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2. Produktion

Har prototypen klarat alla tester? Då sätter vi igång! I 
Jandelsbrunn, Bayern ligger huvudkontoret. Nu dröjer 
det inte länge förrän de nya husbilarna är på väg på 
semester. I Mottgers, Tyskland och Nagyoroszi, Ungern 
har vi två toppmoderna produktionsanläggningar. 
För optimala förutsättningar investerar vi i våra 
anläggningar och framförallt i koncernens över 2 900 
anställda, varav många har varit med oss   i mer än 30 år.

4. mein.KNAUS familjen

Nyttja fördelen med mein.KNAUS kundklubb! Med 
gratis medlemskap får du exklusiva mein.KNAUS 
kort som ger dig rabatter på mer än 7000 partners 
och tillgång kundområden. För mer information, se 
sidan 96 eller bli medlem direkt: 

 mein.knaus.com 

3. Nöjda kunder

Vi vill att du ska känna dig bekväm 
från det första ögonblicket i ditt nya 
fordon. Därför finns en omfattande 
sammanställning av våra experter 
på plats vid fabriksupphämtningen.

1. Från idé till prototyp

För vilka är våra nya Campingbilar? Dom aktiva, små 
och stora familjer eller sportentusiasten? Vi skapar 
fordonet utifrån era behov av komfort och utrustning. 
Vi utvecklar ständigt nya planlösningar och smarta 
finesser. Under utvecklingen av våra prototyper tar 
våra ideer konkreta former som sedan utvärderas 
med noggrannhet och i samråd med våra kunder. För 
att dessutom möta våra höga kvalitetskrav måste 
prototypen genomgå ett flertal tuffa hållbarhetstester.

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

100 % KNAUS
Video tillgänglig
youtube.knaus.com

360° bild
www.knaus.se

Klubbmedlemmar får exklusiva 

inbjudningar till KNAUS 

möten och vår spänn
ande 

kundtidning INSIDE.

Alternativ för Tvärställd säng

 Tvärställd säng

 Tvärställd säng tak

 

 

Alternativ för Enkelsängar

 Enkelsängar

 Enkelsängar tak 

 
Över: Tvärställd säng tak
Under: Tvärställd säng
Tvärställd säng 
som en våningssäng

Över: Enkelsängar  tak
Under: Enkelsängar

Ytterligare alternativ för sängar

 Uppfällbar säng

 Extra hög taksäng

 Gästsäng

33L  Chassi 3,3 t Light

35L  Chassi 3,5 t Light

35M  Chassi 3,5 t Maxi

Andra

 Sovplatser

 Bältesplatser

 Max lastvikt

 Fordonshöjd

H2  Höjd på chassi 252 cm

H3  Höjd på chassi 276 cm

XL  
Chassi  
+ Extra takhöjd 308 cm

DIN FRIHET
ÄR VÅR 
FILOSOFI
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.

ÖVERSIKT CUV
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600 = 600 cm

630 = 636 cm

540 = 541 cm

600 = 600 cm

630 = 636 cm

H3
282 / 218 cm

H3
282 / 218 cm

XL
308 / 238 cm

35L 35M XL
308 / 238 cm

H2
258 / 190 cm

33L

|KNAUS MÅTT OCH CHASSIN

DIN CAMPINGBIL - SÅ STOR 
SOM DIN SEMESTER KRÄVER.

MAXI CHASSI: FÖR ALLA  
MED TUNGA SEMESTERPLANER.

Alla reser på sitt eget sätt. Det är därför våra Campingbilar erbjuder total 
flexibilitet för att du ska kunna hitta exakt den modell som passar dina 
semesterdrömmar. Med tre olika höjdalternativ samt längdalternativ 
passar våra fordon både det äventyrliga paret eller den växande familjen.

Ett Maxi chassi (tillval) ger en högre tillåten lastvikt samt en utökad 
släpvagnsvikt. Vikten fördelas optimalt på fordonet, främre och bakre 
axelbelastning anpassas, 16" fälgar samt förbättrade bromsar monteras. 
De stora och luftade bromsskivorna ger möjlighet för körning i tuffare 
terräng med bibehållen kontroll och komfort.

