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Marie och Anton är riktiga husbilsex
perter och 

stora KNAUS-fantaster. Därför har vi valt 

att låta dem ge sig ut på långresa m
ed våra 

integrerade husbilar och 
uppleva vad det innebär

 

att åka på semester med nummer 1 i branschen. 
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VÅR LÄTTVIKTARE

VAN I

VAN I PLANLÖSNINGAR

Fotograferad planlösning i denna katalog: 
550 MD, 600 MG, 650 MEG

DIN FRIHET
ÄR VÅR  
FILOSOFI

Här får till och med metspön plats. 

Optimalt för Maries och Antons 
resa till Skottland.

På sidan 109 får du veta m
er om 

hur omtyckta våra hus
bilar är.

ÖVERSIKT  
HUSBILAR

 Sovplatser

 Bältesplatser

 under 3,5 t

 Enkelsängar

 Tvärställd säng

 3/4-säng

 Queen size-säng

 Barnsäng

 Uppfällbar säng

 Gästsäng

 Alkovsäng

Alla uppgifter som delvis innehåller extrautrustning kan fås mot ett pristillägg.

MODELLBETECKNING 
HUSBILAR*

SITTGRUPP
L L-sittgrupp 
D Dinett 
M Enkel sittbänk

SÄNG 
Q Tvärställd säng fram/bak 
F 3/4-säng 
X Queen size-säng 
E Enkelsäng

VARIANTER 
K Barnrum
G Garage 
B Badrum 
 
*  2-delad/upp till 3 bokstäver  

(fram-bak...)

från sidan 48Instegsdörr (standard) STYLE
Instegsdörr (tillval) STYLE PLUS

Tillåten totalvikt 3.500 kg

Bredd (yttre/inre) 220 / 205 cm

Höjd (yttre/inre) 276 / 196 cm

Längd (min/max) 596 / 700 cm

Garage bak (max) 80 x 110 cm

Vi på KNAUS strävar sedan 1960 efter att skapa oförglömliga 
semsterögonblick. Med vår erfarenhet och modet att gå nya vägar förenar vi 
gammalt och nytt. Under produktionen satsar vi på tysk hantverkstradition, 
under utvecklingen av nya husbilar väljer vi toppmoderna tekniker för 
konstruktion och tillverkning. Den här kombinationen av beprövad teknik 
och innovativa idéer gör oss till ett av de mest framgångsrika företagen i 
branschen. Och vi sätter alltid kunden först.
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VÅR LYXKRYSSARE

SUN I
VÅR STORA GLIDARE

SKY I

SKY I PLANLÖSNINGAR SUN I PLANLÖSNINGAR

Fotograferad planlösning i denna katalog: 
700 LG, 700 LX, 900 LEG

Fotograferad planlösning i denna katalog: 
650 LEG, 700 LG, 700 LEG

Vad som händer när en flock få
r ställer sig i 

vägen på semestern får du veta på 
sidan 62. SUN I tar sig upp för varje berg, vare si

g det är bland 

franska vingårdar eller till St. Moritz för skidåkning.

Våra 3-axlade fordon 

för extra mycket lyx.

från sidan 76

frå
n s

ida
n 6

2

Instegsdörr (standard) EXCLUSIV
Instegsdörr (tillval) --

Instegsdörr (standard) PREMIUM
Instegsdörr (tillval) EXCLUSIV

Tillåten totalvikt 3.500 kg

Bredd (yttre/inre) 234 / 218 cm

Höjd (yttre/inre) 294 / 200 cm

Längd (min/max) 694 / 748 cm

Garage bak (max) 100 x 120 cm

Tillåten totalvikt 4.000–5.000 kg

Bredd (yttre/inre) 234 / 218 cm

Höjd (yttre/inre) 294 / 200 cm

Längd (min/max) 744 / 882 cm

Garage bak (max) 100 x 120 cm

NEW
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HUR VI BLEV 
DEN VI ÄR
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1960 Helmut Knaus grundar KNAUS i staden 
Marktbreit i Franken. 

1961 KNAUS Schwalbennest börjar  
säljas – kompakt, komfortabel och lätt.

1962 En ikon föds - det är premiär för KNAUS 
SÜDWIND.

1970 En ny tidsålder börjar: Vår huvudfabrik i 
Jandelsbrunn etableras.

1973 Helmut Knaus får förbundsrepubliken 
Tysklands förtjänstorder för sitt mod och sin 
pionjäranda.

1985 Det går rakt uppåt. Det ser man även tydligt  
på den nya logotypen.

1988 TRAVELLER blir KNAUS första husbil och 
utses av Promobil till "Årets husbil".

1996 Med Travel-Liner har vi nu integrerade 
husbilar i vårt program. 

2004 SUN TI erövrar med sitt stora panoramatak 
alla semesterfirares hjärtan. 

2005 En riktigt framgångshistoria börjar. Äntligen 
finns det en campingbil i KNAUS-kvalitet.

2015 Med SUN I tar vi oss tillbaka till  
Liner-segmentet med stil.

2016 Den nya generationen av Tysklands bäst 
säljande halvintegrerade kommer ut  
på marknaden: SKY TI.

2016 Vi revolutionerade en hel bransch. THE 
MISSION visar vägen till framtiden.

2017 KNAUS kompletterar med L!VE-modellerna 
den största och attraktivaste modellpaletten 
någonsin.

2018 Våra husbilar firar 30 framgångsrika år. Och 
i VAN TI PLUS förenas allt som hör ihop: KNAUS 
bygger sin första husbil på MAN TGE.

Från husvagnsfabrik i Unterfranken till ett av de mest betydelsefulla 
märkena i branschen: Grundaren Helmut Knaus satte 1961 med sin första 
husvagn, det legendariska Schwalbennest (svalboet), nya standarder. 
Sedan dess har svalparet som logotyp varit starkt förknippat med den 
skönaste semesterformen som finns.



FRÅN IDÉ  
TILL KNAUS
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1. IDÉ & SKISSER

Vart vill du resa? Behöver du 
en kompakt husbil eller något 
större och lyxigare?

2. NYCKELFUNKTIONER

En tv som kan sänkas ner i 
soffan och ett utdragbart 
stuvfack vid golvet? Här 
gäller det att bestämma 
höjdpunkterna.

5. PROTOTYP

För första gången antar idéen 
former som man kan känna. En 
prototyp skapas.

6. SERIEPRODUKTION

Alla tester har klarats av. Nu drar det  
igång. Snart kommer den första husbilen  
vara på väg ut på semester.

7. ÖVERLÄMNANDE TILL KUND

Vår nya modell har nått målet och är väl 
förberedd för många års drömsemestrar.

Vill du uppleva live 
och på plats, 

hur våra husbilar b
lir till?  Du 

hittar mer information under  

www.knaus.com/factory-tour

4. FÖRBEREDELSER PÅ FABRIKEN

För nya modeller måste även lämpliga 
förutsättningar skapas. Därför investerar 
vi i våra fabriker. Och framförallt i 
våra medarbetare. I Jandelsbrunn i 
Niederbayern finns vår huvudfabrik och 
vår utvecklingsavdelning. I Mottgers i
Hessen och i Nagyoroszi i 
Ungern finns två toppmoderna 
produktionsanläggningar. Vi har mer än 
2000 anställda i hela koncernen, vissa av 
dem har varit hos oss i fler än 30 år. De 
stannar för att de får bra villkor, för att de 
kan vidareutbilda sig och för att vi är en 
enda stor, fantastisk KNAUS-familj.

3. EXTERIÖR & INTERIÖR

Vi klargör vilka varianter som ska erbjudas. 
Och, vilket är särskilt spännande, hur 
husbilen i slutändan ska se ut. Design är 
nämligen en av nycklarna till framgång. 

Ytterligare information om fabriksinsamlingen  

på www.knaus.com/werksabholung

Det är många steg att ta mellan en bra ide och att skapa ett 
riktigt bra fordon. Vi har i alla steg som mål att konstruera 
husbilar som du kan tillbringa den bästa tiden i ditt liv i.
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mot nya äventyr

Bakom alla stora förändr
ingar 

står starka person
ligheter, 

med en klar vision.

VÅR MISSION: EN 
REVOLUTION  VISIONEN

Vad måste framtidens husvagn klara av? 
En sak är säker: Framtidens utveckling 
ger nya möjligheter.

 RIKTNINGEN

Konsekvent lättbygge för en husvagn
för fyra personer med en tillåten
totalvikt på 750 kg.

 STUDIEN

Vi presenterar TRAVELINO för  
en entusiastisk publik på  
Caravan Salon 2014.

 TRAVELINO 1.0

Vi bestämmer oss för serietillverkning, lanseringen
är nära förestående – då satsar vi på nystart. Vi är inte nöjda
med innovationen än, utan vill revolutionera den.

 IMPLEMENTERING

Vi började med TRAVELINO och 
DESEO och fortsätter nu att arbeta 
med THE MISSION på våra husbilar. 
Därmed inleds ett helt nytt kapitel.

 REVOLUTIONEN

TRAVELINO 2.0 föds. Med revolutionerande
konstruktion och ledande materialval
startar vi serietillverkningen.

KNAUS THE MISSION   12 | 13

THE MISSION är mer än en väg till en ny modellserie. THE MISSION är 
uppdraget, problemen, modet och målet att revolutionera branschen för 
husvagnar. TRAVELINO var det första steget. Det visade oss vad man kan 
göra med lättvikt, flexibilitet och hållbarhet. Dess banbrytande innovationer 
sprider sig nu steg för steg till andra modeller, tills vi har revolutionerat alla våra 
modeller och med stolthet kan säga: MISSION completed.
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KNAUS kan se tillbaka på ett halvt århundrade av framgångar. 
Vad finns kvar att uppnå? Är det fortfarande möjligt att utveckla 
nyheter och förbättra oss? Vår produktchef Jürgen Thaler har 
intressanta svar på de här frågorna.

VART ÄR  
KNAUS  
PÅ VÄG?

Vad är det som är så speciellt med KNAUS?
Jürgen Thaler: KNAUS har alltid hållit jämna steg 
med utvecklingen. Men nu har vi kommit till en 
punkt där vi leder utvecklingen. Med nya idéer 
och tekniker revolutionerar vi för närvarande vår 
bransch.

