
SPORT&FUN 
BLACK SELECTION

SPORT&FUN BLACK SELECTION HIGHLIGHTS 
 

Meer informatie op :  
www.knaus.com/

sportfun-black-sele
ction 

  VARIO X chassis dankzij bionische lichtgewicht 
bouwwijze tot 30% gewichtsbesparing

  Dynamisch exterieurdesign met BLACK 
SELECTION bestickering

  Hoogwaardige carbonoptiek
  Donkere achterlichten
  Zwarte dakreling & trap op achterkant
  17" lichtmetalen velgen Titan gelakt in 

exclusief KNAUS design
  Zijwanden met gladde plaat
  Hoogwaardige meubels voorzien van 

krasbestendige CPL oppervlakken in RVS optiek
 Moderne Edition bekleding GREY STRIPES
 Hordeur
  Voortentverlichting met LED techniek
   Waterfiltersysteem „BWT best camp mini“

 Verzwaarde uitdraaisteunen
 Neuswiel met geïntegreerde kogeldrukmeter
  Serviceluik voorin links (100 cm x 120 cm)
  Gewichtsverghoging van 1.300  

naar 1.400 / 1.500 kg* 
  Cassette combi rollo  

voor raam toiletruimte
  Combi contactdoos voor buiten  

(combi stroom en TV) 
  Extra 230 SCHUKO contactdoos in de keuken
 Rookmelder
  HEKI II (Seitz)
   TRUMA mono control CS (incl. gasfilter)
  Afvalwatertank 25 liter, verrijdbaar
 Disselafdekking
 AL-KO premium remmen

Consumentenprijs af fabriek 

€ 22.869,-
incl. technische documentatie

Consumentenprijs af dealer 

€ 23.367,-
incl. technische documentatie

Consequente lichtgew
icht 

bouwwijze : Het bionische 

AL-KO VARIO X 

chassis biedt de ho
ogste 

stabiliteit & minder 
gewicht

* Optioneel met gewichtsverhoging (VARIO X 
chassis) van 1.500 naar 1.600 / 1.700 kg

Als trendsetter & absoluut gewild model overtuigt de SPORT&FUN nu als 
BLACK SELECTION met een edel optiek tegen de beste prijs. Sinds meer dan 
20 jaar een legende en als BLACK SELECTION enorm gewild. 

Alle prijzen zijn in euro incl. 21% BTW 

Voor een nadere uitleg over de „af fabriek“ en „af dealer“ 
prijzen verwijzen wij u naar de verklaring in onze reguliere 
Knaus caravan prijslijst 2020.
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Vergelijkbaar met afbeelding

1.  Design beleven. Door de combinatie 
van het helder gereduceerd 
kleurconcept, moderne belichting en 
de Edition bekleding GREY STRIPES 
ontstaat een bijzonder stemmingsvol 
totaalbeeld. 

2.  Aangenaam koken. De volledig 
uitgeruste keuken overtuigt met zijn 
praktische details en krasbestendige 
CPL-oppervlakken met hoogwaardig 
RVS-optiek.

3.  Enorm veel transportmogelijkheden. 
Dankzij de garage onder het bed 
voorin of de combinatie van de 
grote klep achterin met de optioneel 
verkrijgbare motorsteunen kunt u uw 
fietsen of bike eenvoudig en veilig 
onderweg meenemen.

WONEN

SLAPEN

TRANSPORTEREN

SPORT&FUN BLACK SELECTION

Totale lengte cm 625

Nuttige lengte cm 480

Breedte cm (buiten/binnen) 232 / 216

Hoogte cm (buiten/binnen) 257 / 196

* Belangrijke informatie en uitleg over prijzen en technische 
onderdelen vindt u terug in de betreffende actuele 
KNAUS prijslijst.

Technische wijzigingen in contructie, kleur en uitvoering 
zijn voorbehouden. Stand juli 2019.

Vergissingen en drukfouten zijn voorbehouden.


