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I våra campingbilar reser du säkert och med stil. Det ser 
en rad nya lösningar, intelligenta assistanssystem och 
attraktiva designdetaljer till. Alla delar tillsammans ger 
ett gränslöst semesternöje. 

INNOVATIV TEKNIK 
FÖR 100 % RESLUST

BOXSTAR TEKNISKA HÖJDPUNKTER   2 | 3

1. TERMISK ISOLERING 1

Vi har använt en process i flera steg för att isolera 
våra campingbilar på effektivast tänkbara sätt. 
Resultatet är ett inomhusklimat som är lika behagligt 
i vinterkyla som i sommarhetta. Innerutrymmet 
är uppbyggt av speciella isoleringsmaterial i 
kombination med olika komponenter som skyddar 
mot värme och kyla. Våra tillverknings- och 
bearbetningsmetoder möjliggör en integration som 
både har hög precision och är skonsam för materialet. 
Vi isolerar alla delar på våra campingbilar, tak- och 
golvfalsar, alla ytor och stag i karosseriet liksom 
hjulhus och dörrar.

2. INTELLIGENT GOLVKONSTRUKTION 1

Bottenplattan är perfekt anpassad till karosseriets 
form och utförd i en sandwichkonstruktion. Det 
etyder att våra campingbilar, utöver extra isolering, 
även får maximal ståhöjd inuti.

3. RAMFÖNSTER UTAN KÖLDBRYGGOR 1 

Våra campingbilar är utrustade med SEITZ S7P 
ramfönster runt om, även i badrummet. Fönstrena 
isolerar utan köldbryggor och mörkläggs snabbt tack 
vare ett speciellt system med komfortrullgardiner. 
Vid dinetten och längs bäddarna är rullgardinerna 
inbyggda bakom en innervägg. För att bevara 
fordonets värde under lång tid förseglar vi kanterna 
på alla öppningar med korrosionsskydd. 

4. EXKLUSIVA KNAUS 17" 
ALUMINIUMFÄLGAR 2

Våra nya 17" lättmetallfälgar med KNAUS unika design 
är en visuell höjdpunkt som bidrar till campingbilarnas 
harmoniska helhetsintryck. Förutom att ge en mer 
dynamisk körkänsla än vanliga stålfälgar är de även 
enklare att vårda tack vare det rostfria materialet.

5. INSEKTSDÖRR 1 & TRAPPSTEG 2

Det är detaljerna det hänger på. Som t.ex. insektsdörr 
och elektriskt trappsteg som fälls in automatiskt om 
du skulle glömma det innan du kör iväg.

1 Standard 2 Tillval

Svart med 
polerad framsida.

Lackerad i 

titanmetallic.
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Vardag, fritid eller semester?  
Campingbilarna klarar allt 

Lika pigg i morgon trots alla upplevelser i dag. Inte möjligt? Jodå, med våra 
smidiga och välutrustade campingbilar kommer du säkert och avslappnat 
fram till de vackraste platserna världen över och kan njuta av femstjärnig 
komfort med hemkänsla. Tack vare superbekväma madrasser och ett 
innovativt klimatkoncept kan du ta med dig din favoritplats överallt.

1. ENASTÅENDE SOVKOMFORT 1, 2

Våra campingbilar är som standard utrustade med bekväma, 
tvåskikts kallskumsmadrasser 1 som garanterar stärkande 
nattsömn. För den som vill ha ännu mer lyx finns EvoPore-
madrasser med WaterGel-bäddmadrass 2 som tillval.

2. INNOVATIVT KLIMAT- OCH VÄRMESYSTEM 2

Under utvecklingen av våra campingbilar har vi lagt extra 
stor vikt vid att utrusta fordonen så att de erbjuder högsta 
komfort både sommar- och vintertid. Som tillval finns därför 
en takmonterad klimatanläggning som kyler insidan på 
ett behagligt sätt även vid tropiska temperaturer. I låga 
temperaturer värms husvagnen upp av individuellt reglerbara 
uppvärmningsenheter. Enheterna är jämnt fördelade i 
hela fordonet. Golvvärmen sträcker sig exempelvis hela 
vägen från dinetten till passagen framför sovutrymmet. I 
sovutrymmet väntar mysiga och varma madrasser tack vare 
förvärmningsfunktionen. Och under resan hålls dina fötter 
varma av den uppvärmda mattan i förarhytten.

3. OPTIMERAT VATTENTANKSYSTEM 1

För att öka fordonets stabilitet och uppnå en jämn 
viktfördelning har vi byggt in det nyutvecklade tanksystemet 
över hjulhuset. Varmluften som cirkulerar runt den 105 
liter stora vattentanken ger bra skydd även mot låga 
temperaturer.

