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VAN I
DEN KOMPAKTE
Maksimalvekt kg

Med utrettelig lidenskap har vi tilrettelagt uforglemmelige ferieøyeblikk hos
KNAUS siden 1960. Med all vår erfaring og motet til å gå nye veier, forener vi
det velkjente og 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.

3.500

Lengde cm (min/maks)

596 / 700

Bredde cm (ytre/indre)

220 / 205

Høyde cm (ytre/indre)

276 / 196

Maksimal lasteevne kg

630 - 800

Bodelsdør (standard)STYLE
Bodelsdør (ekstrautstyr)

4-5

fra side 40
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LEGENDARISKE BOBILER
Følgende symboler henviser til originale KNAUS-deler og informasjon på Internett:
Video er tilgjengelig på
youtube.knaus.com

100 % KNAUS

SENGEALTERNATIVER
Sovemuligheter
	
Stoler med
sikkerhetsbelter
Under 3,5 tonn

VAN I PLANLØSNINGER
360°-bilde tilgjengelig på
www.knaus.com

FORKLARINGER*
Enkeltsenger
Tverrgående senger
Queen size seng

SITTEGRUPPE

SENG

VARIANTER

L

L-formet sittegruppe

Q	
Tverrgående seng

G

D

Dinette

M Setebenk

Garasje

VAN I 550 MD

VAN I 600 MG

VAN I 650 MEG

sløyfe/stern
X

Queen size seng

E

Enkeltseng

Senkeseng
Gjesteseng

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

Fotografert planløsning i denne katalogen: 550 MD, 600 MG, 650 MEG

KNAUS MODELLOVERSIKT

L!VE I

NEW
fra side 54

DEN MARKANTE

SUN I
DEN EKSKLUSIVE

Maksimalvekt kg3.500

Maksimalvekt kg

Lengde cm (min/maks)

699 / 753

Lengde cm (min/maks)

744 / 882

Bredde cm (ytre/indre)

232 / 218

Bredde cm (ytre/indre)

234 / 218

Høyde cm (ytre/indre)

279 / 200

Høyde cm (ytre/indre)

294 / 200

Maksimal lasteevne kg

415 - 570

Maksimal lasteevne kg

650 - 950

Bodelsdør (standard)KOMFORT

Bodelsdør (standard)

EXKLUSIV

Bodelsdør (ekstrautstyr)PREMIUM / EXKLUSIV

Bodelsdør (ekstrautstyr)
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L!VE I PLANLØSNINGER

L!VE I 650 MEG
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SUN I PLANLØSNINGER

L!VE I 700 MEG

SUN I 700 LEG

SUN I 900 LEG

Fotografert planløsning i denne katalogen: 650 MEG, 700 MEG

gir d eg
Vår 3-A ksler sfølelse.
og luksu
optimal plass

SUN I 700 LX

SUN I 900 LX

Fotografert planløsning i denne katalogen: 700 LEG, 700 LX, 900 LEG, 900 LX

KNAUS BEDRIFTENS HISTORIE & FABRIKKEN

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.

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.

1. Utviklingen
4. Tilfredse kunder

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.

2. Prototype og testfase

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.
1960 Helmut Knaus grunnlegger KNAUS på
det franske markedet.

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

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

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

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

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

2004 SUN TI erobret feriefolkets hjerter med et
stort panoramatak.

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

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

2005 En ekte suksesshistorie begynner. Endelig

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

2015 Med SUN I rapporterer vi
ettertrykkelig tilbake i linjesegmentet.

finnes det en skapbil i KNAUS-kvalitet.

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.

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.

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
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Benytt deg av de attraktive fordelene til mein.KNAUSkundeklubben! 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 100. Du kan melde deg på direkte på
mein.knaus.com
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KNAUS MISSIONTEC

FREMTIDEN
BEGYNNER NÅ

FIBREFRAME

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.

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

THE MISSION
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.

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!

FORBINDELSESTEKNIKK

POWERAXLE
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.

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.

* T ilkoblingsteknologien er basert på den beskyttede WoodWelding® Technology of WoodWelding SA og
administreres av Adolf Würth GmbH & Co. KG under lisens.
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KNAUS KAROSSERI

SUPER
TEKNOLOGI FOR
ALLE ÅRSTIDER
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1. 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. Slik er verdensledende
teknologi – kort sagt: TVT.

2. ROBUST HØY-STYRKE GRP-ROOF 1

6

2
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.

3. UTMERKET GRP-BASE 2
For å beskytte undergulvet optimalt mot påvirkning
av vær, steinsprut eller lignende, legger vi et tykt,
motstandsdyktig GRP-lag.

4. ISOLERING AV DOBBELT GULV 2
Takket være dobbelisolering, sikrer vår dobbelbunn
koselig varme selv med de laveste utetemperaturer.
Her er vann- og varmerør installert på en måte som
gjør at de er trygge mot frost og skader.

5. ALKO TANDEM CHASSIS 2
5

4

Det lave tyngdepunktet og det torsjonsstive chassiset
sikrer god kjørekomfort og egenskaper så vel som
maksimal kjøresikkerhet. Flere fordeler: Den lave
chassishøyden gir mye høyde og lastevolum, med
kompakte dimensjoner.

3

6. 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

om
Oppbevaringsr

Universalserie

2

Modellavhengig

3

Valgfritt

KNAUS KAROSSERI

aluminiumspla
PU strips

Eksklusivt i SUN I: Vår høykvalitets og
holdbare TVT+ konstruksjon
Hva er ett av de viktigste punktene når du designer en bobil? At du
har det moro i all slags vær sammen med ditt reisefølge i mange,
mange år fremover For dette formålet har vi utviklet Alu-XPS-Alu
konstruksjon som vi har døpt til Top Value Technology+.

te

aluminiumspla
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te

tekstil

1. LANGLIVS TVT+ KONSTRUKSJON 2

XPS

1

4

Dette er byggeteknologi i absolutte luksusklasse:
Et ytre lag av slitesterke aluminiumsplater, XPS
høykvalitetsisolasjon mellom og på innsiden ny
aluminiumsfoliebekledning med en veggkledning
av tekstil. Denne dobbeltveggskonstruksjonen
øker torsjonsstivhet i overbygget og sørger
dermed for maksimal levetid. Aluminiumsplaten i
interiøret lagrer og fordeler varmen optimalt i din
SUN I og skaper et unikt behagelig klima. Og også
i forhold til sikkerhet gir TVT+-konstruksjonen
fordeler. Takket være aluminiumsinnerveggen,
er en elektrostatisk skjerm laget til tross for GRP
taket, noe som gir deg den beste beskyttelse selv
i kraftig tordenvær.

2. FREMRAGENDE ISOLASJONSEFFEKT 2
3

2

Kombinasjonen av aluminium og XPS er det beste
man kan bruke for yttervegg på en bobil. Det er
ikke overraskende at på grunn av sideveggene,
i Puncto, kan isolasjonseffekten være på høyde
emd en vanlig husvegg. Fordelene for deg:
Redusert gassforbruk om vinteren og optimal
beskyttelse mot varme om sommeren.

3. VEGGKLEDNING I TEKSTIL 2
Med sin behagelige, myke overflate skaper veggkledningen en hjemmekoselig atmosfære, samtidig
som den forbedrer akustikk og varmelagring.

4. OPTIMAL HOLDBARHET 2
Malt aluminium og hydrofobe XPS isolasjon danner
sammen en råtebestandig sidevegg, noe som
takket være aldringsbestandige materialer og høy
torsjonsstivhet sikrer en lang levetid for kjøretøyet.
1

Universalserie

2

Modellavhengig

3

Valgfritt

KNAUS EKSTERIØR

Et helhetlig konsept
for din optimale ferie
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1. KAMERA VED AVLØPSVENTIL 3 & ELEKTRISK
VENTILBETJENING 1

En utmerket bobil er en opplevelse av utallige praktiske
og høykvalitetsdetaljer. For å kunne se hva som er i vår
integrerte bobil har vi satt sammen noen punkter her.

