt: I Pro.Tec-rammen er et kammer 
for tetningsforbindelsen innarbeidet. Dette kan ikke renne ut og 
skaper et rent utseende.

3.  KNAUS CATEYE evolution BAKLYS 2

De CATEYE evolution-baklysene har tredimensjonal lysgeometri 
og dynamiske LED-blinklys. De videreutvikler designen til den 
enestående KNAUS-nattsignaturen. Samtidig økes sikkerheten.

4. UTMERKET GRP-BASE 2

For å beskytte undergulvet optimalt mot påvirkning av vær, 
steinsprut eller lignende, legger vi et tykt, motstandsdyktig GRP-lag.

5. HOLDBAR TVT KONSTRUKSJON 3

Funksjonelle sandwich-konstruksjoner laget av  
aluminium og isolasjonsmateriale (XPS eller EPS) med forsterkninger 
av polyuretanplast, og helt limt konstruksjon gjør hele 
kjøretøyskonstruksjonen mer stabil, mer rustfri, mer holdbar. 

6. HØY-KVALITETS LAV-RAMMECHASSIS 2

Slik at våre mobile hjem når maksimal stående høyde med minimal 
ekstern høyde, bruker vi originale Fiat-lav ramme chassis.

7. TETTHETSGARANTI 1

Når et fritidskjøretøy leveres, gjelder våre garantibetingelser. 
I denne forbindelsen tilbyr vi også 10 års tetthetsgaranti på 
karosseriet som vi har produsert, samt 24 måneders garanti på 
deler som er produsert av KNAUS-partnere.

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt

SUPER  
TEKNOLOGI FOR  
ALLE ÅRSTIDER

KNAUS KAROSSERI
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1. OPTIMAL GASSFORSYNING 1

For at kontroll og bytte av gassflasker blir enklest mulig for 
deg, har vi bygd inn et spesielt gassflaske-uttrekk 2, 3. Dette er 
beregnet for to 11 kg gassflasker og gjør innlasting og bytte av 
flasker lettere. De nye gasstrykk-regulatorene fra TRUMA 3 lar 
seg enklere tilbake-stilles og har en større og tydeligere status-
visning. Kombinert med et lett utbyttbart gassfilter 3, sikrer det 
at hele gassanlegget og alle gassdrevne apparater blir effektivt 
beskyttet. Smussrester blir samlet opp i en utbyttbar filter-
«lomme» slik at det ikke er nødvendig å bytte ut filterpatronen. 

2. THULE SYKKELSTATIV 3

For å sikre et stabilt feste bak på bobilen for dine sykler kan du 
velge å montere den betjeningsvennlige Thule Lift V 16. Ved 
hjelp av heisfunksjonen som kan senkes hele 70 cm blir av og på-
lasting av syklene enda enklere. En integrert sikkerhetsramme 
sørger for at syklene blir holdt sikkert og stabilt på plass under 
kjøringen. Justerbare hjulholdere kan enkelt tilpasses forskjellige 
hjulstørrelser, for alt fra Mountain-bikes til barnesykler.

3. PRAKTISKT DOBBELTGULV 2

Takket være dobbel isolasjon, med dobbeltgulv beholder 
vi varmen selv på de kaldeste vinterdager. Her er vann 
og rør installert på en slik måte at de er sikre fra frost og 
skade. I tillegg plasseres små redskaper i de praktiske 
lagringsområdene.

4. SENTRAL SERVICE-BOKS 1 & VANNFILTER 1, 2, 3

En komplett sentral for forsyningselementene samlet på ett 
sted. Gjennom dekselet i sideveggen kommer du raskt og enkelt 
til alle viktige elementer. Du finner utførlig informasjon om 
service-boksen fra side 24. Informasjon om vannfilter-systemet 
finner du fra side 26. 

5. VELOCATE GPS-TRACKER 3

Hvis noe skulle skje, er du godt beskyttet med et GPS-
sporingssystem fra Velocate. Systemet trenger lite strøm og 
kan sende i inntil tre måneder uten ekstern strømtilførsel. Det 
styres via en app og er enkelt å betjene. AGPS sørger for en 
ekstra rask posisjonsbestemmelse, og en følsom GPS-antenne 
gjør at du kan spore bilen selv under vanskelige forhold.

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt

KNAUS KAROSSERI

Et fullt ut gjennomtenkt 
konsept for en vellykket ferie

NEW

NEW

Enda flere lastemuligheter får du 

med det integrerte h
ekk-stativet 

med avtagbart tilhen
gerfeste. Mer 

informasjon om denne verdensnyhe
ten 

finner du på side 1
47

Den perfekte bobil er sammensatt av utallige 
praktiske og elegante detaljer av høyeste kvalitet. 
I tillegg kommer også ekstra transportvariasjoner 
og fremragende forsyningsløsninger. 
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Vårt fokus er fremtidsretted konstruksjon 
av høy kvalitet!

Felger i sort 
blank utførelse

Felger i titan 
utførelse

KNAUS EKSTERIØRKVALITET

1. GRP-TAKDEKSEL 1

Valgfritt tilgjengelig med et stort panoramatak, 
karakteristisk design, i strukturen av innebygd 
isolasjon og selvfølgelig maksimal hagl sikkerhet.

2. INGEN SYNLIGE SKRUEFORBINDELSER 1

Uansett hvor det er mulig og i en konstruktiv forstand, 
jobber vi for et rent, elegant utseende.

3. EKSKLUSIVE 17‘‘ KNAUS 
ALUMINIUMSFELGER 3

Markant design og ekte KNAUS-DNA Det er hva du 
får med de lettmetallfelgene som fås i variantene 
helpolert svart glans eller lakkert titan metallic. 

4. HJULBUE MED EPP-ISOLERING 1

Optimal støykomfort ved kjøring, beste isolasjon 
når du står. EPP er et høyteknologisk materiale uten 
kompromiss: Lett, støtbestandig, varmebestandig  
og stabil.

5. LUKKET OG LÅST, ENKELT OG SIKKERT 1, 2, 3 
 

Flere låser og likevel kan de betjenes med bare en hånd. 
Vi har satset på maksimal komfort i form av deksler 
med enhånds betjening 1. I tillegg sørger dobbelt-
pakninger1 for at ikke ferieopplevelsen blir forstyrret 
av kraftig regn eller kjørevind. Du behøver heller ikke 
åpne eller lukke hvert enkelt deksel for seg. Vi har bygd 
inn en komfortabel sentrallås 2, 3 for garasjedørene og 
service-dekslene slik at du kan betjene disse med bare 
et enkelt trykk på knappen. Alarmanlegget 3 sørger i 
tillegg for optimal beskyttelse.

6. KVALITETS-FOLIE 1

Tidløs design er ikke nyttig hvis bilen ser gammel 
ut etter bare noen få år. Det er derfor vi kun bruker 
høykvalitetsfilmer fra anerkjente leverandører som 
3M, Avery og Oracal.

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt

Hva er ett av de viktigste punktene når du designer en bobil? 
Helt klart levetiden. Og for å kunne stole hundre prosent på 
kjøretøyet, bruker vi kvalitetsmaterialer i hvert mobilt hjem, for 
eksempel våre optimalt isolerende GRP takdeksler.
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1 2 3 4 5

I oversikten over byggeseriene fra side 5 kan du lese mer om standarddører og varianter som fås som ekstrautstyr.

Vi tilbyr nå også 
700 mm. bred 
bodelsdør!

Velkomstlysene på KNAUS 

EXKLUSIV-døren er et 
høydepunkt

Den multifunksjonelle vesk
en fra 

KNAUS er perfekt når du 
skal 

handle i nærbutikke
n

Optimal sikkerhet  
med flere låser

På de klappbare knag
gene har du 

klærne dine lett til
gjengelig akkurat 

der du trenger dem

De doble tetningene 

holder vær og vind 
ute

Stig på! Ferie med  
bobil fra KNAUS.

KNAUS�BOBIL-BODELSDØRER

Våre moderne nøkler glir l
ett i lås, og 

takket være den gla
tte overflaten hekte

r 

de seg heller ikke fa
st i bukselommen

UTSTYR 1. STYLE 2. STYLE PLUS 3. KOMFORT 4. PREMIUM 5. EXKLUSIV

Tetning mot slagregn (dobbelt tetning)

Med vindu inkl. avblending -- --

Automotivt lukkesystem -- --

Flere låser -- --

Skjulte hengsler -- -- --

2 knagger fast fast klappbar klappbar klappbar

Multifunksjonell veske -- -- --

Inkl. søppelbøtte -- -- --

Paraplyrom -- -- --

Dørholder med stopp-funksjon -- -- --

Sentrallås -- -- -- --

Velkomstlys -- -- -- --

NEW

Med våre fem forskjellige bobil-bodelsdører er alle dører åpne. For 
at slagregn og annen påvirkning fra vær og vind skal holdes ute, er 
alle KNAUS bodelsdører utstyrt med en vannfast dobbelt 
tetning. Variantene KOMFORT, PREMIUM og EXKLUSIV er 
dessuten utstyrt med et automotivt, spesielt stillegående 
lukkesystem. Alt etter planløsninger kan de også fås 
ekstra brede.
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Tilgang til rengjøring
slokkene 

på vanntankene kan
 nås enkelt 

via rom i dobbeltgulvet

Koble til, fyll, tøm vår ServiceBoks har 
alt du trenger av funksjonalitet

2

A

B

C

D

E

I SUN TI ligger tankene dyp
t 

midt i kjøretøyet og 
har en 

praktisk rengjørings
luke

UNIK SERVICEBOKS
 

1.  Fylling av ferskvannstank

2.  Fersk- og gråvanntank Rengjøringsåpning

3.  Tappekraner for ferskvann og gråvann

4.  Kabelgjennomføring 
For at kabelen skal legges pent, er det en skadedyr 
sikker kabelinngang fra under til ServiceBoksen.

5.  Varmtvannstank 
Her kan du med ett enkelt håndgrep dra i snora for å få 
varmlufttilførsel til vanntankene.

6. Strømforbindelse

7.  Sikkerhetsventil for kulde 
Ved særlig lave temperaturer vil sikkerhetsventilen tømme 
rør og tank for vann for å unngå frostskader.

8.  Ladebooster for bobilbatteriene 
Ny ladebooster gjør at bobilbatteriene lades opp raskt og 
effektivt når motoren er i gang.

SMART TEKNOLOGI

Hvis en bobil skal tilby samme komfort 
som hjemme, er det nødvendig 
med forsyningsteknologi. I vår Sun 
I prøvebil, er dette hovedsakelig 
plassert i dobbeltgulvet. Dette har den 
fordel at hele installasjonen er spesielt 
frostsikret og enkelt kan vedlikeholdes 
via åpninger i gulvet.

A. ServiceBoks

B. Ferskvannstank

C. Gråvannstank

D. Batterier

E. Gassylindere

KNAUS FORSYNINGSTEKNOLOGI

I serviceboksen har du tilgang til alle de 
nødvendige og mest brukte funksjoner 
på et sted.
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Våre vannfiltre for en 
bekymringsfri ferie

BWT BESTCAMP VANNFILTER

Det praktiske vannfilteret har ultrafiltreringsmembran og oppfyller alle krav når det gjelder hygiene. 
Mikroorganismer fjernes effektivt fra vannet. Resultatet er hygienisk vann uten kjemikalier. Vannfilteret kan 
monteres inn i alle våre bobiler og campingvogner, og er lett å skifte ut. 

Teknikk i toppklassen: Med en effektiv hulfibermembran fjerner vannfilteret mer enn 99,9999 % av 
mikroorganismene i vannet (log6). Den store membranflaten sørger for høy gjennomstrømning. Fordi den er 
produsert av materialer som er godkjent for næringsmidler, havner ingen uønskede stoffer i vannet.

Praktisk bruk: En 8 mm «John Guest»-kobling muliggjør enkel installering uten verktøy. Den sørger også for at 
vannforsyningen også fungerer hvis du ikke har med reservefilter.