1 Standard 2 Tillval



Maximal säkerhet, optimal 
isolering och minimalt 
vindbrus tack vare Seitz S7P 
ramfönster som standard.

Harmoniskt helhetsin
tryck: 

KNAUS exklusiva 17 “ 

aluminiumfälgar och den 

dynamiska foliegrafiken
 matchar 

varandra perfek
t.

Som tillval finns en takmonterad 

klimatanläggning som håller 
BOXSTAR sval och skön även i den 

värsta sommarhettan.

BOXSTAR TEKNISKA DATA   6 | 7

BOXSTAR ÖVERSIKT

2-5 2-4

       

Planlösningar: 6

Tillåten totalvikt: 3.300 - 3.500 kg

Maxlast : 460 - 650 kg

Längd (min/max): 541 / 636 cm

Bredd (ut-/invändigt): 205 / 187 cm

Höjd (ut-/invändigt): 258 - 282 / 190 - 218 cm

Däck-/fälgdimension: 235/60R17 / 6,5Jx17"

Mer information på www.knaus.se 



BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 LIFETIME

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 600 FAMILY

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 600 SOLUTION

Inbjuder till avkoppling. BOXSTAR 600 
STREET är lika smidig på vägarna som 
praktisk på ställplatsen. En perfekt inramning 
för Vilmas och Viktors gemensamma och 
avkopplande semester i Provence.

Erbjuder maximal 

boendekomfort 

trots kompakta 

yttermått med 

endast 5,40 m 

längd.

Upp till fem 
sovplatser för 
hela familjen.

Den största av våra
 BOXSTARs: I 630 FREEWAY 

har du maximalt med förvaringsutrym
me.

BOXSTAR TEKNISKA DATA   8 | 9

Det elektriska trappsteget
 fälls 

in automatiskt om du skulle 

glömma det innan du kör iväg.

Tack vare insekts
dörren 

behöver du inte
 bekymra dig 

om objudna gäster.

599 cm205 cm

258 cm
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1 BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

1.  Påkostad innervägg. Vid sittgruppen och längsbäddarna 
har vi monterat innerväggar som är andningsaktiva och extra 
isolerande. I innerväggarna är dessutom komfortrullgardinerna 
för Seitz S7P ramfönster integrerade. 

2.  Variabel sittbänk. För större rörelsefrihet och ergonomiskt 
resande kan sittbänken justeras åt olika håll.

Favoritplats och semesterdoft. 
Här kan Vilma och Viktor koppla 
av och njuta av dofterna i 
Provence. Under det svävande 
dinettebordet finns gott om 
plats för att sträcka ut benen 
och mysa.

BOXSTAR BO OCH LEVA   10 | 11

LOUNGE ÖVERSIKT

540 ROAD Sittbänk

600 STREET Sittbänk

600 FAMILY Sittbänk

600 LIFETIME Sittbänk

600 SOLUTION Sittbänk 

630 FREEWAY Sittbänk

Storslaget benutrymme: 
Under det svävande 

dinettebordet kan du st
räcka 

ut benen så mycket du vill.

Som tillval finns LED-strålkastare 

som kan riktas in på ett fle
xibelt 

sätt. En touchfunktion gör dem
 

dessutom mycket enkla att tända 

och släcka.
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BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREETBOXSTAR 600 STREET

KÖK ÖVERSIKT

540 ROAD Kompaktkök

600 STREET Längsgående kök

600 FAMILY Längsgående kök

600 LIFETIME Kompaktkök

600 SOLUTION Längsgående kök

630 FREEWAY Längsgående kök

BOXSTAR LAGA MAT OCH TRIVAS   12 | 13

1.  Flexibel arbetsyta. Inga problem 
om du någon gång har extra mycket 
att hacka och skära. Den uppfällbara 
förlängningen och täckskivan för 
diskhon maximerar arbetsytan.

2.  Cool utrustning. Kylskåpen i 
campingbilarna rymmer upp till hela 
90 liter och är mycket tysta tack vare 
nattsänkningen.

3.  2-lågig gasspis. Plattorna startas 
snabbt och enkelt med eltändning.

Här lagas mat med 
kärlek. Och med färska 
örter från Provence. Och 
här finns gott om plats 
för matlagning tack 
vare förlängningen av 
arbetsskivan 
och de rymliga skåpen.Överskåp med Soft-Close-

funktion och automatiska lås.

Uppfällbar förläng
ning av 

arbetsytan med praktisk 

enhandsfunktion
.

Campingbilarnas nya 
kompressorkylskåp rymmer hela 

90 liter och är viskande tyst 
på natten.

Den påkostade diskhon i
 rostfritt stål 

är nedsänkt i arbetsski
van och kan förses 

med en täckskiva i samma dekor så att 
arbetsytan blir större.

De extra stora kö
kslådorna från 

GRASS kan dras ut he
lt och 

hållet och stäng
s ljudlöst tack 

vare Soft Close-funktionen.

