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DESEO

2-4 5

DESEO 400 TR DESEO 400 TR DESEO 400 TR

UW VRIJHEID 
IS ONZE 
FILOSOFIE

DESEO INDELINGEN

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: DESEO 400 TR

Toelaatbaar totaalgewicht kg 1.500 

Nuttige lengte cm 402

Breedte cm (buiten/binnen)� 230�/�216

Totale lengte cm 599

Hoogte cm (buiten/binnen)� 258�/�196

Opbouwbeur (standaard) STYLE
Opbouwbeur (optioneel) STYLE PLUS

LEGENDE CARAVANS

100% KNAUS Video beschikbaar
youtube.knaus.com

360° beeld beschikbaar
www.knaus.com

Verwijzingen naar Original KNAUS onderdelen en naar verdere online-informatie vindt u met de volgende symbolen:

 Slaapplaatsen

 Zitplaatsen

 Eenpersoonsbedden

 Dwarsbed

 Frans bed

 Queensbed

 Kinderbed

 Hefbed

 Logeerbed

AFKORTINGEN MODELLEN*

Bed 
Q  Dwarsbed voorkant/

achterkant
F Frans bed
X Queensbed 
E Eenpersoonsbed

Zitgroep
L L-zitgroep
U U-zitgroep
D Dinette 
S Salonzitgroep

Varianten 
K Kinderkamer 
B Badkamer
P Panoramakeuken
TR Transport

BEDVARIANTEN

* 2-deling (voorkant – achterkant) / 3-deling (voorkant – midden - achterkant)
Alle gegevens omvatten deels speciale uitvoeringen, die tegen een meerprijs kunnen worden geleverd.

vanaf pagina 34

KNAUS MODELLENOVERZICHT

DE FLEXIBELE

Hiermee kunt u uw fietsen 

meenemen op reis en in 

een handomdraai flexibel 

omschakelen van trans
port 

naar wonen.

Bij de keuze voor de
 optionele 

motorfietshouders is 
de 

praktische inklapbar
e zitbank 

standaard aanwezig

Met tomeloze passie zorgen wij bij KNAUS sinds 1960 voor onvergetelijke 
vakantiemomenten. Met al onze ervaring en de moed om nieuwe paden 
te bewandelen verenigen wij de vertrouwde dingen met nieuwe. Bij de 
productie zetten we in op ambachtelijke kunst uit Neder-Beieren, bij 
de ontwikkeling van nieuwe voertuigen met ultramoderne constructie 
en fabricagetechnieken. Deze combinatie van beproefde principes en 
innovatieve ideeën maakt ons tot één van de meest succesvolle merken 
binnen de branche. Op naar de #nummer 1 van onze klanten.
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TRAVELINO 400 QL TRAVELINO 400 QLSPORT&FUN 480 QL SPORT&FUN 480 QL SPORT&FUN 480 QL 

SPORT&FUN TRAVELINO

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 480 QL Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 400 QL

Toelaatbaar totaalgewicht kg 900

Nuttige lengte cm 402

Breedte cm (buiten/binnen)� 215�/�204

Totale lengte cm 519

Toelaatbaar totaalgewicht kg 1.300

Nuttige lengte cm 480

Breedte cm (buiten/binnen)� 232�/�216

Hoogte cm (buiten/binnen)� 257�/�196

Totale lengte cm 625

Bergruimte voorzijde cm 160 x 216

Hoogte cm (buiten/binnen)� 258�/�196

Opbouwbeur (standaard) TREND
Opbouwbeur (optioneel)� --

Opbouwbeur (standaard) STYLE
Opbouwbeur (optioneel)� --

TRAVELINO INDELINGENSPORT&FUN INDELINGEN

vanaf pagina 50

vanaf pagina 64

KNAUS MODELLENOVERZICHT

DE PRAKTISCHE DE INNOVATIEVE

Met zijn praktische d
etails 

als de grote achterd
eur is de 

SPORT&FUN de eerste keus 

voor actieve vakant
iegangers.

PowerAxle, FibreFrame en 

ultralichte construc
tie maken 

de TRAVELINO tot een 

innovatief totaalpak
ket.
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SPORT 400 QD

SPORT 500 QDKSPORT 460 EU

SPORT 500 FU

SPORT 650 UDF

SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 450 FU SPORT 500 KD SPORT 580 QS

SPORT 550 FSKSPORT 420 QD

SPORT 500 EU SPORT 540 UE

SPORT 500 UF

SPORT

3-6 4-8

15 uitvoeringen, 
en elk model is 
een treffer

SPORT INDELINGEN

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 500 EU, 500 FU, 500 UF, 500 KD, 540 FDK

Toelaatbaar totaalgewicht kg 1.100�-�1.800

Nuttige lengte cm (min/max) 400 / 660

Breedte cm (buiten/binnen)� 232�-�250�/�216�-�234

Hoogte cm (buiten/binnen)� 257�/�196

Totale lengte cm (min/max) 599 / 861

Opbouwbeur (standaard) STYLE
Opbouwbeur (optioneel) STYLE PLUS

KNAUS MODELLENOVERZICHT

vanaf pagina 78

Een enorme verscheidenheid 
aan 

indelingen en een u
nieke prijs-

kwaliteitsverhouding: de KNAUS 

SPORT is zo veelzijdig dat er voor 

elk type reiziger e
en geschikt model is.

DE VEELZIJDIGE
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SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 550 FSKSÜDWIND 500 UF

SÜDWIND 500 QDK

SÜDWIND 750 UDF

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 500 FU SÜDWIND 540 FDK SÜDWIND 650 PEB

SÜDWIND 650 PXBSÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 PF SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 540 UE

3-8 4-9

SÜDWIND
SÜDWIND INDELINGEN

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 450 FU, 540 UE, 540 FDK, 580 QS, 650 PEB, 650 PXB

Toelaatbaar totaalgewicht kg 1.300�-�2.200

Nuttige lengte cm (min/max) 444 / 746

Breedte cm (buiten/binnen)� 232�-�250�/�216�-�234

Hoogte cm (buiten/binnen)� 257�/�196

Totale lengte cm (min/max) 643 / 947

Opbouwbeur (standaard) KOMFORT
Opbouwbeur (optioneel) PREMIUM

KNAUS MODELLENOVERZICHT

vanaf pagina 92

DE CARAVAN ICOON
Eén van de eerste c

aravanmodellen 

en tot op heden een echt 

succesverhaal. De SÜDWIND 

enthousiasmeert al bijna 60 jaar 

lang steeds opnieu
w met nieuwe 

uitrustingsfeatures 
en designdetails.

15 perfect uitgeruste 

indelingen, waarvan 3 met 

frisse panoramakeuken voorin
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Clubleden ontvangen 
exclusieve 

uitnodigingen voor 
onze KNAUS-

bijeenkomsten en het boeiend
e 

klantenmagazine INSIDE

4. Tevreden klanten

Hetzij bij de dealer in de buurt of rechtstreeks 
vanaf de fabriek: wij willen dat u zich vanaf 
het allereerste moment prettig voelt in 
uw nieuwe voertuig. Daarom ontvangt u 
bij�de�fabrieksaflevering�ter�plekke�een�
uitgebreide introductie door onze experts. 
Geïnteresseerd? Meer informatie vindt u op 

 www.knaus.com/werksabholung 

5. De mein.KNAUS familie

Maak gebruik van de aantrekkelijke voordelen van de mein.
KNAUS klantenclub! Met het gratis lidmaatschap ontvangt 
u de exclusieve mein.Knaus kaart, die u verzekert van talrijke 
factuurkortingen bij meer dan 7000 partners alsmede toegang 
tot het klantengedeelte van de beurs. Meer informatie vindt u op 
pagina�112�of�meld�u�direct�aan�onder   mein.knaus.com 

1. De ontwikkeling

Voor wie is de nieuwe caravan bestemd? 
Actieve vakantiegangers, kleine en grote 
gezinnen,�reislustige�stelletjes?�Wij�definiëren�
hoe het voertuig voor zijn gebruiksdoel moet 
worden opgebouwd en wat de uitrusting moet 
zijn. Wij ontwikkelingen diverse indelingen en 
geven het toekomstige design vorm. 2. Prototype en testfase

Het idee neemt voor de eerste keer voelbare 
vormen aan. Met de bouw van het prototype 
kunnen wij onze ideeën in de praktijk testen 
en nauwkeurig analyseren. Om aan onze 
kwaliteitsnormen te voldoen moet het 
prototype slagen voor talrijke tests.

3. Productie

Geslaagd voor alle tests? Dan kan er nu worden gestart met de 
serieproductie. In Jandelsbrunn in Beneden-Beieren bevinden 
zich onze hoofdvestiging en ontwikkelingslocatie. In Mottgers in 
de deelstaat Hessen en in het Hongaarse Nagyoroszi bevinden 
zich twee ultramoderne productielocaties. Voor optimale 
omstandigheden investeren wij in onze fabrieken en vooral in onze, 
over het hele concern gerekend, ruim 2900 werknemers, van wie 
velen ons al 30 jaar en nog langer begeleiden. 

1960 Helmut Knaus richt KNAUS op in  
Marktbreit in de deelstaat Franken.

1961 De KNAUS Schwalbennest komt op de  
markt – compact, comfortabel en licht.

1962 Een icoon wordt geboren. De KNAUS 
SÜDWIND viert zijn première.

1970 Een nieuw tijdperk begint: ons 
moederbedrijf in Jandelsbrunn wordt opgericht.

1973 Helmut Knaus ontvangt voor zijn moed en 

pioniersgeest het Kruis van Verdienste in de Orde 
van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland.

1985 Het gaat steil omhoog. Dat ziet men nu ook 
duidelijk aan het nieuwe logo.

2011 Naar aanleiding van het jubileum keert de 
Schwalbennest terug - in de gelimiteerde oplage 
van 150 stuks.

2013 Een gevoel van verandering bij KNAUS: met 
onze Caravisio studie begint een nieuwe tijdperk.

2016 Lichte bouwwijze alleen volstaat niet voor 
ons: wij willen de revolutie. De TRAVELINO 2.0 
gaat in seriematige productie. De MissionTec is 
vanaf nu bepalend voor onze werkzaamheden en 
voertuigconcepten.

2017 De gloednieuwe DESEO volgt de TRAVELINO 
met ultramoderne FibreFrame technologie.

2018 Met onze nieuwe productiehal in 
Jandelsbrunn worden we nog efficënter.

HOE WE WERDEN WIE WE ZIJN

Van de Nederfrankische caravanfabriek naar één van de belangrijkste merken in de branche. Bedrijfsoprichter Helmut Knaus verlegt in 1961 de grenzen met zijn eerste 
caravan, het legendarische Schwalbennest (zwaluwnest). Het zwaluwenpaaris vanaf dat moment als logo onafscheidelijk met de mooiste vakantievorm verbonden.

KNAUS BEDRIJFSGESCHIEDENISE & IDEEËNFABRIEK

VAN IDEE  
NAAR KNAUS
Om van een goed idee een echt goed voertuig te maken, 
zijn enkele stappen noodzakelijk. Wij doorlopen al deze 
stappen altijd met het doel voertuigen te bouwen waarmee 
u de mooiste tijd van uw leven kunt doorbrengen.
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POWERAXLE

THE MISSION

FIBREFRAMEDE TOEKOMST 
BEGINT NU

Onze missie: een revolutie. Voor de caravan 
van de toekomst slaan wij een volledig nieuwe 
weg in. De richting is duidelijk: consequente 
lichte constructie voor een vierpersoons-caravan 
met een ledig gewicht van 750 kilogram. Iets 
dergelijks was er nog nooit. Wij analyseren, 
testen, ontwikkelen en onderzoeken. Net zolang 
totdat wij door de symbiose van revolutionaire 
opbouwtechniek en baanbrekende materialen de 
eerste mijlpaal hebben bereikt. De seriematige 
productie van de KNAUS TRAVELINO.

VERBINDINGSTECHNOLOGIE
Ultrasone snelheid - ook in het 
interieur. Bij de RevolutionCube-
technologie* zetten wij met EPP in 
op een volledig nieuw materiaal. 
Extreem licht, stabiel en sterk. En met 
behulp van ultrasone techniek worden 
zogeheten KALTSCHMELZ®-pluggen 
stevig verbonden met het lichtgewicht 
dragermateriaal.