Sunt og godt: Med et vannfiltersystem minimeres risikoen for bakterier i vannet. Spesielt i områder med høy risiko 
er filteret et fornuftig preventivt tiltak som bidrar til at alle holder seg friske.

Så lett er det å sette inn og bytte filteret

NEW

Forurenset vann er 

ikke bare forstyrren
de 

for smaken, det kan 

også være helseskad
elig

Å dusje og lage mat med vann 

som er hygienisk og ren
t er 

hos KNAUS en ren selvfølge
Vannfilteret fra 

BWT fungerer helt 
uten kjemikalier

1 2

3 4

KNAUS FORSYNINGSTEKNOLOGI

2. Stikkforbindelser og tydelige markeringer gjør 

monteringen ekstra lett.

4. Hvis du ikke har et reservefilter, garanterer 

mellomstykket at du likevel får vann.

1. For at du skal kunne bruke vannfilteret i inntil 6 

måneder, settes det ikke inn før du overtar kjøretøyet.

3. Fra installasjonsdato er filteret holdbart i inntil 6 

måneder. En spesiell knapp viser status for filteret.

Selv�om�alt�er�flott�på�reisemålet,�kan�en�titt�i�ferskvannstanken�
ødelegge gleden. Rent vann er ikke alltid en selvfølge. Da er det 
viktig at man har muligheten til å ordne med renset vann selv. 
Med�det�effektive�filtersystemet�fra�vår�partner�BWT�har�du�de�
beste�forutsetninger�til�å�gjøre�dette. 

(i likhet med illustrasjonen)
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1. HØY MATERIALKVALITET 1 
 

Materialer av høy kvalitet danner grunnlag for 
lang levetid. På grunn av dette bruker vi massive 
støpejernsrister, ripebestandig rustfri stålkummer, 
høykvalitets metallhåndtak og mye mer.

2. HEADUP DISPLAY & 
NAVIGASJONSSYSTEM MED 
CAMPINGSOFTWARE 3

Det nye Headup displayet viser på den 
transparente skjermen alle viktige data som 
navigasjon og hastighet, også trafikkskilter 
blir vist i førerens blikkfelt slik at ikke 
oppmerksomheten unødig blir trukket vekk fra 
det som skjer på veien. Navigasjonssystemet 
fra Pioneer viser alt hva du trenger både på 
korte og lange reiser, og sikrer deg en stressfri 
og underholdende kjøreopplevelse. Med intuitiv 
berørings-operasjon, kart for 44 europeiske land, 
DAB + mottaker, Apple CarPlay, Android Car, 
Parrot Bluetooth håndfri system og perfekt lyd, 
takket være 13-bånds equalizer, dette gir deg alt du 
forventer av et multimedia navigasjonssystem. Og 
3 års kort-oppdatering er inkludert.

3. MAGNETISK LÅS 2 
 

Høykvalitets magnetisk fellelås gjør den variable 
bruk av døren på badet mulig, på den annen side, 
lukker den forsiktig og nesten lydløst.

4. DIMMBAR OMGIVELSESBELYSNING 3

Takhyller, oppbevaringsrom, benkeplater, 
overskap, kalesjer - uansett hvor lyset gjør ferien 
vakrere, stoler vi på vår omhyggelig integrerte, 
dimbare omgivelsesbelysning. 

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt

KNAUS INTERIØRKVALITET

NEW

Utførlig informasjon om 

våre bobilers soveko
mfort 

finner du fra side 3
2, 

og om de forskjellige 

sengevariantene fra 
side 34

Komfort og valg av 
tidsriktig interiør

Det er en utfordring å få en leilighet med bad, soverom, stue og 
kjøkken kompakt nok til å passe på veien. Den andre er intelligente 
detaljløsninger, som for eksempel dimbart omgivelseslys, som vil 
gjøre stuen din til favorittstedet ditt.
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Vi bygger møbler som skaper et  
godt inneklima

UTSMYKKET INTEGRERT 
MØBELBYGGING 2

Luftsirkulasjon er noe av det 
viktigste for behagelig og sunn 
innendørs omgivelser.

Takskap:
De er utformet spesielt stabilt og 
montert på avstand fra veggene. 
Resultatet: Luften kan sirkulere 
uhindret bak kabinettene. 
Kondensering er forhindret i 
skapet, og klær og varer forblir 
alltid behagelige, tørre og friske.

Kjøkkenblokk:
All møblementet er ventilert 
bak, slik at oppvarmingen 
kan bli optimal. De åpne 
bakventilasjonsåpningene 
sikrer en perfekt sirkulasjon 
av varmluften og dermed en 
hyggelig varme i kjøretøyet.

1. MASSIVE ALUMINIUMSPROFILER 1

Møblementet er et viktig bidrag til stabiliteten av 
hele strukturen. Dette er grunnen til hvorfor vi bruker 
høyfaste aluminiumsprofiler til vårt møblement. 
Disse profilene er mer stabile enn solide tre profiler og 
merkbart lettere.

2. MYKLUKKENDE SKAPDØRER AV HØY 
KVALITET 1

Ingen skrangling eller knirking. Takket være høy-
kvalitets hengsler, lukker de myk-lukkende skapdørene 
seg skånsomt og helt uten at du trenger å gjøre noe.

3. SOLID FESTETEKNOLOGI 1

Vårt møblement er er bundet sammen som standard 
med en utdypet ankerteknologi. På denne måten, 
oppnår vi et høyt nøyaktighetsnivå og en mye mer 
stabil møbelkonstruksjon som gir deg glede selv etter 
mange år.

4. RIPEBESTANDIG HPL OVERFLATER 1

Høytrykks laminat brukes spesielt for å tåle tyngde, 
f.eks. i kjøkken. Den mangelags konstruksjonen er 
produsert under veldig høyt trykk og forseglet med 
spesielt motstandsdyktig dekke. Dette gjør våre 
arbeidsflater og bordflater svært ripebestandige.

5. STABIL SOFT-CLOSE FULLT 
UTTREKKBARE 1

For skuffeforlengningene våre, jobber vi sammen 
med kvalitetsleverandør GRASS, som ellers i 
hovedsak leverer merkevaremøbler. Takket være 
uttrekkssystemet, kan skuffene komfortabelt 
forlenges. De er presise og lukker seg forsiktig.

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 Valgfritt

KNAUS MØBELKONSTRUKSJON

Kravene til møblene i vårt Reisemøblement er enormt høye. 
Med appellerende design og rikelig med lagringsplass. 
Levetid, Intelligente konstruksjoner og teknologi som 
holder i livstid – dette er vår målsetting.



32 33|

2

1a

1b

3

4

5

6

Smart møbeldesign og med 

god gjennomlufting sørger 

for et behagelig sov
eklima

1. UTMERKEDE EVOPORE HRC-MADRASSER 1  

 
30 % lettere og 40 % lavere tap av fasthet i forhold til 
sammenlignbare kaldskummadrasser. Her dannes ingen groper, 
selv ikke hvis du alltid ligger på samme side. 5-sonemadrassene 
EvoPore (1a) skjemmer deg ikke bare bort med deilig 
sovekomfort, de overbeviser også med sin holdbarhet. For High 
Resilience Climate-teknologien sørger for at madrassen holder 
seg elastisk, selv ved tøffe klimatiske betingelser. For enda mer 
eksklusiv sovekomfort sørger WaterGel-overmadrassene (1b) 
på inntil 50 mm (ekstrautstyr). Skumstoffet smyger seg inntil 
kroppen, men slipper også gjennom luft.

2. OPTIMALE SENGEBUNNER 1  
 

En god og behagelig søvn er viktig når du er på tur. Nettopp 
derfor har vi konstruert sengebunner av meget høy kvalitet. 
Disse er standard i våre bobiler. Avstanden mellom spilene 
sikrer topp komfort og samtidig god gjennomlufting. 

3. UTVIDELSE AV SENGER 2,3

Selvfølgelig vil vi at du skal ha så mange soveplasser som 
mulig. Derfor har vi sørget for spesielle detaljer som for 
eksempel den variable utvidelsen av fotenden på de franske 
sengene, eller madrassinnleggene og de skreddersydde 
sengebunnene på hjul for enkeltsengene. 

4. HØYDEN FRA GULVET 1 
 

Når vi konstruerer sovedelen, prøver vi å passe på at det er 
enkelt å komme seg opp i sengen. Når enkeltsenger utvides3 
kan man bruke en stige som legges sammen når den ikke er 
i bruk. Som ekstrautstyr kan vi også levere noen senger i en 
lavere utførelse  2 (inklusive klesskap over fotenden).

5. OPPBEVARINGSPLASS,  
STIKKONTAKTER & BELYSNING 2 

 
Lese litt i sengen, lade opp mobilen om natten og ha brillene innen 
rekkevidde. For alt dette og enda mer finner du behagelig, dimbar 
belysning, gjennomtenkt oppbevaring og stikkontakter i sovedelen.

6. ROMDELERE 1 & VEGGKLEDNING AV STOFF 1 
 

Spesielt når mange reiser sammen og når familien er stor, 
er privatlivet en viktig faktor for at natten skal bli god. Da 
kan du bruke romdelere av stoff, som kan trekkes for og som 
gir behagelig beskyttelse mot innsyn. Med Soft Touch-
veggkledningen blir sovedelen ekstra koselig.

1 Universalserie 2 Modellavhengig 3 ValgfrittMed våre skreddersy
dde 

stretchlakener (eks
trautstyr) 

ligger du enda bedre

Sove som en prinsesse og våkne frisk og uthvilt. For at du alltid skal 
være uthvilt og opplagt til en ny feriedag, er utformingen av senger og 
madrasser spesielt viktig for oss. Konseptet vårt omfatter materialer av høy 
kvalitet, gjennomtenkte detaljer og løsninger som kan tilpasses individuelt.

DE BESTE 
FORUTSETNINGENE  
FOR GOD SØVN

KNAUS SOVEKOMFORT
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201 x 81 cm

189 x 81 cm

Fra A som i Alkove til Q som i Queen size seng: Det er 
rikelig soveplass for alle som drømmer om å reise

HALVANNEN SENG

QUEEN SIZE SENG

BARNESENGER

SENKESENG

ALKOVESENG

GJESTESENG

Gjesteseng Gjesteseng 2

KNAUS SENGEALTERNATIVER

ENKELTSENGER

ENKELTSENGER L!VE TI 650 MEG

TVERRGÅENDE 

SENGER

Behagelig hvile er viktig. Queen size sengen er enkelt 
tilgjengelig fra begge sider. Ved siden av sengen på begge 
sider�finner�du�i�tillegg�et�stort�klesskap�med��stang�for�
kleshengere. 

Planløsninger: SKY TI 700 MX, L!VE WAVE 650 MX, 700 MX

God plass for de minste. I våre spesielle K-modeller 
er allerede køyesengen bakerst i bobilen installert som 
standard.�Med�en�liggeflate�på�inntil�212�x�74�cm�er�det�
her på to etasjer mye plass for store drømmer. 

Planløsning: L!VE TRAVELLER 600 DKG

Avslappet og nedfelt. I det andre separate 
soveområdet kan du enkelt senke sengen helt ned. I 
ubenyttet tilstand er det fortsatt komfortabel ståhøyde.

Planløsninger: L!VE WAVE 650 MF, MG & MX, 700 MEG  
& MX, SKY WAVE 650 MF & MEG, 700 MEG

Opp i høyden. En låsbar stige (med valgbar «stigesjakt») 
gjør oppstigningen til alkovesengen sikker. Oppvarming og 
gjennomlufting i alkoven sikrer et behagelig soveklima. 

Planløsninger: L!VE TRAVELLER 550 DB, 600 DKG, 650 DG

Romslig og bekvemt. Enkeltsengene byr på ekstra god 
plass. Og som tilvalg kan de også utvides til ett stort 
liggeområde.