Hur menar du då?
Jürgen Thaler: Under de senaste decennierna 
har den grundläggande konstruktionen för 
fritidsfordon knappt förändrats alls. Men nu tar 
vi helt nya vägar.

Vilka åtgärder menar du då konkret?
Jürgen Thaler: Förutom innovativa lättvikts-
material för möblemang och unika fästtekniker 
med ultraljud är det främst vår FibreFrame som 
skriver historia.

Vad är det som är så speciellt med den här ramen?
Jürgen Thaler: Det är en ram som inte längre 
behöver möblerna som stabiliseringselement. 
Det gör oss mycket flexiblare än förr, både vad 
gäller design av bilens interiör som dess exte-
riör. Dessutom ger det banbrytande resultat 
vad gäller vikt och stabilitet. För att inte tala om 
funktionalitet. Med FibreFrame kan vi till exem-
pel integrera en stor baklucka, för att komma 
närmare naturen och bekvämt kunna transpor-
tera motorcyklar eller liknande.

Kan man redan få se detta live?
Jürgen Thaler: Jadå, både i TRAVELINO och i 
DESEO finns mycket av det framtidstänket med. 
Och var så säker: Vi arbetar för fullt med att 
revolutionera även husbilarna. Vi kommer slå er 
med häpnad.

KNAUS MISSIONTEC   14 | 15
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1. HÅLLBAR TVT-PÅBYGGNAD 3

Funktionell sandwich-konstruktion av aluminium 
och isolering (XPS eller EPS) med förstärkningar av 
polyuretan och helt limmad påbyggnadsstruktur gör 
hela fordonskonstruktionen stabilare, hållbarare och mer 
långlivad. Det är det som Top Value Technologie står för – 
kort och gott: TVT.

2. ROBUST OCH HÅLLFAST TAK AV 
GLASFIBERARMERAD PLAST 1

All glasfiberarmerad plast är inte likadan. Hållfastheten 
varierar beroende på hur hög glashalten är. För maximalt 
hagelskydd har vi valt en höghållfast variant med nästan 
tre gånger så hög glasfiberandel som den i standard 
glasfiberarmerad plast.

3. SUVERÄN UNDERRAM AV 
GLASFIBERARMERAD PLAST 2

För att skydda underramen från väder och vind, stenslag 
och liknande, lägger vi på ett tjockt, motståndskraftigt 
lager av glasfiberarmerad plast.

4. ISOLERANDE DUBBELGOLV 2

Dubbelgolvet ger dubbel isolering och värmer skönt  
även vid låga yttertemperaturer. Här läggs vatten-  
och värmeledningar så att de är skyddade mot frost  
och skador. 

5. ALKO TANDEM LÅGRAMS CHASSIS 2

Den låga tyngdpunkten och det extra vridstyva chassit 
ger utmärkta kör- och komfortegenskaper samt maximal 
körsäkerhet. En annan fördel: den låga chassihöjden 
möjliggör generös ståhöjd och stort lastutrymme trots 
kompakta mått.

1 För alla modeller
2 Beroende av modell 
3 Tillval

BÄSTA TEKNIK
FÖR DEN SKÖNASTE 
TIDEN PÅ ÅRET

Genomlastningsmöjlighet

för skidor.
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1. LÅNGLIVAD TVT+ PÅBYGGNAD 2

Det här är påbyggnadsteknik i absoluta lyxklass: Ett 
utvändigt hölje av slitstark aluminiumplåt, högkvalitativ 
XPS-isolering emellan och åter aluminiumplåt invändigt 
med väggbeklädnad av textil. Denna dubbelväggiga 
påbyggnad ökar vridstyvheten och ger maximal 
livslängd. Aluminiumplåten invändigt lagrar och fördelar 
värmen optimalt i din SUN I, så att ett mycket behagligt 
klimat uppstår. Och även när det gäller säkerhet har 
TVT+ påbyggnaden fördelar. Tack vare innerväggen 
av aluminium skapas trots glasfibertaket en så kallad 
faradays bur, som ger dig bästa möjliga skydd även vid 
mycket kraftig åska.

2. UTOMORDENTLIG ISOLERINGSVERKAN 2

Kombinationen av aluminium och XPS är bland det bästa 
man kan använda för ytterhöljet på en husbil. Därför är 
det knappast förvånande att sidoväggen kan jämföras 
med en vanlig husvägg när det gäller isoleringsverkan. 
Fördelen för dig: låg gasförbrukning på vintern och 
optimalt skydd mot värme på sommaren.

3. TEXTIL VÄGGBEKLÄDNAD 2

Den textila väggbeklädnaden har en behaglig mjuk 
yta och skapar inte bara en hemtrevlig atmosfär utan 
förbättrar också akustiken och värmelagringen.

4. OPTIMAL FUKTSÄKERHET 2

Lackerad aluminium och hydrofob XPS-isolering ger 
tillsammans en rötsäker sidovägg som tack vare 
åldersbeständiga material och hög vridstyvhet bidrar till 
fordonets långa livslängd. 

1 För alla modeller
2 Beroende av modell 3 Tillval

Vad är det viktigaste att tänka på när man konstruerar en 
husbil? Att du har glädje av din semesterföljeslagare i alla 
väder. Och det i många år. Därför utvecklade vi alu-XPS-alu-
påbyggnaden och döpte den till Top Value Technology+. 

Exklusivt för SUN I: vår extra högkvalitativa 
och långlivade TVT+ påbyggnad

KNAUS FORDONSDESIGN   18 | 19

Textil

XPS

Aluminiumplåt

PU-lister

Aluminiumplåt
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Ett väl genomtänkt koncept  
för din semesterglädje

En utmärkt husbil är en symbios av ett stort antal 
praktiska och högkvalitativa detaljer. För att ge dig en 
uppfattning om allt som finns i våra integrerade husbilar 
har vi här sammanställt några punkter.

1. AVLOPP VENTIL KAMERA 3 & 
EL. TÖMNINGSVENTIL 1

SUN I 3-axlarna kan valfritt utrustas med en spillvattenventilkamera 
för att förenkla fordonets placering över dräneringen. Standard 
elektrisk avloppsventil kan bekvämt drivas från hytten.

2. PRAKTISK AVSKÄRMNING FRAM 3

Vikbar plissé eller utdragbart isoleringsskydd. Elektriskt eller 
manuellt. Tack vare praktisk avskärmning fram kan nyfikna blickar, 
obehaglig kyla och bländande solstrålar stängas ute.

3. LUFTKANALER FÖRARHYTTSVÄRME1

I alla KNAUS integrerade husbilar har den främre delen av 
instrumentpanelen riktad uppvärmning. Det förhindrar inte bara 
imma och is på rutorna, utan den isolerade fronten fungerar 
därmed även som ytvärme. Det innebär att samma behagliga 
atmosfär råder i förarhytten som i hela fordonet.

4. EFFEKTIV FORDONSISOLERING 1

Optimal ljudkomfort under körning, bästa möjliga isolering vid 
stillastående. På särskilt utsatta ställen, exempelvis i hjulhus 
och motorrum, använder vi ett speciellt Highbury-material: 
expanderad polypropylen. Detta material har enastående ljud- och 
värmeisoleringsegenskaper och är extremt tåligt mot mekanisk 
påverkan.

5. PRAKTISK DUBBELGOLV 2

Förutom fördelarna när det gäller isolering finns det även en praktisk 
nytta med dubbelgolvet. Till exempel genomlastningsmöjlighet 
för skrymmande föremål, exempelvis skidor eller campingmöbler, 
samt många stuvfack för mindre artiklar. Särskilda höjdpunkter: 
stuvutrymmet under soffan kan nås bekvämt både inifrån och utifrån.

6. EXKLUSIVA 17‘‘ KNAUS ALUMINIUMFÄLGAR 3

Markant design med äkta KNAUS-DNA. Det präglar de nya 
lättmetallfälgarna som beroende på modellserien finns i svart med 
polerad framsida eller lackerade i titanmetallic.

7. HÖGKVALITATIV FORDONSGRAFIK1

Tidlös design blir meningslös om fordonet ser gammalt ut redan efter 
några år. Därför använder vi uteslutande högkvalitativ folie från 
kända leverantörer, som till exempel 3M, Avery och Oracal.

1 För alla modeller 2 Beroende av modell 3 Tillval

Svart med polerad 
framsida. Lackerad i 

titanmetallic.
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Bekymmersfritt resande, säker ankomst, 
avkopplande njutning

När det gäller våra husbilars utrustning lägger vi största värde på 
hög säkerhet och maximal handhavandekomfort. Från speciellt 
utvecklade vindrutetorkare och extra säkra dörrar i påbyggnaden  
till praktisk manövrering med en hand. 

1. DÖDA-VINKELN-VARNARE 3 
 

Vår Blind Spot Warner hjälper dig att hålla koll både 
bakåt och åt sidorna. Systemet ger dig den nödvändiga 
rundbilden, inte bara vid körning utan också vid 
manövrering. Ren säkerhet!

2. PRAKTISKT CENTRALLÅS 2,3 
 

För att du inte ska behöva låsa upp och låsa varenda 
lucka för sig monterar vi ett bekvämt centrallås för 
garagedörrarna och serviceluckorna. Allt säkras med en 
enda knapptryckning. Enklare blir det inte.

3. MAXIMAL SÄKERHET 1 
 

Våra stora panoramavindrutor ger i kombination med 
de perfekt inställbara GRAMMER-sätena och de stora 
sidorutorna maximal siktvinkel uppåt, nedåt och åt 
sidorna. När det gäller våra vindrutetorkare monterar 
vi inga universella lösningar utan förlitar oss endast 
på system som är särskilt anpassade efter vindrutans 
välvning för att ge optimal torkeffekt. Och sist men inte 
minst så förhindrar vår uppvärmda vindruta effektivt 
is- och imbildning. Alltså kort sagt: mer aktiv säkerhet 
för dig tack vare optimal överblick och bästa möjliga 
siktförhållanden.

4. METALLÅS I PÅBYGGNADENS DÖRRAR 1 
 

För att du och dina käraste ska kunna sova lugnt om 
nätterna monterar vi massiva stängningselement av 
höghållfast stål i dörrarna på våra påbyggnader.

5. LUCKOR MED ENHANDSMANÖVRERING 1 

 
Låsta men kan ändå manövreras med bara en hand. Hos 
oss finns det inga omständliga vridlås, utan vi satsar på 
maximal komfort. Dessutom gör dubbeltätningen att din 
semesterupplevelse inte påverkas av häftiga slagregn 
och vindbrus.