Gepatenteerde techniek. Wij hebben 
een zelfdragend frame ontwikkeld, 
waarbij de meubels daadwerkelijk 
slechts meubels en niet langer stabili-
serende elementen zijn. Dat zorgt voor 
compleet nieuwe mogelijkheden en een 
ongekende�flexibiliteit�bij�de�indeling�en�
het design van de binnenruimte.

Unieke lichtheid. Het geheel is 
meer dan alleen de som van zijn 

onderdelen. Voor onze lichtgewicht 
caravans klopt dit al helemaal. Want 

alleen door de handige combinatie 
van al onze revolutionaire 

technologieën en de moed om 
nieuwe wegen te bewandelen, 

konden wij onze visie van de 
efficiënte�caravan�van�de�toekomst�

realiseren: dat is UltraLight!

Chassistechnologie zo licht als een veertje. 
Met 35 % minder gewicht dan een soortgelijk 

conventioneel chassis is onze PowerAxle 
een belangrijke stap in richting hybride- en 

e-mobiliteit in de wereld van de caravans. Als 
consequente doorontwikkeling markeert het 

nieuwe VARIO X chassis in de SPORT&FUN 
BLACK SELECTION de volgende stap in de 
chassisontwikkeling. Dankzij de bionische 

vorm combineert hij een compromisloze 
lichte constructie met uitstekende stevigheid 
en belastbaarheid bij een optimaal rijgedrag.

 *��De�verbindingstechnologie�is�gebaseerd�op�de�gepatenteerde�WoodWelding®�technologie�van�WoodWelding�SA,�
waarvoor Adolf Würth GmbH & Co. KG een sublicentie heeft gekregen.

KNAUS MISSIONTEC

THE MISSION is de taak, de hindernis, de moed en het doel de toekomst van de 
branche van recreatieve voertuigen te revolutioneren. Met de TRAVELINO hebben we 
een grote stap richting toekomst gezet. Hij heeft ons getoond wat er allemaal mogelijk 
is�op�het�gebied�van�lichtheid,�flexibiliteit�en�duurzaamheid�en�de�weg�vrijgemaakt�
voor de nieuwe ontwikkeling van de DESEO. De innovatieve technologieën moeten 
consequent worden doorontwikkeld totdat wij met al onze series voor een revolutie 
hebben gezorgd en we vol trots kunnen zeggen: MISSIE geslaagd.

LICHTE CONSTRUCTIEMATERIALEN
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KNAUS VOERTUIG OPBOUW

DE BESTE TECHNIEK
VOOR DE MOOISTE 
TIJD VAN HET JAAR

1. ROBUUST HIGH STRENGTH GFK-DAK 1

GFK is niet zomaar GFK. Afhankelijk van het glasgehalte varieert het 
weerstandsvermogen. Voor maximale bescherming tegen hagel hebben wij 
daarom gekozen voor de high strength variant met een haast driemaal zo hoog 
percentage glasvezel als bij standaard GFK. 

2. STABIEL PRO.TEC FRAME 2

Het Pro.Tec frame is een bijzonder stevige aluminium profiellijst, die zijwand, 
voorwand, achterwand en het dak met elkaar verbindt. Hij verbetert de 
stabiliteit van de opbouw en dus ook de duurzaamheid van het hele voertuig. 
Bovendien biedt hij de mogelijkheid om de voortent vanaf beide kanten in de 
voortentlijst te trekken. Bijzonder highlight: in het Pro.Tec frame is een kamer 
voor de afdichtingspasta ingewerkt. Die kan dus niet meer uitpuilen en zo 
ontstaat een schone aanblik.

3.  KNAUS CATEYE evolution - ACHTERLICHTEN 2

Met driedimensionale lampengeometrie en dynamische LED-knipperlichten zijn 
de nieuwe CATEYE evolution - achterlichten een verdere ontwikkeling van het 
design van de unieke KNAUS nachtverlichting en verhogen de rijveiligheid.

4. HOOGWAARDIGE FOLIES 1

Tijdloos design is nutteloos, wanneer het voertuig er al na enkele jaren 
oud uitziet. Daarom gebruiken wij uitsluitend hoogwaardige folies van 
gerenommeerde leveranciers, zoals 3M, Avery en Oracal.

5. CENTRALE SERVICEBOX 2 & WATERFILTER 3

Alle technische voorzieningen centraal op één plaats. Via de in de zijwand 
geïntegreerde klep zijn alle belangrijke elementen heel eenvoudig en snel 
toegankelijk. Het nieuwe waterfilter wordt altijd onderhoudsvriendelijk ingebouwd 
en is hierdoor zeer goed toegankelijk voor een bijzonder eenvoudige installatie en 
vervanging. Uitvoerige informatie over de opbouw van de servicebox vindt u op 
pagina 21, informatie over het waterfiltersysteem vanaf pagina 22.

6. VELOCATE GPS-TRACKER 3

In noodgevallen bent u met het GPS-plaatsbepalingsysteem van Velocate 
optimaal beschermd. Het trackingsysteem heeft maar weinig stroom nodig en 
kan tot wel drie maanden zelfvoorzienend zenden. Dankzij de app-besturing 
is hij bijzonder eenvoudig te bedienen. Een GPS zorgt voor een bijzonder 
snelle plaatsbepaling en een gevoelige GPS-antenne biedt zelfs bij moeilijke 
omstandigheden de beste ontvangst voor lokalisatie.

7. LEKKAGEGARANTIE 1

Voor al onze recreatieve voertuigen bieden wij u in het kader van de bij de 
aflevering van het voertuig geldende garantiebepalingen 10 jaar lekkagegarantie 
op de door ons geproduceerde opbouw, alsmede 24 maanden garantie door uw 
KNAUS Partner.

1 Geldt voor alle bouwmodellen 2 Modelafhankelijk 3 Optioneel

In de exclusieve 17
" velgen 

met gepolijste voorka
nt 

in glanzend zwart zit het 

echte KNAUS DNA
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Uitstekend uitgerust en  
relaxed met vakantie

KNAUS KWALITEIT

1. GEPATENTEERD DOUCHEGORDIJN MET LUCHTKAMER 1, 3

U kent het wel: het natte douchegordijn in een caravan zoekt voortdurend 
lichaamscontact. Dit wordt bij ons voorkomen door een geïntegreerde 
luchtkamer, die het douchegordijn vorm geeft en het op die manier verwijderd 
houdt van het lichaam. 

2. OPTIMALE GASVOORZIENING 1 
 

Dankzij het hoogwaardige parallelle hefmechanisme ontstaat er een grote 
toegang. De gasdrukveer zorgt er bovendien voor dat de kap zacht en vanzelf 
naar boven glijdt. Met de optionele aluminium bodem wordt de gaskast voor 2 
gasflessen van 11 kg nog robuuster. De nieuwe gasdrukregelaars van TRUMA 3 
laten zich eenvoudiger terugplaatsen en beschikken over een geoptimaliseerde 
duidelijke statusindicator. In combinatie met het zeer eenvoudig te vervangen 
gasfilter 3 worden de complete gasinstallatie en alle apparaten op gas effectief 
beschermd. Residuen worden in een verwisselbare filterpad opgevangen, zodat 
het vervangen van de filterpatronen niet meer nodig is.

3. NEUSWIEL MET KOGELDRUKMETER 2 
 

Met het nieuwe neuswiel met kogeldrukmeter kunnen beladingsfouten 
zeer eenvoudig worden vermeden. Want hier wordt de actuele kogeldruk 
direct weergegeven zodat u op de juiste manier kunt reageren.

4. AKS RECHT UIT STABILISATOR 1 & AL-KO AAA PREMIUM REM 2

Voor een veilige rit voorkomt de standaard AKS-rechtuitstabilisator 
slingerende bewegingen en dus ook het gevaarlijke, steeds meer beginnen 
slingeren van de aanhanger. En dankzij de zelfnastelelnde AL-KO AAA Premium 
rem wordt de caravan altijd optimaal op het remmen van het trekvoertuig 
afgestemd meegeremd.

5. FIETSDRAGER THULE CARAVAN SUPERB 2, 3

Met een laadvermogen van maximaal 60 kg is de fietsdrager optimaal 
geschikt voor twee fietsen of e-bikes. Hij wordt op de dissel gemonteerd. 
Dankzij het lage platform kan de drager heel eenvoudig worden beladen en 
biedt hij ook met fietsen volledige toegang tot de gaskast.

6. VEILIGE ALKO-CHASSIS 1

Het chassis van onze caravans is altijd gegalvaniseerd en zo uitstekend 
beschermd tegen corrosie. Dankzijassen met schuingeplaatste wieldraagarmen 
en schokdempers met oliedruk bent u steeds veilig en comfortabel onderweg.

7. KNAUS OPBOUWDEUREN 1  

 
Onze opbouwdeuren beschikken allemaal over massieve metalen 
vergrendelingen, om u maximale veiligheid te bieden. Over het 
automotive systeem met geluidsarm sluitmechanisme zult niet allen u 
zich verheugenOok de kampeerbuurman kan zo rustig slapen. Nog meer 
informatie vindt u op pagina 20.

1 Geldt voor alle bouwmodellen 2 Modelafhankelijk 3 Optioneel

Uitvoerige informatie over het 

slaapcomfort in onze caravan
s 

vindt u vanaf pagin
a 26 en 

informatie over de versch
illende 

bedvarianten vanaf 
pagina 28

Om ervoor te zorgen dat uw vakantie van de eerste tot de 
laatste seconde fantastisch is, beschikken onze caravans 
over elementen die zowel het rij- als het wooncomfort 
verhogen. Daarom hechten wij net zoveel waarde aan een 
AKS rijstabilisator als aan uitstekende matrassen.
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Zo mooi is het begin van uw  
vakantie met KNAUS Caravans

Met onze vijf verschillende opbouwdeuren kunt u alle kanten 
op. Om ongewenste slagregen en andere weersinvloeden veilig 
buiten te houden, zijn alle KNAUS opbouwdeuren uitgerust met 
een weerbestendige dubbele afdichting. De varianten KOMFORT 
en PREMIUM beschikken bovendien over een automotive 
sluitmechanisme en zijn indelingsafhankelijk ook in een extra 
brede uitvoering verkrijgbaar.

De KNAUS ServiceBox: 
handig & centraal

600 mm & 
700 mm breed 
(modelafhankelijk)

De standaard en optioneel verkrijgbare deurvarianten kunt u in het serieoverzicht vanaf pagina 5 nader bekijken.

Van tankaftapkraan via ontluchtingsventielen en watertank tot aan de 
elektrische aansluiting: dankzij de nieuwe ontwikkelde ServiceBox met perfect 
in de zijwand geïntegreerde klep hebt u op een centrale plaats toegang tot 
alle belangrijke voorzieningen in uw caravan. In plaats van lang zoeken en 
gecompliceerd vullen kunt u zich zo weer snel ontspannen.

UNIEKE SERVICEBOX

A.  Tankaftapkraan

B. Ontluchtingsventielen

C. Elektrische aansluiting

D.  Watertank met reinigingsopening 
Dankzij uittrekbare vulhulp en 
geïntegreerde wateropvangbak 
ontstaat er bij overloop tijdens het 
vulling geen problemen.

E.   Handige opbergruimte 
(modelafhankelijk)

UITRUSTING 1. TREND 2. STYLE 3. STYLE PLUS 4. KOMFORT 5. PREMIUM

Slagregenafdichting (dubbele afdichting)

Met raam incl. verduistering -- -- --

Automotive sluitmechanisme -- -- --

Meervoudige vergrendeling -- -- -- --

Verdekte scharnieren -- -- -- --

2 kledinghaken vast vast vast inklapbaar inklapbaar

Multifunctionele tas -- -- -- --

Incl. vuilnisbak -- -- --

Parapluvak -- -- -- --

KNAUS CARAVAN-OPBOUWDEUREN�&�SERVICEBOXDe moderne sleutels met 

binnenbaard glijden
 bijzonder 

gemakkelijk in het slot 
en blijven 

niet in de broekzak
 haken NEW
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(vergelijkbaar met illustratie)

Ons filter voor uw pure 
vakantieplezier NEW

Vervuild water kan 

niet alleen het geno
t 

verstoren, maar ook 
uw gezondheid in 

gevaar brengen

Met hygiënisch schoon
 water 

koken en douchen h
oort bij 

KNAUS tot de maatstaven voor 

een zorgeloos vakan
tieplezier.