Planløsninger: VAN TI 650 MEG, L!VE TI 650 MEG, 700 MEG,  
SKY TI 650 MEG, 700 MEB & MEG, SUN TI 650 MEG, 700 MEG, 
L!VE WAVE 700 MEG, SKY WAVE 650 MEG, 700 MEG

En komfortabel variant. Spisekroken kan med 
noen få håndgrep gjøres om til et ekstra soveområde 
som, avhengig av modelltype kan by på en eller to 
soveplasser. Det stabile heve/senke-bordet senkes helt 
ned og de nøyaktig tilpassede polstringene danner da 
en�behagelig�liggeflate.

Perfekt konstruert. Ved å utnytte hele bobilens bredde for 
soveområdet�får�du�en�ekstra�lang�liggeflate.�Effektiv�design�
og maksimal utnyttelse av plassen gir samtidig en behagelig 
følelse av romslighet.  

Planløsninger: VAN TI 550 MD, L!VE WAVE 650 MG,  
L!VE TRAVELLER 650 DG

Optimal interiørdesign.�Du�finner�også�et�romslig�bad�
og�et�stort�klesskap�bak�i�bobilen.�For�ekstra�liggeflate�
kan det som tilvalg monteres en klappseng på siden.

Planløsninger: L!VE TI 590 MF, 650 MF, SKY TI 590 MF, 
650 MF, SUN TI 650 MF, L!VE WAVE 650 MF, SKY WAVE 
650 MF
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LANGSGÅENDE KJØKKEN

KOMPAKT KJØKKEN

VÅRE KJØKKEN- 
ALTERNATIVER

VINKELKJØKKEN

KNAUS KJØKKENALTERNATIVER

KOMPAKT KJØKKEN VAN TI 550 MD

VINKELKJØKKEN L!VE WAVE 700 MEG

LANGSGÅENDE KJØKKEN L!VE TI 650 MEG

Kjøleskapet er, avhen
gig 

av modelltype, plassert 

overfor eller ved s
iden av 

kjøkkenapparatene. 

Et kjøkken må være i stand til å motstå enorme belastninger og 
oppfylle�strenge�krav.�Robuste�arbeidsflater,�høy�kvalitets�utstyr�og�
forseggjort utforming med korte avstander og masse lagringsplass 
noe som er standard i ethvert KNAUS kjøkken.

Effektivt integrert. Takket være smart 
kjøkkendesign med f. eks. ekstra dyp 
oppvaskkum og integrert kjøleskap blir her hver 
centimeter�effektivt�utnyttet.�Skuffer�som�kan�
trekkes helt ut gir enkel tilgang til det du trenger.

Planløsninger: VAN TI 550 MD, SUN TI 650 MEG

Klar for nytelse. Det separate kjøleskapet gir plass 
for�enda�mer�arbeidsflate�ved�at�kjøkkenbenken�
har en del som kan klappes ned. Det gir ekstra god 
plass for å tilberede de beste måltider.

Planløsninger: VAN TI 650 MEG, L!VE TI 590 MF, 
650 MEG, SKY TI 590 MF, 650 MEG, SKY WAVE 650 
MEG, L!VE TRAVELLER 550 DB, 600 DKG, 650 DG

Romslig L-form. I det vinkelformige kjøkkenet er 
apparatene plassert bak spisekroken. Slik danner 
oppvaskområde og komfyr en praktisk hjørneløsning som 
frigjør�ekstra�stor�arbeidsflate�og�plass�for�et�stort�kjøleskap.

Planløsninger: L!VE TI 650 MF, 700 MEG, SKY TI 650 MF, 700 
MEB, MEG & MX, SUN TI 650 MF, 700 MEG, L!VE WAVE 650 
MF, MG & MX, 700 MEG & MX, SKY WAVE 650 MF, 700 MEG
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OPPLEV VÅRE 
BADEROMSLØSNINGER

KNAUS BADEROMSLØSNINGER

Smart og romslig. Ved gulvplan med 3/4-
seng, vil denne baderomsvarianten sikre 
optimal bruk av plass, både inni og utenfor 
baderommet.

Planløsninger: L!VE TI 590 MF, 650 MF, SKY 
TI 590 MF, 650 MF, SUN TI 650 MF, L!VE WAVE 
650 MF, SKY WAVE 650 MF

Smart deling. Fastmontert servant, 
fastmontert dusj og likevel masse rom med 
kompakte dimensjoner. Det intelligente 
designet gjør det mulig.

Planløsninger: L!VE TI 700 MEG, L!VE WAVE 
650 MG, 700 MEG & MX

Fungerer perfekt. Det nye baderommet er i 
L!VE modellene med separat dusj og romslig 
vaskerom med varierende romdeler for 
maksimalt moro når du pusser tennene.

Planløsning: L!VE WAVE 650 MX

KOMFORT 

BADEROM

LANGSGÅENDE 

BADEROM

BAKRE BADEROM

QUICK BADEROM

ROMSLIG 

BADEROM

L!VE BADEROM

KNAUS baderomsløsninger er stilige, omtenksomme 
og romslige. Vi legger stor vekt på design, utforming og 
romslighet. Konseptet er at baderommet har så god plass 
som mulig, uten å bruke for mye plass.

ROMSLIG BADEROM SUN TI 700 MEG ROMSLIG BADEROM SUN TI 700 MEG

Praktisk forskyvning. Baderommet akterut 
sørger for at enkeltsengene er forskjøvet et 
stykke forover. Slik kan hele bobil-bredden 
benyttes til å danne et romslig bad med 
separat stort dusjkabinett.

Planløsning: SKY TI 700 MEB

Elegant romslighet. Døren til vaske -og 
toalettrommet fungerer samtidig som romdeler 
mot bodelen. Ved behov kan det da bli et 
ekstra stort baderom. Det separate og romslige 
dusjkabinettet er et ekstra høydepunkt. 

Planløsninger: SKY TI 700 MEG & MX,  
SUN TI 700 MEG, SKY WAVE 700 MEG

Den dreibare veggen danner på den ene 
siden et meget romslig dusjkabinett, og på 
den andre siden er vaskeservanten plassert. 

Planløsninger: VAN TI 550 MD, 650 MEG, L!VE 
TI 650 MEG, SKY TI 650 MEG, SUN TI 650 MEG, 
SKY WAVE 650 MEG, L!VE TRAVELLER 550 DB, 
600 DKG, 650 DG



#NUMBER 1, FORDI….

det er det letteste 

kjøretøyet i sin 

klasse.

med sørlig 

dynamisk 

design.

kompakte 

dimensjoner tilbyr 

masse plass.

Elegant overgang ute
n 

synlige skruer og m
ed 

perfekte mellomrom: 

Her kan du se og føl
e 

den fantastiske kval
iteten 

Hvilken Solid Høy-Styrke 

GRP gjør alt, vi har 
prøvd på side 16

Det blir ikke enklere 
En sentral 

serviceboks for alle 
tilkoblinger og 

avløp (detaljer på s
ide 24-25)

DEN SMIDIGE
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VAN TI 650 MEG

VAN TI 550 MD

220 cm

276 cm

599 - 703 cm

«For meg er dette en dynamisk bobil som 

har det meste. De integrerte vindusrammene 

passer perfekt inn i sideveggen, er spesielt sikre 

og reduserer vindstøy betraktelig.»

Jürgen Thaler, Produkt Manager
KNAUS Bobiler og Campingvogner

Mitt råd 48 mm tykt understell m
ed 

XPS isolasjon og aluminium 

beskyttende dekke 
for 

komfort og lang levetid

Katteøye lysene med LED 

teknologi kjennetegn
er 

hekken på en KNAUS

Automotiv design med 

roterende rammeoptikk

Utvidbare 
enkeltsenger

Romdeler med
persiennedør

VAN TI OVERSIKT

2   4  
 

       

Plansløsninger 2

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

Maksimal lasteevne kg 720 - 900

Fin ut mer på 

www.knaus.com/vanti  

VAN TI HØYDEPUNKTER & VARIANTER

Gassboks dør i 
sidepanelet for 
enkel tilgjengelighet

Gode planløsninger. For Tina 
og Florian er 650 MEG det beste 
valget, masse lagringsplass 
og�fleksibel�nok�til�å�finne�
det perfekte piknikksted i de 
portugisiske fjellene.
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VAN TI 650 MEG

VAN TI BO & LEVE

Når bodelen blir til et dansegulv.  
Da kan Tina svinge hoftene og 
Florian stemmer i for fullt.
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1 VAN TI 650 MEG

VAN TI 650 MEG

VAN TI 550 MD

På tide å
kose seg }

1.  Romslig sittegruppe med LED 
TV. Masse rom takket være smart 
romutforming, nydelig belysning 
fra et stort panoramavindu og, 
selvfølgelig,�flott�underholdning�
med 24" LED TV.

2.  Uttrekkbart bord. Bordet er festet 
til sideveggen og gir derfor perfekt 
bruk av tilgjengelig plass. Med solide 
roterende mekanikk, kan du enkelt 
folde det ut.

Praktiske siderom for 

alle typer småting

Ingen kondensasjon
 

og behagelig klima takket 

være den bakre ven
tilasjonen

På forespørsel også  
med setevarmer 

Ekte tre og robust H
PL 

overflate gjør borde
t 

vakkert og holdbart
 

Godt opplyst interiø
r takket 

være stort panoram
atak

For et ensartet utse
ende 

er setene alltid tilp
asset 

resten av bomiljøet
Det valgfrie navigasjo

ns-systemet 

med camping software sikrer at du 

kommer frem dit du skal 

SALONGLØSNINGER

550 MD Sittebenk

650 MEG Sittebenk

VAN TI BO & LEVE
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3

LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN TI 650 MEG

142 L kjøleskap 
med integrert 
fryser og masse 

plass for godterier

Soft-Close skap med automatisk 

låsing gir maksimal komfort

Ekstremt robuste HPL overflater vil se 

nye ut i mange år (Detaljer på side 30)

LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN TI 650 MEG

LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN TI 650 MEG

Kvalitet skuffer fra G
RASS: 

Perfekt i funksjon &
 stabilitet

KOMPAKTKJØKKEN VAN TI 550 MD

1.  Stor 3-flamme gasskomfyr. Espresso til 
venstre, spagetti til høyre og saus i midten. 
Den tennes ved å trykke på en knapp. Det 
blir ikke enklere.

2.  Kompakt kjøkken. I den ultra-kompakte 
550�MD�kan�du,�selvfølgelig,�finne�et�fullt�
utstyrt kjøkken.

3.  Skuffer med forlengelser i full lengde. 
Noe som gjør det svært enkelt å fylle dem. 
Helt til det innerste hjørnet.

Piezo tenning ved å 

trykke på en knapp

KJØKKENLØSNINGER

550 MD Kompaktkjøkken

650 MEG Langsgående  

 kjøkken

Du kan finne mer informasjon 
om våre kjøkken på side 36 - 37.

VAN TI MATLAGING & KOS

Perfekt krydret.  
På den kraftige 3-platers 
gasskomfyren kan Tina 
og Florian tilberede 
blåskjell rett fra havna. 
Tilsett sitron og nyt.

Det kan opereres med en 

hånd: Arbeidsflaten kan let
t 

utvides hvis nødve
ndig
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1

189 x 81 cm

201 x 81 cm

ENKELTSENGER VAN TI 650 MEG

TVERRGÅENDE SENGER VAN TI 550 MD

ENKELTSENGER VAN TI 650 MEG

1.  Utvidbare enkeltsenger. Med rullegitteret i midten 
og de to polstrede seksjonene, kan enkeltsengene 
gjøres om til en dobbelseng.

2.  Garderobeskap under sengene. Bare åpne 
døren og du har en praktisk tilgang til de romslige 
klessskapene med stenger på begge sider.