SUN I 3 akslene kan eventuelt utstyres med et avløpsventilkamera
for å forenkle plasseringen av kjøretøyet over dreneringen.
Standard elektrisk avløpsventil kan enkelt betjenes fra førerhuset.

2. PRAKTISK SOLAVSKJERMING I FRONT 3
Enten det er elektrisk eller manuelt. Takket være praktisk
solavskjerming i front holder nysgjerrige blikk, ubehagelig kulde
og solstråler seg på utsiden.

1

3. OPPVARMING AV FØRERHUS 1
Den fremre delen av dashbordet er oppvarmet spesielt
for alle KNAUS-integrerte systemer. Dette forhindrer ikke
bare tåkete vinduer, den isolerte stammen virker også som
overflateoppvarming . Dette er hvordan man føler seg i
førerhuset, samme atmosfære av godfølelse i hele bilen.

4. EFFEKTIV KJØRETØYSINSPEKSJON 1
Optimal støykomfort når man kjører, best isolasjon når man står
stille. Vi bruker et spesielt høyteknologisk materiale, særlig i
utsatte områder, slik som hjulbuene og motorrom: Ekspandert
polypropylen. Dette materialet har gode lyd- og varmeisolerende
egenskaper, samt ekstrem motstand mot mekaniske påvirkninger.

2

7

5. PRAKTISK DOBBELTGULV 2
3
6

5

I tillegg til fordelene med isolasjon har dobbeltgulvet også en
praktisk anvendelse. For eksempel gir det en lastemulighet for
store gjenstander som for eksempel ski eller campingmøbler, i
tillegg til en rekke oppbevaringsbokser av kjøkkenutstyr. Spesielt
Høydepunkt: Oppbevaringsplassen under setet er lett tilgjengelig
både fra innsiden og utsiden.

6. KOMFORTABELT UTTREKK FOR
GASSFLASKENE 2,3

4

For enkel tilgang og raskere bytte av gassflaskene har vi bygd inn
en spesiell uttrekk-skuff, Denne er egnet for to 11 kg gass-flasker,
den kan skyves lett ut og inn og låses.

7. FLOTTE LINJER & MODERNE DESIGN 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

ers alu felger
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KNAUS SIKKERHET
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NEW

Bekymringsfri reise, trygg ankomst,
ren ferielykke

1. BLINDSONEVARSLER 3

Når det gjelder interiøret i våre bobiler legger vi stor
vekt på høy sikkerhet og maksimal komfort. Fra de
spesialutviklede vindusviskerne til luker og garasjedør
med praktisk en-hånds betjening.

Vår Blind Spot Warner hjelper deg med å holde oversikt
over trafikken på siden og baksiden. Systemet gir deg den
nødvendige rundvisningen, ikke bare under kjøring, men også
når manøvrerer. Ren sikkerhet!

2. OPTIMAL SIKKERHET 1, 2, 3

2

Moderne nøkler som glir lett i lås og som heller ikke hekter
seg fast i bukselommen takket være den «glatte» overflaten.
Som tilvalg kan du få installert et sentrallås-system, så du
kan slippe å åpne og lukke hver enkelt luke for seg. Slik blir alt
sikret med et enkelt knappetrykk. Det valgbare alarmanlegget
sørger for ytterligere sikkerhet.

3. DE BESTE UTSIKTER 1
Våre store panoramafrontruter kombinert med perfekt
justerbare GRAMMER-seter og de store sidevinduene
gir maksimalt synsfelt både opp, ned og til siden. Våre
vindusviskere er tilpasset frontrutens kurver for optimal
tørkeytelse. Og sist men ikke minst; vårt frontrutevarmesystem
forhindrer effektivt duggete vinduer. For å si det kort: mer
sikkerhet for deg gjennom optimal oversikt og best sikt.

1

4. LÅSBAR DØR 1

5
6

3
4

For å gi deg en fredelig søvn om natten har vi lagt opp massive
kroker laget av høyfast stål for å bygge opp dørene, slik at du
og dine kjære kan nyte en avslappet ferie.

5. PRAKTISK ENHÅNDSBETJENING 1
Låst flere ganger og kan fortsatt betjenes med bare én hånd.
Hos oss er det ingen uhåndterlige vridbare låser, vi satser
på maksimal komfort. I tillegg sikrer doble lag at bråket fra
voldsomt regn og vind ikke forstyrrer din ferieopplevelse.

NEW

6. VELOCATE GPS-TRACKER 3
Hvis noe skulle skje, er du godt beskyttet med et GPSsporingssystem 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
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NEW

Sett deg ned i våre komfortable,
luksuriøse GRAMMER stoler

Med våre fem forskjellige 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 dørene også leveres ekstra brede.

1

KNAUS BODELSDØRER & SITTEKOMFORT

En god reise inkluderer en avslappet ankomst. For at du etter lengere kjøring også
skal komme fram uthvilt og i god lune, installerer vi, modellavhengig, som standard
eller etter ønske de eksklusive GRAMMER LUXURY seter. For ekstra komfort kan du
velge den valgfrie SUPER-LUXURY varianten.
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Takket vær gheter for optimal
instillingsmuli testilling, kan d u her sitte
ergonomisk sit elig i time etter time .
riktig og be h a g

SUPERLUXURY LUXURY

SETEFUNKSJONER
Langsgående seter (200 mm)
Rygglenejustering

5

Seteregulering (-6° to +10°)
Seteputeregulering
Aktiv air-condition med ventilasjon (ettrinns)
Integrert 3 punkt setebeltesystem

UTSTYR

1. STYLE

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

Tetning mot slagregn (dobbelt tetning)

Strammere
Stoff Wohnwelt
Justerbar ryggleneopplåsning

Med vindu inkl. avblending

--

Automotivt lukkesystem

--

Flere låser

--

Skjulte hengsler

--

--

--

fast

fast

klappbar

--

--

--

i 10 mm trinn med automatisk

--

vekttilpasning og fjæring)

2 knagger
Multifunksjonell veske

--

Juster og foldbare armlener

--

polstret (60 mm vide)
--

Inkl. søppelbøtte

Hendel for å snu stolene (mot bodel)
Mekanisk høyderegulering (100 mm)
klappbar

--

klappbar

--

--

Pneumatisk høyderegulering (100 mm
--

Paraplyrom

--

--

--

Pneumatisk dampregulering (9-stegs)

--

Dørholder med stopp-funksjon

--

--

--

Pneumatisk korsryggstøtte

--

Sentrallås

--

--

--

--

Setevarme (2-stegs)

--

Velkomstlys

--

--

--

--

Kompressor

--

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

Standardfunksjoner

Med forbehold om teksniske endringer

KNAUS FORSYNINGSTEKNOLOGI

Koble til, fyll og tøm. Vår ServiceBoks
har alt du trenger av funksjonalitet
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5

1

Her finnes strømtilkobling. En tappekran
og ferskvannstanken er lett tilgjengelig i
ServiceBoksen. Her finner du en samling av
alle nyttige funksjoner.

6

8
4

2

3

h ar d u
I d obbeltgulvetbatterier
lett tilgang til

UNIK SERVICEBOKS
1. Fylling av ferskvannstank
2. Fersk- og gråvanntank Rengjøringsåpning

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

3. T
 appekraner for ferskvann og gråvann
4. Kabelgjennomføring
For at kabelen skal legges pent, er gjennomgangen
isolert med tanke på skadedyr og kulde.

E
7
D
B
C

B. Ferskvannstank
D. Batterier
E. Gassbeholdere

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

6. Strøminntak

A. ServiceBoks
C. Gråvannstank

5. Varmtvannstank

A

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.

KNAUS FORSYNINGSTEKNOLOGI

Våre vannfiltre for en
bekymringsfri ferie
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.
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NEW
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.
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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
1

2

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

2. Stikkforbindelser og tydelige markeringer gjør

måneder, settes det ikke inn før du overtar kjøretøyet.

monteringen ekstra lett.
3

a
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3. Fra installasjonsdato er filteret holdbart i inntil 6

4. Hvis du ikke har et reservefilter, garanterer

måneder. En spesiell knapp viser status for filteret.

mellomstykket at du likevel får vann.