Fordonslängder Fordonslängder

3 500 kg Maxi chassit ger 

en hel del extra la
stkapaci-

tet så du kan ta m
ed alla 

dina favoritprylar.
Tillåten totalvikt 
på lightchassi är 

beroende av modell

Gäller endast tillvalet 3 500 kg Maxi chassi istället för 3 300 kg Light chassi.
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BOXSTAR BOXLIFE

540 MQ X 2-5 H2 X X* X*

600 MQ X X 2-5 H2 X X* X*

600 DQ X X 4-7 H3 X X* X

600 ME X X 2-5 H2 X X* X*

630 ME X X X 2-7 H3 X X* X* X*

540 ROAD X 2-3 H2 X X*

600 STREET X 2-3 H2 X X*

600 FAMILY X 4-5 H2 X X*

600 SOLUTION X X 4-5 H3 X X

600 STREET XL X X 4-5 XL X X X*

600 LIFETIME X 2-3 H2 X X*

600 LIFETIME XL X X 4-5 XL X X X*

630 FREEWAY X X 2-5 H3 X X* X*

|KNAUS BOXSTAR VS BOXLIFE

För att du ska kunna koppla 
av behöver allt ha sin plats när 
du packar din Campingbil för 
semestern. Våra fordon erbjuder 
en rad olika förvaringsmöjligheter.

När du vill ha ett fordon som är lika 
flexibelt som dig själv. Idag för två, 
imorgon för en resa med vänner 
eller kanske bara en resa för dig själv 
ut i naturen. Med alla anpassnings-
möjligheter kommer du förvånas  
över hur enkelt det är att förbereda  
din Campingbil för just dina behov.

 2 personer    Barnfamilj    Familj med större barn eller sällskap på fyra vuxna

Vad kan vara bekväm
are 

än en mjuk säng som 
väntar på dig?

* Tillval ** Max lastvikt baseras på på tillgängligt utrymme.

Vilka är ni?Vilka är ni? Vad söker ni?Vad söker ni? Lasta**Lasta**

Mer information på: 

www.knaus.se  
Mer information på: 

www.knaus.se  

TEKNISKA DATA

Planlösningar 5

Tillåten totalvikt kg 3.300 - 3.500 

Maxlast kg ca. 500 -650

Längd cm (min/max) 541 / 636

Bredd cm (yttre/inre) 205 / 187

Höjd cm (yttre/inre) 258 - 282 / 190 - 218

TEKNISKA DATA

Planlösningar 8

Tillåten totalvikt kg 3.300 - 3.500

Maxlast kg ca. 500 - 650

Längd cm (min/max) 541 / 636

Bredd cm (yttre/inre) 205 / 187

Höjd cm (yttre/inre) 258 - 308 / 190 - 238

från sidan 10 från sidan 44

Upptäck den anpassn
ingsbara 

bakre delen från sid
an 46



2-3

2-3

4-5

4-5

4-5

2-3

4-5

2-5

H2

H2

H3

H3

XL

H3

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 FAMILY

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 600 SOLUTION

BOXSTAR 600 STREET XL BOXSTAR 600 LIFETIME XL

540

600

630

BOXSTAR 600 LIFETIME

4

4

4

4

4

4

4

4

BO
XS

TA
R 

M
O

DE
LL

ER

Planlösningar med Tvärställd Planlösningar med Enkelsängar

Mångsidigt fordon med 100 % ”plåtis-gener”, 

perfekt för 2 personer som gillar att resa spontant 

samt älskar resor till städer.

Perfekt för par som vill packa för lite längre 

resor. Hög mysfaktor i den sköna dubbelsängen.

Maximal sovkomfort för par tack 

vare stora långbäddar och smarta 

förvaringslösningar.

Passar för unga familjer med små barn med 

våningssäng bak och totalt 4 bäddar skapar det 

utrymme som krävs för en skön familjesemester.

Extra lång planlösning med långbäddar 

och extra högt utrymme.

Passar både vänner och familj, med en 

kombination av bakre dubbelsäng samt hög taksäng 

skapar denna planlösning 2 separata sovrum.NEW

En favorit för familjer och kompinggäng 

tack vare bekväma sängar och innovativ 

taksäng med extra utrymme.NEW

Passar för dig som har en stor familj och 

behöver en campingbil där alla bor
 och åker 

bekvämt? Då är nya BOXSTAR XL med 

extra högt tak det 
perfekta valet

Här samsas både föräldrar och tonåringar tack 

vare separata sovutrymmen med både taksäng 

och bekväm bakre dubbelsäng som standard.