Lærtekstur overflat
en sikrer en 

komfortabel atmosfære

Standard takvindu 
kan erstattes med et 

stort panoramavindu 

hvis ønskelig 
Nytten av de praktis

ke 

sidehyllene og valgfr
ie USB 

kontakter kan ikke 
oversees

En avslappende natt
 takket 

være EvoPore madrasser 

(detaljer på side 3
3)

 Enkeltsenger  Tverrgående seng

SENGELØSNINGER

550 MD   2   
650 MEG   2  

Du finner mer informasjon om 
våre senger på sidene 34 - 35.

VAN TI SØVE & DRØMME

Behagelige drømmer. Tina og Florian 
gleder seg til å sove behangelig når de 
reiser med sin KNAUS VAN TI. 
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VAN TI 650 MEG

VAN TI 650 MEGVAN TI 650 MEG

1.  Romslig baderom. VAN TI gir deg 
en generøs størrelse på badet.

2.  En praktisk dusj. Hvis du ønsker å 
ta�en�dusj�er�det�bare�å�flippe�til�side�
hele speilveggen med servanten. 
Så stenger du døren til magnetene 
klikker inn og du er klar for en dusj. 

Den innebygde belysn
ingen tar 

seg godt ut og er p
erfekt for 

makeup og barbering,
 praktisk

Lett å holde rent: 
Benk-toalettet

Lukkes trygt og 
automatisk takket 
være magneter

Komfort baderom

BADEROMSLØSNINGER

550 MD Komfort baderom

650 MEG Komfort baderom

Du kan finne mer 
informasjon om våre baderom 
på side 38 - 39.

VAN TI VELVÆRE & REKREASJON

En frisk start på dagen. 
I komfortbadet kan Tina 
nyte den portugisiske 
solen gjennom takvinduet 
over servanten. 



#NUMBER 1, FORDI….

en ekte KNAUS.  

Sjekk detaljene!

får mye igjen for  

pengene.

den overbeviser  

med sitt elegante 

design.

Hvorfor er den sterk
e GRP 'en 

så motstandsdyktig? Det kan 

du lese om på side 16

Det KNAUS CATEYE evolution 

baklyset med dynamiske LED-blinklys 

sørger for økt sikke
rhet

Den KNAUS PREMIUM-

bodelsdøren har et 
automotivt 

lukkesystem som gir skikkelig 

bilfølelse i bobilen. 
Fin ut 

mer på side 22-23

DEN UKONVENSJONELLE
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L!VE TI 650 MF

L!VE TI 650 MEG

L!VE TI 590 MF

L!VE TI 700 MEG

279 cm

232 cm

644 - 752 cm

Kompakt planløsning 

med 3/4-seng 

Progressiv 
lysdesign for et 

slående utseende
De usynlige 

skruene og perfekte
 

overgangene beviser
 

den høye kvaliteten

Også tilgjengelig i  
lav-seng variant 

All viktig informasjon på 

ett sted: Også L!VE TI 

tilbyr service-bokse
n for 

utmerket betjening

L!VE TI OVERSIKT

2-4   4  
 

       

Plansløsninger 4

Maksimal tillatt vekt kg 3.500

Maksimal lasteevne kg  620 - 800

Fin ut mer på 
www.knaus.com/

liveti  

L!VE TI HØYDEPUNKTER & VARIANTER

Hvilken planløsning ønsker du?  
650 MEG med uttrekkbar 
enkeltsenger vil ta deg lett til 
Holland for tulipansesongen.
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L!VE TI 650 MEG

L!VE TI BO & LEVE

L!VE TI sine vakreste farger. Her er 
det så masse å oppdage som hver 
blomst i Tina’s tulipanbukett. Heldigvis, 
Florian har pakket med en ekstra vase.
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L!VE TI 650 MEG

L!VE TI 650 MEG

L!VE TI 590 MF

L!VE TI 590 MF

24 ″

1.  Uttrekkbar LED-TV. Hele HD TV'en 
forsvinner bak benken og tar ikke opp 
plass når den ikke er i bruk.

2.  Gjennomtenkt spisekrok. I 
overskapene�finner�du�rom�for�alt�
du måtte ønske. Ved hjelp av RAFF-
funksjonen kan persiennene trekkes 
enkelt opp og ned.  

3.  Elegant front. Den mørke dekoren 
absorberer linjen på førerhuset og 
sikrer en smidig overgang.

Nydelig duftende, 
L!VE TI }

Soft-Close øvre 
kabinetter for 
max komfort

Stabil mekanikk med  
gasstrykkfjæring for 

enkel operasjon

SALONGLØSNINGER

590 MF Sittebenk

650 MF Sittebenk med sidesete

650 MEG  Sittebenk med sidesete

700 MEG Sittebenk med sidesete

L!VE TI BO & LEVE
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2

Høy kvalitets metallhåndtak og 

kompleks integrert møbelkonstruksjon 

sikrer lang holdbarh
et 

Solide skuffer med Soft-Close 

funksjon fra GRASS gjør 

skuffene svært bruk
bare

VINKELKJØKKEN L!VE TI 700 MEG

1.  Varianter av langsgående 
kjøkken. Det langsgående 
kjøkkenet i 650 MEG er 
kompakt, men takket være det 
sammenleggbare arbeidsområde er 
det masse arbeids- og lagringsplass.

2.  Atmosfærisk omgivende 
belysning. Under�arbeidsflaten�
og bak kjøkkenets bakpanel 
fremhever belysningen det elegante 
møbeldesignet.

LANGSGÅENDE KJØKKEN L!VE TI 650 MEG

LANGSGÅENDE KJØKKEN L!VE TI 650 MEG

Sammenleggbar 

arbeidsflate med praktisk 
en-hånds operasjon

KJØKKENLØSNINGER

590 MF Langsgående kjøkken

650 MF Vinkelkjøkken

650 MEG Langsgående kjøkken

700 MEG Vinkelkjøkken

Du kan finne mer informasjon om
 våre kjøkken på side 36 - 37.

L!VE TI MATLAGING & KOS

Hva koker man i 
Holland? På 3-platers 
gasskomfyren kan 
du tilberede tre 
porsjoner samtidig.
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1

198 x 81 cm

193 x 81 cm

1.  Garderobeskap under sengene. Bare å åpne døren og du 
har en praktisk tilgang til de romslige garderobeskapene. For 
mere�fleksibilitet�er�det�stenger�på�begge�sider.

2.  Fransk seng. Ved hjelp av en valgbar ekstra polstret 
klappdel kan sengen forlenges i fotenden for ekstra komfort.

ENKELTSENGER L!VE TI 650 MEG

ENKELTSENGER L!VE TI 650 MEG

HALVANNEN SENG L!VE TI 590 MF

Gassfjæren holder  

klaffen åpen for deg
 

Høy kvalitets EvoPore 

madrasser sikrer 
avslappende søvn: H

va som 

gjør den så spesiell
 kan du 

lese om på side 33

 Enkeltsenger  Halvannen seng

SENGELØSNINGER

590 MF   2   
650 MF   4   
650 MEG   3   
700 MEG   4  

Finn ut mer informasjon om våre 
senger på sidene 34 - 35.

L!VE TI SØVE & DRØMME

Med rullegitteret i m
idten 

og de to polstrede 
seksjonene, 

kan enkeltsengene g
jøres om 

til en dobbelseng

Her ligger man godt. De utrekkbare 
enkeltsengene har rett og slett klasse. 
Her kan Tina og Florian kose seg.
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1.  Varianter av Quick baderom. 
Spesielt designet for L!VE-seriens 
fastmonterte bad som tilbyr 
fastmontert dusj og masse rom 
for bevegelse.

2.  Romslig bad bakerst i 
lengderetningen.�Ved�å�flytte�
på vaskeservantområdet oppstår 
her et separat rom med toalett, 
romslig veggskap og dusjkabinett.

QUICK BADEROM L!VE TI 700 MEG LANGSGÅENDE BADEROM L!VE TI 590 MF

KOMFORT BADEROM L!VE TI 650 MEG

Komfort baderom

Langsgående baderom

Quick baderom

BADEROMSLØSNINGER

590 MF Langsgående  

 baderom 

650 MF Langsgående  

 baderom 

650 MEG Komfort baderom

700 MEG Quick baderom

Du kan finne mer 
informasjon om våre baderom 
på side 38 - 39.

L!VE TI VELVÆRE & REKREASJON

Den smarte dreieveggen kla
pper til side 

og åpner for et rom
slig dusjkabinett. S

lik 

får du på alle måter en optimal plass

Ren nytelse. Florian 
kan enkelt justere 
temperaturen på 
vannet med en hånd. 
I�baderommet�finner�
han tid til seg selv.



#NUMBER 1, FORDI….

Ekte KNAUS kvalitet: Ingen syn
lige skruer, 

isolert takluke med LED lys og ekstremt stabile 

aluminium profiler (Pro.Tec Ramme side 16)

Og det er mer: En 

sentral serviceboks 
for 

alle tilkoblinger og 
avløp 

(detaljer på side 2
4-25)

lett og kvikk i bruk
: 

Det oppladbare 
batteriet er 

tilgjengelig fra utsid
en

den mest solgte 

halvintegrerte bobilen 

del i Tyskland.

får mye igjen for 

pengene.

er utstyrt med flest 

planløsninger. Ikke vær redd for v
anskelighetsgraden, 

den

44 mm tykk underkropp m
ed XPS isolasjon

Er utstyrt med GRP beskyttelseslag

UNIVERSALGENIET
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SKY TI 700 MEBSKY TI 590 MF

SKY TI 650 MEG SKY TI 700 MEG

SKY TI 650 MF SKY TI 700 MX

232 cm

279 cm

643 - 752 cm

3/4-seng for  
best bruk av plass

Romslig bakre midtstilt bad

Sjekk ut den fleksib
le 

baderomsløsningen!

Opptil 6 soveplasser takket 

være en valgfri hevb
ar seng Stor Queen size seng med elektrisk 

høydejustering (val
gfri)

Syns på lang vei: D
e KNAUS  

CATEYE evolution-baklysene

Rygg sikkert med 
det godt plasserte 
ryggekameraet

 KNAUS PREMIUM-

karosseridør er uts
tyrt 

med automotivt 

lukkesystem, dobbelt 

tetning og 2 klappbare 

knagger. Fin ut mer på 
side 22-23

SKY TI HØYDEPUNKTER & VARIANTER

SKY TI OVERSIKT

2-6   4  
 

       

Planløsninger 6

Maksimal tillatt vekt kg 3.500  

Maksimal lasteevne kg 520 - 760

Fin ut mer på 

www.knaus.com/skyti  

NEW Nå også med 
komfortabelt 
sete på siden

Så mange planløsninger. Svenja og Paul hadde ikke et enkelt valg. Siden 
de liker det moderne levesettet i Italia, har de valgt 700 MEG. Mest for de 
mange gode lagringsmulighetene så de kan dra på handletur.
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SKY TI 700 MEG

SKY TI BO & LEVE

Iskrem til frokost? Dette er helt 
enkelt en del av den italienske ferien. 
I den koselige salongen kan Svenja 
og Paul enkelt nyte den til enhver tid.
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SKY TI 650 MF SKY TI 700 MEG

SKY TI 700 MEG

SKY TI 700 MEG

24 "

Stødig montert med

enkel lø ftefunksjon

Soft-Close skapdørene luk
kes 

forsiktig og låses au
tomatisk

Flekkbestandig ActiveLine pute 

(detaljer på side 13
8)

På forespørsel også  
Med setevarmer 

Spesielt utviklet fo
r lange turer 

og maksimal komfort

1.  Uttrekkbart 24 tommer LED TV. Stuen 
ser også så elegant og ryddig ut fordi du 
kan gjemme 24" Full HD LED TV-en med 
integrert digital mottaker usynlig bak 
det bakre setet.

2.  Perlemorsdekor med krysskutt. Ser 
bra ut, føles bra og er så solid at den ser 
ny ut i mange år.

3.  Panorama tak- og tak-kledning. 
Førerkabinen og stuen slås elegant 
sammen til et enkelt enhet. Om dagen 
gir panoramataket deg en behagelig 
lysmodus, og om kvelden omgivelseslys. 