Het waterfilter van BWT 

functioneert absoluu
t 

zonder chemicaliën

KNAUS TECHNISCHE VOORZIENINGEN

Hoe mooi de reisbestemming ook mag zijn, een blik in 
de verswatertank kan de vreugde al snel bederven. Want 
helaas is schoon water niet overal vanzelfsprekend. Des te 
belangrijker is het om zelf voor gereinigd water te kunnen 
zorgen.�Het�hoge�capaciteit�filtersysteem�van�onze�partner�
BWT�biedt�u�hiervoor�de�beste�omstandigheden. 

BWT BESTCAMP WATERFILTER

Het doelmatige waterfilter laat dankzij het ultrafiltratie membraan geen wens onvervuld op het gebied van hygiëne. 
Micro-organismen worden effectief verwijderd uit het onbehandelde water. Zo kan volledig zonder het gebruik van 
chemicaliën onberispelijk water worden geproduceerd. Het waterfilter kan in al onze recreatieve voertuigen worden 
ingebouwd en gemakkelijk worden aangesloten.

Topklasse techniek: Dankzij het zeer efficiënte holle-vezelmembraan bereikt het waterfilter een uitstekend 
retentieniveau voor micro-organismen van > 99,9999 % (log6). Het grote membraanoppervlak zorgt voor een hoog 
debiet en dankzij de toepassing van materialen die volledig geschikt zijn voor levensmiddelen komen er geen ongewilde 
extra stoffen in het water.

Praktische toepassing: Voor bijzonder eenvoudige installatie zonder gereedschap zorgt een 8 mm 'John Guest' 
steekverbinding. Deze zorgt er ook voor dat de watervoorziening zelfs dan werkt wanneer er op het moment geen 
vervangend filter aanwezig is.

Gezond genieten: Met het waterfiltersysteem wordt het risico van bacteriën in het water geminimaliseerd. Met name in 
risicogebieden bewijst het filter zich als zinvol preventiemiddel en draagt het actief bij aan de bescherming van uw gezondheid.

Zo eenvoudig is het inzetten & vervangen van het filter

2. Het inbouwen is dankzij de steekverbinding en de 

duidelijke markeringen heel eenvoudig.

4. Indien er geen vervangend filter aanwezig is, 

garandeert het tussenstuk de verdere watervoorziening.

1 2

3 4

1. Om het waterfilter tot wel 6 maanden te kunnen gebruiken 

wordt hij pas geïnstalleerd bij de aflevering van het voertuig.

3. Vanaf de dag van de installatie is het filter maximaal 6 

maanden houdbaar. Een speciale toets toont de actuele stand.
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Wij bouwen geen luchtkastelen, maar meubels 
die een goed binnenklimaat creëren

1. VOLLEDIG UITTREKBARE STABIELE  
SOFT CLOSE LADEGELEIDERS 2

Dankzij volledig uittrekbare ladegeleiders kunnen de lades zo ver 
worden uitgetrokken dat ze ook tot helemaal achterin in- en uitgeruimd 
kunnen worden. Ze hebben een precieze geleiding en sluiten zachtjes – 
zo lang het voertuig bestaat en wellicht ook nog langer.

2. KRASVASTE HPL/CPL OPPERVLAKKEN 1

High Pressure laminaat en Continuous Pressure laminaat zijn 
coatingmaterialen die speciaal voor flinke belasting, bijv. in keukens, 
worden gebruikt. De meerlagige opbouw wordt onder zeer hoge druk 
vervaardigd en met een bijzonder resistente deklaag afgewerkt. Dat 
maakt onze werk- en tafelbladen (altijd HPL) en meubelfronten (CPL 
modelafhankelijk) bijzonder krasvast. 

3. HOOGWAARDIGE SFEERVERLICHTING 3

Overal waar indirect licht het welzijn verhoogt, zorgen wij voor 
sfeervolle lichtconcepten. Maar ook het nut in de praktijk schiet 
er niet bij in. De sfeervolle lichtlijst onder het keukenwerkblad 
bijvoorbeeld verlicht in geopende stand dan ook de schuifladen. 
Zo vindt u ook 's avonds snel de kurkentrekker. De hoogwaardige 
keukenachterwandbekleding in hetzelfde decor als het werkblad 
dient als handige bescherming tegen vlekken en spetters en creëert 
bovendien een nog stemmiger totaalbeeld in de keuken.

4. SOLIDE PLUGTECHNIEK 1

Onze meubels worden standaard gemonteerd met een hoogwaardige 
plugtechniek. Op die manier passen ze nauwkeurig en zijn ze duidelijk 
stabieler, zodat u er na vele jaren nog plezier aan beleeft.

1 Geldt voor alle bouwmodellen 2 Modelafhankelijk 3 Optioneel

HOOGWAARDIGE INTEGRALE 
MEUBELBOUW 2

Luchtcirculatie is één van de belangrijkste 
voorwaarden voor een aangenaam en gezond 
binnenklimaat. 

Plafond kasten: 
Ze worden heel stabiel geconstrueerd en met 
afstand tot de wanden gemonteerd. Gevolg: de 
lucht kan achter de kasten ongehinderd circuleren. 
Vorming van condensatiewater in de kasten wordt 
voorkomen en uw kleding en spullen blijven altijd 
aangenaam droog en fris.

Keukenblok: 
Alle meubels zijn zo geventileerd dat de verwarming 
optimaal kan werken. De open ventilatie-
uitsparingen zorgen voor een perfecte circulatie van 
de verwarmde lucht en dus voor een behaaglijke 
warmte in het voertuig.

KNAUS MEUBELBOUW

De eisen die we aan het meubilair van onze 
caravans stellen, zijn enorm hoog. Met een 
aantrekkelijk design en veel bergruimte 
is het nog niet opgelost. Duurzaamheid, 
stevige constructies en technologieën, die 
een leven lang enthousiasmeren - dat zijn 
onze maatstaven.
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KNAUS SLAAPCOMFORT

Hemels in slaap vallen en ontspannen weer ontwaken. Om uitgerust te 
kunnen beginnen aan een dag vol belevenissen, is de vormgeving van het 
slaapgedeelte onze hoogste prioriteit. Ons concept omvat hoogwaardige 
materialen,�doordachte�details�en�individualiseerbare�oplossingen. 

ONZE FEATURES 
VOOR UW 
SLAAPCOMFORT

1. UITSTEKENDE EVOPORE HRC MATRAS 1  

 
30% lichter en een 40% lagere hardheidsvermindering dan vergelijkbare 
koudschuimmatrassen. Ook bij gebruik aan één kant geen vorming van 
kuilen. De 5-zone EvoPore matrassen (1a) verwennen u niet alleen met 
uitstekend slaapcomfort, ze overtuigen ook met hun buitengewone duur- 
zaamheid. Want de High-Resilience-Climate technologie zorgt ervoor 
dat de matras zelfs onder veeleisende klimatologische omstandigheden 
zeer elastisch blijft. Voor nog exclusiever slaapcomfort zorgt de optionele 
WaterGel-topper (1b) met tot wel 50 mm meer dikte. Het ademende 
schuimstof past zich vloeiend aan het lichaam aan.

2. LATTENBODEM 1 & SCHOTELBODEM 2,3 
 

De beste matras is altijd zo goed als haar onderconstructie. Daarom 
bouwen wij standaard hoogwaardige lattenbodems (2a) in, waarbij de 
afstand tussen de afzonderlijke latten tegelijkertijd optimale stevigheid en 
uitstekende ventilatie biedt. Voor het speciale extra comfort is een scho-
telbodem (2b) verkrijgbaar. Deze maakt een puntelastische aanpassing 
aan het lichaam en een nog betere zitfunctie mogelijk. In combinatie met 
de WaterGel-topper krijgt u zo het maximale slaapcomfort.

3. UITBREIDING BED 2,3

Natuurlijk willen wij voor u ook het maximale uit de slaapplaats halen. 
Hiertoe dragen ook bijzondere detailoplossingen bij, zoals bijvoorbeeld de 
variabele uitbreiding van het voeteneinde bij Franse bedden of de op maat 
gemaakte rollattenbodems en matrasinleggers bij eenpersoonsbedden. 

4. INSTAPHOOGTE 1 
 

Onze constructeurs letten er bij alle indelingsvarianten op dat het instap-
pen in bed zo eenvoudig mogelijk wordt vormgegeven. Bij de uitbreiding 
van de eenpersoonsbedden 3 biedt een opbergbare ladder een veilige 
toegang. Optioneel kunnen sommige bedden ook in een lagere uitvoering 

2 (inclusief kledingkast boven het voeteneinde) worden ingebouwd.

5. OPBERGRUIMTE, STOPCONTACTEN & VERLICHTING 2 
 

Nog een beetje lezen, 's nachts de smartphone opladen en de bril binnen 
handbereik hebben. Voor dit alles en meer vindt u in het slaapgedeelte 
aangename dimbare verlichting, doordachte oplossingen voor opbergru-
imte en stopcontacten.

6. STOFFEN RUIMTEVERDELER 1 & WANDBEKLEDING 1 
 

Vooral bij meerdere medereizigers en grotere gezinnen is de privacy 
een belangrijke factor voor een ontspannen nachtrust. Hiervoor zorgen 
stoffen ruimteverdelers, die eenvoudig kunnen worden uitgetrokken en 
eenvoudige zichtwering bieden. Dankzij de Soft-Touch wandbekleding 
wordt het slaapgedeelte bijzonder knus.

1 Geldt voor alle bouwmodellen 2 Modelafhankelijk 3 Optioneel

Met onze op maat 

gemaakte, optioneel 

verkrijgbare hoeslak
ens 

wordt het ligcomfort 
geoptimaliseerd
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Logeerbed Logeerbed 2

LOGEERBED

HEFBED

QUEENSBED

KINDERBED

EENPERSOONS

BEDDEN

DWARSBED

FRANS BED

KNAUS BEDVARIANTEN

Praktische 
toegang van 
buitenaf

KINDERBED SPORT 500 KD

maximaal 196 x 112 cm

Fantastisch veelzijdig: 
ontdek onze bedvarianten

Royaal in elk opzicht. Hier heeft iedereen een plekje 

voor zichzelf en dankzij de uittrekbare lattenbodem 

met op maat gemaakte kussen ontstaat er snel een 

comfortabel tweepersoonsbed.

Indelingen: SPORT 460 EU, 500 EU, 540 UE, SÜDWIND 

460 EU, 540 UE, 580 UE, 650 PEB

Perfecte benutting van de ruimte. Door de 

complete breedte van het voertuig te benutten krijgt 

u hier naast een indrukwekkend ruimtelijk gevoel ook 

bedden met een lengte tot wel 210 cm.

Indelingen: SPORT 400 QD, 420 QD, 500 KD, QDK, 

580 QS, SÜDWIND 420 QD, 500 QDK, 580 QS

Perfect voor 2. Met een ligoppervlak van max. 200 x 

157 cm biedt het Franse bed veel ruimte om te slapen, 

te�knuffelen�en�uit�te�rusten.

Indelingen: SPORT 450 FU, 500 FU, UF, 540 FDK, 550 

FSK, 650 UDF, SÜDWIND 450 FU, 500 FU, UF, PF, 540 

FDK, 550 FSK, 750 UDF

Vanaf beide zijden toegankelijk. Dankzij de 

bijzondere ruimteverdeling is het kingsize bed van 

beide kanten toegankelijk en biedt hij comfortabel 

toegang tot de badkamer achterin.

Indelingen: SÜDWIND 650 PXB

Altijd daar, waar men het nodig heeft. Het 

hefbed laat zich heel eenvoudig omhoog en 

omlaag bewegen. Zo krijgt u overdag extra 

woonruimte en 's nachts een comfortabel bed.

Indelingen: DESEO 400 TR

Flexibel en comfortabel. Afhankelijk van de indeling 

laat de zitgroep zich ombouwen tot een slaapplaats 

voor één à twee personen (ten dele optioneel). De 

exacte afmetingen van de bedden vindt u in de 

prijslijst of op de detailpagina's hieronder 

  www.knaus.com 

1.  Stapelbed met 2 etages. Een vast geïnstalleerde 

ladder biedt een comfortabele toegang en 

de uitvalbescherming zorgt voor een veilige 

nachtrust. Onder het bed bevindt zich extra 

opbergruimte.