Via LED-manöverpanelen 

kan hela elsyste
met styras.



BOXSTAR 600 STREET

180 X 200 cm

BOXSTAR SOVA OCH VÅRDA   14 | 15

1.  Kompaktbad. Förskjutbar spegel, 
många förvaringsplatser och optimerat 
benutrymme för maximal nytta (standard).

2.  Badrum. Här kan tvättstället fällas ut och 
bilda en stor bänk och passagen till bädden 
fungerar som utrymme för den rymliga 
duschkabinen (tillval).

En ny definition av 
skönhetssömn. I 
den stora tvärbädden 
kan Vilma och Viktor 
inte bara sova bra. 
När de öppnar de 
bakre dörrarna kan 
de även njuta av en 
enastående utsikt.

1 2KOMPAKTBAD BOXSTAR 600 STREET RAUMBAD BOXSTAR 600 SOLUTION

Specialutvecklad inne
rvägg 

med extra förvaringspla
tser, 

högtalare och uttag.

Sovutrymme med 

förvaringsutrym
me. Under den 

generöst tilltagn
a tvärbädden 

finns gott om plats för bagag
e, 

sportutrustning
 och alla 

semesterprylar.

Unna dig lite ext
ra komfort! 

Med EvoPore-madrasser och 

WaterGel-bäddmadrasser.

BÄDDAR OCH BADRUM ÖVERSIKT

540 ROAD     2-3    med kompaktbad*

600 STREET     2-3    med kompaktbad*

600 FAMILY     4-5   med kompaktbad*

600 LIFETIME     2-3   med kompaktbad*

600 SOLUTION     4    med kompaktbad*

630 FREEWAY     4   med kompaktbad*

* Badrum finns som tillval.

Spegeln kan 
förskjutas 

åt vänster e
ller höger 

och fungerar
 som 

insynsskydd,
 stänkskydd 

eller fallskyd
d för 

hygienartikla
r.



INDIAN SUMMER ENERGY TURIN

LAS VEGAS*CASUAL SILVER

10.0.85090 Hohenstein

ACTIVE ROCK*
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1. MAGNOLIA

2. EARTH

3. AVOCADO

4. STONE

5. PEACH

6. AQUA 

LACKER

ALUMINIUM-SILVER (M
ETALLIC)

FER GRÅ (METALLIC)

SVART (METALLIC)

GOLDEN VIT (METALLIC)

PROFONDO RÖD (METALLIC)
LAGO BLÅ (METALLIC)

TIZIANO RÖD (UNI)

LINE BLÅ (UNI)

IMPERIAL BLÅ (UNI)

VIT (UNI)

BOXSTAR TEXTILVARIANTER

VÅRA KLÄDSLAR, 
DEKORPAKET & LACKER
Designa innerutrymmet i din campingbil på ett individuellt sätt med 
våra många klädsel- och tygvarianter. Våra möbelklädslar ACTIVE 
LINE har ett tillförlitligt skydd mot fläckar och är dessutom vatten- 
och oljeavvisande. Ett glas rödvin utomhus? Självklart, om du vill. 
Men inte för att du behöver vara rädd för fläckar på klädseln. Och 
självklart ska din campingbil glänsa i din favoritfärg även utvändigt.

 Standardalternativ  *ACTIVE LINE  (mot pristillägg)

HÖGTEKNOLOGISKA MÖBELTYGER

ACTIVE LINE dynbeklädnad är vatten- och 
oljeavvisande och extremt lättskött. Vätskor 
tränger inte längre ner så fort och de allra 
flesta fläckar kan utan problem tas bort med 
en mjuk trasa. 

CAMPOVOLO GRÅ (UNI)

 Antibakteriell

 Fläckskydd

 Andningsaktiv

 Vatten- och oljeavvisande

 Lättskött

COZY HOME-PAKET

FÄRGVARIANTER

Har du svårt att välja en kulör från vår stora 
färgpalett? Ta god tid på dig.

BOXSTAR KLÄDSLAR, LACKER OCH COZY HOME-PAKET   16 | 17

Ge din campingbilar en eleganta
re stil 

med vardera två stora
 (60 x 40 cm) 

och två små (40 x 40 cm) kuddar.
Med fjäderfyllning.

Matchande dukar.

Också tillgängl
igt:  

Två supermjuka mysfiltar.
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KNAUS ÅTERFÖRSÄLJARE OCH PARTNER   18 | 19

Bekväm 
styrning via 
en app.

TRUMA

PIONEER

Här hittar du högsta kvalitet när det 
gäller försörjningsteknik. Med det 
intelligenta Truma iNet-systemet kan 
du bekvämt styra luftkonditionerings- 
och värmesystemet samt 
gasförsörjningen med en app.