Enormt panoramatak 

for nye inntrykk og
 en 

fantastisk utsikt

SALONGLØSNINGER

590 MF Sittebenk

650 MEG Sittebenk

650 MF  Sittebenk med sidesete

700 MEB Sittebenk med sidesete

700 MEG Sittebenk med sidesete

700 MX Sittebenk med sidesete

SKY TI BO & LEVE
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1 2

VINKELKJØKKEN SKY TI 700 MEG

VINKELKJØKKEN SKY TI 650 MF VINKELKJØKKEN SKY TI 700 MEG

1.  Romslig vinkelkjøkken. Det er 
direkte forbundet til sittegruppen og 
benytter dermed det tilgjengelige 
rommet optimalt. 

2.  Stabil kurvløsning. Blant de optimal 
tilgjengelige�gasskranene�vil�du�finne�
mye lagringsplass.

3.  Skuffer med full forlengelse med 
kulelager. Kan trekkes så langt ut at 
de komfortabelt kan benyttes bak.

Robust & enkelt 

vedlikehold V
ask i 

rustfritt stål

Kvalitetsekstrakter
av GRASS: Perfekt i 

funksjon & stabilitet

Omgivelseslyset 
belyser også 

skap og skuffer

Du kan se alle 
disse utmerkede 
HPL benkeplatene 
på side 30

LED spotter belyser 

arbeidsflaten din pe
rfekt 

VINKELKJØKKEN SKY TI 700 MEG

KJØKKENLØSNINGER

590 MF Langsgående kjøkken

650 MEG Langsgående kjøkken

650 MF Vinkelkjøkken

700 MEB Vinkelkjøkken

700 MEG Vinkelkjøkken

700 MX Vinkelkjøkken

Du kan finne mer informasjon om
 våre kjøkken på side 36 - 37.

SKY TI MATLAGING & KOS

Fra det ukentlige markedet 
rett i kasserollen. Basilikum, 
rosemarin, timian – som 
det lukter! Takket være mer 
robuste og lettvaskede HPL-
flater�kan�det�også�gå�stille�
for seg.
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1

201 x 80 cm 195 x 80 cm

ENKELTSENGER SKY TI 700 MEG

1.  3/4-seng som kan utvides. Løft madrassen, trekk ut 
forlengelsen, og du har allerede mer plass.

2.  Garderobeskap under sengene. Mye plass, mange  
lagringsmuligheter, klesskinner på begge sider og 
praktisk belysning.

ENKELTSENGER SKY TI 700 MEG

HALVANNEN SENG SKY TI 650 MF

Gassdrevne dempere 
holder klaffen i 

posisjon, slik at du
 

har begge hender fr
i 

og tilgang til skapet

Dersom du liker å sove un
der 

stjernehimmelen, er det valgfrie
 enorme 

panoramavinduet bak perfek
t for deg

Sov, som på skyer: Takket 

være EvoPore madrasser

Fullstendig ventillert
, oppvarmet og utstyrt 

med myk-laminert hodegavl

 Enkeltsenger  Halvannen seng  Queen size seng

SENGELØSNINGER

590 MF   2   
650 MEG   2   
650 MF   6    
700 MEB   4   
700 MEG   4   
700 MX   4  

Finn ut mer informasjon om våre 
senger på sidene 34 - 35.

SKY TI SØVE & DRØMME

Sovne med stjernene og vokne med 
solen. I de komfortable sengene planlegger 
Svenja og Paul hvor de skal dra neste dag. 
Colosseum, Piazza della Signoria, eller 
kanskje heller bli en dag ekstra?
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1 2ROMSLIG BADEROM SKY TI 700 MEG

ROMSLIG BADEROM SKY TI 700 MEG

LANGSGÅENDE BADEROM SKY TI 650 MF

Komfort baderom

Langsgående baderom

Bakre baderom

Romslig baderom

BADEROMSLØSNINGER

590 MF Langsgående  

 baderom

650 MEG Komfort baderom

650 MF Langsgående  

 baderom

700 MEB Bakre baderom

700 MEG Romslig baderom

700 MX Romslig baderom

Du kan finne mer informasjon om 
våre baderom på side 38 - 39.

SKY TI VELVÆRE & REKREASJON

Perfekt integrert 
vaskeservant med 
god benkeplass gjør 
rommet komplett

Stemningsfullt lys 
ved speilet 

En plass-sparende le
tt 

tilgjengelig holder fo
r 

kosmetikk-tørklær er pr
aktisk

Gulvet belagt med Yachtoptic 

PVC er meget slitesterkt

1.  Eksklusivt baderom. Det store separate 
dusjkabinettet byr på topp komfort. 
Kvalitetsarmatur og det store takvinduet 
sørger for en eksklusiv og behagelig 
atmosfære.

2.  Gjennomtenkt baderom bakerst i 
lengderetningen. Dreieveggen sikrer 
en optimal utnyttelse av plassen. Du kan 
stille veggen i den posisjon du ønsker. Med 
et enkelt håndgrep får du enten et romslig 
dusjkabinett eller en stor vaskeservant.

Et baderom like friskt som 
den Adriatiske vinden. 
Svenja er spesielt fornøyd 
med det store speilskapet. En 
skikkelig all-rounder takket 
være integrert belysning og 
kombinert lagringsplass.



#NUMMER 1, FORDI….

takket være praktiske

Dobbelgulvet er den 

maksimalt tilpasset 

vinterbruk. 

den perfekte balanse 

av innebygget 

funksjon og design.

er utstyrt med 

det største 

panoramataket i  

sin klasse.

Solid GRP bestandig 

tak. Du kan lese mer 

om dette på side 16

Det blir ikke enklere 
En 

sentral serviceboks 
for 

alle tilkoblinger og 
avløp 

(detaljer på side 2
4-25)

MED DOBBELT GULV
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SUN TI 650 MF

SUN TI 650 MEG

SUN TI 700 MEG

294 cm

234 cm
699 - 747 cm

Bare 294 cm utvendig høyde  

på tross av dobbelt
 gulv

Ingen synlige skruer
. 

Her kan du se og 
føle den utmerkede 

kvaliteten

Med den vannfaste d
oble 

tetningen er den K
NAUS 

PREMIUM-bodelsdøren 

med automotivt lukkesystem 

perfekt på vintertu
rer

Komfortable og 
utvidbare enkeltsen

ger

Romslig, komfortabelt 

baderom med svingevegg

Romslig følelse 

SUN TI HØYDEPUNKTER & VARIANTER

SUN TI OVERSIKT

4   4  
 

       

Planløsninger 3

Maksimal tillatt vekt kg  3.500  

Maksimal lasteevne kg 430 - 510 

Fin ut mer på 

www.knaus.com/sunti  

Smart design. Klar for alle 
reisemål. På reisen deres gjennom 
de østerrikske snølandskapene, 
er Tina og Florian på veien i 650 
MEG. Det haglbestandige GRP 
taket er viktig på reisen.
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SUN TI 650 MEG

SUN TI BO & LEVE

Han elsker snøbeskyttelsen, hun 
liker teppet. Begge nyter gulvvarmen 
og�den�effektive�kuldebeskyttelsen�
fra det doble gulvet i bodelen.
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1 SUN TI 700 MEG

SUN TI 700 MEG

SUN TI 700 MEG

1.  Høyglans møbeldekor. Den edle fullførelsen på 
møbelfronten er skapt av et spesielt kraftig  
anti-ripe belegg.

2.  KNAUS smart CI. Optimalt nettverk for enhetene 
installert i kjøretøyet. Kontroller enkelt lysene i hele 
kjøretøyet, sjekk nivåene på alle tankene eller batterienes 
kapasitet. Alt dette – med den optimale WLAN pakken – 
selv fra en smarttelefon eller et nettbrett.

Stort panorama 
takvindu som gir 
den beste opplevels

en

På forespørsel også  

med setevarmer 

Den robust HPL 
flatten gjør bordet 

spesielt holdbart 

Den elegant integrert
e 

førerkabinen skaper 
en 

fantastisk atmosfære

Setetrekket passer 
perfekt med 

møbeltrekkene og pass
er 

harmonisk inn i stuen

Det komfortable 
L-setet er en 
valgmulighet

SALONG LØSNINGER

650 MF Sittebenk med sidesete

650 MEG Sittebenk med sidesete

700 MEG Sittebenk med sidesete

SUN TI BO & LEVE
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1.  Kompaktkjøkken. Kjøkkenets 
smarte utforming gir mer enn nok 
plass både til å lagre alt du trenger 
og til å tilberede smakfulle måltider.

2.  Praktisk medisinskap. Stødig 
bygget, høykvalitets utforming og 
utstyrt med nok av plass for alle 
dine forsyninger.

3.  Romslig lagringsplass.�Skuffene�
kan enkelt fylles med alt du måtte 
trenge av tilbehør i kjøkkenet.

KOMPAKTKJØKKEN SUN TI 650 MEG

VINKELKJØKKEN SUN TI 650 MF

VINKELKJØKKEN SUN TI 650 MF

VINKELKJØKKEN SUN TI 650 MF

Du kan se alle disse 
utmerkede 

HPL benkeplatene på s
ide 30

Soft-Close skap med automatisk 

lås forsikrer utmerket betjening  
i hele kjøretøyet

Ekstra robuste 
metallhåndtak

KJØKKENLØSNINGER

650 MF Vinkelkjøkken

650 MEG Kompaktkjøkken

700 MEG Vinkelkjøkken

Du kan finne mer informasjon om
 våre kjøkken på side 36 - 37.

SUN TI MATLAGING & KOS

Nyt belysningen.  
Takket være den elegante 
omgivelsesbelysningen i det 
komplette kjøkkenet, blir 
selv det å lage en kopp te et 
virkelig høydepunkt.



92 93|

1 2

3

200 x 86 cm

195 x 86 cm

ENKELTSENGER SUN TI 700 MEG

ENKELTSENGER SUN TI 700 MEG

HALVANNEN SENG SUN TI 650 MF

1.  Utvidbare enkeltsenger. Raskt og 
enkelt: Ta bort risten og legg inn 
innleggene. Fra enkeltsenger til stor 
dobbeltseng.

2.  Fransk seng.�Liggeflaten�kan�utvides�
til ekstra størrelse takket være en 
polstret del som kan felles ut. Ambiente-
belysning og tekstilbekledning på 
veggene sørger for behagelig atmosfære.

3.  Garderobeskap under sengene. Takket 
være de mange lagringsmulighetene, 
praktisk belysning og stor tilgang, kan du 
alltid�finne�det�du�trenger.

Gassdempere sørger for 
enkel tilgang

ENKELTSENGER SUN TI 700 MEG

Praktiske svalereder
 for all 

typer små gjenstander

Stort panoramatak for mye lys om dagen 

og om kvelden for å se st
jernene

Fantastisk komfort 
takket være 
EvoPore madrasser

 Enkeltsenger  Halvannen seng

SENGELØSNINGER

650 MF   4   
650 MEG   4   
700 MEG   4  

Finn mer info om våre senger 
på sidene 34 - 35.

SUN TI SØVE & DRØMME

Vil vi bli litt lenger? De er begge 
enige om at turen ikke må ta slutt.
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ROMSLIG BADEROM SUN TI 700 MEG

ROMSLIG BADEROM SUN TI 700 MEG

Denne veggen kan tre
kkes ut 

og gir mer bevegelsesfrihet 
når 

døren er lukket

ROMSLIG BADEROM SUN TI 700 MEG

1.  Generøst tilpasset. Alt du 
trenger for en avslappende dusj. 
Praktiske hyller, mye plass og to 
avløp, slik at vannet drenerer selv 
når kjøretøyet står på skrå.