1 För alla modeller 
2 Beroende av modell  
3 Tillval
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UTRUSTNING 1. STYLE 2. STYLE PLUS 3. KOMFORT 4. PREMIUM 5. EXKLUSIV

Med fönster och mörkläggning -- --

Flerfunktionellt lås -- --

Tätning mot slagregn (dubbeltätning)

Automatiskt stängningssystem -- --

2 klädkrokar, fasta -- -- --

2 klädkrokar, fällbara -- --

Dörrspärr/öppningsbegränsare -- -- --

Paraplyställ -- -- --

Dolda gångjärn -- -- --

Flerfunktionell kasse -- -- --

Centrallås -- -- -- --

Coming-Home-belysning -- -- -- --

Vilka dörrvarianter som finns som standard och som tillval anges i översikten över modellserierna på sidan 5 och framåt.

Den extra breda 
instegsdörren på 
700 mm gör insteget 

ännu bekvämare.

Coming-Home-belysningen på 

KNAUS EXKLUSIV instegsdörr 

är en verklig höjdpu
nkt.

KNAUS flerfunktionella 

kasse är perfekt för
 små 

inköp mellan varven.

Högsta tänkbara säke
rhet tack 

vare flerfunktionellt
 lås.

På de fällbara klädkr
okarna har du 

alltid dina plagg til
l hands, just där 

du behöver dem som bäst.
Dubbeltätningen hålle

r 

väder och vind uta
nför.

KNAUS INSTEGSDÖRR   24 | 25

En bra start på semestern  
med KNAUS husbilar

Med våra fem olika instegsdörrar står hela världen 
öppen. För att hålla oönskat slagregn och andra 
vädertyper ute är alla instegsdörrar från KNAUS 
försedda med väderbeständig dubbeltätning. 
Varianterna KOMFORT, PREMIUM och EXKLUSIV är 
dessutom utrustade med ett mycket tystgående, 
automatiskt stängningssystem och kan, beroende 
på planlösning, levereras i ett extra brett utförande.

NEW



KNAUS SITTKOMFORT   26 | 27

200 mm sätesinställning i längdled tack vare extra långa skenor.

Optimal sittergonomi tack vare högkvalitativ stoppning och många inställningsmöjligheter.

Inställning av sätesdynan i dj
upled som 

standard och bekväma armstöd för 
maximal komfort.

Den aktiva 
ventilationen är 
standard och ser till att du slipper svettas.

Smal konsoldesign ger ö
kat 

benutrymme i vridområdet. 

Behaglig värme redan 

efter kort tid tack 
vare 

sätesvärme (tillval).

Det pneumatiska svankstödet (Super-Luxury) avlastar ländryggen och ger utmärkt sittkomfort.

SÄTESUTRUSTNING LUXURY SUPER-LUXURY

Inställning i längdled 200 mm

Inställning av ryggstödslutning

Inställning av säteslutning -6° till +10°

Inställning av sätesdynan i djupled

Aktiv sätesklimatisering med ventilation enstegs

Integrerat 3-punktssäkerhetsbälte

Bältesspännare

Boendemiljö med tygklädsel

Frigöring av ryggstödet på kardantunnelsidan

Armstöd med inställbar lutning och fällbara,  
vadderade 60 mm breda

Vridinställning med utlösning på sätet

Mekanisk höjdinställning 100 mm --

Pneumatisk höjdinställning 100 mm  
i steg om 10 mm med automatisk  
viktinställning och fjädring. 

--

Pneumatisk dämparinställning 9-stegs --

Pneumatiskt svankstöd --

Sätesvärme 2-stegs --

Kompressor --

 Standardutrustning  Med förbehåll för tekniska ändringar.

Sjunk ner på våra bekväma och lyxiga 
GRAMMER-säten

Till en bra resa hör att man kommer fram avspänd. För att du ska vara 
på gott humör och kunna stiga ur avslappnad även efter många hundra 
kilometer monterar vi de utomordentliga GRAMMER-Luxury-sätena som 
standard i våra helintegrerade husbilar. För ännu mer komfort finns som 
tillval Super-Luxury-varianten.

Mer information finns på www.knaus.com/grammer

LGA
Nürnberg

ERGONOMIE

Valid for GRAMMER driver seats of the MSG 90.6 series

GEPRÜFT

ERGONOMICS 
APPROVED
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UNIK SERVICEBOX
 

1.  Påfyllning av färskvattentank

2.  Rengöringsöppning för färsk- och 
gråvattentank

3. Tappkranar för färsk- och gråvatten

4.  Ledningsgenomföring 
För att kabeln ska kunna dras snyggt finns det en avtätad 
kabelgenomföring in i ServiceBoxen underifrån.

5.  Tankuppvärming 
Här sköter du strängspärren för vattentankarnas 
varmluftsförsörjning med ett enkelt handgrepp.

6. Strömanslutningar

7.  Frostskydd 
Vid kalla temperaturer aktiveras frostskyddet och för att undvika 
frostskador tappas vattnet ut ur vattenledningar och beredaren.

Vår dubbelgolv-
ServiceBox 

innehåller dess
utom tekniken för 

strömförsörjningen.

Anslutning, påfyllning, tömning:  
Vår servicebox klarar allt

På många husbilar är strömanslutningar, tappkranar 
och färskvattentank placerade på olika ställen, men vi 
har valt att placera all försörjningsteknik tillsammans. 
I alla KNAUS husbilar är den praktiska serviceboxen 
inbyggd och alla viktiga funktioner och anslutningar 
samlade centralt, på ett ställe. För maximal 
användarkomfort.

KNAUS SERVICEBOX   28 | 29

FÖRSÖRJNINGSTEKNIK

För att en husbil ska kunna erbjuda samma 
komfort som hemma, krävs en del av 
försörjningstekniken. På vårt exempelfordon 
SUN I placeras denna företrädesvis i 
dubbelgolvet. Det ger hela installationen ett 
extra frostskydd och öppningarna i golvet är 
lätta att komma åt. 

A. Servicebox

B. Färskvattentank

C. Gråvattentank

D. Batterier

E. Gasflaskor

2

A

B

C

D

E
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KNAUS INTERIÖR KVALITET   30 | 31

1. UTOMORDENTLIGA EVOPORE-
MADRASSER 1

30 % lättare och 40 % lägre reducering av hårdhet 
än jämförbara kallskummadrasser. Även om 
madrassen bara används på ena sidan bildas inga 
gropar. 5-zons EvoPore-madrasserna kommer inte 
endast skämma bort dig med sin höga sovkomfort, 
de kommer också övertyga dig med sin långa 
livslängd. 

2. DIMBAR TRIVSELBELYSNING 3

Takskåp, stuvfack, arbetsplatta, överskåp, baldakin 
– överallt där stämningsfullt ljus gör semestern 
skönare använder vi vår påkostade, integrerade och 
dimbara stämningsbelysning. 

3. MAGNETFALLÅS 2

Det högkvalitativa magnetfallåset gör att dörren 
till badrummet kan användas på flera sätt, och att 
den stängs mjukt och nästan ljudlöst.

4. HÖG MATERIALKVALITET 1

Material med hög kvalitet är en förutsättning för 
maximal livslängd. Därför använder vi till exempel 
massiva galler av gjutjärn, reptåliga vaskar av rostfritt 
stål, metallhandtag av hög kvalitet med mera.

5. NAVIGERING MED CAMPING-
PROGRAM 3

Till en vilsam semester hör även en trevlig körning 
utan stress. Det fixar vårt nya navigeringssystem 
från Pioneer. Med intuitiv Multi-Touch-manövrering, 
kartor för 44 länder i Europa, DAB+-mottagare, 
Apple CarPlay, Android Auto, Parrot Bluetooth 
handsfree-utrustning och optimalt ljud tack vare en 
13-bands equalizer har du allt man kan önska från ett 
modernt multimedia navigeringssystem. Inklusive 3 
års kostnadsfria kartuppdateringar.

1 För alla modeller
2 Beroende av modell 
3 Tillval

Att skapa en bostad med badrum, sovrum, bodel och 
kök i kompakta mått som passar för vägarna är en sak. 
Men för att förvandla bodelen till ditt älsklingsställe 
gäller att ta fram intelligenta detaljlösningar, som 
dimbar trivselbelysning.

EN INREDNING 
SOM IMPONERAR
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KNAUS MÖBELMANG   32 | 33

Vi bygger inga luftslott, utan möbler som 
skapar ett gott inomhusklimat

Kraven på möblemanget i våra husbilar är enormt höga. 
Det räcker inte bara med påkostad design och generösa 
förvaringsutrymmen. Lång livslängd, intelligenta 
konstruktioner och teknik som imponerar ett helt liv - det 
är våra måttstockar. 1. MASSIV ALUMINIUMPROFIL 1

Möblerna är en viktig del av stabiliteten för hela 
påbyggnaden. Därför använder vi tåliga aluminiumprofiler 
för våra möbler. De är stabilare än profiler av massivt trä 
och betydligt lättare.

2. HÖGVÄRDIGA SOFT-CLOSE-LUCKOR 1

Inga slag, inget dunkande och inget efterstängande. Tack 
vare de högkvalitativa gångjärnen stängs soft-close-
luckorna mjukt, utan att du behöver ta i.

3. SOLID PLUGGTEKNIK 1

Våra möbler monteras som standard med en avancerad 
pluggteknik. Det ger en hög passnoggrannhet och ett 
märkbart stabilare möblemang som du kommer ha glädje 
av under många år.

4. REPTÅLIGA YTOR AV HÖGTRYCKSLAMINAT 1

Högtryckslaminat är ett material som passar perfekt för 
ytor som utsätts för hög belastning, till exempel i kök. 
Flerskiktskonstruktionen tillverkas under mycket högt 
tryck och förseglas med ett synnerligen slitstarkt täcklager. 
Det gör våra arbetsytor och bord extra reptåliga. 

5. FULLT UTDRAGBARA, STABILA LÅDOR MED 
SOFT-CLOSEI 1

När det gäller våra utdragbara lådor samarbetar vi med 
GRASS, som tillverkar möbler av högsta kvalitet. Det 
kommer du att märka. Eftersom lådorna är helt utdragbara 
kan du enkelt plocka i och ur dem. De löper rakt och stängs 
mjukt – under hela fordonets livslängd och förmodligen 
längre än så.