2.  Optioneel stapelbed met 3 etages. Afhankelijk 

van de indeling ontvangt u bij de uitbreiding een 

extra linnenkast of toegang via de garagedeur 

inclusief insectenhor.

Indelingen: SPORT 500 KD, 500 QDK, 540 FDK, 550 

FSK, 580 QS, 650 UDF, SÜDWIND 500 QDK, 540 

FDK, 550 FSK, 580 QS, 750 UDF

1.  Twee stapelbedden 

veranderen in een 

handomdraai in extra 

opbergruimte . . .

2.  . . . of door het omklappen 

in de andere richting, in 

een behaaglijke bank om 

te luieren & te ontspannen.

OPTIONEEL: MULTIFUNCTIONEEL STAPELBED
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COMPACTE KEUKEN

KEUKEN IN DE LENGTE

Een keuken moet tegen veel bestand zijn en aan hoge eisen voldoen. 
Robuuste werkbladen, hoogwaardige apparatuur en een doordacht 
concept met korte afstanden en veel opbergruimte behoren in elke 
KNAUS keuken tot de standaarduitrusting.

KOSTBAAR,  
ONZE 
KEUKENVARIANTEN

PANORAMA KEUKEN

COMPACTE KEUKEN SPORT 500 UF

KEUKEN IN DE LENGTE SPORT 540 FDK

PANORAMA KEUKEN SÜDWIND 650 PEB

Perfecte benutting van de ruimte. De koelkast 
is hier geïntegreerd in het keukenblok, wat het 
ruimteaanbod ten goede komt. 

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

Doordachte details: Dankzij de gescheiden 
koelkast kan deze bijzonder ruim uitvallen. De 
hoogwaardige achterwandpanelen beschermen 
tegen spatten tijdens het koken en laten zich 
bijzonder gemakkelijk reinigen. 

Indelingen: SPORT&FUN 480 QL, SPORT 
500 KD, 500 QDK, 540 FDK, 580 QS, 650 UDF, 
SÜDWIND 500 FU, 500 UF, 500 QDK, 540 UE, 
540 FDK, 550 FSK, 580 UE, 580 QS, 750 UDF

Koken met uitzicht. In de panoramakeuken 
wordt de volledige breedte van het voertuig 
benut. Door het enorme raam boven het 
keukenblok ontstaat er een uniek ruimtelijk 
gevoel. Afhankelijk van de indeling biedt de 
koelkast hier een inhoud van maximaal 177 
liter en dubbel beslag voor maximale toegang 
vanuit de keuken of de zitgroep.

Indelingen: SÜDWIND 500 PF, 650 PEB,  
650 PXB
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BADKAMER

VARIANT 4

BADKAMER

VARIANT 5

BADKAMER

VARIANT 6

BADKAMER

VARIANT 7

BADKAMER

VARIANT 2

BADKAMER

VARIANT 1

BADKAMER

VARIANT 3

De KNAUS badkamervarianten zijn stijlvol, meegedacht en ruim. Bij 
het ontwerp hechten wij veel waarde aan een gebruiksvriendelijke 
vormgeving, zo veel mogelijk bergruimte en een prettige sfeer.

Universeel en doordacht. Dankzij de grote 
wastafel bijzonder praktisch. In de SPORT 
draaibaar, in de SÜDWIND met banktoilet.

Indelingen: SPORT 400 LK, 420 QD, 460 EU, 
500 EU, 500 QDK, SÜDWIND 420 QD, 460 EU, 
540 UE, 580 UE

Slim en ruim. Bij de indelingen met Frans 
bed standaard. In de SPORT met draaibaar 
toilet, de SÜDWIND is uitgerust met een 
hoogwaardig banktoilet.

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

Verfijnd en enorm. Wie voor het 
dwarsbed en kinderbedden kiest, heeft 
de grootste badkamer, die naast heel veel 
bewegingsvrijheid zelfs een afzonderlijke 
douche biedt.

Indelingen: SPORT 500 KD, 580 QS, 
SÜDWIND 500 QDK, 580 QS

Innovatief en praktisch. Met de uittrekbare 
douchekuip, vergelijkbaar met een lade, is 
de badkamer in de SPORT & FUN een echt 
ruimtewonder, dat veel plaats om te wonen 
en vervoeren overlaat.

Indelingen: SPORT & FUN 480 QL

Compact en comfortabel. Veel ruimte, ook 
voor een onderhoudsarm en comfortabel 
banktoilet, praktische douche, extra legvlak 
dankzij grote, eendelige wastafel en talloze 
praktische details, zoals het vak voor het vuile 
wasgoed.

Indelingen: DESEO 400 TR

De volle achterkant. Deze badkamervariant 
neemt de gehele breedte achterin in beslag en 
beidt plaats aan een grote wastafel met talrijke 
schappen naast spiegel en onderkast en een 
aparte douche.

Indelingen: SÜDWIND 650 PXB, 650 PEB

Variabel en vernieuwend. Intelligent 
ruimtegebruik is één van de trends voor de 
toekomst. Met de opvouwbare wand kan ofwel 
de badkamer, ofwel de woonruimte worden 
vergroot. Helemaal zoals u dat wenst.

Indelingen: TRAVELINO 400 QL

Compact en comfortabel. Dankzij het 
draaibare toilet en de ruimtebesparende 
ingepaste wasbak biedt ook de compacte 
caravan een volwaardige wasruimte.

Indelingen: SPORT 400 QD

BADKAMER

VARIANT 8

KNAUS BADKAMERVARIANTEN

BELEEF ONZE 
BADKAMER-
VARIANTEN



DE #NUMMER 1, OMDAT HIJ...

het tweede hoofdstuk van 

THE MISSION en deel van 

de revolutie is.

wonen en vervoeren 

zoals geen ander dat 

verenigt.

met zijn revolutionaire 

FibreFrame de weg naar 

de toekomst wijst.

Centrale servicemodule in de gaskast
 met aansluitingen 

voor de voorziening
en en opening voor

 het legen van het 

cassettetoilet, voor 
een maximaal bedieningscomfort

Progressieve vormen door 

innovatieve bouwwijze. Zo goed 

ziet de toekomst eruit

DE FLEXIBELE
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

258 cm

230 cm

599 cm

Tot maar liefst 
4 slaapplaatsen

Jürgen Thaler, productmanager
KNAUS campers & caravans

Mijn tip

2-4

De achterklep van het
 voertuig maakt niet 

alleen het laden makkelijk, maar verbindt 

de woonruimte ook met de natuur

DESEO HIGHLIGHTS & VARIANTEN

DESEO OVERZICHT

2-4   5
 

       
Indelingen 1

Toelaatbaar totaalgewicht kg 1.500 - 2.000

Meer informatie op 

www.knaus.com/deseo  

De hele wereld in één indeling. De 
DESEO is zo goed gebouwd dat Julia en 
Felix gewoon alles kunnen inladen wat 
hun vakantie perfect maakt.

De twee optionele 
motorfietshouders in

 

combinatie met de 

inklapbare zitbank 
resulteren 

in maximale ruimte voor 

uw motorfietsen

“De DESEO met zijn reusachtige achterklep is 
voorbestemd voor een uitbreiding van de 
woonruimte. Onze partner WIGO Zelte biedt 
voor de DESEO een speciaal ontwikkelde 
achtertent, die met een voortent kan 
worden gecombineerd.” Meer informatie 
vindt u onder: www.wigo-zelte.de 



38 39|

4

2

1

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

3 DESEO 400 TR

De 170 X 186 cm brede achterklep 

en de stabiele laadb
rug maken het 

beladen heel eenvoud
ig

Gasdrukveren vergem
akkelijken 

het openen en sluite
n

De inklapbare tafel en
 

de krukken kunnen 

veilig aan de zijwand 
worden bevestigd

1.  Stabiele motorfietshouder.�Motorfietsen�moeten�voor�transport�zeer�
goed worden vastgezet. Voor de DESEO is onder andere een stabiele 
motorfietshouder�beschikbaar.�

2.  Flexibel en gezellig. Met enkele handelingen kan het 
tweepersoonsbed�in�een�gerieflijke�zitbank�worden�omgetoverd.�
En dankzij de variabele krukken en de inklapbare tafel kunt u zelfs 
gasten uitnodigen.

3.  Georganiseerde opbergruimte. In transporttoestand zijn alle 
meubels veilig tegen de zijwanden gezet. Zo heeft alles zijn eigen 
plaats en hebt u voldoende ruimte voor bikes en nog veel meer.

4.  Geïntegreerde laadbruggen. Om eenvoudig te kunnen inladen heeft 
de DESEO optioneel twee stabiele, uittrekbare laadbruggen aan boord.

DESEO VARIABILITEIT

BERGRUIMTE 
OVERZICHT

400 TR  

De hoogwaardige gaskast voor
in 

biedt een praktische
 toegang 

tot de belangrijkste 
aansluiting 

van de technische v
oorzieningen
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DESEO 400 TR

DESEO WONEN & LEVEN

Grote klep voor zomers genieten. De hele dag 
onderweg en er toch geen genoeg van krijgen. 
Dankzij de enorme achterklep kunnen Julia en 
Felix bij het diner heel relaxed binnen toosten 
met een gevoel alsof ze buiten zitten.



42 43|

21

3

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

1.    Wegklapbare led-tv. Opdat hij bij 
het vervoer niet beschadigd kan 
raken en zo weinig mogelijk plaats 
inneemt, verdwijnt de 24 inch Full 
HD televisie elegant in de kast. 

2.  Ruime kledingkast. Met heel 
veel plaats voor meerdere weken 
heerlijke vakantiepret. 

3.  Extra bergruimte. Natuurlijk wordt 
in de DESEO ook de ruimte onder de 
zitgroep perfect gebruikt.

Vrij zicht 
naar buiten }

DESEO WONEN & LEVEN

LOUNGE OVERZICHT

400 TR Zitbank met krukjes

De speciale rugkussen
s zijn verkrijgbaar 

in 6 verschillende varian
ten. Er is 

voor elke smaak wat wils

De inklapbare tafel ka
n 

ruimtebesparend worden opgeborgen 

wanneer hij niet wordt gebruikt 

en bij mooi weer kan hij mee naar 

buiten worden genomen
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR 1.  Praktische Orga-Box. In de keuken zijn er 
talloze kleine helpers, zoals bijvoorbeeld de 
innovatieve Orga-Box. Die zorgt voor orde 
en houdt alles tijdens de rit op zijn plek.

2.  Moderne uitrusting. De wandnis is zo 
geconstrueerd dat hierin ruimte is voor 
een�koffiezetapparaat.�Hoogwaardige�
jaloezieën passen optimaal bij het 
stijlvolle totaalplaatje en zorgen voor 
aangename verduistering.

Extra legvlakken 

zorgen voor nog meer 
bergruimte 

DESEO KOKEN & GENIETEN

Koken voor twee. Daarvoor 
is het 2-pits kooktoestel 
optimaal, want het is zo 
geplaatst dat het de ruimte 
optimaal benut en voldoende 
plaats biedt voor het bereiden 
van de favoriete gerechten. Bij 
Julia en Felix heel klassiek en 
eenvoudig: lekkere pasta.

KEUKEN OVERZICHT

400 TR Compacte keuken

Meer informatie over 
onze keuken vindt u op
pagina 30 - 31.

De koelkast is ruimtebesparend 

in het keukenblok ge
ïntegreerd en 

biedt een inhoud va
n 108 liter

De extra krukken 
behoren tot de 
standaarduitrusting 

en 

bieden 2 extra zitplaatsen
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140 cm

200 cm

Dankzij de enorme achterklep ligt u i
n de 

DESEO praktisch midden in de natuur

DESEO SLAPEN & DROMEN

HEFBED DESEO 400 TR

HEFBED DESEO 400 TR

LOGEERBED DESEO 400 TR

Hier is de mooiste droom al in vervulling 
gegaan. Want wie zoals Julia en Felix graag 
met een mooi uitzicht slaapt, maar toch 
van comfort houdt, zal het hefbed achterin 
fantastisch vinden. Het kan heel gemakkelijk 
worden neergelaten en biedt bij geopende 
klep het beste uitkijkpunt om sterren te tellen.