(i likhet med illustrasjonen)

ner
Utallige funskjosjon
Intu itiv opera

KNAUS SMART CI
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Du bør merke deg KNAUS smart CI*
Alle funksjoner i et kontrollpanel!
Med smart CI er det sentralkontroll av de tekniske enhetene
spesielt lys og brukervennlighet. Vår 4.3 tommer berøringsskjerm
er den mest komfortable og lette å bruke til å kontrollere alle
sentrale funksjonene i kjøretøyet. Som en Smarttelefon, kan den
bli kontrollert enkelt med å berøre skjermen.

Her finner d u
id ed e
systemets utv oner
funksj

1

b r yt
Praktisk hoved

er

1. STARTSKJERM OVERSIKT
Her kan du se all viktig kjøretøyinformasjon på en gang.
Når du trykker på de individuelle områdene, får du en
detaljert oversikt.

2. AUTOMATISK KLIMAANLEGG
MED FLERE SONER
Avhengig av utstyret, kan man kontrollere flere
forskjellige klimasoner. Du velger ønsket temperatur
og de automatiske kontrollene beveger seg avhengig
av omgivelsene.

3. NIVÅINDIKATOR PÅ VANNTANKER
6

Her kan du med en gang se hvordan fyllingsnivåene på
tankene i kjøretøyet er. I tillegg kan enheten brukes som
akustisk hjelpemiddel når du fyller ferskvannstanken.

A
B
2

4. LYSKONTROLL I HELE KJØRETØYET
Ønsker du å styre hovedlyset i sofaområdet, lyset
på badet eller ambiente-belysningen i soverommet
samtidig? Det er ikke noe problem. På kontrollpanelet
kan du sørge for passende belysning i hver krok av
interiøret. Dette er bare ett eksempel på hvor mye
komfort du opplever i våre bobiler.

5. DETALJERT BATTERIOVERVÅKNING

C

MODERNE TEKNOLOGI

Overvåk ladestatusen for batteriene om bord. I samsvar
med en batterisensor (som er standard bygget i
batteriet) kan du få mer detaljert informasjon.

KNAUS smart-CI-systemet har vært i
bruk av oss siden oppstarten av SUN
TI i 2014 og har blitt videreutviklet
og forbedret. Fra begynnelsen var to
punkter spesielt viktige for oss: På
den ene siden så må lysbryteren eller
varmekontrollpanelet fortsette å virke
selv om smart -CI-systemet svikter.

6. PRAKTISK FRONT BLENDING
Via innstillingsmenyen av den valgfrie front
skyggeleggingen, kan du velge fra forhåndsdefinerte
stillinger og flytte til den ønskede posisjon med
ett tastetrykk.

A. K
 ontrollpanel

3

B. Digitale nettverks
elektrisk- distribusjonsboks
C. L yskontroll-modul med 8
digitale utganger

Og dette er på ingen måte alle funksjonene.
Selvfølgelig kan du også kontrollere varmen og
klimaanlegget manuelt, aktiver eALDE boosteren
i definerte kjøretøyområder, eller se på inne- og
utetemperaturer i tillegg til tid og dato.

5

4

* Modellavhengig

KNAUS INTERIØRKVALITET

Komfort og valg av
tidsriktig interiør
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NEW

Det er en utfordring å få til et «hjem» med bad, soverom,
stue og kjøkken kompakt nok til å passe på veien.
Intelligente detaljløsninger, som for eksempel dimbart
lys, som vil gjøre stuen din til ditt favorittsted.

1. HØY MATERIALKVALITET 1
Materialer av høy kvalitet danner grunnlag for
lang levetid. Derfor installerer vi f. eks. massive
støpejernsrister, oppvaskkum i edelstål, håndtak i
kvalitetsmetall, stilige acryldetaljer og mye mer…

2. HEADUP DISPLAY &
NAVIGASJONSSYSTEM MED
CAMPINGSOFTWARE 3

3

1
4

2
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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. KOMFORTABEL OG ELEGANT
FØRERHUSDESIGN 1, 2, 3
Som passasjer har man også det meste tilgjengelig
som man trenger underveis. Ved passasjersetet finnes
det et romslig lagringsskap 2 med smarte hyller for f.
eks. telefon, briller, kulepenner mm. Og når man er
kommet vel fram og ønsker seg litt privat-sfære eller
solbeskyttelse, kan hele førerhuset avskjermes ved
hjelp av praktiske persienner 1. Som tilvalg kan man få
disse med elektrisk betjening 2,3 for mer komfort.

4. MAGNETISK LÅSESYSTEM 2
Høykvalitets magnetisk låsesystem gjør den
variable bruken av døren på badet mulig. Døren
lukkes forsiktig og nesten lydløst.
1

Universalserie

2

Modellavhengig

3

Valgfritt

KNAUS MØBELKONSTRUKSJON
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Vi bygger møbler som skaper et
godt inneklima
Kravene til møblene i våre bobiler er høye. Med
tidløst design og rikelig med lagringsplass. Levetid,
intelligente konstruksjoner og teknologi som holder
i livstid – dette er vår målsetting.

2

1

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. HØY KVALITETS SOFT-CLOSE
DØRER OG SKUFFER 1
Ingen slåing, ingen rangling, ingen dytting. Takket være
høy-kvalitets hengsler, lukker de Soft-Close klaffene seg
skånsomt og helt uten at du trenger å gjøre noe.

4

3. SOLID FESTETEKNOLOGI 1

PERFEKT KONSTRUERTE
MØBLER GIR OPTIMALE
FORHOLD 2

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.

Luftsirkulasjon er en av de viktigste
forutsetningene for et hyggelig og
sunt inneklima.
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.
Kjøkken:
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.

4. RIPEBESTANDIG HPL OVERFLATER 1
5

Høytrykkslaminat er en laminert plastikk som er
brukt spesielt for tungt bruk for eksempel i kjøkken.
Flerlagskonstruksjonen er produsert under veldig høyt
trykk og forseglet med et spesielt motstandsdyktig
dekklag. Det gjør at våre benkplater og bordplater er
spesielt motstandsdyktige for riper.
3

5. STABIL SOFT-CLOSE UTTREKKSYSTEM 1
For skuffeforlengningene våre, jobber vi sammen med
kvalitetsleverandør GRASS, som ellers i hovedsak
leverer merkevaremøbler. Og du føler det. Takket være
uttrekkssystemet, kan skuffene komfortabelt forlenges.
De er presise og lukker seg forsiktig – i lang tid fremover.
1

Universalserie

2
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3

Valgfritt

KNAUS SOVEKOMFORT

DE BESTE
FORUTSETNINGENE
FOR GOD SØVN
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4

1. UTMERKEDE EVOPORE HRC-MADRASSER 1

5

6

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.

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. MADRASSER SOM KAN VARMES OPP 2, 3
For den som vil ha det ekstra varmt og godt, eller om man er på vinterferie,
er de valgbare madrassene med elektrisk oppvarming et behagelig alternativ. Tilbakekoblings-systemet forhindrer at madrassene blir overopphetet.
3. 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.
4. 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.