1 För alla modeller 2 Beroende av modell  3 Tillval

EXKLUSIV INTEGRERAD 
INREDNING 2

Luftcirkulation är en viktig 
förutsättning för ett angenämt och 
gott inomhusklimat.

Takskåp: 
De är särskilt stabilt konstruerade 
och monteras en bit från 
väggen. Resultatet: luften kan 
cirkulera obehindrat bakom dem, 
kondensvatten bildas inte i skåpen 
och dina kläder förblir torra och 
fräscha.

Köksenhet: 
Alla möbler har ventilation baktill 
så att uppvärmningen kan fungera 
optimalt. Den öppna konstruktionen 
för bakre ventilation ger perfekt 
cirkulation för varmluften och en 
behaglig värme i fordonet.
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TEKNIK I DINA 
HÄNDER
Med smart CI är centralstyrningen av de tekniska enheterna särskilt 
enkel och användarvänlig. Vår manöverpanel med 4,3-tums kapacitiv 
pekskärm är det bekvämaste och lättaste sättet att styra samtliga 
funktioner i fordonet centralt. Precis som en smartphone kan den styras 
intuitivt genom beröring av bildskärmen.

KNAUS SMART CI   34 | 35

1. STARTSKÄRM ÖVERSIKT 

Här ser du all viktig fordonsinformation med en snabb 
blick. Genom att trycka lätt på de enskilda områderna får 
du detaljerade inställningsmöjligheter.

2. FLERZONS AUTOMATISK 
LUFTKONDITIONERING 

Beroende på utrustningsomfattning kan flera 
klimatzoner styras här. Du väljer önskad temperatur 
och automatiken reglerar uppvärmningen eller 
luftkonditioneringen efter omgivningsförhållandena.

3. NIVÅINDIKERING VATTENTANKAR 

Här ser du med en snabb blick hur mycket som finns 
i fordonets tankar. Dessutom hjälper dig aggregatet 
akustiskt vid påfyllning av färskvattentanken. 

4. BELYSNINGSSTYRNING I HELA 
FORDONET 

Vill du dimma huvudbelysningen i boendedelen, 
stänga av belysningen i badrummet och samtidigt 
vrida upp stämningsbelysningen i sovrummet? Via 
manöverpanelen kan du skapa en behaglig ljusstämning 
och hemtrevlig atmosfär i varje hörn av din KNAUS.

5. DETALJERAD BATTERIÖVERVAKNING 

Här kan du övervaka laddningsnivån i fordonets 
batterier. I kombination med en batterisensor (standard 
vid batteri i påbyggnaden) kan du hämta utförligare 
information.

6. PRAKTISK AVSKÄRMNING FRAM 

Via inställningsmenyn för avskärmningen fram (tillval) 
kan du välja bland fördefinierade lägen och med en 
knapptryckning köra ut skyddet till önskad position.

Och det är inte på långa vägar alla funktioner. 
Självklart kan du även styra uppvärmning och 
luftkonditionering manuellt, aktivera ALDE Booster i 
fördefinierade delar av fordonet eller visa inom- och 
utomhustemperatur samt klockslag och datum. 

Med Home-knappen kom
mer du 

direkt tillbaka 
till huvudmenyn.

Här hittar du 
systemets utökade 

funktioner.

Praktisk huvud
strömbrytare.

MOGEN TEKNIK 

Systemet KNAUS smartCI har använts hos 
oss sedan det introducerades i SUN TI 2014 
och har hela tiden vidareutvecklats och 
förfinats. För oss var två saker särskilt viktiga 
redan från början: systemet ska å ena sidan 
vara underhålls- och reparationsvänligt, å 
andra sidan måste t.ex. ljusomkopplare eller 
uppvärmningens manöverpanel fortsätta 
att fungera även om smart CI-systemet är ur 
funktion. 

A.  Manöverpanel

B.  Digital fördelardosa som kan 
kopplas 

C.  Ljusstyrningsmodul med 8  
digitala utgångar

D.  KNAUS ConnectBox (tillval)
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KNAUS KÖKSVARIANTER   36 | 37

VINKELKÖK

LÄNGSGÅENDE KÖK

1.  Utbyggbar arbetsyta. Den 
fällbara och stabila extraplattan 
ger i en handvändning mer plats 
när du lagar mat. 

2.  Lådor med soft-close. Tack vare 
fullutdragsskenor kan proviant och 
porslin nås smidigt.

1.  Rymlig L-form. I vinkelköket hittar  
du köksdelen bakom dinetten. På 
så vis kan diskho och spis placeras i 
hörnen. Det ger extra stor arbetsyta.

2.  Stort kylskåp. 190 liters volym 
innebär tillräckligt med plats för  
all proviant.

SMAKFULLA 
KÖKSVARIANTER 
Ett kök ska tåla mycket och det ställs höga krav på det. Hållbara 
arbetsytor, högkvalitativa apparater och ett genomtänkt koncept 
med korta avstånd och rikligt med förvaringsutrymme hör till 
standardutrustningen i alla KNAUS kök.

KOMPAKTKÖK

1.  Integrerat kylskåp. Kylskåpet är 
integrerat direkt i köksdelen och 
har en volym på hela 108 liter.

2.  Extradjup vask. Tack  
vare den djupa insatsen  
kan till och med höga kastruller 
rengöras bekvämt.

VAN I 550 MD (bild ungefärlig)
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SUN I 900 LEG

1

2

KNAUS SÄNGVARIANTER   38 | 39

ENKELSÄNGAR

1.  Generösa sängmått. Beroende på planlösning är 
enkelsängarna upp till 201 cm långa och knappt 
90 cm breda.

2.  Förvaringsutrymme och dubbelsäng. Under 
sängarna finns extra förvaringsutrymme. Tack 
vare de passformade dynorna kan enkelsängen 
i en handvändning förvandlas till en bekväm 
dubbelsäng, mer än 200 cm bred (tillval).

UPPTÄCK 
VÅRA SÄNG 
VARIANTER

upp till 201 cm längd

upp till 86 cm bredd

Förvaringsutrym
met är 

här optimalt placerat 

under enkelsäng
arna.Passformade dynor förvan

dlar 

enkelsängarna till
 en stor sovplats

.

Ultra-bekväma 5-zoner EvoPore-

madrasser anpassar
 sig till din luta

nde 

position och är o
ckså valfritt med 

WaterGel överlag upp ti
ll 50 mm tjock.

Att resa är att uppleva och koppla av. För att du ska vara utvilad när 
du kommer fram och ha energi kvar till upplevelser erbjuder vi olika 
sängvarianter att välja mellan: Från utbyggbara enkelsängar till 
generösa sovplatser. Hur vill du sova?
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upp till 212 cm längd
upp till 200 cm längd

upp till 150 cm bredd

upp till 153 cm bredd

KNAUS SÄNGVARIANTER   40  | 41

Fantastiska nätter  
för alla smaker 

Önskar du dig en dubbelsäng med bekväm liggyta och tillträde från båda 
sidor? Eller kanske hellre maximalt nyttjande av utrymmet. Vare sig det är 
en Queen size-säng eller tvärställd säng, i båda varianter kommer du med 
all säkerhet att sova utmärkt tack vare 5-zons EvoPore-madrasserna.

1.  Optimal för långa sömntutor. 
De tvärställda sängarna är upp till 
212 cm långa och 150 cm breda.

2.  Perfekt integrerat. Den 
tvärställda sängen är platssnål 
och frigör därigenom mer boyta.

TVÄRSTÄLLD SÄNG1.  Rymlig förvaring. Här finns 
ett eget klädskåp på var sida 
om sängen.

2.  Central plats. Genom 
placeringen i mitten har man 
tillträde till Queen size-
sängen på båda sidor.

QUEEN SIZE-SÄNG
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upp till 212 cm längd

upp till 123 cm bredd

upp till 200 cm längd

upp till 150 cm bredd

KNAUS SÄNGVARIANTER   42  | 43

På dagen körs lyftsän
gen 

helt enkelt upp och
 lämnar 

utrymmet fritt för 

maximal boendekomfort.

1.  Variabelt och bekvämt. Sänk 
bara ner bordet, lägg i dynan och 
vips så har du en extra sovplats.

2.  Stabilt lyftbord. Bordet utgör 
basen för gästsängen och är 
därför stabilt utformat.

1.  Enkel att fälla ner. Lyftsängarna kan 
sänkas extra långt ner för att den ska 
vara lätt att ta sig i utan stege. 

2.  Platsbesparande. När sängen  
inte används har du bekväm  
ståhöjd i bodelen.

GÄSTSÄNG

En semestervåning med  
bekvämt gästrum

Reser du med dina barn eller barnbarn? Eller vill du gärna ha extra 
sovutrymme avskilt för spontana besökare? Inga problem! Med 
våra lyftsängar för två eller vår gästsäng för en person går det att 
ordna upp till 5 sovplatser utan problem.

UPPFÄLLBAR SÄNG
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SUN I 700 LG

SUN I 700 LG

KNAUS BADRUMSVARIANTER   44 | 45

BADRUMUPPLEV VÅRA BAD-
RUMSVARIANTER 

Ett plus för privats
fären: Toaletten 

finns i ett separat 
rum.

1.  Vridbar toalett. Maximerar varje 
centimeter och rörelsefriheten i 
badrummet.

2.  Mer duschutrymme. Badrummet har 
plats för en extra stor dusch med gott 
om avställningsytor för hygienartiklar.

3.  Elegant design. Den exklusiva 
stendekoren passar perfekt till 
helhetskonceptet.

Dörren till badrummet

fungerar samtidigt som rumsdelare 

och ger ett extra rym
ligt bad. 

KNAUS badrumsvarianter är stilfulla, genomtänkta och rymliga. Vi 
lägger under designfasen stort värde på vacker formgivning, skön 
atmosfär och att badrummet ska erbjuda så mycket plats som möjligt. 



1

1

2
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VAN I 650 MEG SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG
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1.  Flexibelt utrymme.  
I komfortbadrummet ger den ena 
sidan av den svängbara väggen en 
särskilt hög komfort tack vare den 
rymliga duschkabinen.

2.  Mer rörelsefrihet. På andra sidan 
av svängväggen sitter tvättfatet. Så 
du har alltid tillgång till det rum du 
behöver just för tillfället.