Revolutionaire bouwwijze. De rail voor 

het hefbed is direct 
in de B-zuil van 

het FibreFrame ge ntegreerd

1.  Ruimte-efficiënt hefbed. Overdag, wanneer het hefbed 
niet nodig is, kan het heel eenvoudig naar boven worden 
geschoven. 's Nachts biedt het dankzij hoogwaardige 
EvoPore HRC matrassen maximaal slaapcomfort.

2.  Comfortabel logeerbed. De zitbank kan met enkele 
handelingen worden omgebouwd in een gemoedelijk 
logeerbed. Dankzij het hefbed heeft men ook hier voldoende 
hoofdruimte wanneer alle slaapplaatsen benut zijn.

 Logeerbed Hefbed

BEDDEN OVERZICHT

400 TR   4  

Meer informatie over onze bedden 
vindt u op pagina 28 - 29.
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1 2 DESEO 400 TRDESEO 400 TR

DESEO 400 TR

1.  Innovatief douchegordijn. 
Een�geїntegreerde�luchtkamer�
maakt van het gordijn quasi 
een douchecabine en houdt het 
verwijderd van het lichaam.

 2.  Ruim vak voor vuil wasgoed. 
Alweer zo'n praktisch detail dat 
ervoor zorgt dat in de DESEO altijd 
alles uitstekend is georganiseerd. 
In het vak naast het toilet 
kunt u vuil wasgoed of schone 
handdoeken optimaal opbergen 
waardoor u meer ruimte heeft in 
de kledingkast.

Comfortabel en makkelijk 

te reinigen banktoile
t

Veel legvlakken dankz
ij 

verlengde wastafel 

DESEO VERZORGEN & ONTSPANNEN

Badkamer variant 1

BADKAMER 
OVERZICHT

Meer informatie over onze 
badkamers vindt u op de 
pagina's 32 - 33.

Bikerstyle, die er niet om 
liegt. De opbergvakken in 
de badkamer zijn zo ruim dat 
Felix hier makkelijk alles kan 
opbergen om al vroeg in de 
ochtend op gang te komen.

Heel praktisch voor 
vochtige handdoeken

: 

de inklapbare wastang



DE #NUMMER 1, OMDAT HIJ...

gewoonweg een echte 

legende onder de 

caravans is. 

moeiteloos allerlei 

sporttoestellen kan 

transporteren. 

woonbeleving en 

gebruiksgemak 

perfect combineert.
De elementen van robuust 

ABS-PMMA 

kunststof zorgen vo
or een opvallende l

ook en 

zien er ook na vele
 jaren nog uit als n

ieuw

Perfecte verbinding
 van 

materialen en maximale 

stabiliteit dankzij P
ro.

Tec Frame (meer 

details op pagina 17
)

DE PRAKTISCHE
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

257 cm

232 cm 625 cm

Jürgen Thaler, productmanager
KNAUS campers & caravans

Mijn tip

Waarom het high strength
 

GFK-dak bijzonder stabie
l 

is, leest u op pagina 17

Met de stabiele ladd
er 

gaat u veilig het d
ak op 

SPORT&FUN HIGHLIGHTS & VARIANTEN

SPORT&FUN OVERZICHT

4   4
 

       
Indelingen 1

Toelaatbaar totaalgewicht kg 1.300 - 1.700

Bergruimte voorkant cm ca. 160 x 216

Meer informatie op 

www.knaus.com/sportandfun  
“Wilt u nog meer vrije ruimte in uw vakantie?  

Dan is de op maat gemaakte en precies passende 

voortent voor de SPORT&FUN van WIGO perfect 

voor u. Gebruiksvriendelijke opbouw via strip 

montage en afneembare zijkanten zijn maar een 

paar van de voordelen.”  

Lees meer op: www.wigo-zelte.de 

Tot maar liefst 
4 slaapplaatsen

Dankzij de optionele
 

motorfietshouder de
 

perfecte combinatie 

van transport- & 
woonruimte

Doet wat hij belooft: SPORT&FUN. Precies 
de juiste caravan voor een surfvakantie. 
Want dankzij de enorme bergruimte voorin 
kan de hele uitrusting mee.
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2

1

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL 1.  Enorme bergruimte voorin. Klap het 
bed omhoog of gebruik de optionele 
hoogteverstelling en u heeft meteen 
optimaal plaats voor diverse sport- en 
recreatietoestellen.

2.  Verzonken sjorogen. Opdat u uw 
lading optimaal kunt beveiligen en er 
geen obstakels ontstaan, mocht er al 
eens geen lading vast te sjorren zijn.

Zo kunt u zelfs uw
 kajaks en surfplan

ken 

veilig vervoeren: h
et begaanbare dak met 

reling houdt behoo
rlijk wat uit

Laadbrug en sjormogelijkheden voor 

eenvoudig beladen en een v
eilige reis

Comfortabel inladen: 

de achterdeur is 9
2 

cm breed

SPORT&FUN VARIABILITEIT

BERGRUIMTE OVERZICHT

480 QL  
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN WONEN & LEVEN

Voor surfers en globetrotters. Terwijl 
Julia het temperament van de Atlantische 
kust uittest, kan Felix zich ook eens gaan 
verdiepen in zijn reisgids om alvast de 
volgende bestemming te vinden.
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3

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Wie heeft nou  
wijnglazen nodig ?

De kleppen kunnen 

ver geopend worden 

en zijn heel stabie
l

1.  Hoogwaardig 3-pits kooktoestel. Espresso 
maken en tegelijkertijd pasta koken én saus 
bereiden – dankzij het stabiele gietijzeren 
rooster geen wankele zaak.

2.  Kamerhoge 145 liter koelkast. U kunt er 
alles in kwijt en haalt het er gemakkelijk uit, 
zonder te bukken.

3.  Ruim uittrekbaar apothekerkast. 
Optimale benutting van de ruimte voor 
maximale bergruimte en nog meer plezier 
bij het koken.

Wie kiest voor de 

apothekerskast, kri
jgt 

er extra ruimte bij

Krasvast HPL-werkblad 

en CPL-meubelfronten 

ogen ook na talloze
 

kookevents nog als 
nieuw

SPORT&FUN KOKEN & GENIETEN

KEUKEN OVERZICHT

480 QL Keuken in de lengte

Meer informatie over 
onze keuken vindt u op
pagina 30 - 31.
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2

1SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

199 cm
143 cm

125 cm

Waarom de EvoPore

koudschuimmatrassen 

zo bijzonder zijn, 
leest u op pagina 27

1.  Inklapbaar bed. Met de gasdrukveren wordt het 
omhoogklappen kinderspel. Nu kan het laden beginnen.

2.  In hoogte verstelbaar bed. Als alternatief voor de inklapbare 
variant kunt u in de SPORT&FUN ook een in hoogte 
verstelbaar bed met hoogwaardig verstelmechanisme kiezen. 
Dan kunt u het bed ook gebruiken als de transportcapaciteit 
van de bergruimte voorin ten volle wordt benut.

Bergruimte bij de 

vleet, zodat u altijd 
alles kwijt kunt

SPORT&FUN SLAPEN & DROMEN

Omklappen en in een diepe slaap vallen. 
Zo'n bed kan eigenlijk niet groot genoeg 
zijn, als het aan Julia ligt. Felix vindt de 
praktische klapfunctie leuk want daardoor 
verliezen ze geen centimeter bergruimte.

 Logeerbed Dwarsbed

BEDDEN OVERZICHT

480 QL   4  

Meer informatie over onze bedden 
vindt u op de pagina's 28 - 29.
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1 2

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QLSPORT&FUN 480 QL

1.  Uittrekbare douche. De badkamer 
kan heel gemakkelijk met een 
douchebak worden uitgebreid. In het 
douchegordijn is bovendien optioneel 
een luchtslang geïntegreerd die van het 
douchegordijn quasi een douchecabine 
maakt en het gordijn op die manier uit 
de buurt houdt van het lichaam.

2.  Uitstekende benutting van 
de ruimte. Veel plaats voor een 
ontspannen, avontuurlijke vakantie. 
Hier wordt elke hoek benut.

Een grote douche in
 

een compacte caravan: 

de optionele uittre
kbare 

douchekuip maakt 
het mogelijk

SPORT&FUN VERZORGEN & ONTSPANNEN

Badkamer variant 2

BADKAMER 
OVERZICHT

Meer informatie over onze 
badkamers vindt u op de 
pagina's 32 - 33.

Zonnebad to go. Na een 
dag in de Spaanse hitte 
vindt Julia hier een welkome 
verfrissing. En de praktische 
kasten zijn superleuk.



een volwaardige 4-per-

soonscaravan is met een 

leegewicht van 750 kg.

geheel 

nieuwe vormen 

definieert.

DE #NUMMER 1, OMDAT HIJ...

Revolutionaire FibreFrame-technologie voor 

maximale stabilliteit bij 
minimaal gewicht

Beleef een nieuwe dimensie 

van de rijdynamiek en 

gewichtsbesparing door het 

ultralichte chassis

Sterke uitstraling dankzij led-

achterlichten met dynamische 

knipperlichten (vee
geffect)

met zijn innovaties 

de weg naar de 

toekomst wijst.

DE INNOVATIEVE
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

519 cm

258 cm

215 cm

Vier personen in een
 

400-er opbouw

Jürgen Thaler, productmanager
KNAUS campers & caravans

Mijn tip

High Strength GFK-dak en 

frameonderdelen met sterke deklaag v
oor 

maximale resistentie tege
n hagel

TRAVELINO HIGHLIGHTS & VARIANTEN

TRAVELINO OVERZICHT

4   4
 

       
Indelingen 1

Toelaatbaar totaalgewicht kg 900

Meer informatie op 

www.knaus.com/travelino  

Met gemak de berg op. Haarspeldbochten, 
sterke hellingen en dunne berglucht. 
Dankzij de revolutionaire lichte bouwwijze 
geen probleem voor de auto met 
aanhangwagen. Het lukt zelfs zo goed dat 
Felix een vreugdesprong maakt.

“Voor mij hoort de GPS-tracker hier beslist bij. Met 

zijn unieke features is de TRAVELINO een geliefd 

designstuk. Om hem in geval van diefstal 

zeker terug te vinden, is de GPS-tracker van 

Velocate de perfecte keus. Meer informatie 

vindt u onder: www.knaus.com 
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO WONEN & LEVEN

Indrukwekkend perspectiefwissel. 
Hoe gezellig de zitbank ook is, als Felix 
roept dat het tijd is voor een cameratour, 
legt Julia haar schetsenblok graag opzij.
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1

2

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

Lievelingsmuziek 
maakt lichtvoetig }

1.  RevolutionCube meubelbouw. Dankzij de 
innovatieve meubelvormen en -geometrieën 
moeten de meubels hier niet van de vloer tot 
het plafond worden ingebouwd. Dit creëert 
een open ruimtelijk gevoel en bespaart 
gewicht. Natuurlijk met de gebruikelijke 
stevigheid en functionaliteit.

2.  Laadstation. Hier kunt u apparaten als tablets 
en laptops heel gemakkelijk via USB opladen. 
Bijzonder slim: smartphones kunnen zelfs 
wireless per inductie worden opgeladen. En 
door de directe integratie in het meubel achter 
de zitbank valt het stopcontact niet op en kan 
hij op een veilige plek worden weggelegd.

De tafel kan heel een
voudig 

dieper worden gezet en maakt 

plaats voor een ex
tra bed

Schitterende Cube-Lights: 

de sfeervolle verlic
hting in 

de TRAVELINO bestaat 

uit lichtbanden, die zijn 

geintegreerd in het
 meubel

TRAVELINO WONEN & LEVEN

LOUNGE OVERZICHT

400 QL L-zitgroep
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3

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL 2

1.  Volwaardige keuken. Veel 
bergruimte en een uitbreidbaar 
werkblad, zodat u zich bij het koken 
optimaal kunt organiseren.

2.  Grote 80 liter koelkast. Ook in een 
ultralichte caravan mag een koelkast 
voor uw voorraden natuurlijk niet 
ontbreken.

3.  Unieke materialen. Dankzij de corpus 
van geëxpandeerd polypropyleen 
weegt een hele bovenkast slechts 
enkele kilo's en draagt hij toch met 
groot gemak uw keukengerei.