7

5. HØYDEN FRA GULVET 1

Med våre
sk r e d d e r s y d d e
stretc h lakener
li g ger
(ekstra utstyr) bed re
d u end a

1a

Når vi konstruerer sovedelen, prøver vi å passe på at det er enkelt å komme
seg opp i sengen. Når enkeltsenger utvides 3 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).
6. 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.
7. ROMDELERE 1 & VEGGKLEDNING AV MØBELSTOFF 1

1b

2

3

SUN I
Q ueensBed i forskyves
700 L X kan få optima l
elektr isk for å pla ssen
utnyttelse a v

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
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KNAUS SENGEALTERNATIVER
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Imponerende allsidighet: Se alle
våre sengeløsninger
Noe av det viktigste for en behagelig ferietur vil være:
Hvordan er sengene? Ønsker du store enkeltsenger eller
ligger du like gjerne på tvers ... Uansett hva du velger så
vil du alltid kunne glede deg over KNAUS-kvalitet og
behagelig komfort i sengen.
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TVERRGÅENDE

Perfekt for syvsovere ... Å benytte hele

SENGER

For det første får du her en ekstra stor seng,

bredden til sove-område byr på to fordeler.
og i tillegg får du ekstra god romfølelse
gjennom det smarte og elegante interiøret.
Planløsninger: VAN I 550 MD, 600 MG

QUEEN SIZE SENG

Hvile i sentrum. Queen-sengen er spesielt
komfortabel, og kan kommes til fra begge sider.
I tillegg er det et stort garderobeskap på begge
sider. For ekstra romslighet, kan du i SUN I 700 XL
skyve sengen sammen med elektrisk betjening
og slik få enda mer gulvplass.
Planløsninger: SUN I 700 LX, 900 LX

203 x 85 cm
203 x 85 cm

SENKESENG

Nedsenket og avslappet. Du kan skape et
eget separat sove-område med senkesengen.
Den kan også senkes ekstra langt ned og blir
da enklere å komme oppi. Du behøver ingen
stige. Når sengen er kjørt opp, har du fortsatt en
komfortabel ståhøyde.
Planløsninger: VAN I 500 MD, 600 MG, 650 MEG,
L!VE I 650 MEG, 700 MEG, SUN I 700 LEG, 700 LX,
900 LEG, 900 LX

ENKELTSENGER SUN I 900 LEG

ENKELTSENGER

Stort og storartet. I enkeltsengene har du
ekstra stor plass. De valgbare utvidelsesdelene

GJESTESENG

Variabel og komfortabel. Sofakroken lar seg
med noen enkle håndgrep forvandle til en ekstra

gjør sengeplassen til et stort soveområde.

soveplass. Det solide søylebordet kan senkes helt

Nøyaktig tilpasset og behagelig, og du kan

ned og ved hjelp av nøyaktig tilpassede sofadeler

enkelt stue de bort når du ikke skal bruke dem.

oppstår det en stabil og behagelig ekstraseng.

Planløsninger: VAN I 650 MEG, L!VE I 650 MEG,

Planløsninger: VAN I 550 MD, 600 MG, 650 MEG,

700 MEG, SUN I 700 LEG, 900 LEG

L!VE I 650 MEG, 700 MEG, SUN I 700 LEG, 700 LX,
900 LEG, 900 LX

KNAUS KJØKKENALTERNATIVER

VÅRE KJØKKENALTERNATIVER
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LANGSGÅENDE KJØKKEN

Et kjøkken må være i stand til å tåle det meste. Robuste
arbeidsflater, høy kvalitets utstyr og forseggjort
utforming med korte avstander og masse lagringsplass
noe som er standard i ethvert KNAUS kjøkken.
Forlenget nytelse. Da kjøleskapet er separat
plassert, kan det nå gjøres større. Klaffen til å
forlenge kjøkkenbenken gir også ekstra stor
plass for tilberedelser.
Planløsninger: VAN I 600 MG, 650 MEG,
L!VE I 650 MEG
LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN I 650 MEG

KOMPAKT KJØKKEN

VINKELKJØKKEN SUN I 900 LEG

VINKELKJØKKEN

Romslig L-form. I det vinkelformede

Effektivt integrert. Kompaktkjøkkenet er plas-

kjøkkenet befinner kjøkkenmodulene

sert mellom inngangsdøren og førerhuset. Med

seg inn mot sofakroken. Da kan komfyr

ekstra dyp oppvaskkum og kjøleskap integrert i

og oppvaskkum plasseres i hjørnet og

kjøkkenmodulen er her hver eneste cm optimalt

slik gi enda større arbeidsbenk og plass

utnyttet. Og praktisk når du skal dekke bordet:

til et stort kjøleskap.

Spisekroken befinner seg tvers overfor ...

Planløsninger: L!VE I 700 MEG,

Planløsning: VAN I 550 MD

SUN I 700 LEG, LX, 900 LEG, LX

KNAUS BADEROMSLØSNINGER

OPPLEV VÅRE
BADEROMSLØSNINGER
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KOMFORT

Rondell for mer komfort. Den dreibare

BADEROM

romslig dusjkabinett og på den andre siden

veggen sørger på den ene siden for et ekstra
er vaskeservanten plassert. Slik får du alltid
den plassen som du trenger.
Planløsninger: VAN I 550 MD, 600 MG, 650
MEG, L!VE I 650 MEG

Stilfullt, gjennomtenkt og romslig. Vi legger alltid stor vekt på praktisk utforming, det vil si
mest mulig lagringsplass og en atmosfære du kan føle deg vel i.
QUICK BADEROM

Perfekt utnyttelse av plassen. I det
faste baderommet har alt sin plass, og så
gjennomtenkt at hver lille krok er optimalt
utnyttet. Det store dusjkabinettet er utstyrt
med eksklusiv armatur, og i skapene er det
plass for alt av kosmetikk og andre småting.
Planløsning: L!VE I 700 MEG

LUKSUS

Luksusbad og enkeltsenger. Takket være

BADEROM (LEG)

magnetlås kan du her skille ut toalettet fra

gjennomtenkt dør-konstruksjon med
baderommet. Slik oppstår en ekstra romslighet
gjennom elegante detaljer som dusjvegg av
glass, takvindu og det delikate speilskapet.
Planløsning: SUN I 900 LEG

ROMSLIG BADEROM SUN I 700 LEG

ROMSLIG
BADEROM

ROMSLIG BADEROM SUN I 700 LEG

Elegant og romslig. Det ekstra romslige
badet imponerer med sitt smarte konsept. Det
separate dusjkabinettet er spesielt bekvemt.

LUKSUS

Luksusbad og Queen-seng. I kombinasjon

BADEROM (LX)

plassert på en ekstra vegg i fotenden av

med Queen-sengen er vask og speilskap

Døren til toalettet og vaskerommet er samtidig

sengen. Derigjennom oppstår et ekstra

delevegg mot boligområdet. Slik oppstår

elegant totalinntrykk. Også her får du den

ved behov et spesielt romslig baderom. Det

beste komfort med dusjkabinett av glass og

dreibare toalettet gir også ekstra stor benplass.

praktisk hylleplass for smått og stort.

Planløsninger: SUN I 700 LEG, LX

Planløsning: SUN I 900 LX
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VAN I HØYDEPUNKTER & VARIANTER

En meget god planløsning. På sin
tur til Skottland har Marie og Anton
fått tak i en 600 MG med 680 kilo
lastekapasitet for sitt utstyr.
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596 - 700 cm

220 cm

VAN I 600 MG

VAN I OVERSIKT

4-5

VAN I 650 MEG

an utvid es
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K
til d obbeltseng

Planløsninger

på
Finn ut mer
o m/va n i
w w w.kn a u s.c

4

3

Maksimal tillatt vekt kg3.500
Maksimal lasteevne kg

630 - 800

VAN I BO& LEVE

God smak er naturligvis inkludert. Både
det stilige interiøret og den nygrillede
maten får Anton til å smile. Marie er
kjempefornøyd med stemningen.
VAN I 600 MEG
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Imponerend e
utsikt }

VAN I BO & LEVE
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spotter for
Praktiske LEDrvennlighet
optimal bruke

USB-uttak
som stand ard
1

VAN I 650 MEG

2

VAN I 650 MEG

ekte
Bordkanten av mlig
tre gir en hje fære
atmos

1. U
 tmerkede GRAMMER seter.
Mange justeringsmuligheter og
aktiv seteventilasjon gjør også
lange strekninger avslappende.
2. Klappbord. Bordet kan tilpasses
ditt plassbehov.