KOMFORTBADRUM

1.  Högkvalitativ glasduschkabin. 
Duschen i vårt lyxbadrum utmärks av 
det generösa utrymmet, de många 
avställningsytorna och det integrerade 
takfönstret.

2.  Rumsindelning efter behov. 
Tack vare den intelligenta 
dörrkonstruktionen med högkvalitativt 
magnetfallås kan du separera 
toalettutrymmet eller avdela hela 
badrummet.

3.  Fullvärdigt spegelskåp. Här 
får du ledigt plats med alla dina 
hygienartiklar. Belysningen är snyggt 
integrerad i spegeln.

LYXBADRUM
Hitta din alldeles egna 
personliga oas för välbefinnande

Hela fondväggen kan 
vridas åt 

sidan för att ge pla
ts åt en rymlig 

duschkabin.

Vill du ha en kompakt planlösning och ett rymligt bad? Eller 
lägger du större vikt på rörelsefrihet? Utforska våra många 
badrumsmöjligheter. Där finns något för alla.

KNAUS BADRUMSVARIANTER   46 | 47



NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

är det lättaste 

fordonet i sin klass.

med sin Frame-

optik ser extra 

dynamisk ut.

med endast 2,20 m 

bredd även får plats  

på smala gator.

Dynamisk linjeföring o
ch 

progressivt form
språk ger ett 

imponerande utse
ende.

Optimal sikt och 

behagligt ljus tack 
vare 

LED-halvljus (tillval).

På insidan av 

instegsdörren K
NAUS 

STYLE sitter ett 

praktiskt avfalls
kärl och 

två klädkrokar.

För maximal handhavandekomfort finns 

alla viktiga ans
lutningar och a

vlopp samlade 

centralt i ServiceBoxen  

(fler detaljer p
å sidorna 28-29).

Enastående aluminiumunderrede för 

maximal livslängd.



VAN I 550 MD

VAN I 600 MG

VAN I 650 MEG

276 cm

220 cm

Dessa planlösningar är ett 
riktigt bra kap. För sin resa till 
Skottland har Marie och Anton 
fångat en 600 MG med 680 kilos 
lastvikt för deras utrustning.

Bekväma enkelsängar som
 kan 

utökas till en du
bbelsäng.

Rymligt komfortbadrum  
med vridbar vägg.

Ultrakompakt planlösning med 4 sovplatser.

VAN I ÖVERSIKT

     

Planlösningar: 3

Tillåten totalvikt: 3500 kg

Bakre garage (max): 80 x 110 cm

Mer på www.knaus.se  

4-5 4 3,5

Vad som gör High-Strength-

glasfibertaket så spe
ciellt kan 

du se på sidan 17.Formdelar av ABS-

PMMA-plast ger den 

dynamiska Frame-optiken 

hos VAN-modellserien.

Standardmonterade ramfönster 

minskar vindbruset, ä
r extra säkra 

och samtidigt mycket snygga.

från 596 till 700 cm

VAN I HÖJDPUNKTER & VARIANTER   50 | 51



VAN I 600 MG

God smak hör naturligtvis till. 
Både när det gäller den stilfulla 
interiören och Antons fångst 
som just nu fräser på grillen. 
Marie gläds åt båda.

VAN I BO & LEVA   52 | 53



21 VAN I 650 MEG VAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG

Imponerande vy
er }

LOUNGE ÖVERSIKT

550 MD Sittbänk

600 MG Sittbänk med sidosäte

650 MEG Sittbänk

1.  Utomordentliga GRAMMER-
säten. Tack vare ett stort antal 
inställningsmöjligheter och en 
aktiv sätesventilation kan du lugnt 
ge dig ut även på långa sträckor. 
(Standard)

2.  Utvridbart bord. Beroende på 
hur mycket plats du behöver kan 
bordet anpassas efter  
dina behov. 

Fler detaljer kring 
GRAMMER Luxury- och 

Super Luxury-sätena 
hittar 

du på sidan 26-27.

Praktiska LED-Touch-
spottar för optimal 
handhavandekomfort.

Bordskanten a
v äkta trä 

bidrar till de
n synnerligen

 

hemtrevliga atm
osfären.

USB-uttag 
(standard).
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Saftiga läckerbitar 
från grillen och köket. 
Och det bästa är: Tack 
vare den mycket stabila 
och lätthanterliga 
förlängningen av 
arbetsytan finns det 
tillräckligt med plats för 
extra många godsaker.

LÄNGSGÅENDE KÖK VAN I 650 MEG

1.  Rymligt kylskåp. Kylskåpet på  
145 l med frysfack har gott om 
plats för din proviant.

2.  Köksvariant 550 MD. Även 
kompaktköket i VAN I är 
naturligtvis fullvärdigt utrustat.

3.  Robusta HPL-ytor. Efter många 
resor ser VAN I fortfarande 
fantastisk ut.

Soft-Close-lådorn
a med högkval

itativa 

fullutdrags
skenor från

 GRASS är prak
tiska 

och har ex
tremt lång livs

längd.

Överskåp med soft-
close och automatisk 
låsning för maximal 

användarkomfort.

TRUMA i-Net-system: styr fordonets 

uppvärmning och många andra funktione
r bekvämt 

via smartphone och surfpl
atta.

Vad som är speciellt med 
HPL-arbetsplattan kan  

du se på sidan 33.

LÄNGSGÅENDE KÖK VAN I 650 MEG

LÄNGSGÅENDE KÖK VAN I 600 ME

KOMPAKTKÖK VAN I 550 MD

Praktisk förlängning 
av arbetsytan med 
enhandsfattning.

KÖK ÖVERSIKT

550 MD Kompakt kök

600 MEG Längsgående kök  

650 MEG Längsgående kök

Du hittar mer information om 
våra kök på sidorna 36–37.
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201 X 81 cm

189 X 81 cm

Bekväm för sömn? I den 
mysiga sängen bak skulle Marie 
lätt kunna tillbringa hela dagen 
och försjunka i sina böcker med 
en kopp te.

ENKELSÄNGAR VAN I 650 MEG ENKELSÄNGAR VAN I 650 MEG

LYFTSÄNG VAN I 650 MEG1.  Klädskåp som kan utnyttjas 
optimalt. Lättåtkomliga tack vare 
stor skåpsdörr och försedda med 
praktiska förvaringsmöjligheter 
samt klädstång.

2.  Utbyggbara enkelsängar. Dra bara 
ut ribbotten och lägg i dynor. Vips 
så har du gjort en dubbelsäng av 
enkelsängarna.

3.  Uppfällbar säng av högsta 
kvalitet. Tack vare en EvoPore-
madrass sover man här lika bra som 
i de fasta sängarna.

Gastrycksfjädern håller 
upp luckan, så att du 
slipper göra det.

Mycket lätt att kom
ma i  

tack vare extra lå
ga stödpunkter.

Utmärkt sömn garanteras 

även i VAN I av de 

enastående EvoPore-

madrasserna. Läs
 mer om 

vad som gör dem så speciella 

på sidan 30.

Påkostad bearbetning av ytor och 
högkvalitativa material ger en 

hemtrevlig atmosfär.

 Vår gästsängsvariant hittar du på sidan 42.

SÄNG ÖVERSIKT

550 MD     4   
600 MG     4    
650 MEG     5  

Du hittar mer information om våra sängar  
på sidorna 38–43.  Enkelsängar  Tvärställd säng  Uppfällbar säng

ENKELSÄNGAR VAN I 650 MEG
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1 2 VAN I 650 MEGVAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG

1.  Rymligt komfortbadrum.  
I utgångstillståndet erbjuder VAN 
I stor rörelsefrihet och gott om 
förvaringsmöjligheter.

2.  Stor duschkabin. Om den vridbara 
väggen vrids åt sidan skapas ett 
rejält duschutrymme med allt som 
hör därtill. Samtidigt förblir spegel, 
tvättfat och toalett torra.

Till vänster duschkab
in, till höger badrum

: Med 

den vridbara väggen
 skapas två rum av ett.

Ett användbart 
badrum. Den som vill 
se vårdad ut behöver ett 
komfortbadrum. Det är 
Anton helt övertygad 
om. I de rymliga 
stuvfacken har han plats 
för allt som behövs för 
en snygg rakning.

BADRUM ÖVERSIKT

550 MD Komfortbadrum

600 MG Komfortbadrum

650 MEG Komfortbadrum

Du hittar mer information på 
sidorna 44-47.

Komfortbadrum
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NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

Gott om stuvutrymme tack vare 

extra fack i dub
belgolvet.

Tack vare glasfibe
runderredet 

är påbyggnaden
 väl skyddad 

mot omgivningens påve
rkan.

tack vare dubbelgolv 

är synnerligen 

vinterduglig.

ger ett oslagbart 

pris-prestanda-

förhållande.

har sovplatser för upp  

upp till 5 personer  

ombord.

Extra lättåtkomliga 
gasflaskor för  

maximal komfort. 

Den nya instegsd
örren KNAUS 

PREMIUM har mycket att 

erbjuda, som exempelvis 

fönster av rikti
gt glas och 

automatiskt stängning
ssystem. 

Läs mer på sidorna 2
4-25.

Det omfångsrika styling
paketet gör SKY I ännu 

attraktivare. Här ingår bland a
nnat KNAUS 

exklusiva 17 " alu
miniumfälgar och påkos

tade 

kromdetaljer.



SKY I 650 LEG

SKY I 700 LEG

SKY I 700 LX

SKY I 700 LG

294 cm

234 cm

Det finns så mycket att upptäcka 
bland dessa planlösningar. Marie 
och Anton är så entusiastiska. Genom 
den enorma panoramafronten på SKY 
I 700 LEG känns det som om varje 
fascinerande detalj av den branta 
irländska kusten är inom räckhåll.

Patenterat 3D-badrum.

Lyxig Queen size-säng,  
som tillval med elektrisk 
höjdinställning.

Extra generös rymdkänsla 
tack vare platsbesparande 
tvärställd säng.

SKY I ÖVERSIKT

       

Planlösningar: 4

Tillåten totalvikt: 3.500 kg

Bakre garage (max): 100 X 120 cm

Mer på www.knaus.se 

4-6 4 3,5

från 694 till 748 cm

Ytterluckor med enhandsmanövrering och 

som tillval centrallås för utomordentlig 

handhavandekomfort.Mindre vindbrus, mer 
säkerhet och ett snyggt 
utseende tack vare 
standardmonterade 
ramfönster från Seitz.