In het FibreFrame 

geintegreerde LED-verlichting 

voor een futuristis
che sfeer

TRAVELINO KOKEN & GENIETEN

Om van te smullen. In het 
compacte keukenblok met 
ultramoderne meubels 
bereidt Julia heerlijke 
soepen. Meteen twee 
redenen voor Felix om 
vrolijk te zijn.

KEUKEN OVERZICHT

400 QL Compacte keuken

Meer informatie over onze 
keuken vindt u op pagina 30 - 31.

Compleet nieuwe mogelijkheden bij d
e vormgeving 

van het interieur
: dankzij FibreFrame-technologie 

hoeven meubels niet meer zowel met de wand als 

het plafond verbo
nden te zijn



74 75|

2

1TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

149 cm

199 cm

125 cm

DWARSBED TRAVELINO 400 QL

LOGEERBED TRAVELINO 400 QL

Wat de EvoPore 
koudschuimmatrassen 

zo bijzonder maakt, 

leest u op pagina 27

1.  Georganiseerde opbergruimte. In de grote kledingkast bieden 
meerdere vakken en een kledingroede veel ruimte. Bij het 
daarboven gelegen rek zorgen stijlvolle metalen randen ervoor 
dat er tijdens de rit niets uitvalt.

2.  Variabele slaapmogelijkheden. In plaats van het standaard 
dwarsbed voorin is de TRAVELINO optioneel ook verkrijgbaar 
met twee zitgroepen achterin en voorin. Met minimale moeite 
kunnen beide tot een tweepersoonsbed worden omgebouwd, 
zodat er maar liefst 4 slaapplaatsen ontstaan.

TRAVELINO SLAPEN & DROMEN

Met gemak van de bank naar het bed. 
Julia zet grote ogen op als Felix met 
slechts een paar handelingen het bed 
klaarmaakt. Op het logeerbed zou zelfs 
nog plaats voor bezoekers zijn.

Stijlvolle dakhemelbekleding: 

De zetting van het 
dakluik in 

donkere stof breng
t dynamiek in 

het interieurdesign

 Logeerbed Dwarsbed

BEDDEN OVERZICHT

400 QL   4  

Meer informatie over onze 
bedden vindt u op pagina 28 - 29.
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1 2TRAVELINO 400 QL TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

Inklapbare wastafel 

voor maximale 
bewegingsvrijheid

1.  Intelligente indeling van de ruimte. 
Voor meer bewegingsvrijheid en 
een mooier ruimtegevoel kunt u de 
badkamer – zolang u die niet nodig heeft 
– met ongeveer de helft verkleinen.

2.  Efficiënt gebruik van de ruimte. 
Dankzij de grote spiegelkast, de 
inklapbare wastafel en extra vakken.

TRAVELINO VERZORGEN & ONTSPANNEN

BADKAMER 
OVERZICHT

Meer informatie over onze 
badkamers vindt u op de 
pagina's 32 - 33.

Badkamer variant 3

Nieuwe definitie voor 
benutting van de ruimte. Wat 
oogt als een kastdeur, is de 
ingeklapte badkamer. Indien 
nodig, ruimtebesparend en 
ultramakkelijk te bedienen.



in 15 optimaal  

uitgeruste indelingen 

verkrijgbaar is

Exclusieve KNAUS 

CATEYE evolution 

- achterlichten voor
 

verhoogde rijveiligh
eid

De 17 inch KNAUS  

lichtmetalen velgen 

werken bijzonder 
dynamisch en zorgen voo

r 

een opvallende ver
schijning

DE #NUMMER 1, OMDAT HIJ...

voor tot maar liefst  

6 vakantiegangers 

comfortabele slaapplaat-

sen in petto heeft.

een fantastische 

prijs-kwaliteitver-

houding biedt.

DE VEELZIJDIGE
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SPORT 400 QD

SPORT 500 QDKSPORT 460 EU

SPORT 500 FU

SPORT 650 UDF

SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 450 FU SPORT 500 KD SPORT 580 QS

SPORT 550 FSKSPORT 420 QD

SPORT 500 EU SPORT 540 UE

SPORT 500 UF

257 cm

599 - 861 cm
232 - 250 cm

Rustig slapen, ook b
ij hagelbuien: 

het High-Strength GFK-dak kan 

één en ander hebbe
n

Met het steunwiel incl. 

kogeldrukmeter (optioneel) w
erden 

beladingsfouten vermeden

Max. 6 slaapplaatsen

Optioneel met een 

enorme 190 liter koelkast

Geweldige uitzichten met 

het SkyRoof panoramadak
SPORT HIGHLIGHTS & VARIANTEN

Lang leve de SPORT! Met 
de grote ruimte in de 540 
FDK-kan familie Bauer 
alles inpakken voor een 
geslaagde actieve vakantie 
in het Beierse Woud en 
iedereen is enthousiast.

SPORT OVERZICHT

3-6   4-8
 

       
Indelingen 15

Toelaatbaar totaalgewicht kg 1.100 - 1.800

Omloopmaat voortent cm 828 - 1.088

Meer informatie op 

www.knaus.com/sport  

Dankzij het stapelbe
d perfect 

geschikt voor gezin
nen
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SPORT 540 FDK

SPORT WONEN & LEVEN

Wat houdt van, dat plaagt. De 
kinderen zijn blij met de ruimte voor een 
luidruchtig kussengevecht. De ouders 
over�de�duurzame�meubels�en�stoffering.



84 85|

21

3

SPORT 540 FDK SPORT 500 FU

SPORT 500 UF

SPORT 500 FU

IJs + sport = }

De LED-spots kunnen 

willekeurig worden 

verschoven: precies
 

waar u op dat moment 
licht nodig hebt

1.  Modern meubeldesign. Donker 
dwarshoutdecor in combinatie met lichte 
plafondkasten zien er zeer elegant uit.

2.  KNAUS opbouwdeur. Als standaard STYLE-
deur of de optionele STYLE PLUS-variant 
met raam: Met de in tweeën gedeelde deur 
kunt u ventileren en tegelijkertijd kleine 
kinderen en honden veilig binnen houden.

3.  Royale dinette. De comfortabele dinette 
kan (deels optioneel) tot een bed worden 
omgebouwd.

Hoogwaardige 
sfeerverlichtin

g voor 

gezellige avond
en

SPORT WONEN & LEVEN

LOUNGE OVERZICHT

400 LK Dinette & 
 halve dinette

400 QD Dinette

420 QD Dinette

450 FU U-zitgroep

460 EU Dinette

500 UF U-zitgroep

500 EU U-zitgroep

500 FU U-zitgroep

500 KD Dinette

500 QDK Dinette

540 UE U-zitgroep

540 FDK Dinette

550 FSK Salonzitgroep

580 QS Salonzitgroep

650 UDF   U-zitgroep  

& Dinette

Rookmelders (optioneel) 
verhogen de 

veiligheid en zorge
n voor een goed 

gevoel en een onbe
zorgde vakantie
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1 2

3

COMPACTE KEUKEN SPORT 500 UF

KEUKEN IN DE LENGTE SPORT 540 UE

1.  Hoogwaardige keukenachterwand-
bekleding. Deze beschermt tegen eetspetters 
bij het bereiden en koken.

2.  Volledig uittrekbare schuifladen. U kunt 
ze zover uittrekken dat u ze comfortabel tot 
helemaal achterin kunt gebruiken.

3.  Groot 3-pits kooktoestel. Veel plaats 
voor meerdere kook- of braadpannen 
tegelijkertijd, die dankzij het massieve 
gietijzeren rooster absoluut veilig staan.

Optimaal 
toegankelijke gask

ranen

De keukenachterwandbekleding 

heeft hetzelfde dec
or als het 

werkblad en bescher
mt tegen 

eetspetters

Hoogwaardig interieur: alle 

meubelgrepen zijn va
n metaal

Het robuuste 
HPL-werkblad 

is gemakkelijk in 
het onderhoud en 

ongevoelig voor 

krassen: waarom dat 
zo is, leest u op 

pagina 25

SPORT KOKEN & GENIETEN

Keuken in topvorm. Of het 
nu gaat om vers geperst 
sinaasappelsap voor het ontbijt 
of een lekkere groenteschotel 
's avonds. Hier kan het gezin 
Bauer naar believen smullen.

KEUKEN OVERZICHT

400 LK Compacte keuken

400 QD Compacte keuken

420 QD Keuken in de lengte

450 FU Compacte keuken

460 EU Compacte keuken

500 UF Keuken in de lengte

500 EU Compacte keuken

500 FU Keuken in de lengte

500 KD Keuken in de lengte

500 QDK Keuken in de lengte

540 UE Compacte keuken

540 FDK Keuken in de lengte

550 FSK Compacte keuken

580 QS Keuken in de lengte

650 UDF Keuken in de lengte

Meer informatie over onze 
keuken vindt u op pagina 30 - 31.

SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK



88 89|

1 2

3

198 x 86 cm 198 x 86 cm

EENPERSOONSBEDDEN SPORT 500 EU

KINDERBED SPORT 540 FDK FRANS BED SPORT 540 FDK

KINDERBED & OMGEBOUWD LOGEERBED SPORT 540 FDK1.  Comfortabele kinderbedden. In 
elke indeling met een ‘K’ vindt u 
comfortabele kinderbedden en extra 
veel bergruimte in de bak onder het bed.

2.  Frans bed. Dankzij de aansluitende 
badkamer wordt de woonruimte bij 
indelingen met Frans bed tot in de 
laatste hoek perfect benut. 

3.  Bezoekersvriendelijk logeerbed. In 
bepaalde indelingen kunt u de dinette 
ombouwen tot een logeerbed.

De wandbekleding van textiel 

zorgt voor een bijz
onder aangenaam 

ruimte- en slaapklimaat

Dankzij de lattenbod
em op wielen worden 

de eenpersoonsbedd
en met enkele handeling

en 

in een groot tweepersoonsbed omgetoverd

De verschuifbare ledspots kun
nen er 

worden uitgenomen en in iedere lic
htlijst 

van het voertuig worden gehangen

Meer details over onz
e 

EvoPore koudschuimmatrassen 

leest u op pagina 2
7

SPORT SLAPEN & DROMEN

  Eenpersoons  
bedden

 Frans bed  Kinderbed

 Dwarsbed

Gratis bedlinnen optie? Hoe goed een 
verhaaltje voor het slapengaan ook is. In 
het bed van de ouders is ze nog steeds 
een beetje beter. En wie zou de kleine 
Mathilda de schuld kunnen geven van 
die zalige glimlach?

BEDDEN OVERZICHT

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

500 EU   4    
500 FU   4    
500 KD   5 - 6    
500 QDK   5 - 6    
500 UF   4   

540 UE   4    

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

Meer informatie over onze bedden  
op pagina 28 - 29.
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1 SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK

3 SPORT 500 EU

2 SPORT 500 KD

Efficiënt gebruik van de ruimte. 

De wastafel is optimaal in de 

hoek geïntegreerd e
n biedt talrijke 

opbergvakken voor 
cosmetica

1.  Indelingen met Franse bedden. Deze variant 
beschikt altijd over een afgesloten toiletruimte 
met douche (optioneel) en een wasgedeelte 
met een open toegang tot de woonruimte. 

2.  Badkamervariant 500 KD/QS. Bij indelingen 
met dwarsbed en kinderbedden is de badkamer 
bijzonder ruim en heeft een aparte douche.

3.  Schoon badplezier. Dankzij de 
onderhoudsvriendelijke oppervlakken kan 
de badkamer bijzonder eenvoudig en snel 
worden schoongemaakt.

En de ruimte onderkast 

biedt bijzonder ve
el 

opbergruimte

Op de royale spiegel 

verheugt zich het hele ge
zin

SPORT VERZORGEN & ONTSPANNEN

Badkamervariant 5

Badkamervariant 6

Badkamervariant 7

Badkamervariant 4

BADKAMER 
OVERZICHT

Meer informatie over onze 
badkamers vindt u op de 
pagina's 32 - 33.

Op uw plaats, start, maak 
schoon! Geen sportieve 
discipline, maar toch leuk 
voor het hele gezin. Vooral 
bij de moderne wastafelkast.