Komma fram utan omvägar - med 
Pioneer NavGate EVO är du alltid på rätt 
väg. Det sömlöst integrerade navigations- 
och underhållningssystemet är utrustat 
med integrerad DAB+-mottagare och har 
intuitiv manövrering.

Värmesystem 
av hög kvalitet.

Coola  
luftkondition

eringssystem
.

Intelligent 
gasförsörjning.

Snabbåtkomst till 

kameran bak.
Perfekt för din resa: 

5600 lagrade ställpla
tser 

i hela Europa.

Talstyrning via 
smartphone.

Kan bekvämt styras med en app.

Och även i

ÅTERFÖRSÄLJARE 
OCH PARTNER

Irland

Sverige

Norge

Danmark

Nederländerna

Tyskland
Polen

Slovakien

Ungern
Rumänien

Österrike
Schweiz

Frankrike

Spanien
Portugal

Italien

Grekland

Slovenien

Bulgarien

Tjeckien

Belgien

Finland

Sydkorea

Kina

Island

Australien

Storbritannien

Taiwan

Japan

FRANKANA FREIKO

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

SATELLITANLÄGGNING FRÅN TEN HAAFT

Med den nya satellitanläggningen från ten Haaft 
(tillval) blir det ännu bekvämare och mer praktiskt att se 
på TV i husbilarna från KNAUS. Oyster 60 Premium har 
störningsfri TV-mottagning och tekniska finesser som t.ex. 
en Feature-box med WLAN-anslutning, styrning via en 
app i mobilen och mycket mer.

Oyster 60 Premium

Anläggningen och TV:n styrs  

med samma fjärrkontroll.

Du hittar din n
ärmaste  

återförsäljare 
på knaus.se

Fler än 25 länder. Drygt 300 återförsäljare. KNAUS 
finns över hela världen. Det stora nätet av återförsäljare 
bidrar till vår höga kundtillfredsställelse.

FRANKANA FREIKO

Upptäck det breda sortimentet i vår 
Fanshop på shop.knaus.com

1. Kastrullset Skipper 8+1
Artikelnr 51 013 | € 69,90

2. Porslinsset Cosmic, 8 delar
Artikelnr 51 014 | € 37,90

3. Muggset 4 st., blå
Artikelnr 651/020 | € 19,90

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

5. Campingstol Kerry Phantom 
antracit, Artikelnr 651/019 | € 89,90

6. Fotstöd Kerry Phantom 
antracit, Artikelnr 601/143 | € 32,90

Listpriser Tyskland i euro inkl. 19 % moms

Inställbar i s
ju lägen.

Sats om fyra 
stycken.

Förvandla stol
en till  

en bekväm liggplats.

Turkiet



NEU

Art.nr R08116107-SE

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

Alla uppgifter gällande leveransomfång, mått och vikt samt utseende är korrekt vid tiden för tryckning (08/2018). Vi förbehåller oss rätten att göra 
ändringar gällande utrustning, tekniska data, serieomfattning och pris. Efter ingånget avtal förbehålles rätten till tekniska ändringar inom ramen för 
konstruktionen, om det gäller teknisk vidareutveckling och kan anses vara acceptabelt för kunden. Rätten till mindre avvikelser - även efter ingånget 
avtal - gällande färg och egenskaper förbehålles, om det inte går att undvika av materialskäl och kan anses vara acceptabelt för kunden. Bilderna visar 
delvis extrautrustning som kan levereras mot ett pristillägg eller utrustning med egenskaper från prototyper/studier som inte motsvarar den aktuella 
serien och i enstaka fall inte heller kommer att vara tillgänglig som extrautrustning. Färgavvikelser är möjliga på grund av trycktekniken. Tänk på att 
skaffa detaljerad information om det aktuella läget i serien från en auktoriserad märkesåterförsäljare innan du köper ett fordon. Inredningen som visas i 
katalogen ingår ej i leveransen. Observera även informationen i aktuell prislista, särskilt när det gäller vikter, lastalternativ och toleranser. Kopiering, även 
utdrag, är förbjudet utan föregående skriftligt godkännande av Knaus Tabbert GmbH. Tryckfel och andra fel undantagna.

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

NEW

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

Upptäck allt KNAUS har att erbjuda 
på våra kanaler på webben!
På vår webbplats hittar du all information du behöver om våra produkter. 
På vår blogg samt på Facebook och Instagram finns intressanta bidrag 
om KNAUS och resor i allmänhet. Och i KNAUS Fanshop finns ett stort 
urval av spännande campingprodukter.

Du hittar också in
tressanta  

bidrag på vår blo
gg:  

vaknadärduvill.se

Vår webbplats www.knaus.se  

är öppen dyg
net runt.

Intressanta bidr
ag, diskussioner

 

på sociala medier.