Den högkvalitativa XPS-
isoleringen skyddar optimalt 

mot värme och kyla.

ServiceBoxen ger maximal 
användarvänlighet: Exakt hur får du 

veta på sidorna 28-29.
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De exklusiva bakl
jusen 

KNAUS CATEYE evolution 

förhöjer både u
tseendet och 

trafiksäkerheten
.

Med praktisk sittbänk 
längs sidan.

NEW



SKY I 700 LEG

Här är varje ögonblick en vinst. Vare 
sig det gäller gemensamt kortspel eller 
kartläsning inför nästa rutt, i SKY I har 
Marie och Anton turen på sin sida hela 
tiden.

SKY I BO & LEVA   66 | 67



1

3

2SKY I 700 LEG SKY I 700 LEG

SKY I 700 LEG

SKY I 700 LEG

32 "

Nya synvinklar 
som imponerar }

1.  Nedsänkbar 32-tums LED-TV. TV-
apparaten har många anslutningsmöjligheter 
och försvinner bakom soffan så att den inte 
stör när den inte används.

2.  Högkvalitativ plissé för vindrutan.  
Skyddar din privata sfär och kan  
kompletteras med elektrisk drivning för ännu 
mer handhavandekomfort.

3.  KNAUS smart CI. På 4,3-tums pekskärmen 
kan du intuitivt sköta många funktioner, 
såsom belysning, luftkonditionering 
och uppvärmning, samt kontrollera t.ex. 
batteriernas laddningsnivå. Beroende på 
utrustning kan manövrering med  
smart CI-systemet till och med ske via  
smartphone och surfplatta.

Allt vad KNAUS smart CI-systemet  

mer har att erbjuda kan du
 se på sidan 34.

Finns som tillval även med 

elektriskt utdragbar
t skydd, för 

ännu bättre isolerin
g av interiören.

LOUNGE ÖVERSIKT

650 LEG L-soffa

700 LEG L-soffa med sidosäte

700 LG L-soffa med sidosäte

650 LX L-soffa med sidosäte

Unik utblick 

tack vare sto
r 

panorama- 
vindruta. 

Pärlemorsdekor med korsslipning för en exklusiv atmosfär.

Allt om de standardmonterade 

GRAMMER-sätena hittar  

på sidorna 26-27.
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3SKY I 700 LEG

SKY I 700 LEG SKY I 700 LEG

VINKELKÖK SKY I 700 LEG

KÖK ÖVERSIKT

650 LEG Längsgående kök

700 LEG Vinkelkök  

700 LG Vinkelkök

700 LX Vinkelkök

Du hittar mer information om 
våra kök på sidorna 36-37.

Köksfondväggen är 
lätt att rengöra och 
smälter in perfekt 

i den snygga 
möbeldesignen.

Varför HPL-ytorna är extra reptåliga 
kan du läsa om på sidan 32.

Som tillval hittar du 

här en ugn för piz
za, 

lasagne och annat.

Soft-Close-överskå
p som går 

i lås autom
atiskt ger h

ögsta 

handhavand
ekomfort.

Nytt från köksön. I 
det fullutrustade köket 
får Marie riktig lust att 
experimentera och lagar 
en rad olika irländska 
nationalrätter: från Irish 
Stew till Colcannon.

1.  Rymligt kylskåp på 145 liter. Om  
det kombineras med TRUMA Mono/
DuoControl CS kan det även drivas med  
gas under körning.

 2.  Praktisk stämningsbelysning. Skapar 
inte bara en mysig ljusstämning utan lyser 
även upp de utdragbara lådorna så att du 
snabbare hittar det du söker.

3.  Stadig spis med 3 lågor. På det flerdelade 
gjutjärnsgallret kan tre kastruller eller  
pannor stå stadigt samtidigt. 

SKY I LAGA MAT & NJUTA   70 | 71



1 2

3

201 x 78 cm

195 x 78 cm

Några får behöver inte räknas.  
I de generösa komfortsängarna kan 
Marie och Anton enkelt koppla av 
och samla krafter inför kommande 
upptäcktsfärder.

1.  Rymliga klädskåp. Lättåtkomliga tack vare 
stor skåpsdörr. Försedda med praktiska 
förvaringsmöjligheter samt klädstång.

2.  Planlösningsvariant tvärställd säng. Den 
tvärställda sängen utnyttjar det befintliga 
utrymmet perfekt och ger en generös 
rymdkänsla.

3.  Fullvärdig lyftsäng. Med ribbotten och 
högkvalitativ EvoPore-madrass garanterar 
även lyftsängen bästa möjliga sömn.

Garanterar skön sö
mn: Vad som gör 

EvoPore-madrasserna så spe
ciella kan 

du läsa om på sidan 30. 

En gastrycksfjäder håller automatiskt utrymmet öppet. 

ENKELSÄNGAR SKY I 700 LEG TVÄRSTÄLLD SÄNG SKY I 700 LG

LYFTSÄNG SKY I 700 LEG

 Våra båda gästsängsvarianter hittar du på sidan 42.

Panoramatakfönster (tillval)

 Enkelsängar  Tvärställd säng  Queen size-säng  Uppfällbar säng

SÄNG ÖVERSIKT

650 LEG     4  
700 LEG     6   
700 LG     6    
700 LX     6   

Du hittar mer information om våra sängar 
på sidorna 38–43.

Tidskriftshållare, läslampor 

och dagsljus: även lyftsä
ngen 

bjuder på rikligt med 
komfort.

ENKELSÄNGAR SKY I 700 LEG
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2 SKY I 700 LEG

BADRUM SKY I 700 LEG

Uppfräschning för två. 
Medan Anton duschar  
kan Marie sminka  
sig bekvämt i det  
rymliga 3D-badrummet 
och kanske efterlämna  
ett litet meddelande  
till sin käraste.

Komfortbadrum

Badrum

BADRUM  ÖVERSIKT

650 LEG Komfortbadrum

700 LEG Badrum

700 LG Badrum

700 LX Badrum

Du hittar mer information på 
sidorna 44-47.

1.  Patenterat 3D-badrum. 
Badrummet utnyttjar skickligt 
passagen till sängen så att ett 
rymligt badrum skapas med extra 
stor rörelsefrihet.

2.  Praktisk sminkduksbehållare. 
Slut med askar och förpackningar 
strödda överallt. Sminkdukarna har 
en fast plats.

Tvättstället i ett s
tycke  

är extra lättskött
 och har en 

generös avställning
syta.Och här går  

dörren i lås.

Och här går dörren
 i lås.

Sidoväggen i 3D-badrummet är utdragbar och 
ger på så vis ännu större rörelsefrihet.

BADRUM SKY I 700 LEG
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NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

tack vare dubbelgolv 

imponerar även på 

vintersemestern. 

har en extra solid  

alu-XPS-alu-

påbyggnad.

är en riktig design-

höjdpunkt. Både in- 

och utvändigt.

Extra stuvutrymme och 
maximal vinterduglighet tack 

vare dubbelgolv.

Backkameran är perfekt 
integrerad i takkanten.

2-axlig

Extravagant design för ett 
starkt utseende.

Som tillval kan ytterbackspeglarna 
förses 

med döda vinkel-varnare som ger dig 
bästa sikt åt alla håll.

NEW



SUN I 700 LEG

SUN I 700 LX

SUN I 700 LG

294 cm

234 cm

744 cm

SUN I (2-AXLIG) ÖVERSIKT

       

Planlösningar: 4

Tillåten totalvikt: 4.000

Bakre garage (max): 80 - 100 X 120 cm

Mer på www.knaus.se 

4-6 4
Två resande, två axlar, fyra 
planlösningar. En kombination 
som Marie och Anton gillar 
skarpt. För sin resa genom de 
franska vingårdarna har de valt 
en 700 LX.

”Utrusta alltid ditt fordon med KNAUS 
Connect-systemet. Då kan du även styra 
manöverpanelens samtliga funktioner bekvämt 
från en smartphone eller surfplatta.  
En riktig komfortvinst.”

Jürgen Thaler, produktchef
KNAUS Husbilar & Husvagnar

Mitt tips

SUN I (2-AXLIG) HÖJDPUNKTER & VARIANTER   78 | 79

Ytterluckor med enhandsmanövrering 

och som tillval centrallås ger 
utomordentlig handhavandekomfort. Isolerade sidorutor ingår i 

standardutrustningen. Dagsljuset belyser de dynamiska 
linjerna på framsidan och den 

valfria LED-halvljuset garanterar 
optimal synlighet.

Nu är centrallåset ännu enk
lare 

att använda:Instegsdörren 
KNAUS EXKLUSIV gör insteget 

mer bekvämt.



SUN I 700 LX

Bo som gudarna i Frankrike.  
I loungen mår Marie och Anton riktigt 
bra. Interiören är lika smakfull som 
druvorna från vingården är exklusiva. 
Här stämmer allting.
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3

SUN I 700 LG

SUN I 700 LG

SUN I 700 LG

SUN I 700 LG

32 "

Mer information om KNAUS smart 

CI hittar du med början på sidan 34.

Njutning à la 
carte }
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LOUNGE ÖVERSIKT

700 LEG L-soffa med sidosäte

700 LG L-soffa med sidosäte

700 LX L-soffa med sidosäte

1.  Nedsänkbar 32-tums LED-TV. Med  
många anslutningsmöjligheter och full-HD- 
upplösning för bästa möjliga underhållning.

2.  Textil väggbeklädnad. Unikt i den här  
prisklassen och en av de många  
anledningarna till den utomordentligt  
behagliga atmosfären i SUN I.

3.  KNAUS smart CI. Via manöverenheten  
med 4,3-tums pekskärm kan du tack vare  
intuitivt handhavande enkelt och smidigt  
sköta belysningen i hela fordonet, kontrollera  
batteriernas laddningsnivå samt styra luft-
konditionering och uppvärmning. Beroende 
på utrustning kan manövrering till och med 
ske via smartphone och surfplatta.

Elektriskt nedsä
nkbar för 

maximal komfort.

Dekoren med genomskinlig 

PET-yta är extra 
reptålig.

Med många inställningsmöjligheter och 

försedda med sätesventilation.
 Vad 

GRAMMER-sätena mer har att erbjuda 

kan du läsa om på sidorna 26-27.