SALONGLØSNINGER

er o m
For flere d etaljL uxury og Super
G R A M M E R se sid e: 21
L uxury seter,
VAN I 650 MEG

550 MD

Sittebenk

600 MG

Sittebenk med sidesete

650 MEG

Sittebenk

VAN I MATLAGING & KOS
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Saftig mat fra grill og
kjøkken. Det beste: Takket
være godt med plass og
brukervennlige løsninger
er det plass nok til mange
delikatesser.

r
stem : kontrole ange flere
y
S
et
N
iA
TR U M
retø yet og m nettbrett
jø
k
v
a
n
e
g
in
m
oppvar
marttelefon og
s
a
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n
funksjo

rskap
So ft-Close ove atisk
m e d a ut o m a l
im
låsing for makslighet
brukervenn

Praktisk
ngelse med
arbeidsflateforle g
enhåndsbetjenin

LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN I 650 MEG

1

LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN I 600 MG

3

KOMPAKTKJØKKEN VAN I 550 MD

1. Romslig kjøleskap. 145 liters kjøleskap
med frys gir god plass for forsyninger.
2. Kjøkkenvariant 550 MD. Det

KJØKKENLØSNINGER
550 MD

kompakte kjøkkenet i VAN I er
selvfølgelig tilfredsstillende utstyrt.

Kompakt kjøkken

600 MG

Langsgående kjøkken

650 MEG

Langsgående kjøkken

Du kan finne mer informasjon om
våre kjøkken på sidene 36 - 37.
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LANGSGÅENDE KJØKKEN VAN I 650 MEG

3. Robuste HPL overflater. Slik at din
VAN I fortsatt ser utmerket ut selv etter

esielt med
Hva som er splate kan d u
H PL-benkep å sid e 31
lese om p

mange turer.

2

VAN I SØVE & DRØMME

ENKELTSENGER VAN I 650 MEG
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Optimal sovekomfort! I den
komfortable bakre sengen kunne Marie
uten problemer tilbrakt hele dagen og
kost seg med en kopp te og sine bøker.

ENKELTSENGER VAN I 650 MEG

1

ENKELTSENGER VAN I 650 MEG

2

1. O
 ptimal bruk av klesskap. Takket

SENKESENG VAN I 650 MEG

3

h ø yverd ige
v
a
r
e
at
fl
r
e
v
o
Elegante
atmosfære
g
li
m
je
h
n
e
ir
materialer g

201 x 81 cm

189 x 81 cm

s ø vn
For utmerket d e god e
er selv følgelig assene klare
Evo Pore mad r som gjør
i VAN I. Hva lle kan d u
d isse så spesie e 33
lese om på sid

hold er
G assd emperen u ikke
kla ffen, så d d et
trenger å gjøre

være en stor skapdør, er det
spesielt lett å få tilgang, og det er
utstyrt med beleilig lagringsplass
samt klesstativ.
2. U
 tvidbare enkeltsenger. Trekk ut

SENGELØSNINGER
550 MD

  4

600 MG

  5

650 MEG

  4

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

og legg i puter Så enkelt lager du
en dobbeltseng av en enkeltseng.
3. H
 øykvalitets nedsenkbar seng.
Her sover du like godt som i
de faste sengene, takket være
Enkeltsenger

Tverrgående senger

Senkeseng

Gjesteseng

EvoPore-madrassene og rammene.

tilgang
Spesielt enkelt punkter
stø tte
av ekstra dype

VAN I VELVÆRE & REKREASJON
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En ren nytelse. Den som
ønsker å ta vare på seg selv
trenger et komfortabelt
baderom. Det er Anton ganske
sikker på. De romslige hyllene
rommer alt han trenger for en
behagelig barbering.

1

VAN I 650 MEG

2

VAN I 650 MEG

Komfort baderom

1. R
 omslig og komfortabelt baderom.
I utgangspunktet tilbyr VAN godt med

BADEROMSLØSNINGER

albuerom og god lagringskapasitet.
2. S
 tort dusjkabinett. Med den svingbare
veggen sidelengs skapes et dusjrom
som inneholder alt du trenger. Slik

550 MD

Komfort baderom

600 MG

Komfort baderom

650 MEG

Komfort baderom

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

forblir speilet, vasken og toalettet tørt.

VAN I 650 MEG
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L!VE I HØYDEPUNKTER & VARIANTER
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Hva kan vel være behageligere
enn å komme tilbake til sitt eget
komfortable «hjem» etter f. eks en
sykkeltur eller en byvandring.

d a rd
Med d en stan d u her opptil
senkesengen får ngeplasser
5 be h a gelige se

279 cm

L!VE I 650 MEG

jøleskap
Ekstra stort k opsjon
på 177 liter er

699 - 753 cm

L!VE I 700 MEG

Mitt råd

emet
Transpor tsyst y h et.
e verd ensn
e.h it er en ekt a sjon om d ette
Mer in form på sid e 103
finner d u

232 cm

L!VE I OVERSIKT

Jürgen Thaler, Produkt Manager
KNAUS Bobiler og Campingvogner

«For å få en sikker transport av sykler,
E-sykler og ekstra bagasje kan vi anbefale
det nye e.hit hekkstativ-systemet. Systemet
byr på mulighet for maksimal fleksibilitet. Mer
informasjon om dette finner du på side 103.»

4-5

e d m o d e rn e
m
S
U
A
N
K
e
En e k t
lution b aklys
CATEYE evo iske b linklys
m
inklusive dyn a

Plansløsninger
Maksimal tillatt vekt kg
Maksimal lasteevne kg

på
Finn ut mer
o m/l ive i
w w w.kn a u s.c

4

2
3.500
415 - 570

L!VE I BO & LEVE

Mer rom for nye ideer. I den store salongen kan
Kari og Ola føle seg riktig som hjemme. Takket
være de mange vinduene og den stemningsfulle
ambiente-belysningen, er Interiøret en sann glede.
L!VE I 650 MEG
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Per fekt for
er
avslappend e tim

1

L!VE I 650 MEG

2

L!VE I BO & LEVE

I
Den nye L! VE byr, med d e
fø rerh usd ø ren d eta ljene som
man ge nyttige ynth old er etc.
kor th old er, m kom for t
p å e k st r a m y e

L!VE I 650 MEG
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ersikt
Eneståend e ov
med d en store truten
panorama-fron

"
24

ntalt TVValgbart horisoktro-betjening
stativ med ele

3

L!VE I 700 MEG

1. U
 tkjørbart TV. Det valgbare 24 tommers
TV-apparatet er utstyrt Med HD Tuner og
kan under kjøring og når det ikke er i bruk,
ganske enkelt senkes ned bak sofaen.
2. F
 ormørking av førerhuset. Front -og
sidevinduene lar seg mørkne for å øke
privatsfæren og sikre en usjenert søvn.

De valgbare
setene
G R A M M E R mfort
ko
byr på ekstra

Også dette er standard.
3. L-sittegruppe. Valgbart kan boområdet
utrustes med en komfortabel L-sittegruppe
inklusive teleskop-søylebord. Bordplaten

get i
PVC gulvbelegsvært
r
Yac ht-d esign e vakkert
slitesterkt og

kan forskyves i alle retninger og lar seg slik
fleksibelt tilpasse de forskjellige bruksområder.

L!VE I 650 MEG

SALONGLØSNINGER
650 MEG

Sittebenk med sidesete

700 MEG

Sittebenk med sidesete

L!VE I MATLAGING & KOS

Smakfull design.
Gjennomtenkt konstruksjon
som den ekstra dype
oppvaskkummen i edelstål,
elegante kjøkken-vegger
som er lette å rengjøre
og det store kjøleskapet
med AES-funksjon gjør
tilberedelse og matlaging til
en ren fornøyelse.

er lett
Kjøkkenveg gen g fø yer
å gjøre ren o i d en
seg per fekt innelheten
elegante h
er opsjon
m
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o
v
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r
e
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li
177
Kjøleskapet på ekeovnen plassert
over d et er st
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og

LANGSGÅENDE KJØKKEN L!VE I 650 MEG

1

LANGSGÅENDE KJØKKEN L!VE I 650 MEG

3

VINKELKJØKKEN L!VE I 700 MEG

Takket være
eret
støpejerns-gitt r og
hold es kjele g
o
former stab ilt ss
sikkert på pla

1. K
 jøleskap med mye plass. Med volum på
142 liter byr kjøleskapet på mye plass, og
AES-funksjonen gjør at du ikke behøver å
stille inn energikilden manuelt.
2. G
 jennomtenkte lagringsrom.