2.  Fullt utstyrt baderom. Nok av 
plass på vasken, stor vask og 
stilig belysning integrert i speilet 
gjør�baderommet�ditt�like�fint�
som det er praktisk.

Komfort baderom

Langsgående baderom

Romslig baderom

BADEROMSLØSNINGER

650 MF Langsgående  

 baderom

650 MEG Komfort baderom

700 MEG Romslig baderom

Du kan finne mer informasjon om 
våre baderom på side 38 - 39.

SUN TI VELVÆRE & REKREASJON

Synge i dusjen? Her kan 
de begge boltre seg i 
dette fantastiske badet. 



Bekymre deg ikke for dårl
ig vær:  

Høy-styrke GRP taket er 

spesielt haglbestand
ig. Hvorfor 

det er det, se side 
16

#NUMBER 1, FORDI….

gjennomført 

en ekte  

KNAUS. 

utmerket 

Verdi for 

pengene.

takket være en 

senkeseng, tilbyr den 

opptil 6 komfortable 

sengeplasser.

Moderne 
bakre design

Den sentrale serviceb
oksen 

inneholder alle vikt
ige 

funksjoner og sørger
 for 

enkel betjening

Dynamisk design og økt 

kjøresikkerhet: Baklys i KNAUS 

CATEYE evolution konstruk
sjon 

kombinerer design og fu
nksjon perfekt

DEN ALLSIDIGE
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L!VE WAVE 650 MX

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 700 MX

294 cm

232 cm

698 - 734 cm

L!VE WAVE kommer uten den 

karakteristiske bølge
fasongen, men 

med en høyde på opp
 til 215 cm 

for høye voksne

De usynlige skruene 
og 

perfekte overgangen
e beviser 

den høye kvaliteten

Spesielt romslig 
L!VE baderom

Kompakt planløsning m
ed 

luksuriøs Queen size seng

Også tilgjengelig i 
lavsengsversjon

KNAUS PREMIUM 

bodelsdør er utstyr
t med 

praktisk lukkesystem
. Fin ut 

mer på side 22-23

Ekstra romslig fordi 

bad og seng er perf
ekt 

integrert i hekken

L!VE TI HØYDEPUNKTER & VARIANTER

Plass til venner. 
Det er derfor Tina 
og Florian har 
invitert sine beste 
venner. I 700 MX 
er det nok plass 
til�alle�fire.

L!VE WAVE PLANLØSNINGER

5-6   4  
 

         
Plansløsninger 5

Maksimal tillatt vekt kg 3.500  

Maksimal lasteevne kg 520 - 630

Fin ut mer på 
www.knaus.com/

livewave  
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L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE BO & LEVE

Den perfekte frokost. 
L!VEt kan være så enkelt og 
vakkert med gode venner.
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3 L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 650 MF L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MF

24 "

1.  Praktisk nedsenkbar seng. Med 
elegante�overflater�og�komfortabel�
madrass,�finner�man�enkelt�roen.

2.  Uttrekkbar LED TV. Full HD TVen 
forsvinner elegant bak setet, og gir et 
ryddig, minimalistisk interior.

3.  Perfekt integrert. Buekonstruksjonen 
er praktisk integrert i bodelen og byr på 
ekstra lagringsplass i «svaleredene». 

Robuste metallhåndtak

Møbelkonstruksjon m
ed 

gode ventilasjonsløsn
inger

Slapp av med god 
musikk!

SALONGLØSNINGER

650 MG Sittebenk med sidesete

650 MF  Sittebenk med sidesete

650 MX  Sittebenk med sidesete

700 MEG  Sittebenk med sidesete

700 MX Sittebenk med sidesete

L!VE WAVE BO & LEVE
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L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MF L!VE WAVE 650 MF

Stilig kjøkken 
bakveggskledning  

For et elegant 
utseende 

Soft-Close skap lukkes for
siktig 

og låses automatisk

1.  Høykvalitetsutstyr. Takket være de robuste 
GRASS-hengslene, forlenges myklukkings-
skuffene. Omgivelsesbelysningen sørger ikke 
bare for en behagelig lysatmosfære, men 
belyser�også�skuffene,�slik�at�du�kan�finne�
det du leter etter enda raskere.

2.  Stort kjøleskap. I vinkelkjøkkenet er 
det plass til et stort kjøleskap på 145 
liter. Gjennom AES-funksjonen blir 
energiforsyningen pålitelig valgt automatisk.

KJØKKENLØSNINGER

650 MG Vinkelkjøkken

650 MF  Vinkelkjøkken

650 MX Vinkelkjøkken

700 MEG Vinkelkjøkken

700 MX Vinkelkjøkken

Du kan finne mer informasjon
om våre kjøkken på side 36 - 37.

L!VE WAVE MATLAGING & KOS

Et kjøkken, tusen minner. 
Med smaken av mykt brød 
vekkes gamle minner til igjen. 
Vi gleder oss over friheten 
og den gode stemningen. 
Ferietiden er lykke!
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L!VE WAVE 650 MF

210 X 81 cm

195 X 81 cm

Romslige skap ved siden 

av sengene for å sørg
e for 

maksimal lagringsplass

Om du sover veldig go
dt her, er det anta

geligvis på 

grunn av de utmerkede EvoPore madrassene. Du kan 

finne ut hvorfor de
 er så spesielle på 

side 28

 Enkeltsenger  Tverrgående seng

 Queen size seng  Senkeseng

 Halvannen seng

ENKELTSENGER L!VE WAVE 700 MEG

SENGELØSNINGER

650 MG   6    
650 MF   6    
650 MX   5    
700 MEG   6    
700 MX   5   

Finn ut mer informasjon om våre 
senger på sidene 34 - 35.

L!VE WAVE SØVE & DRØMME

HALVANNEN SENG L!VE WAVE 650 MF

1.  Fransk seng. EvoPore HRC-madrassen sammen med den 
stabile sengebunnen gir et komfortabelt grunnlag for en 
god natts søvn. Den valgbare polstrede klappdelen gir 
også�ekstra�liggeflate.�

2.  Garderobeskap. I modeller med fransk seng gir området 
mellom bad og kjøkken plass til garderobeskap i full 
høyde og med stang til kleshengere.

Den rette soveplassen for 
alle. Med de gode alternative 
sengeløsningene�finner�man�alltid�
en løsning som passer for alle.
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1.  Smart langsgående bad bakerst. 
Perfekt plassert i nisjen mellom 
sideveggen og den franske sengen får 
du her et eget rom med toalett, stort 
veggskap og dusjkabinett. 

2.  Fast dusjkabinett. På grunn av den 
smarte avdelingen av rommet er et 
fast bad tilgjengelig for en ekstra dusj.

3.  Nok av lagringsplass. I det 
romslige faste badet er det mange 
lagringsplasser.

Sett i riktig lys - t
akket være 

de integrerte LED lysene

L!VE baderom

Langsgående baderom

Quick baderom

QUICK BADEROM L!VE WAVE 700 MEG

QUICK BADEROM L!VE WAVE 700 MEG

QUICK BADEROM L!VE WAVE 700 MEG

BADEROMSLØSNINGER

650 MG Quick baderom

650 MF Langsgående

 baderom

650 MX L!VE baderom 

700 MEG Quick baderom

700 MX Quick baderom

Du kan finne mer informasjon om 
våre baderom på side 38 - 39.

L!VE WAVE VELVÆRE & REKREASJON

LANGSGÅENDE BADEROM L!VE WAVE 650 MF

Den integrerte papir
håndkle-

dispenseren er en a
v mange 

smarte detaljer i L!VE WAVE 

Hvis det tar lengre tid 
på badet. Med den gode 
plassen glemmer man lett 
tiden. Her er det ingen grunn 
til å ikke gi rom for at andre 
også skal benytte badet.



#NUMBER 1, FORDI….

den er 

halvintegrert med 

senkeseng.

den tilbyr deg opp 

til 6 komfortable 

sovesplasser.

til tross for senkeseng 

har den ståhøyde på 

200 cm senkeseng.

Serviceboksen 
sørger for 
enkel bruk og 
vedlikehold 
av viktige 
funksjoner

Hvorfor Pro.Tec-rammen gjør 

konstruksjonen så s
tabil og 

varig, se side 16

Det KNAUS CATEYE evolution 

baklyset med dynamiske LED-blinklys 

sørger for økt sikke
rhet

MED SENKESENG
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SKY WAVE 650 MF

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 700 MEG

232 cm

284 cm

«De 17 tommers aluminiumsfelgene i eksklusiv 

KNAUS-design er en perfekt oppgradering for en 

SKY WAVE. Disse stilige lettmetallfelgene avrunder det 

dynamiske helhetsbildet optimalt.»

Det robuste GRP-taker  

er spesielt haglbest
andig 

(se side 16)

Den krummede taklinjen 

gir SKYWAVE navnet 

sitt og gjør det til 
en 

coupe hos Travel bobilene

Patentert baderom med 

mye bevegelsesfrihet

Komfortable, utvidbare 
enkeltsenger

Jürgen Thaler, Produkt Manager
KNAUS Bobiler og Campingvogner

Mitt råd

På de klappbare knag
gene 

på den nye KNAUS 

PREMIUM-bodelsdøren 

(Valgfritt) er det ogs
å 

plass til båndet til
 Sam

SKY WAVE HØYDEPUNKTER & VARIANTER

Fleksible 
planløsninger for 
alle. Med den romslige 
stuen i 650 MEG, har 
Svenja og Paul nok 
plass til å ta med sin 
firbente�Sam�på�fototur.

SKY WAVE PLANLØSNINGER

5-6   4  
 

         
Planløsningener 3

Maksimal tillatt vekt kg 3.500  

Maksimal lasteevne kg  430 - 530

Fin ut mer på 

www.knaus.com/skywave  
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SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE BO & LEVE

Åpen for nye eventyr. Selv om Ola 
liker best å være mye på stranda, 
gleder han seg også like mye til å 
komme «hjem» til sin behagelige stue.
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31 SKY WAVE 650 MEG SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

Forskjellige feriekort 
} 

Takket være lø ftefunk
sjonen 

med gasstrykkfjærer e
r den 

enkel å operere 

1.  Uttrekkbart 24 tommer LED TV. Stuen ser 
også så elegant og ryddig ut fordi du kan 
gjemme 24" Full HD LED TV-en med integrert 
digital mottaker usynlig bak det bakre setet.

2.  Soft-Close skap. Lukkes forsiktig 
og låses av seg selv. Og takket være 
høykvalitetshengsler i mange år.

3.  Valgbar L-sofagruppe . I den store 
L-formede spisekroken kan du gjøre det  
enda mer komfortabelt. Hevebordet kan 
forskyves i alle retninger bare ved  
enkle håndgrep. 

Hevbar seng med treinnlegg og beh
agelig 

myk overflate for en 
hjemlig atmosfære

SALONGLØSNINGER

650 MF Sittebenk med sidesete

650 MEG Sittebenk med sidesete

700 MEG Sittebenk med sidesete

SKY WAVE BO & LEVE
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Omgivelsesbelysning for
 en 

hyggelig atmosfære

For mer 
informasjon om 
hvordan du kan 
gjøre denne HPL 
overflaten ripefri, 

se side 30

LANGSGÅENDE KJØKKEN SKY WAVE 650 MEG

LANGSGÅENDE KJØKKEN SKY WAVE 650 MEG

KJØKKENLØSNINGER

650 MF Vinkelkjøkken

650 MEG Langsgående  

 kjøkken

700 MEG Vinkelkjøkken

Du kan finne mer informasjon
om våre kjøkken på side 36 - 37.

SKY WAVE MATLAGING & KOS

1.  Skuffene kan trekkes helt ut. 
Med�fullt�uttrekk�av�skuffene�kan�
du lettere legge i varer, og trenger 
du noe, får du raskt oversikt over 
innholdet. Ambient-belysningen 
under�benkeplaten�gir�lys�i�skuffene�
og�du�kan�lett�finne�det�du�trenger.