Utmärkta säten i testvinnaren i  
Promobil 02/17.



1 2SUN I 700 LG

VINKELKÖK SUN I 700 LG

Köksglädje med 
högglans. När 
han diskar glasen 
kan Anton inte 
avgöra riktigt vad 
som blänker mest: 
diskbänken,  
glasen eller Maries 
blåa ögon. 

KÖK ÖVERSIKT

700 LEG Vinkelkök

700 LG Vinkelkök

700 LX Vinkelkök

Du hittar mer information om  
våra kök på sidorna 36–37. 

1.  Rymliga utdragslådor. De mycket 
högkvalitativa fullutdragsskenorna 
från GRASS med Soft-Close-
funktion och Push-Locks av metall 
vittnar om enastående kvalitet.

2.  Stort kylskåp. För att din proviant 
ska få plats utan problem finns det 
naturligtvis även ett 145 liter stort 
kylskåp ombord.

Köksfondväggen i 
högglans är snygg att 

se på och lätt  
att rengöra.

Soft-Close-överskåpen s
tänger mjukt 

och går i lås aut
omatiskt utan att d

u 

behöver hjälpa ti
ll.

VINKELKÖK SUN I 700 LG

Som tillval finns ugn för 
pizza, lasagne och annat.

Praktisk 
stämningsbelysning.
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1
22 "

212 X 150 cm

TVÄRSTÄLLD SÄNG SUN I 700 LG

TVÄRSTÄLLD SÄNG SUN I 700 LG

LYFTSÄNG SUN I 700 LG

Somna drömlikt och vakna 
utvilad. Anton mumlar ”Je t‘aime” 
och Marie är inte säker på om 
han menar henne eller kanske 
komfortmadrassen. Hon har full 
förståelse för både och. 

1.  Elegant ljusbaldakin. Njut av din nattvila i en 
riktigt lyxig atmosfär med en unik ljusstämning.

2.  Bekväm lyftsäng. Lika bekväm som den fasta 
sängen tack vare ribbotten och samma madrass. 

Varför du kommer att sova 
fantastiskt på EvoPore-
madrasserna får du veta på 
sidan 30.

Integrerad stämningsbelysning 

 för en lyxig atmosfär.

Lyftsängen kan sänka
s extra långt ner fö

r 

att den ska vara lät
t att komma i och ur. 

 Våra båda gästsängsvarianter hittar du på sidan 42.

En andra TV som tillval: Så att ingen 

behöver avstå från sitt favori
tprogram.

SÄNG ÖVERSIKT

700 LEG     6   
700 LG     6    
700 LX     6   

Du hittar mer information om våra sängar 
på sidorna 38–43.

 Enkelsängar  Tvärställd säng  Queen size-säng  Uppfällbar säng
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SUN I 700 LG

2 SUN I 700 LG

 SUN I 700 LG

 SUN I 700 LG

BadrumBadrum

BADRUM ÖVERSIKT

700 LEG Badrum

700 LG Badrum

700 LX Badrum

Du hittar mer information på 
sidorna 44-47.

Mer badrum kan 
de två inte önska 
sig. 3D-badrummet 
imponerar med separat 
keramiktoalett och 
generöst tilltagen 
duschkabin i glas.  
Très chic!

1.  Utdragbar vägg. När du vill använda 
badrummet och ha en privat sfär, 
kanske för att din partner duschar 
eller ligger i sängen, kan du förstora 
utrymmet med hjälp av den 
utdragbara väggen.

2.  Rymlig dusch. Med gott om 
avställningsytor och som tillval en 
stor taklucka. Det gör duschandet 
behagligt och innebär att utrymmet 
snabbt torkar efteråt.

Vårt magnetfallås 
stänger nästan lju

dlöst.

Elegant, utan fogar 
och  

lätt att rengöra.

Sidoväggen 
i 3D-badrummet 
är utdragbar och ger 
på så vis ännu 
större rörelsefrihet.
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Spektakulärt Outdoor 

Entertainment-paket med 

32-tums LED-TV 

och Bluetooth-hörlur
ar.

Som tillval, och för
 

maximalt oberoende, 

finns en växelri
ktare 

på 230 V.

3-axlig

NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

är utrustad 

med unika 

innovationer.

är ensam i sin klass om 

att erbjuda en alu-XPS-

alu-påbyggnad.

är designhöjdpunkten  

bland landsvägskryssarna.  

Både in- och utvändigt.

NEW

Markanta kanter, 
attraktiva prop

ortioner 

och påkostad ky
largrill med kromdetaljer. 

Så reser man med stil.

Instegsdörren KNAUS 

EXKLUSIV välkomnar dig 

med en elegant C
oming-

Home-belysning. Centrallås 

och 700 mm bredd bidrar 

också till ökad 
komfort.



SUN I 900 LEG

SUN I 900 LX

294 cm

234 cm

882 cm

Alltid på väg, vår lyxmodell. 
Närmare bestämt på 3 axlar. 
På sin skidsemester i St. Moritz 
gläds Marie och Anton framför 
allt över de breda enkelsängarna 
i 900 LEG.

Jürgen Thaler, produktchef
KNAUS Husbilar & Husvagnar

Mitt tips

Unik badrumslayout.

SUN I (3-AXLIG) ÖVERSIKT

     

Planlösningar: 2

Tillåten totalvikt: 5.000

Bakre garage (max): 100 X 120 cm

Mer på www.knaus.se 

4 4

Optimal isolering och lång livslängd t
ack 

vare rötsäker alu-XPS-alu-påbyggnad.
Som tillval med en 2: a 
luftkonditionering bak för 
optimalt välbefinnande.

Enhandsmanövrering och som 
tillval centrallås för enkel 

handhavandekomfort .

Utomordentlig vinterduglighet 
tack vare dubbelgolv och ALDE 
varmvattenuppvärmning.
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Sideblades med kromdetaljer och lyxig 

SUN I-modellbeteckning ger ett mycket 

påkostat utseende.

”Den lyxiga utrustningen när det gäller 
underhållning. Förutom den stora 32-tums TV-
mottagaren med HD-mottagare i TV-paketet, ingår 
Oyster V-premiumsatellitsystemet med GPS och 
vippsensor - för ännu bättre mottagning och snabb 
orientering - och förkablage för 2 andra TV-apparater.“



SUN I 900 LEG

Exklusiv stugkänsla. Finns det något 
skönare än att värma sig med en kopp 
varm choklad? Självklart, om man 
samtidigt sitter i en SUN I med utblick 
över äventyret i skidbackarna.
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3 SUN I 900 LEG

21

32"

SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

SUN I 900 LEG

Föreviga 
minnen }

LOUNGE ÖVERSIKT

900 LEG L-soffa med sidosäte

900 LX L-soffa med sidosäteMer information om KNAUS smart 

CI hittar du med början på sidan 34.

Enorm panoramavindruta ger 
en unik utblick.

Isolerade sidorutor ger optimal klimatkomfort.

Bordsplattan kan enkelt gö
ras 

större så att du alltid h
ar precis 

så mycket plats som du behöver.

1.  Nedsänkbar 32-tums LED-TV. Med en 
knapptryckning körs TV-apparaten med full 
HD ut elektriskt ur sitt förvaringsläge. För bästa 
möjliga underhållning och användarvänlighet.

2.  Multifunktionellt armstöd. Bred passage 
eller längre sidosoffa? Armstödet kan 
anpassas efter dina önskemål.

3.   Innovativt KNAUS smart CI system. Förutom 
belysningsstyrning, batteriövervakning och 
många andra funktioner kan, som en särskild 
finess i SUN I, även 2-zons luftkonditioneringen 
(i förekommande fall) regleras.
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I kombination med satellitanläggningen 
Oyster V från ten Haaft (tillval) blir det ännu 
enklare att se på TV. Läs mer på sidan .



SUN I 900 LEG

1 2
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SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

SUN I 900 LEG

Ett kök att stortrivas i.  
Så exklusivt och 
högkvalitativt att till  
och med Antons fondue 
blir mör. Här hittar  
båda två allt som 
behövs för att skapa 
förstklassiga rätter.

KÖK ÖVERSIKT

900 LEG Vinkelkök

900 LX Vinkelkök 

Du hittar mer information 
om våra kök på sidorna 
36–37.

HPL-arbetsplattan är 
reptålig och har lång 
livslängd.

Den formsköna 

och lättskött
a 

köksfondvägge
n ingår  

som standard.

1.  Extra förvaringsutrymme. Det 
unika stuvfacket i dubbelgolvet är 
inte bara rymligt, utan det öppnas 
även elektriskt så att du lättare 
kommer åt dina grönsaker.

2.  Rymligt utdragbart skåp. För 
optimalt platsutnyttjande och enkel 
tillgång till din proviant.

3.  Lådor med soft-close funktion. De 
högkvalitativa fullutdragsskenorna 
från GRASS uppfyller högsta krav.

Alltid ordning och 
reda tack vare 
lådindelningen 
(tillval).

Soft-Close-överskåp som går i lås 
automatiskt i hela fordonet.
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1203 X 85 cm 203 X 85 cm

Ute snötäcke, inne fjädersäng.  
På de högkvalitativa EvoPore-
madrasserna ligger man så skönt att 
Marie och Anton skulle kunna ligga 
kvar hela dagen och se snöflingorna 
dansa.

1.  Rumshögt klädskåp. Så att du inte behöver lämna något 
av dina favoritplagg hemma.

2.  Bekväm lyftsäng. Även i lyftsängen sover du utmärkt 
tack vare en EvoPore-madrass och en fullvärdig ribbotten.

Dekoren är klädd med en 

genomskinlig PET-folie i högglans 

och därför extra reptå
lig.

EvoPore-madrasserna (detaljer på
 sidan 30) 

kan till och med fås med uppvärmning.

ENKELSÄNGAR SKY I 900 LEG

ENKELSÄNGAR SKY I 900 LEG

LYFTSÄNG SUN I 900 LEG

Lyftsängen kan sänkas extra lång
t ner för att den 

ska vara bekväm att komma i och ur utan stege.

Bakom den här dörren finns 
genomlastningsmöjlighet till garaget.