KJØKKENLØSNINGER
650 MEG

Langsgående kjøkken

700 MEG

Vinkelkjøkken

I vinkelkjøkkenet er enhver cm utnyttet til
maksimal lagringsplass.
3. E
 nkelt og greit. Takket være benkeplate-

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

forlengelsen får du ekstra stor arbeidsplass.
De romslige skuffene kan trekkes helt ut
slik at innholdet er enkelt å komme til.
VINKELKJØKKEN L!VE I 700 MEG

2

L!VE I SOVE & DRØMME

ENKELTSENGER L!VE I 650 MEG
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Optimal sovekomfort. Enten i
enkeltsengene bakerst eller i den store
senkesengen som kan senkes ekstra langt
ned, i L!VE I er du sikret en komfortabel
søvn. Dette sørger også de behagelige
EvoPore kaldskum-madrassene for. De stilige
interiørene sørger også for ekstra atmosfære.

e
De meget storuene sørger
panoramavind lys i bofor ekstra godt an også
områd et. De ksom d u ønsker
form ørkes d er og u forstyrret
å være privat
L!VE I 650 MEG

1

ENKELTSENGER L!VE I 700 MEG

2

SENKESENG L!VE I 650 MEG

3

En gassd emper ent,
hold er lokket åpg
for enkel tilgan

193 x 81 cm

om temaet
Flere d etaljer nner d u på
sovekomfort fi 33
sid ene 32 til

198 x 81 cm

1. R
 omslige garderobeskap. Store
skapdører gjør alt mer tilgjengelig.
Skapene har også god hylleplass og
stenger for hengere.
2. Sengeforstørrelse. Du kan gjøre

SENGELØSNINGER
650 MEG

  4-5  

700 MEG

  4-5  

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

sengene om til en behagelig stor
liggeplass ved hjelp av de valgbare
og nøyaktig tilpassede ekstra
sengedelene.
3. S
 enkeseng av høy kvalitet. Med
Enkeltsenger

Senkeseng

Gjesteseng

solid rammeverk og den behagelige
EvoPore HRC madrassen vil
senkesengen på 195 x 150 cm by på
optimal og avslappende søvn.
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L!VE I VELVÆRE & REKREASJON
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Forfriskende. Det å ha sitt
eget baderom på reisen,
er ekte komfort. Det å
kunne ta det med overalt
er en sann luksus, i hvert
fall når det er så delikat og
velutstyrt som her.

1

QUICK BADEROM L!VE I 700 MEG

1

QUICK BADEROM L!VE I 700 MEG

Komfort baderom

2

KOMFORT BADEROM L!VE I 650 MEG

1. Fast bad som alternativ. Det elegante
acrylglass-kabinettet byr på ekstra
mye bevegelsesfrihet. Takket være de

Quick baderom

mange hyllene har du god plass for all
kosmetikk og andre småting.
2. A
 lternativt komfort-bad. Her sørger
den innovative dreieveggen for at du

romslig
et
n
e
t
n
e
u
d
r
en få
Med d reieveg g et stort d usjkab inett
bad erom eller

alltid har den plassen tilgjengelig som
du ønsker. Plassen som blir til overs
gjør også bo-området større.

BADEROMSLØSNINGER
650 MEG

Komfort baderom

700 MEG

Quick baderom

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

KOMFORT BADEROM L!VE I 650 MEG
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det imponerer takket

Med spesielt solid

Et designmessig

være dobbelt gulv

Alu-XPS-Alu

høydepunkt både

også spesielt beregnet

konstruksjon.

utvendig og innvendig.
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Ekstra la rseson gen takket
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være god pla ss

SUN I (2-AKSLER) HØYDEPUNKTER & VARIANTER

To reisende, to aksler, to
planløsninger. En kombinasjon
som Marie og Anton er meget
fornøyde med. For langturen i
de franske vinområder har de
valgt den velutstyrte 700 LX.
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294 cm

SUN I 700 LEG

SUN I 700 LX

74 4 cm

234 cm

Mitt råd
Jürgen Thaler, Produkt Manager
KNAUS Bobiler og Campingvogner

«Opplev kjøretøyet ditt med KNAUS
Connect Systemet. Du kan også kontrollere
alle funksjonene fra kontrollpanelet fra din
smarttelefon eller nettbrett.»

på
Finn ut mer /
om
w w w.kn a u s.c
su n i-2 ax le

SUN I (2-AKSLER) OVERSIKT

4

Planløsninger

4

2

Maksimal tillatt vekt kg4.000
Maksimal lasteevne kg650

SUN I (2-AKSLER) BO & LEVE

Den optimale nytelse.
I salongen har Marie og Anton det
bra. De er godt fornøyd med både
vinen og interiøret i sin KNAUS
SUN I 700 LX
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Neste stoppest

SUN I (2-AKSLER) BO & LEVE

ed? }
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ed
Innredningen mPE T-over flate
gjennomsiktig ebestand ig
er spesielt rip
1

SUN I 700 LEG

2

SUN I 700 LEG

et
S itter utmerk n fra
på testvinnere 7
Promob il 02/1
32

"

Elektrisk hevb

3

ar TV

SUN I 700 LEG

1. U
 ttrekkbar 32 tommers LED TV. Med

sy r t me d
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e alt om
it
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o
F
.
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sj
seteventila
se sid e 21
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R
E
GRAMM

mange tilkoblingsmuligheter og Full HDoppløsning, er du godt underholdt.
2. Praktisk USB-kontakt. Lett tilgjengelig
lading av smart-telefonen. Over
sittegruppen finner du en USB-kontakt
sammen med en praktisk hylle for telefonen.
3. K
 NAUS smart CI. Via kontrollenheten med
en 4,3-tommers berøringsskjerm kan du

SALONGLØSNINGER

enkelt kontrollere lyset i hele kjøretøyet,

on o m
Mer informasj CI kan
KA US smart sid e 26
man finne på

kontrollere batterinivåene og kontrollere
klimaet samt oppvarming, takket være
intuitiv drift. Avhengig av utstyret, er det
til og med mulig å kontrollere driften med
smarttelefon og nettbrett.

SUN I 700 LEG

700 LEG

L-sittebenk med sidesete

700 LX

L-sittebenk med sidesete

SUN I (2-AKSLER) MATLAGING & KOS

Delt ansvar for
kjøkkenet! Under
vaskingen av glassene
kan ikke Anton si sikkert,
hvem som skinner mest:
Vasken, glassene eller
Maries blå øyne.
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omgivelsesbelysn

SUN I 700 LEG

1

SUN I 700 LEG

e
Det h ø yglanset r
kjøkkenet e
fint å se på og
lett å rengjøre

1. R
 omslige skuffer. Spesielt høy
kvalitet i full lengde fra GRASS

KJØKKENLØSNINGER
700 LEG

Vinkelkjøkken

700 LX

Vinkelkjøkken

Du kan finne mer
informasjon om våre kjøkken
på sidene 36 – 37.

76 | 77

med Soft-Close og trykklås av
metall vitner om høy kvalitet.

n du
Som tilvalg ka n en
også få bygd in izz a,
stekeovn for p er . .
lasa gne med m

2. S
 tort kjøleskap. Slik at alle dine
forsyninger lett kan få plass, er
også et 145 liter kjøleskap ombord.

SUN I 700 LEG

2

SUN I (2-AKSLER) SØVE & DRØMME

esbelysning for
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en luksuriøs at
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Det perfekte soverom! Anton
mumler «Je t'aime» og Marie er ikke
helt sikker på om han mener henne
eller komfortmadrassen.