DE #NUMMER 1, OMDAT HIJ...

daadwerkelijk één van 

de eerste caravanmo-

dellen überhaupt is.

max. 8 slaapplaatsen 

en zeer efficiënte 

ruimte-indeling biedt

met volledig nieuwe 

indelingen en volledige 

uitrusting straalt

De AL-KO AAA 
Premium rem 
behoort tot de 
standaarduitrusting

Perfecte verbinding van 

materialen en maximale 

stabiliteit dankzij Pro.

Tec Frame (meer 
details op pagina 17)

Hoe stabiel het High 

Strength GFK-dak is, 

leest u op pagina 21

DIE CARAVAN IKONE



94 95|

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 550 FSKSÜDWIND 500 UF

SÜDWIND 500 QDK

SÜDWIND 750 UDF

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 500 FU SÜDWIND 540 FDK SÜDWIND 650 PEB

SÜDWIND 650 PXBSÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 PF SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 540 UE

257 cm

643 - 947 cm
232 - 250 cm

Alles op één plaats. Ontdek 

wat er allemaal in de handige 

ServiceBox zit - op pagina 21

De KNAUS CATEYE 

evolution - achterlichten 

zorgen met dynamische 

LED-knipperlichten vo
or 

meer rijveiligheid De KNAUS PREMIUM opbouwdeur 

(optioneel) is bij d
e SÜDWIND met 

700 mm bijzonder breed e
n comfortabel

In de panoramakeuken 
hebt u tijdens het

 

koken uniek uitzic
ht

Geniet volop van het enorme 

panorama uitzicht vanuit de keuken

Het kinderstapelbed
 is optioneel 

ook met 3 etages verkrijgbaa
r

Gezinsindeling met heel 

grote badkamerHeel compacte indeling 

van eenpersoonsbed
den

SÜDWIND HIGHLIGHTS & VARIANTEN

Sterke indelingen voor 
actievelingen. De SÜDWIND brengt 
iedereen in vakantiestemming. 
En in de kindvriendelijke 540 FDK 
is dankzij het kinderstapelbed 
achterin voldoende plaats voor een 
vakantie met z'n vieren. 

SÜDWIND OVERZICHT

3-8   4-9
 

         
Indelingen 15

Toelaatbaar totaalgewicht kg 1.300 - 2.200

Omloopmaat voortent cm 872 - 1.172

Meer informatie op 

www.knaus.com/suedwind  

Bedvariant achterin voor perfect
e 

benutting van de ruimte
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SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND WONEN & LEVEN

Frisse wind voor de gezinsvakantie. Hier 
mag gewoon alles - en dat is ook gewenst. 
Kleuren, spelen, snoepen, lezen, ravotten en 
natuurlijk�gezellig�samen�knuffelen.�Daarvan�
geniet het gezin Bauer met volle teugen.
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3 SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 540 FDKSÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

24 "

Time-out voor de 
volwassenen }

1.  Gezellige zitgroep. Dankzij de 
ergonomische kussens zit men hier ook na 
vele uren nog zeer comfortabel. De ombouw 
tot logeerbed is bijzonder eenvoudig.

2.  Draaibare en draaiende lcd-tv. De 
flexibele�tv-houder�maakt�deel�uit�van�de�
standaarduitrusting, zodat u zowel vanuit 
de zithoek als vanuit het bed tv kunt kijken. 

 3.  Enorme SkyRoof. Het panoramische 
dak biedt een prachtig uitzicht in de 
zithoek. Perfect vakantiegevoel bij alle 
weersomstandigheden.

Snel en eenvoudig omhoog 

klappen van de EasyAccess-bank 

voor ongecompliceerde toegang 

tot de opbergruimte eronder

Soft close plafondka
sten voor 

bijzonder veel opbe
rgruimte

Dankzij de heftafel m
et één 

zuil is er op elke plaats 

meteen veel beenruimte

SÜDWIND WONEN & LEVEN

LOUNGE OVERZICHT

420 QD Dinette

450 FU U-zitgroep

460 EU U-zitgroep

500 FU U-zitgroep

500 UF U-zitgroep

500 PF Salonzitgroep

500 QDK Dinette

540 UE U-zitgroep

540 FDK Dinette

550 FSK Salonzitgroep

580 UE U-zitgroep

580 QS Salonzitgroep

650 PXB  L-zitgroep  

met zijzitje

650 PEB  L-zitgroep  

met zijzitje

750 UDF  U-zitgroep & 

Dinette

De plooibare gordijnen 
bieden praktische 

zichtwering
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1 2

3

KEUKEN IN DE LENGTE SÜDWIND 540 FDK KEUKEN IN DE LENGTE SÜDWIND 540 FDK

PANORAMAKEUKEN SÜDWIND 650 PEB

PANORAMAKEUKEN SÜDWIND 650 PXB 1.  3-pits kooktoestel met elektrische ont-
steking. Verwarmd bliksemsnel en dankzij 
het nobele gegoten rooster hebben 3 potten 
tegelijkertijd een veilige stand.

2.  Hoogwaardige achterwandpanelen in de 
keuken. Beschermt tegen vlekken en spatten 
tijdens het koken en ziet er, dankzij dezelfde in-
richting als het werkblad en de sfeerverlichting, 
bijzonder stijlvol uit.

3.  Enorme koelkast. Met 177 liter volume biedt 
dit genoeg ruimte voor alle favoriete gerechten. 
Dankzij de dubbele verbinding kan deze een-
voudig in beide richtingen worden geopend.

Volledig uittrekbare 

Soft close schuifladen 

verhogen het bedienings- 
en geluidscomfort

SÜDWIND KOKEN & GENIETEN

Het lievelingseten smaakt 
overal. Maar in vakantie nog 
beter en vooral als mama en 
papa koken. Op het 3-pits 
kooktoestel is voldoende 
plaats voor gezinsporties.

KEUKEN OVERZICHT

420 QD Keuken in de lengte

450 FU Keuken in de lengte

460 EU Keuken in de lengte

500 FU Keuken in de lengte

500 UF Keuken in de lengte

500 PF Panoramakeuken

500 QDK Keuken in de lengte

540 UE Keuken in de lengte

540 FDK Keuken in de lengte

550 FSK Keuken in de lengte

580 UE Keuken in de lengte

580 OS Keuken in de lengte

650 PXB Panoramakeuken

650 PEB Panoramakeuken

750 UDF Keuken in de lengte

Meer informatie over onze 
keuken vindt u op pagina 30 - 31.

Eenmalig uitzicht: de 

panoramakeuken is een 

genot voor alle zin
tuigen
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1 2

3

KINDERBED SÜDWIND 540 FDK

FRANS BED SÜDWIND 450 FU

EENPERSOONSBEDDEN SÜDWIND 540 UE

Het onderste bed 

kan omhoog worden 

geklapt, om flexibele 

opbergruimte te creëren

t/m 144 cm breed

t/m 200 cm lang

QUEENSBED SÜDWIND 650 PXB

Het bijzondere 
aan het queenbed 
is de toegang aan 
beide zijden

1.  Functionele kinderbedden. Het 
2-etagebed kan optioneel bij enkele 
indelingen met een linnenkast of een 3e 
etage worden aangevuld. Bij de variant 
met 3 etages krijgt u een multifunctioneel 
bed voor zitten, slapen en luieren.

2.  Uitbreidbare eenpersoonsbedden. In 
een handomdraai verandert u 2 aparte 
langsbedden in een grote ligplaats.

3.  Hoogwaardige schotelvering. Een 
feature uit de hoogste klasse: de 
optionele puntelastische veerelementen 
staan garant voor de allerbeste slaap.

Lattenbodem op wielen uittrekken, 

kussens plaatsen, e
n u heeft een 

comfortabel tweepersoonsbed

Zacht hoofd- en zijdeel en een 

wandbekleding met een look van lee
r zorgen 

voor een voelbaar 
hoogwaardige ambiance

SÜDWIND SLAPEN & DROMEN

  Eenpersoons- 
bedden

 Dwarsbed

 Fans bed

 Kinderbed

 Queensbed

Een plek om weg te dromen. De bedden 
zijn zo geplaatst dat ze net een kleine oase 
zijn waar men zich kan terugtrekken. Zo 
kan men aan één kant nog een hoofdstuk 
in het boek lezen, terwijl men aan de 
andere kant al in dromenland is.

De optionele hoeslak
ens 

zijn perfect afgeste
md 

op de vorm van de 

bedden en zorgen 
voor 

maximaal ligcomfort en 

een bekleding op maat

BEDDEN OVERZICHT

420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   4    
500 FU   4    
500 UF   4    
500 PF   3    
500 QDK   5 - 6    
540 UE   3    
540 FDK   5 - 6    
550 FSK   5 - 6    
580 UE   4    
580 QS   5    
650 PXB   3    
650 PEB   3    
750 UDF   7 - 8   

Meer informatie over onze bedden  
op pagina 28 - 29.
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SÜDWIND 650 PXB

21

3

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 450 FU

1.  Badkamervariant 7 achterin. Hier hebt u 
bijzonder veel bewegingsvrijheid, een grote 
wastafel en een aparte douche. 

2.  Badkamervariant 6. De gescheiden 
toiletruimte met praktisch banktoilet is 
bijzonder praktisch voor gezinnen.

3.  Badkamervariant 8 achterin. De badkamer 
achterin�biedt�optimale�ruimte-efficiëntie�
doordat de gehele breedte van de binnenruimte 
wordt benut. Zo ontstaat er ruimte voor een 
afzonderlijke, royale douchecabine.

Talrijke schappen 

bieden plaats voor
 alle 

belangrijke spullen

SÜDWIND VERZORGEN & ONTSPANNEN

Badkamervariant 7

Badkamervariant 8

Badkamervariant 6

Badkamervariant 5

BADKAMER 
OVERZICHT

Meer informatie over onze 
badkamers vindt u op de 
pagina's 32 - 33.

Kinderen, wat een 
badkamer! De grote wastafel 
biedt voldoende plaats voor 
alles. Ook om met pa een 
beetje plezier te hebben.

Praktische details: 
De 

inklapbare kledingstang 
voor het ophangen 

van handdoeken en
 

doucheartikelen
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OBSIDIAN TALOS

FRESH MINT PETROL FUN

ACTIVE ROYAL*

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROCK*

PEARL CREAM

DESEO BEKLEDINGSVARIANTEN

SPORT&FUN BEKLEDINGSVARIANTEN

TRAVELINO BEKLEDINGSVARIANTEN

Model van het kussen is afhankelijk van de serie.
 Opties�voor�series   *Active LINE (tegen meerprijs)

KNAUS BEKLEDING & COZY HOME PAKKETTEN

Zo kleurrijk is de S
PORT&FUN in Spanje 

onderweg - kijk zelf vanaf pagina 56

De standaard bekledingsstoffen overtuigen 

allemaal met slijtvast weefsel en een aantrekkelijk 

design, dat bij het betreffende meubeldecor past.

+  Anti-allergisch,  

ademend en huidvriendelijk

+ Getest op hoge kleurechtheid

+ Slijtvast en onderhoudsarm

BEKLEDINGSVARIANTEN

De ACTIVE LINE 

bekledingsstoffen zijn uiterst 

onderhoudsvriendelijk Vloeistoffen dringen niet meer onmiddellijk door en de 

allermeeste vlekken kunt u met een vochtige doek verwijderen. 

+ Antibacterieel

+ Vlekbestendig

+ Ademend

+  Water-  

& olieafstotend

+ Onderhoudsvriendelijk

FUNCTIONEEL & 
STIJLVOL: ONZE 
STOELKUSSENS
Geef de binnenruimte van uw caravan individueel vorm met 
één van onze talloze kussen- en stofvarianten. Heel praktisch 
zijn�onze�ACTIVE�LINE�bekledingsstoffen.�Ze�zijn�heel�
vlekbestendig en bovendien water- en olieafstotend.
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ACTIVE ROYAL*

ACTIVE ROCK*

COOL GREY ENERGY ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYAL*

GREY COMFORT CASUAL SILVER

SPORT BEKLEDINGSVARIANTEN

SÜDWIND SILVER SELECTION BEKLEDINGSVARIANTEN

Model van het kussen is afhankelijk van de serie.
 Opties�voor�series   *Active LINE (tegen meerprijs)

KNAUS BEKLEDING & COZY HOME PAKKETTEN

COZY HOME PAKKETTEN

Verfraai uw caravan met een COZY HOME pakket. Van 
fris tot klassiek is hier voor elke smaak wat wils. Elk 
pakket bevat twee grote (60 x 40 cm) en kleine (40  x   40 
cm) kussens die gevuld zijn met veren, alsmede een 
bijpassende tafelloper en twee knuffeldekens.