Praktiska utdragslådor för små 
artiklar som du vill ha inom 
räckhåll nära sängen.SÄNG ÖVERSIKT

900 LEG     4  
900 LX     4  

Du hittar mer information om våra sängar  
på sidorna 38–43.
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 Enkelsängar  Queen size-säng  Uppfällbar säng
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LYXBADRUM LEG

Välkommen till 
skönhetssalongen! 
Ännu en klick solkräm 
på näsan och sedan 
är Anton redo att 
stråla ikapp med 
lyxbadrummet.

LYXBADRUM LEG

1.  Variabelt lyxbadrum. Dörren avskärmar inte 
bara toalettutrymmet mot passagen, utan 
även hela badrummet mot boendedelen.  
Ökad privat sfär eller större rörelsefrihet,  
helt efter smak och tycke.

2.  Praktiskt värmeelement. Så att dina 
handdukar har en fast plats och  
dessutom torkar.

3.  Varianter Lyxbadrum LX. I lyxbadrummet i 
LX hittar du en helt ny badrumsutformning 
med tre separata områden för WC, dusch 
och tvättställ. På så vis avdelas sov- och 
badrumsytorna snyggt från varandra.

Fondvägg med exklusiv 
stendekor för en  

lyxig atmosfär.

Det höga kravet på 

kvalitet märks även 

tydligt på duschen,
 

som har riktigt glas. 

LYXBADRUM LEG

LYXBADRUM LX

Lyxbadrum LEG

Lyxbadrum LX

BADRUM ÖVERSIKT

900 LEG Lyxbadrum LEG

900 LX Lyxbadrum LX

Du hittar mer information på 
sidorna 44-47.
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10.0.85090 Hohenstein

INDIAN SUMMER BLUE MARINE ENERGY

LAS VEGASACTIVE ROYALE*ACTIVE ROCK*

VAN I TEXTILVARIANTER
Hur vacker en indiansommar är i Skottland kan 

du upptäcka med början på sidan 54.

SNYGGA DYNOR 
OCH MATERIAL
Inred interiören på din husvagn individuellt med en av våra  
många dyn- och textilvarianter. Våra ACTIVE LINE dynmaterial 
är extra praktiska. De har tillförlitligt fläckskydd och är dessutom 
vatten- och oljeavvisande.

Kontrollerade 
med avseende på 
färgbeständighet.

Antiallergiskt, 
andningsaktivt och

 
hudvänligt.

Tåliga och lättskötta.

 Serietillval   *ACTIVE LINE (mot tilläggspris)

Hur dynorna är tillverkade beror på modellen.
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1. MAGNOLIA

2. EARTH

3. AVOCADO

4. STONE

5. PEACH

6. AQUA

INDIAN SUMMER BLUE MARINE ENERGY

LAS VEGAS

LAS VEGAS

ACTIVE ROYALE*ACTIVE ROCK*

INDIAN SUMMER MODERN CREAM DARK COFFEE

SKY I TEXTILVARIANTER

SUN I TEXTILVARIANTER

Lika smakfullt som ett 
gott vin - se själv med 

början på sidan 80. 

COZY HOME-PAKET

Med på upptäcktsfärd p
å Irland 

med början på sidan 66.

De högkvalitativa 

läderklädslarna i ex
klusivt 

mörkbrunt passar 

utmärkt i ett snölands
kap 

(från sidan 94).

 Serietillval   *ACTIVE LINE (mot tilläggspris)

Hur dynorna är tillverkade beror på modellen.
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Ge din husbil en elega
ntare stil med 

vardera två stora (6
0 x 40 cm) och 

två små (40 x 40 cm) kuddar.
Med fjäderstoppnin

g.

Matchande dukar.

Också på plats
: Två  

supermjuka mysfiltar.

NEW

HÖGTEKNOLOGISKA MÖBELTYGER

Dynor i ACTIVE LINE textiler är vatten- och 
oljeavvisande och väldigt lättskötta. Vätskor 
tränger inte längre in direkt och de flesta 
fläckar kan utan problem tas bort med en 
fuktig trasa. 

 Antibakteriella

 Fläckskydd

 Andningsaktiva

 Vatten- & oljeavvisande

 Underhållsmedel



... OCH 
PRISBELÖNT

2018 L!VE TRAVELLER, läsaromröstning 
”Årets husbil 2018“: Plats 3

2017 SKY TI, läsarnas val ”Årets husbil 2017“, 
2:a plats

2016 SUN I 900 LEG, The Caravan Club ”Motor 
Caravan Design Award 2016“: Vinnare

2016 SKY TRAVELLER, läsarnas val ”Årets 
husbil 2016“, 2:a plats

2015 SKY I 700 LEG, Practical Motorhome 
”Motorhome of the Year Award 2015“:  
Best Luxury Motorhome 2015

2015 KNAUS VAN I, läsarval ”Årets husbil 2015“:  
3:e plats

2015 SKY TRAVELLER 650 DG SL AutoBild 
Reisemobil ”Das Goldene Reisemobil“ 1:a plats

2015 SKY TRAVELLER, läsarnas val ”Årets 
husbil 2015“, 1:a plats

2014 SKY TRAVELLER, läsarnas val ”Årets 
husbil 2014“, 1:a plats

2013 SKY i 700 LEG, Motor Caravan Design  
and Drive 2013: Vinnare i ”A Class“

2012 VAN TI, Caravaning Design  
Award ”innovationer för ny mobilitet“  
och ”publikens val“

2012 SUN TI 650 LF, NKC Kampeerauto 
van het jaar (årets husvagn): Winnaar 

Categorie Halfintegraal (vinnare i kategorin 
Halvintegrerad)

2012 SKY TI 650 MF, Motorhome of  
the Year Awards: ”Bästa lyxhusbil  
under 3.500 kg“

2009 VAN TI 600 MG, nominerad till 
Designpris i Tyskland

2008 VAN TI 600 MG, red dot award

2007 SUN TI 650 MF, nominerad till  
Designpris i Tyskland

2006 SUN TI, iF product design award

Stolthet oc
h motivation i 

ett: Våra utmärkelser gör
 att 

vi ständigt
 strävar eft

er att 

leverera nya
 topprestat

ioner.

KNAUS står för kvalitet. Det är inte 
bara vi som tycker detta. Många 
utmärkelser bekräftar oss och det 
vi dagligen gör.

UTMÄRKELSER
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Du hittar din n
ärmaste  

återförsäljare 
på knaus.se

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

KNAUS ÄR 
INTERNATIONELLT...

Island

Och även i

Irland

Sverige

Norge

Danmark

Nederländerna

Tyskland

Polen

Ungern
Rumänien

Österrike
Frankrike

Spanien
Portugal Italien

Grekland

Bulgarien

Tjeckien

Belgien

Finland

Taiwan

Japan
Australien

Storbritannien

Sydkorea

Slovakien

Schweiz

Slovenien

Kina

Turkiet
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Med den nya satellitanläggningen från ten Haaft (tillval) blir det ännu bekvämare och mer 
praktiskt att se på TV i fordonen från KNAUS. Beroende på modellen erbjuder anläggningarna 
Oyster 60 Premium och Oyster 80 Premium enastående TVmottagning och tekniska

finesser som styrning via mobilapp och mycket mer.

VÅR VÄRLD AV RESOR

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

Integrerad D
AB+-mottagare.

Europa-navigation  

speciellt för 
husbilar.

PIONEER NAVGATE EVO

Pioneer NavGate EVO har dessutom  
många andra användbara funktioner:

Två USB-anslutningar

USB-minne och smartphone kan 
anslutas parallellt

Ljudformat WMA, MP3, AAC, WAV, 
FLAC

Videoformat MP4, WMV, H.264, 
MKV, FLV

A/V-in- och utgångar 

DSP med 13-bands grafik- 
equalizer & gångtidskorrektion

Reglerbart subwoofer- 
lågpassfilter, reglerbart högpassfilter

Kraftigt MOSFET-slutsteg  
med 4 x 50 W max. och 4 x 27  
W DIN sinus

3 par HighVolt-förförstärkarutgångar

PIONEER

Snabbåtkomst till 
kameran bak.

Perfekt för din resa: 

5 600 ställplatser i h
ela 

Europa finns lagrade.

Talstyrning via 
smartphone.

3 års kartuppdateringar ingår.
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FRANKANA FREIKO

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

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.

Inställbar i s
ju lägen.

Sats om fyra 
stycken.

Förvandla stol
en till  

en bekväm liggplats.

SATELLITANLÄGGNING FRÅN TEN HAAFT

Bekväm styrning 
via en app.

Oyster V- 

premiumsatellitsystemet 

med GPS och vippsensor 

- för ännu bättre
 

mottagning och sn
abb 

orientering.
Oyster 60 / 
80 Premium.



Är du redan medlem? Du hittar all 

information på mein.knaus.com

mein.KNAUS KUNDKLUBBEN

Kundklubben mein.KNAUS ger dig en mängd olika 
fördelar som exempelvis exklusiva kampanjer 
från våra samarbetspartner och kundmagasinet 
INSIDE utan extra kostnad. Dessutom har du som 
klubbmedlem möjlighet att delta i våra årliga 
kundträffar.

mein.KNAUS 
exklusiva 
kundmagasin.

FÖR VÅRA FANS

KNAUS FANSHOP

Lust på en liten shoppingrunda? I vår Fanshop hittar du ett 
stort urval av produkter som gör resan ännu trevligare. Här 
finns allt från moderiktiga dam- och herrkläder till roliga spel 
och nyckelringar.

På shop.knaus.com hittar du många 

spännande KNAUS fanprodukter.

Mycket nöje när
 du surfar!
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HITTA TILL OSS

KNAUS har en förstklassig närvaro på webben. Upptäck vår 
varumärkesdiversitet på www.knaus.se och gå på en virtuell 
shoppingtur i vår Fanshop. Vår blogg väntar på dig med nya 
spännande historier och naturligtvis är vi också 
aktiva på de sociala medierna. Ha ett roligt 
surfande med KNAUS!

Du hittar också in
tressanta  

bidrag på vår blo
gg:  

vaknadärduvill.se

Vår hemsida med 

en bra Fanshop.På tiden av tiden: KNAUS 
kanaler på sociala medier.

NEW
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ANTECKNINGAR



Din KNAUS-återförsäljare
ser fram emot ditt besök!

Art.nr. R08116090-SE

Våra kataloger finn
s även 

för halvintegrera
de husbilar, 

husvagnar och ca
mpingbilar!

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

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.

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