1. E
 legant lysbaldakin. Nyt nattens hvile Luksuriøs
atmosfære med en unik lyssetting.
2. K
 omfortabel senkeseng. Takket være madrassen
er den faste sengen på ingen måte dårligere.

on
Mer informasj
om Evo Pore n d u
mad rassene ka 3
finne på sid e 3

197 x 80 cm

QUEEN SIZE SENG SUN I 700 LX

1

SENKESENG SUN I 700 LEG

2

203 x 80 cm

SENGELØSNINGER
700 LEG

  4

700 LX

  4

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

Enkeltsenger

Queen size seng

Senkeseng

S e n ke
ENKELTSENGER SUN I 700 LEG

tt tilgang
le
r
fo
v
la
lt
ie
s
sengen er spe

SUN I (2-AKSLER) VELVÆRE & REKREASJON
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Hva mer kan de ønske
seg? Det romslige
baderommet overbeviser
med separat keramisk
toalett og utmerket
glassdusj. Très chic!

1

SUN I 700 LEG

2

SUN I 700 LEG

S id eveg gen i r
bad erommet e aper
utvid bar og sk et
d er for mer frih
s og
Elegant, sø mlø
lett å rengjøre

1

SUN I 700 LEG

Romslig baderom

1. U
 tvidbar vegg. Hvis du vil bruke
badet og ønsker privatliv, fordi
partneren din dusjer eller ligger i
sengen, kan du utvide den fleksibelt

BADEROMSLØSNINGER

takket være uttrekksveggen.
2. R
 omslig dusj. Med mange hyller
og valgfri takluke.

en
L ukker seg nesta gnetiske
lyd løst Vår m
låsesystem

700 LEG

Romslig baderom

700 LX

Romslig baderom

Du kan finne mer informasjon om
våre bad på sidene 38 – 39.

SUN I 700 LEG

L USI V
KNA US E XKele g ante
b od elsd ø r h a r entra llås
velkomstlys, s bred d e
o g 700 mm

er til
Va lg fr i om formaksima l
230 V for m
u a vh en g ig h et

DEN EKSKLUSIVE
3-AKSLEDE
#NUMBER 1, FORDI ...

Med unike

Som den eneste

Design

innovasjonstilbud.

i sin klasse tilbyr

høydepunktet blant

Alu-XPS-Alu

Liners innvendig som

konstruksjon.

utvendig.
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Praktisk utend ed
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L
32 tommers h od etele foner
Bluetooth-
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SUN I (3-AKSLER) HØYDEPUNKTER & VARIANTER
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b ilen
På sid ene h ar d esign til mod ellserien SUN
råtesikker
v
a
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on og levetid
Optimal isolasjPS aluminium konstruksjon
aluminium-X
d en bakre
i
g
g
le
n
a
a
m
li
.K
Valg fri med 2 optimale komfort
d elen for d en

Vår luksusmodell. For å være presis,
på 3 aksler. På sin skiferie i St. Moritz,
er Marie og Anton spesielt glad for de
brede sengene i 900 LEG.

SUN I 900 LEG

Unikt bad erom

skonsept

294 cm

SUN I 900 LX
882 cm
234 cm

Mitt råd
Jürgen Thaler, Produkt Manager
KNAUS Reisemobiler og
Campingvogner

«Det luksuriøse utstyret når det gjelder
underholdning. I tillegg til den store 32-tommers TVen med HD-tuner i TV-pakken, er Oyster V Premium
satellitt-systemet med GPS- og vippesensor for enda
bedre mottak mulig som ekstrautstyr.»

Utmerket for
kket
v inter turer ta ob le
være d et d
E
g u lvet o g A L Din g
o pp v a r m

on
En h ånd sopera sjllås
ra
o g va lg fr i sentjen in g
for enkel bet

på
Finn ut mer /
om
w w w.kn a u s.c
su n i-3 ax le

SUN I (3-AKSLER) OVERSIKT

4

Planløsninger

4

2

Maksimal tillatt vekt kg5.000
Maksimal lasteevne kg900

SUN I (3-AKSLER) BO & LEVE

Eksklusiv hyttefølelse. Finnes det
noe mer deiligere enn å kose seg med
en kopp varm sjokolade? Selvfølgelig,
hvis du sitter i et SUN I med din kjære!
SUN I 900 LEG

86 | 87

Ta vare på
minnene }

1

SUN I 900 LEG

2

32

SUN I (3-AKSLER) BO & LEVE
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SUN I 900 LEG

d u er
Isolerte sid evintimal
sørger for op fort
klimakom

"

St o r p a n o r a m a
frontrute for t
fantastisk utsik

yret Oyster V
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satellittanleg TV-en. Mer på sid e 10
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lettere å betjen
3

SUN I 900 LEG

enkelt
Bordplaten kan d u
forskyves slik atn
h ar akkurat d e nger
plassen d u tre

1. U
 ttrekkbar 32 tommers LED TV.
Hele HD TVen dyttes elektrisk fra sitt
gjemmested med et knappe trykk. For
den beste underholdningen og utmerket
betjeningskomfort.
2. M
 ultifunksjonelt armlene. Bred gang eller
lenger side setebenk? Armlenet justeres til
dine ønsker.

SALONGLØSNINGER

3. I nnovative KNAUS smart CI system. I

S sm a r t
U
A
K
m
o
n
o
sj
Mer informa an finne på sid e 26
CI kan m

tillegg til lyskontroll, batteriovervåkning og
mange andre funksjoner, kan man i SUN I
også som et spesielt høydepunkt kontrollere
klimaanlegget i 2 soner med passende utstyr.

SUN I 900 LEG

900 LEG

L-sittebenk med sidesete

900 LX

L-sittebenk med sidesete

SUN I (3-AKSLER) MATLAGING & KOS

Et kjøkken du bare
må ha. Så edelt og av
høy kvalitet, at selv
Anton's fondue blir
perfekt. Her finner de
begge tiden til å lage
førsteklasses retter.

utomatisk
a
d
e
m
ap
sk
So ft-Close kjøretø yet
lukking i hele

lette
Det stilige og bakre
å rengjøre
kenet
panelet på kjøknd ard
er sta

nk e r
H PL arbeidsbeesterk
g slit
riperesistant o

SUN I 900 LEG

1

SUN I 900 LEG

3

SUN I 900 LEG

1. E
 kstra lagringsplass. Den unike
lagringsboksen i det doble gulvet er
ikke bare romslig men den er også
elektrisk for å hjelpe deg til lettere å
få tak i dine grønnsaker.

KJØKKENLØSNINGER
900 LEG

Vinkelkjøkken

900 LX

Vinkelkjøkken
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2. R
 omslig apotekerskap. For
optimal utnytting av plass og lett

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

SUN I 900 LEG

A lt i per fekt
ord en takket
ie
være d en valg fren
sku ffenhet

tilgang til dine forsyninger.
3. S
 oft-Close skuffer. Den høye
kvaliteten fra GRASS full lengde
forlengelser møter de høyeste krav.

2

SUN I (3-AKSLER) SØVE & DRØMME
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Når snøen laver ned. Høykvalitets EvoPore
madrasser er så komfortable, at Marie og
Anton kan nyte utsikten dagen lang.

bela gt med
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1. R
 omslig klesskap. Slik at ingen av dine
favorittgjenstander må være hjemme.
2. K
 omfortabel senkeseng. Du kommer også
til å finne ut av at en EvoPore madrass er det
beste for deg i din seng.

203 x 85 cm

203 x 85 cm

ENKELTSENGER SUN I 900 LEG

1

SENKESENG SUN I 900 LEG

2

sid e 33)
å
p
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e
lj
a
et
d
(
assen
Evo Pore mad r met etter ønske
kan bli oppvar
met er
m
o
r
e
sj
a
g
a
b
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t
Tilgangen ne d øren
gjemt bak d en

SENGELØSNINGER
900 LEG

  4

900 LX

  4

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

Enkeltsenger

Queen size seng

er for små
ff
u
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k
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r
P
il h a innen
ting som d u v sengen
rekkevidd e nær

Senkeseng

ENKELTSENGER SUN I 900 LEG
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a
Den senkb tt tilgang uten stige
r le
spesielt lavt fo

SUN I (3-AKSLER) VELVÆRE & REKREASJON

Velkommen til
skjønnhetssalongen.
Smør litt solkrem på
nesen, og Anton er ferdig
med dagens velvære.