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

5

1

2

6

4

3

Aangenaam zitcomfort is niet optioneel, maar 
behoort tot de standaarduitrusting

Afhankelijk van het 
model 

ondersteunen de s
toelkussens 

de natuurlijke S-v
orm van 

de wervelkolom

Ongeacht voor welke stof en kussens u kiest, van één ding kunt u op aan: 
tot de basisuitrusting van elke KNAUS caravan hoort een geoptimaliseerd 
zitcomfort�voor�het�betreffende�model.�Daarom�bouwen�wij�
ergonomische stoelkussens in die van het model afhankelijk 
zijn. Deze ondersteunen uw rug optimaal en kunnen ook 
op lange avonden en bij uitgebreide gezinsmaaltijden 
een gezonde lichaamshouding ondersteunen.
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CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
2. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2019
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

GESAMTSIEGER SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

KNAUS DEALERNETWERK & AWARDS

... EN 
BEKROOND

KNAUS staat voor kwaliteit. Dat 

weten niet alleen w
ij: talrijke 

onderscheidingen bevestigen  

dit. Dat is wat wij elke dag doen

ALLE AWARDS EN PRIJZEN

Trots én motiverend: Onze 
onderscheidingen stimuleren ons om 
steeds weer opnieuw topprestaties te 
leveren. En dat willen wij natuurlijk ook 
graag delen met u als onze klant.

Een verzamelde kroniek van onze 
onderscheidingen vindt u onder 
knaus.com/auszeichnungen

En ook in

China

IJsland

Ierland

Zweden

Noorwegen

Denemarken

Nederland

Duitsland

Polen

Hongarije
Roemenië

Oostenrijk
Frankrijk

Spanje
Portugal Italië

Griekenland Turkije

Bulgarije

Tsjech. Republiek

België

Finland

Taiwan

Japan

Australië

Groot-Brittannië

Zuid-Korea

Slowakije

Zwitserland

Slovenië

KNAUS IS 
INTERNATIONAAL...

Meer informatie vindt u online
 op 

dealer.knaus.com  

Meer dan 300 merkpartners in meer dan 25 landen 
wereldwijd. Dit enorme dealernetwerk draagt bij aan een hoge 
klanttevredenheid. Via de indelingenzoeker op knaus.com 
kunt u uw favoriete model in uw buurt vinden.
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KNAUS FANSHOP
Veel plezier met browsen!

Zin om te shoppen? In onze fanshop vindt u een grote keuze in artikelen, 
die reizen nog mooier maken. Van attractieve dames- en herenmode, 
leuke spelletjes tot aan de sleutelhanger toe, is er voor een ider wat bij.

Vindt u heel veel gew
eldige 

KNAUS fanartikelen op 

shop.knaus.com 

RENT AND TRAVEL

U wilt een recreatief voertuig kopen, maar wilt graag vooraf testen 
of deze werkelijk bij u past? Dan is het aanbod van RENT AND 
TRAVEL precies de juiste oplossing voor u. Zoek uw favoriete 
indeling gemakkelijk online of in het reisbureau. Samen met 
een over heel Duitsland verdeeld netwerk van meer dan 150 
verhuurstations met meer dan 1650 huurvoertuigen en meer dan 
360 partnerreisbureaus ondersteunt RENT AND TRAVEL 
u�bij�uw�keuze�voor�het�juiste�voertuig.�Profiteer�
bovendien van het grote dienstenportfolie 
zoals routevoorstellen en talrijke 
samenwerkingsverbanden met campings 
& staanplaatsen. Veel plezier met het in 
praktijk testen van uw vakantie!

Online te boeken op 
www.rentandtravel.de of

 

via onze 360 partnerreisbureaus

Nu ook in het buiten
land te huur. 

Ontdek alle verhuurs
tations op  

www.rentandtravel.de 

mein.KNAUS klantenclub

VOOR ONZE FANS

Ontdek de KNAUS in al 

zijn verscheidenhei
d op onze 

socialmediakanalen!

Altijd op de hoogte v
ia 

www.knaus.com  Nog geen lid? Meld u dan direct 

aan en mis niets meer van 

mein.knaus.com  

De mein.KNAUS klantenclub biedt u talrijke voordelen, 
zoals exclusieve acties en geweldige kortingen bij onze 
samenwerkingspartners. Als clublid krijgt u de kans om deel 
te nemen aan onze jaarlijkse klantenbijeenkomsten en 
bovendien ontvangt u een clubkaart die u exclusief toegang 
geeft tot het VIP-klantengedeelte op onze beurzen. Twee 
keer per jaar ontvangt u bovendien ons informatieve 
klantenmagazine INSIDE. Het lidmaatschap is 
100% gratis voor alle KNAUS klanten.

Hetzij spannende nieuwe producten, interactieve features of informatie 

over fabrieksaflevering: op de KNAUS website valt er voor iedereen wat 

te ontdekken. Hier een kleine selectie:

 grundrissfinder.knaus.com

 www.knaus.com/messen-termine

 shop.knaus.com

 www.knaus.com/werksabholung

KNAUS ONLINE

Ook op de socialmediakanalen is KNAUS actief. In ons Schwalbenblog vindt u 

boeiende reisverslagen, op Instagram delen wij fascinerende vakantiefoto's 

met u en op Facebook zijn er talrijke groepen met aardige reisgenoten.

 schwalbenblog.knaus.com

 facebook.knaus.com

 youtube.knaus.com

 instagram.knaus.com
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Met de producten van onze sterke en betrouwbare partnerbedrijven 
wordt elke KNAUS camper nog een klein beetje beter. Om ervoor te zorgen 
dat u ook hier kunt vertrouwen op maximale kwaliteitsnormen, werken wij 
uitsluitend samen met geselecteerde professionals en ontwikkelen we samen 
oplossingen op maat voor onze recreatieve voertuigen en 
uw reisplezier.

ONZE LEVERANCIERS & PARTNERS

Satellietinstallatie &
 televisie 

laten zich bedienen met 

slechts één afstand
sbediening.

* Beschikbaarheid en uitvoering van het rangeersysteem zijn afhankelijk van het model.

ONZE REISWERELD

STERKE PARTNERS & FEATURES

TRUMA rangeerhulp 

Voor perfect en comfortabel rangeren kunt u uw caravan* 

optioneel uitrusten met het bijpassende TRUMA Mover 

rangeersysteem. Deze maakt nauwkeurig manoeuvreren en 

het exact aankoppelen aan het trekkende voertuig mogelijk 

via een intuïtieve, doelmatige afstandsbediening. Hellingen 

tot 10% en zelfs eenzijdige hindernissen en oneffen terrein 

meestert de TRUMA Mover zonder problemen. Dankzij 

de automatische stopfunctie en de terugrolvergrendeling 

biedt hij bovendien maximale veiligheid.

TEN HAAFT satellietinstallaties

Met de optionele satellietinstallaties van ten 

Haaft wordt tv-kijken in de KNAUS voertuigen nog 

comfortabeler en gebruikersvriendelijker. Onze tv-

pakketten garanderen dankzij de ruimtebesparende, 

extreem windbestendige CARO+ Premium 

satellietinstallatie en 24" tot 32" tv’s maximaal 

entertainment alsmede een heldere tv-ontvangst. 

BWT Waterfilter NEW  

Onze partner voor hygiënische voorziening van vers water. Het hoge 

capaciteit filtersysteem van BWT werd speciaal ontwikkeld voor de 

eisen in onze recreatieve voertuigen. Meer informatie hierover vindt u 

vanaf pagina 22.

VELOCATE GPS-tracker NEW  

Voor optimale bescherming tegen diefstal zorgt het innovatieve GPS-

plaatsbepalingsysteem van Velocate dankzij intuïtieve app-besturing 

met stil alarm-modus en een zelfvoorzienende gebruiksduur van 

maximaal 3 maanden zonder stroomaansluiting. Meer informatie vindt 

u op pagina 17.

WIGO Voor- en achtertenten

Wanneer het om op maat gemaakte voor- en achtertenten gaat, 

vertrouwen wij op onze partner WIGO. Van de gebruikersvriendelijke 

stormband en afneembare zijkanten tot aan de combinatie van voor- 

en achtertent biedt de tentexpert uit Hessen praktische en ten dele 

speciaal voor KNAUS caravans op maat gemaakte producten aan om de 

woonruimte naar buiten toe uit te breiden.

NEW

In 7 trappen verste
lbaar

Set met  
4 stuks

Verandert de stoel i
n een 

comfortabele ligplaats

Er zijn dingen die op de camping gewoon 
niet mogen ontbreken. Vertrouw op 
de KNAUS collectie van onze partner 
Frankana Freiko.

FRANKANA FREIKO

KNAUS ONZE REISWERELD
Onmisbaar voor fietsers

 en 

actieve vakantiegan
gers

Dankzij het lage pla
tform 

kan de drager heel
 

eenvoudig worden beladen 

en maakt hij ook met 

fietsen volledige toegang 

tot de gaskast mogelijk

THULE FIETSDRAGER

Voor een veilig en gebruikersgemakkelijk vervoer van uw 
fietsen of e-bikes is de Thule Caravan Superb het optimale 
uitrustingsfeature. Dankzij de montage op de dissel en 
vergrendelbare schuifbeugel�worden�de�fietsen�zelfs�bij�zware�
wegen- en weeromstandigheden veilig op hun plaats gehouden.

FRANKANA FREIKO

Ontdek het uitgebreide aanbod in onze 
fanshop op shop.knaus.com

1.  Pannenset Skipper 8+1 
Artikel-Nr. 51 013 | € 69,90

2.  Serviesset COSMIC, 8-delig 
Artikel-Nr. 51 014 | € 37,90

3.  Mokken met oor set van 4, blauw 
Artikel-Nr. 651/020 | € 19,90

4.  Campingtafel Linear 115 WPF  
Artikelnr. 51 012 | € 109,90

5.  Campingstoel Kerry Phantom , antraciet 
Artikelnr. 651/019 | € 89,90

6.  Voetsteun Kerry Phantom  , antraciet 
Artikelnr. 601/143 | € 36,90

De illustratie toont de Duitse Website  
met Duitse prijzen

Andere geweldig kampeerartikelen  
vindt u op www.frankana.de 



De gegevens over leveringsomvang, afmetingen en gewichten alsmede uitstraling komen overeen met de kennis op het moment van ter perse gaan (07/2019). Wijzigingen 
van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na afsluiting van de overeenkomst blijven technische wijzigingen qua constructie 
voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen en voor de klant redelijk zijn. Geringe kleur- en kwaliteitsverschillen zijn eveneens - ook na afsluiting van 
de overeenkomst - voorbehouden voor zover deze materiaalafhankelijk niet kunnen worden vermeden (bijv. kleurverschillen van maximaal circa 2,0 delta E tussen lak op 
carrossieriepanelen en lak op GFK/kunststof) en voor de klant redelijk zijn. Afbeeldingen tonen gedeeltelijk speciale uitvoeringen, die tegen een meerprijs kunnen worden geleverd 
uitrustingskenmerken van prototypen/studies, die niet overeenkomen met de seriestand en in afzonderlijke gevallen ook niet als speciale uitvoering beschikbaar zullen worden. 
Kleurverschillen zijn druktechnisch mogelijk. Laat u daarom vóór de aanschaf van een voertuig door uw dealer uitvoerig over de huidige stand van de standaarduitrustingen 
informeren. De in de catalogus afgebeelde decoratie wordt niet meegeleverd. Let ook op de opmerkingen in de actuele prijslijst, vooral over gewichten, laadvermogens en 
toleranties. Herdruk, ook gedeeltelijk, is alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Knaus Tabbert GmbH toegestaan. Drukfouten en vergissingen voorbehouden.

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

Ontdek de KNAUS-veelzijdigheid op onze sociale mediasites!
Nog meer informatie over het thema KNAUS vindt u op www.knaus.comshop.knaus.com
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Uw KNAUS dealer
verheugt zich op uw bezoek!

Wij hebben ook cat
alogi voor halfint

egraal  

en integraal campers en ook voor
 CUV!