2.  Romslig kjøleskap. Uansett om 
kjøkkenet er på langs eller i vinkel, 
er det alltid plass til et stort separat 
kjøleskap med 142/145 liters volum.

I de romslige overskapene 
er det masse plass for alt du 
trenger til både matlaging og 
annet.�Skuffene�lukker�seg�
selv ved hjelp av Soft-Close 
funksjonen automatisk og 
nesten lydløst. Praktisk når du 
trenger å bruke hendene til 
andre ting.



120 | 121

1 2

3SKY WAVE 650 MEG

193 x 81 cm

198 x 81 cm

1.  Romslige klesskap. Takket være tilgang 
fra siden og ovenfra, kan skapet brukes på 
en komfortabel måte.

2.  Komfortabel senkeseng. Med en ligge-
flate�på�195�x�140�cm�og�kvalitetsmadrass�
fra EvoPore HRC, sover du ekstra godt her. 
Sengen kan senkes ekstra langt ned slik at 
det blir enkelt å komme opp i den.

3.  Nok av plass til å legge fra seg ting. 
Her er det plass til alt du har av de små 
tingene. De man ofte plutselig trenger i en 
håndvending, briller, nøkler, ladere etc...

 Enkeltsenger  Halvannen seng  Senkeseng

ENKELTSENGER SKY WAVE 650 MEG

SENKESENG SKY WAVE 650 MEGENKELTSENGER SKY WAVE 650 MEG

SENGELØSNINGER

650 MF   6    
650 MEG   5    
700 MEG   5   

Finn ut mer informasjon om våre 
senger på sidene 34 - 35.

SKY WAVE SØVE & DRØMME

Best utsikt for gode drømmer.  
I den store senkeseng har Paul igjen 
Svenja for seg selv. Det vil ikke være 
noen Sam som kommer for å kose 
mellom dem. Allikevel - det ville være 
nok plass til alle.
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Romslig baderom

Langsgående baderom

Komfort baderom

KOMFORT BADEROM SKY WAVE 650 MEG

KOMFORT BADEROM SKY WAVE 650 MEG KOMFORT BADEROM SKY WAVE 650 MEG

BADEROMSLØSNINGER

650 MF Langsgående  

 baderom

650 MEG Komfort baderom

700 MEG Romslig baderom

Du kan finne mer informasjon om 
våre baderom på side 38 - 39.

SKY WAVE VELVÆRE & REKREASJON

Toalettpapirholderen
 er 

plassert under vask
en, 

lett å komme til

Et baderom å forelske 
seg i. Den innovative 
dreieveggen gjør badet 
ekstra lekkert og her er  
det godt å bare glede 
seg til neste dusj.

1.  Effektiv dreievegg. Slik oppstår 
i en håndvending et dusjkabinett 
eller et elegant vaskerom. 
Multifunksjonen sparer plass 
og det gir ekstra rom-følelse til 
resten av bo-området.

2.  Gjennomtenkt lagringsplass. 
Metallkanter på hyllene ved 
speilet sikrer at ingenting faller 
ned under kjøring.



#NUMBER 1, FORDI….

den tillbyr deg opp til  

6 komfortable 

soveplasser.

den er en ekte  

pris-vinnende 

champion.

den er alltid utstyrt 

med en romslig 

dobbel spiseplass. 

Stødige sideskjørt, 
utmerkede 

mellomromsdimensjoner 

L!VE TRAVELLER er klar 

for mange år med feriemoro

Hva som gjør Høy-

styrke- GRP taket så 
robust, se side 16

Den KNAUS PREMIUM-bodelsdøren 

(Valgfritt) har et pra
ktisk lukkesystem 

som gir skikkelig bilføle
lse i bobilen. 

Fin ut mer på side 22-23

DEN FAMILIEVENNLIGE
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L!VE TRAVELLER 550 DB

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 650 DG

323 cm

234 cm

596 - 698 cm

Komfortabel tverrstilt s
eng + alkove. 

Meget gode lagringsm
uligheter

Passende for unge o
g gamle:  

Det distinkte utseen
de 

er takket være spor
ty 

kjøretøydesign
Solide aluminiumprofiler 

sørger for utmerket 

stabilitet i konstru
ksjonen

Utrolig romslig: bobil med 

alkove og ekstremt god plass

Hvordan fortbedrer d
en praktiske 

serviceboksen ferien
, les  

se på side 24

L!VE TRAVELLER HØYDEPUNKTER & VARIANTER

Planløsninger for store og små.  
I den barnevennlige 600 DKG, kan Tom og 
Anna virkelig nyte sommerferien sin med  
mamma og pappa.

L!VE TRAVELLER OVERSIKT

4-6   5-6  
 

       

Planløsninger 3

Maksimal tillatt vekt kg 3.500 

Maksimal lasteevne kg 500 - 640

Fin ut mer på 
www.knaus.com/

livetraveller  
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L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER BO & LEVE

Nyt tiden sammen på tur 
til Kroatia. Tom har nettopp 
oppdaget historien om 
Winnetou indianerne og alle 
følger spent med på historiene.
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L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 650 DG

Mamma har det bra på fe
rie }

Praktiske og lett sk
yvbare 

blendingsgardiner

1.  Stor dobbel spiseplass. 
Masse plass for å spise, leke og 
underholdning. Selv også for 
soving, fordi dobbeltsengen blir 
til en komfortabel gjesteseng.

2.  Praktisk romdeler. For mer 
privatliv, kan den bakre delen, 
inkludert baderommet, bli 
avdelt fra resten av bodelen.

SALONG LØSNINGER

550 DB Dinette

600 DKG Dinette

650 DG Dinette

L!VE TRAVELLER BO & LEVE
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L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 650 DG

L!VE TRAVELLER 650 DGL!VE TRAVELLER 650 DG

Disse robust HPL overflatene 

er som nye selv etter mange 

år med familieferier 

Nesten lydløs og 
ekstremt praktisk: 

Soft-Close skap 

med automatisk lås

1.  Skuffer med forlengelser i full 
lengde. Store�praktiske�skuffer.�
Her stoler vi på den perfekte 
kvaliteten til GRASS.

2.  Forlengelse av benkeplate. 
Forleng arbeidsplassen din med 
et enkelt håndgrep.

3.  Soft-Close skap. Lukkes 
forsiktig og låses av seg selv. 

KJØKKENLØSNINGER

550 DB Langsgående kjøkken

600 DKG Langsgående kjøkken

650 DG Langsgående kjøkken

Du kan finne mer informasjon om 
våre kjøkken på side 36 - 37.

L!VE TRAVELLER MATLAGING & KOS

Når sulten melder seg. Til slutt vinner en knurrende 
mage over selv de mest spennende spill. Heldigvis har 
det fullt utstyrte kjøkkenet tryllet fram et lekkert måltid.
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201 x 159 cm

1.  Variant av barneseng. 
L!VE TRAVELER 600 DKG er 
forutbestemt for familier med opp 
til 4 barn, med sine køyesenger bak 
og den omgjorte dobbelsengen.

2.  Skap for stige. Sånn at den ikke 
skal forstyrre noen, har stigen til 
alkoven en fast plass i kjøretøyet.

3.  Tverrgående sengene for 
syvsovere. Sengen som er 2,12 
meter lang har masse plass. Her kan 
man virkelig strekke seg godt ut. 

For et optimal klima når du 

sover, er alkoven v
entilert 

som standard, oppvar
met og 

inneholder en spil
erist 

 Alkoveseng  Tverrgående senger  Barnesenger

ALKOVESENG L!VE TRAVELLER 600 DKG

BARNESENGER L!VE TRAVELLER 600 DKG ALKOVESENG L!VE TRAVELLER 600 DKG

SENGELØSNINGER

550 DB   4    
600 DKG   6    
650 DG   6   

Finn ut mer informasjon om våre 
senger på sidene 34 - 35.

L!VE TRAVELLER SOVE & DRØMME

TVERRGÅENDE SENGER L!VE TRAVELLER 650 DG

For en spesiell luftig
 følelse av 

plass og komfortabel tilgang 

til cockpiten, kan a
lkovesengen 

valgfritt foldes sam
men

Selv de modigste indianere må sove. 
Selv de mest muntre foreldre trenger et 
øyeblikk med avslapping og samvær. I 
den store alkovesengen er det ikke noe 
problem i det hele tatt.
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1 1

2

L!VE TRAVELLER 600 DKG L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG

1.  Variable komfort baderom. Stort 
baderom, romslig dusj om kompakte 
dimensjoner for optimal bruk av 
plassen i kjøretøyet? Bare fold 
sammen hele speilveggen til siden 
og en praktisk dusjbås blir en realitet. 
Det aller beste er at toalett, speil og 
vask holder seg tørt mens man dusjer.

2.  Enkel vedlikehold. Det er ikke bare 
veldig komfortabelt, men også veldig 
enkelt å rengjøre.

Komfort baderom

BADEROMSLØSNINGER

550 DB Komfort baderom

600 DKG Komfort baderom

650 DG Komfort baderom

Du kan finne mer informasjon 
om våre bad på side 38 - 39.

L!VE TRAVELLER VELVÆRE & REKREASJON

På tide å vaske av 
krigsmalingen. Den 
moderne vasken inviterer 
deg til å opprettholde mor 
og datter tid.
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INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMER

BLUE MARINE

BLUE MARINE

ENERGY

ENERGY

LAS VEGAS 2

LAS VEGAS 2ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROCK 1

SKY TI & SKY WAVE MØBELSTOFFER

VAN TI MØBELSTOFFER

KNAUS PUTE & COZY HOME PAKKER

Perfekt for familier og hundeeiere 

på grunn av fremragende 

vedlikeholds-egensk
aper

Designen på møbeltrekkene avhenger – av konstruksjonstypen.
 Standardalternativer    1 ACTIVE LINE (pristillegg)    2 Ekte lær (pristillegg)

Hvor flott denne put
en 

ser ut, se fra side 
44

VÅRE MØBELSTOFFER 
ER FUNKSJONELLE OG 
STILIGE! VELG SELV!

Alle standardstoffene overbeviser med slitesterk 

kvalitet og stilig design som passer til møblene.

+  Anti-allergisk, pust- og hudvennlig

+ Testet for høy fargefasthet

+ Holdbar og enkel å vedlikeholde

STOFFUTVALG

ACTIVE LINE-stoff er svært lettstelte. Væske trenger ikke ned 

i materialet med én gang, og de fleste flekkene kan fjernes med 

en fuktig klut.

+ Antibakteriell

+ Flekkbeskyttelse

+ Pustende

+  Vann- og  

oljeavstøtende

+ Miljøvennlig

Design den indre delen i bobilhjemmet ditt individuelt 
med�et�av�våre�mange�stoff-varianter.�Spesielt�praktisk�
er�våre�ACTIVE�LINE�polstringsstoffer.�De�har�pålitelig�
flekkbeskyttelse�og�er�også�vann-�og�oljeavvisende.
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MATUKO FINE SQUARE ENERGY

INDIAN SUMMER BLUE MARINE ENERGY

LAS VEGAS 2

LAS VEGAS 2ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROCK 1

L!VE TI, L!VE WAVE & L!VE TRAVELLER MØBELSTOFFER

SUN TI MØBELSTOFFER

På side 88 kan du se hvor flo
tt 

denne varianten fun
gerer

KNAUS PUTE & COZY HOME PAKKER
Fra side 58 finner du 

mer om hvor godt 

møbeldekoren i L!VE TI er 

tilpasset setekonstr
uksjonen

Behagelig sittekomfort er ikke tilleggsvalg 
men hører til standardutrustningen

Uansett hvilket møblement du velger, så kan du alltid være sikker på at optimal 
sittekomfort er standard i alle KNAUS-modellene. For oss er det øverste prioritet at 
du skal komme fram uthvilt. Det er derfor vi har designet ergonomiske seter i alle 
modeller. Perfekt ryggstøtte sikrer at du selv etter lang kjøring eller 
etter lange familiemiddager vil kjenne at kroppen er i godt slag. 
Setene sikrer en god ergonomisk kroppsholdning.