1

LUKSUS BADEROM LEG

2
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En ren nytelse n
og starte d a ge
i d en originale
glassd usjen

LUKSUS BADEROM LEG

Luksus baderom LEG

3

LUKSUS BADEROM LX

1. Variabelt luksusbad. Døren skiller ikke
bare toalettet fra gangen, men også det
komplette badet fra oppholdsrommet.
Mer privatliv eller mer plass, akkurat som

n e d el
Bakveg g med e for en
g
stenutsmykkin mosfære
luksuriøs at

Luksus baderom LX

du ønsker.
2. Praktisk radiator. Slik at dine håndklær

BADEROMSLØSNINGER

har en fast plass og også blir tørket.
3. T
 re ganger vakrere. I luksusbaderommet
LX vil du finne et helt nytt baderomsdesign

900 LEG

Luksus baderom LEG

900 LX

Luksus baderom LX

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

med tre separate områder for toalett, dusj
og vask. Dette er seng- og badeområdet
Elegant delt fra hverandre.
LUKSUS BADEROM LEG

KNAUS PUTE & COZY HOME PAKKER

STILFULLE PUTER
& MØBELSTOFFER
Du kan også designe interiøret i din nye bobil helt etter ditt eget
ønske. Du kan velge blant våre mange møbelstoffer, og våre COZY
HOME-pakker med sine fargenyanser byr på elegant atmosfære.
VAN I MØBELSTOFFER

10.0.85090Hohenstein

L!VE I MØBELSTOFFER

NEW

MATUKO

FINE SQUARE

ENERGY

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROYAL 1

LAS VEGAS 2

DARK COFFEE

SUN I MØBELSTOFFER

INDIAN SUMMER

BLUE MARINE

ENERGY

INDIAN SUMMER

MODERN CREAM

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROYAL 1

LAS VEGAS 2

ECRU

LAS VEGAS 2

2
1

STOFFUTVALG

COZY HOME PAKKER

Alle standardstoffene overbeviser

ACTIVE LINE-stoff er svært lettstelte. Væske trenger ikke

med slitesterk kvalitet og stilig design

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

som passer til møblene.

fjernes med en fuktig klut.

+ Anti-allergisk, pust- og hudvennlig

+ Antibakteriell

+ Testet for høy fargefasthet

+ Flekkbeskyttelse

+ Holdbar og enkel å vedlikeholde

+ Pustende

Seri valg

1

ACTIVE LINE (ekstra kostnad)

2

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  4 0 cm) og to små (40 x  4 0 cm) puter med
fjær, samt en matchende bordløper og to myke kosetepper.

3

4
5

+ Vann- og
oljeavstøtende
+ Miljøvennlig

Ekte lær (ekstra kostnad)

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

Designen på møbeltrekkene avhenger – av konstruksjonstypen

6
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KNAUS FORHANDLERNETTVERK & UTMERKELSER

KNAUS ER
INTERNASJONAL ...
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.

informasj
Du finner mero m
d e a le r.kn a u s.c
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... OG
PRISVINNENDE
WI

for kva litet.
KNA US står utmerkelser
Ta llr ike
erkelser
bekre fter utm

Kina

o n på

NNAAR

Kampeerauto
van het jaar
Half-integraal
Knaus Van Ti Plus 650 MEG

Japan

Island

Australia

Finland
Taiwan

i

Norge

s

å

Og

Sverige
Sør-Korea

SONDERPREIS

GESAMTSIEGER

Danmark

FAMILIENFREUNDLICHSTE
MARKE

Irland
Storbritannia

Nederland
Belgia

Polen

REISEMOBILE

DES JAHRES

Tyskland

2019

Tsjekkia Republikk

2. PLATZ

Knaus Live Traveller
Alkovenmobile bis 50 000 €

Slovakia

Frankrike

Sveits

Østerrike
Slovenia

2018
3. PLATZ

Knaus Live Traveller
Alkovenmobile bis 50 000 €

ALLE VÅRE UTMERKELSER
Ungarn
Romania

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.

Bulgaria
Italia

Portugal

REISEMOBILE

DES JAHRES

Spania
Hellas

Tyrkia

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

KNAUS VÅRE MERKER

FOR VÅRE FANS

KNAUS FANSHOP

å
H a det g ø y

sur fe!

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.

mein.KNAUS KUNDEKLUBB
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 VIPkundeområdet på messene våre. To ganger i året får du
dessuten vårt informative kundemagasin INSIDE.
Medlemskap er 100 % gratis for alle KNAUS-kunder.

r t på
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finner d u massKNA US på
fanartikler fra
shop.knaus.c om
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Nå kan d re utleiestasjoner
Se alle vå ravel.d e
www.rentandt

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

KNAUS ONLINE

dra fordel av mange andre ytelser som ruteforslag
Spennende produktnyheter, interaktive funksjoner og informasjon om

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

og samarbeidsavtaler med camping- og

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

reisehistorier, på Instagram deler vi fascinerende feriebilder og på Facebook

parkeringsplasser. Test ferien i praksis!

et lite utvalg:

finnes det mange grupper med koselig reisefølge.

grundrissfinder.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

www.knaus.com/messen-termine

facebook.knaus.com

shop.knaus.com

youtube.knaus.com
instagram.knaus.com

tandtravel.d e
n
e
.r
w
w
w
å
p
å nett
tnere
Kan bestilles pn av våre 360 reisebyråpar
eller hos e
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KNAUS VÅRE DESTINASJONER

s n y h et e n b ø r
Denne verd en pp a v ...
d u ikke gå gli

VÅRT REISETILBEHØR

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

VÅRE LEVERANDØRER OG PARTNERE

to dreibare armer, og så snart tilbehøret med LED-baklysene er skjøvet
på plass, blir lysene koblet automatisk til bobilens elektriske system.

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,

ene
Transpor tka ss
e.b ox rommer er
over 300 lit

samarbeider vi bare med utvalgte profesjonelle partnere.
Sammen med disse utvikler vi skreddersydde løsninger for våre
kjøretøyer og din fritid.

NEW

e
Topp mod ern an d u
tekn ikk: Her k ollere
s t y r e o g k o n t r a pp
my e me d e n
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NEW

t kan
Til h en ger feste a v
enkelt kob les

e.c a rr y
Sykkelstativet rket for
pa sser utme sykler
4

FRANKANA FREIKO
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.
SOLIDE PARTNERE OG UTSTYR
BWT-vannfilter

FRANKANA FREIKO
PIONEER navigasjonssystem

NEW

Vår partner for hygienisk ferskvannsforsyning.

Det integrerte navigasjons -og underholdningssystemet byr på mange muligheter.

Høyytelsesfiltersystemet fra BWT er spesielt utviklet for

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

kravene som stilles til fritidskjøretøyene våre. Du finner mer

med kvalitetshøytalere har allerede programmert over 5.600 stasjoner fra hele

informasjon fra side 24.

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

1

2

Se det store tilbudet i vår fanshop
shop.knaus.com
1. K jelesett Skipper 8+1
Artikkelnr. 51 013 | € 69,90

Ju

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

NEW

Det innovative GPS-sporingssystemet fra Velocate sørger for

TEN HAAFT satellittanlegg

perfekt tyveribeskyttelse. Systemet har intuitiv app-styring,

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

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

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

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

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

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

n
sterbar i 7 trin

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

4

Sett med
4 stk.

5

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

via smart-telefon og mye mer.

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

Det nye Headup displayet sørger for enda bedre komfort

TRUMA forsyningsteknikk

og sikkerhet på kjøreturen. På den transparente skjermen

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

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

blir alle viktige data så som navigasjon og hastighet vist i

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

blikkfeltet til føreren. Mer utførlig informasjon om

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

dette finner du på 29.

app på smart-telefonen.

PIONEER Headup display

NEW

Listepriser Tyskland i euro inkl. 19 % mva.

3

til en
Gjør stolen omlig gestol
be h a gelig

Mer praktisk campingutstyr finner du på
www.frankana.de
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Våre kataloge c ampingvogner og CU V.
bob iler,
helintegrerte

shop.knaus.com

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

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

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

Art. No. R08116418-NO

Vi KNAUS forhandlere
ser frem til ditt besøk!