Avhengig av modell understøtter 

våre seter ryggsøyl
ens S-form, 

og du får en behag
elig og uthvilt 

ferietur uten ryggp
roblemer

Designen på møbeltrekkene avhenger – av konstruksjonstypen.
 Standardalternativer    1 ACTIVE LINE (pristillegg)    2 Ekte lær (pristillegg)

COZY HOME PAKKER

Gjør bobilen din finere med en Cozy Home-pakke.  
Her har vi noe for enhver smak, fra fresh til klassisk. Alle 
pakker inneholder også to store (60 x  40 cm) og to små  
(40 x  40 cm) puter med fjær, samt en matchende 
bordløper og to myke kosetepper.

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

5

1

2

6

4

3
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2019
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

2. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

2018
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

3. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

W I N N A A R

Kampeerauto 
van het jaar

Half-integraal
Knaus Van Ti Plus 650 MEG

GESAMTSIEGER SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

… OG 
PRISVINNENDE

KNAUS FORHANDLERNETTVERK & UTMERKELSER

KNAUS står for kvalitet.  

Tallrike utmerkelser  

bekrefter utmerkelser
Kina

Island

Og også i

Irland

Sverige

Norge

Danmark

Nederland

Tyskland

Polen

Ungarn
Romania

Østerrike
Frankrike

Spania
Portugal Italia

Hellas Tyrkia

Bulgaria

Tsjekkia Republikk

Belgia

Finland

Taiwan

Japan

Australia

Storbritannia

Sør-Korea

Slovakia

Sveits

Slovenia

KNAUS ER 
INTERNASJONAL...

Du finner mer informasjon på 

dealer.knaus.com  

Mer enn 300 partnere i over 25 land. Dette store 
forhandlernettverket bidrar til at våre kunder er fornøyde. 
Med�vår�grunnriss-finder�på�knaus.com�kan�du�finne�din�
yndlingsmodell i nærheten.

ALLE VÅRE UTMERKELSER

Stolthet og motivasjon: 
Utmerkelsene vi har fått, motiverer 
oss til å levere topp kvalitet. Igjen 
og igjen. Det vil vi selvfølgelig gjerne 
dele med dere som er våre kunder.

En oversikt over alle utmerkelsene 
vi har fått, finner du på 
knaus.com/auszeichnungen
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RENT AND TRAVEL

Vil du kjøpe fritidskjøretøy, men har lyst til å teste om det virkelig 
passer til deg? Da kan du benytte deg av tilbudet RENT AND TRAVEL. 
Finn grunnrisset du vil ha på nett eller i et reisebyrå. RENT AND 
TRAVEL samarbeider med et nett av over 150 utleiestasjoner med 
over 1 650 leiebiler og over 360 reisebyråer overalt i Tyskland. De 
kan hjelpe deg med å bestemme deg for riktig bil. Du kan dessuten 
dra fordel av mange andre ytelser som ruteforslag 
og samarbeidsavtaler med camping- og 
parkeringsplasser. Test ferien i praksis!

Kan bestilles på nett
 på www.rentandtravel.de 

eller hos en av våre
 360 reisebyråpartnere

Nå kan du også leie 
i utlandet. Se alle 
våre utleiestasjoner

 

www.rentandtravel.de 

KNAUS FANSHOP

Har du lyst på en liten handletur? I�vår�fanshop�finner�du�
et stort utvalg av artikler som gjør reising enda bedre. Vi har 
attraktive moteklær for damer og menn, spennende spill, 
nøkkelringer�og�mye�mer.�Her�finner�alle�noe�de�liker.

Ha det gøy å su
rfe!

finner du masse flotte 

fanartikler fra KNAUS på 

shop.knaus.com 

mein.KNAUS KUNDEKLUBB

FOR VÅRE FANS

Se det store mangfoldet hos 

KNAUS i sosiale medier!

Alltid oppdatert på 
 

www.knaus.com  Er du ikke medlem enda? 

Meld deg inn nå på 

mein.knaus.com  

mein.KNAUS kundeklubb gir deg mange fordeler, for 
eksempel eksklusive kampanjer og rabatter hos våre 
samarbeidspartnere. Som klubbmedlem får du muligheten 
til å være med på vårt årlige kundetreff. Du får dessuten 
et klubbkort som gir deg eksklusiv adgang til VIP-
kundeområdet på messene våre. To ganger i året får du 
dessuten vårt informative kundemagasin INSIDE. 
Medlemskap er 100 % gratis for alle KNAUS-kunder.

Spennende produktnyheter, interaktive funksjoner og informasjon om 

selvhenting: På nettstedet til KNAUS er det noe for enhver smak. Her 

et lite utvalg:

 grundrissfinder.knaus.com

 www.knaus.com/messen-termine

 shop.knaus.com

KNAUS ONLINE

KNAUS er også aktiv i sosiale medier. I bloggen vår finner du morsomme 

reisehistorier, på Instagram deler vi fascinerende feriebilder og på Facebook 

finnes det mange grupper med koselig reisefølge.

 schwalbenblog.knaus.com

 facebook.knaus.com

 youtube.knaus.com

 instagram.knaus.com
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Med produkter fra våre sterke og pålitelige partnere blir en bobil fra KNAUS 
enda litt bedre. For at du skal kunne stole på at kvaliteten er høy også her, 
samarbeider vi bare med utvalgte profesjonelle partnere. 
Sammen med disse utvikler vi skreddersydde løsninger for våre 
kjøretøyer og din fritid.

Topp moderne 
teknikk: Her kan du 

styre og kontroller
e 

mye med en app

BWT-vannfilter NEW  

Vår partner for hygienisk ferskvannsforsyning. 

Høyytelsesfiltersystemet fra BWT er spesielt utviklet for 

kravene som stilles til fritidskjøretøyene våre. Du finner mer 

informasjon fra side 26.

VELOCATE GPS-tracker NEW  

Det innovative GPS-sporingssystemet fra Velocate sørger for 

perfekt tyveribeskyttelse. Systemet har intuitiv app-styring, 

lydløs alarm-modus og fungerer i inntil 3 måneder uten å 

være koblet til strøm. Du finner mer informasjon på side 19.

PIONEER Headup display NEW  

Det nye Headup displayet sørger for enda bedre komfort 

og sikkerhet på kjøreturen. På den transparente skjermen 

blir alle viktige data så som navigasjon og hastighet vist i 

blikkfeltet til føreren. Mer utførlig informasjon om dette 

finner du på 29.

SOLIDE PARTNERE OG UTSTYR

PIONEER navigasjonssystem

Det integrerte navigasjons -og underholdningssystemet byr på mange muligheter. 

Pioneer NavGate EVO betjenes raskt og intuitivt. Den integrerte DAB-radioen 

med kvalitetshøytalere har allerede programmert over 5.600 stasjoner fra hele 

Europa. Inklusivt har systemet også lagret 3 års kart-oppdateringer. I tillegg kan du 

her koble inn ryggekameraet, samt talestyring med smart-telefonen.

TEN HAAFT satellittanlegg

Det valgbare satellittanlegget fra ten Haaft sikrer gode, og ikke minst 

brukervennlige TV-opplevelser. Avhengig av modell får du anlegget Oyster 60 

Premium eller Oyster 80 Premium som byr på ekstra skarpe TV-bilder, app-styring 

via smart-telefon og mye mer.  

TRUMA forsyningsteknikk

Vår partner TRUMA byr på forsyningstekniske løsninger av ypperste klasse. Det 

intelligente Truma iNet-systemet sikrer brukervennlig styring av klima-anlegg, 

oppvarming og gassforsyning. Disse kan du også enkelt kontrollere med en egen 

app på smart-telefonen.

NEW

VÅRE LEVERANDØRER OG PARTNERE

VÅRT REISETILBEHØR

KNAUS VÅRE DESTINASJONER

For at du virkelig skal nyte ferien din, er det 
et par ting du bør ha på campingplassen. 
Her er kvalitetsproduktene fra vår 
partner Frankana Freiko til å stole på.

FRANKANA FREIKO

NEW

Sett med
4 stk.

Justerbar i 7 trinn

Gjør stolen om til en 
behagelig liggestol

Denne verdensnyhete
n bør 

du ikke gå glipp av...

Transportkassene 
e.box rommer 
over 300 liter

Tilhengerfestet kan 

enkelt kobles av
Sykkelstativet e.carr

y 

passer utmerket for 
4 sykler

E.HIT PRAKTISK TRANSPORT LØSNING

Stativet kan kjøres ut elektrisk og har meget høy lastekapasitet. 
Kombinert med avtagbart tilhengerfeste er dette svært praktisk. 
Med noen få håndgrep er e.hit reiseklart. Ved å trykke på knappen 
kjøres det ut to dreibare armer, og så snart tilbehøret med LED-
baklysene er skjøvet på plass, blir lysene koblet automatisk til 
bobilens elektriske system.

NEW

FRANKANA FREIKO

Se det store tilbudet i vår fanshop  
shop.knaus.com

1.  Kjelesett Skipper 8+1 
Artikkelnr. 51 013 | € 69,90

2.  Servise Cosmic, 8 deler 
Artikkelnr. 51 014 | € 37,90

3.  Krus med hank sett med 4, blå 
Artikkelnr. 651/020 | € 19,90

4.  Campingbord Linear 115 WPF  
Artikkelnr. 51 012 | € 109,90

5.  Campingstol Kerry Phantom, antrasitt 
Artikkelnr. 651/019 | € 89,90

6.  Fotstøtte Kerry Phantom, antrasitt 
Artikkelnr. 601/143 | € 36,90

Listepriser Tyskland i euro inkl. 19 % mva.

Mer praktisk campingutstyr finner du på 
www.frankana.de 



Vi KNAUS forhandlere  
ser frem til ditt besøk!

Art. N
o. R08116426-N

O

Din nærmeste KnausTabbert forhandler finner du på:  
www.knaustabbert.no

Våre kataloger finn
es også for halv o

g 

helintegrerte bobi
ler, campingvogner og CUV.

Opplysningene om leveringsomfang, mål, vekt og utseende er i samsvar med vår viten da katalogen gikk i trykken (07/2019). Vi 
forbeholder oss retten til å foreta endringer av utstyr, tekniske data, serieomfang og priser. Når en kontrakt er inngått, forbeholder 
vi oss retten til å foreta tekniske endringer av konstruksjonen hvis disse utgjør et teknisk fremskritt og ikke gir for store ulemper 
for kunden. Mindre avvik i farge og konstruksjon kan forekomme, også etter at en kontrakt er inngått, såfremt det er nødvendig 
på grunn av materialet og ikke gir for store ulemper for kunden (f.eks. fargeavvik på inntil ca. 2,0 dE mellom lakk på metall og lakk 
på GFK/kunststoff). Bildene viser til dels ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. De kan også vise utstyr som er prototyper/
studier og ikke i samsvar med standardutstyret. Dette utstyret vil ikke alltid være tilgjengelig som ekstrautstyr. AVVIK I FARGE 
KAN FOREKOMME AV TRYKKTEKNISKE ÅRSAKER. Du bør derfor snakke med en forhandler av merket om aktuelle detaljer ved 
produktserien før du kjøper et kjøretøy. Dekorasjon som er avbildet i katalogen, er ikke del av leveringsomfanget. Vær også 
oppmerksom på merknadene i den aktuelle prislisten, særlig om vekt, mulig ekstra last og toleranse. Kopiering av katalogen eller 
deler av den er bare tillatt med skriftlig tillatelse fra Knaus Tabbert GmbH. Med forbehold om trykkfeil og andre feil.

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

Se det store mangfoldet hos KNAUS i sosiale medier!
Du�finner�masse�informasjon�om�KNAUS�på www.knaus.comshop.knaus.com