 Sängar i standardutrustning   Extrasängar som tillval

från sidan 12 

från sidan 20

från sidan 36
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BOXSTAR 540 ÖVERSIKT

2-3 4 H2
 

         
Planlösningar 1

Tillåten totalvikt kg 3.300

Maxlast kg 650
Mer information på 

www.knaus.se  Längd cm 541

Bredd cm (yttre/inre) 205 / 187

Höjd cm (yttre/inre) 258 / 190
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1 BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

Justerbara säten bå
de i bredd och 

lutning för bättre k
omfort

Inga kalla fötter tac
k vare 

uppvärmning i mellangolvet

1.  Mysig sittgrupp. Tack vare flexibelt utvidgningsbart bord, 
vridbara framsäten och utdragbar sittbänk finns det alltid 
plats för upp till 4 personer.

2.  Optimala föhållanden. Under sätena finns frostvakt, 
avtappningsventil samt värme. Enkelt att komma åt.

Allt svävar i sjunde himlen. Inte bara det 
älskande paret utan också dinettebordet. 
Då det är konstruerat helt utan bordsben 
skapas ordentligt med benutrymme vid 
sittgruppen. Som upplagt för tåflörtande.

Det tvådelade dinett
ebordet 

erbjuder bekväm tillgång till 

sittplatserna, då in
ga irriterande 

bordsben blockerar 
vägen.

Tack vare ny tak- oc
h golvkonstruktion 

erbjuder nu alla KNAUS Campingbilar mer 

utrymme på höjden. Perfek
t för alla långa.

LOUNGE ÖVERSIKT

540 ROAD Sittbänk

BOXSTAR 540 BO & LEVA
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BOXSTAR 540 ROAD

1

3

2BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 LAGA MAT & NJUTA

70 liter CUV-
kompressorkylskåp 
med extra tyst 
nattläge i köksdelen

Vad det är som gör 

dessa HPL-ytor så 
reptåliga kan ni läs

a 

på sidan 82

1.  Fullt utdragbara lådor. De kan dras ut så långt 
att de enkelt kan nyttjas ända längst in.

2.  Intelligent design. Integrerad diskho i rostfritt 
stål ger gott om utrymme för att diska.

3.  Optimalt upplyst. Tack vare LED-lampor 
under överskåpen är arbetsytan väl upplyst. 
Två lättillgängliga kontaktuttag ger möjlighet 
till kaffemaskin eller liknande.

Till belåtenhet. Det 
väldesignade köket 
erbjuder tillräckligt med 
utrymme för matlagning, 
njutning och förvaring. Så 
för Maria är matlagningen 
både enkel och rolig.

Mjukstängande 
lådor med kullager 
för maximal 
användnings- & 
ljudkomfort

KÖK ÖVERSIKT

540 ROAD Kompakt kök

Överskåp med Soft-Close-

funktion och autom
atiska lås.



18 19|

1 2BOXSTAR 540 ROAD

140/125 cm

194 cm

BOXSTAR 540 SOVA & VÅRDA

Skön tygbeklädnad,
istället för kall plas

t

Möjlighet till 
uppfräschning. Det 
multifunktionella 
kompaktbadrummet 
tillhandahåller innovativa 
detaljer såsom den rörliga 
spegeln och den roterbara 
toaletten för effektivt 
användande av utrymme.

1.  Sofistikerade lösningar. Detta är typiskt för 
campingbilar: Rymliga förvaringsutrymmen 
och maximalt benutrymme i toaletten trots 
kompakta fordonsdimensioner.

2.  Praktiskt förvaringsutrymme. I skåpen 
ovanför sängen finns gott om plats för kläder, 
böcker och småsaker. LED läslampor under 
skåp ger ett behagligt ljus.

Hur man kan ändra 

möbelmodulerna med badrum som 

tillval kan du se på
 sidan 89

Tack vare den rotera
nde 

toaletten har du 

bekvämt benutrymme

SÄNGAR OCH BADRUM ÖVERSIKT

540 ROAD   2 - 3   med kompaktbadrum*

*Badrum finns som tillval. 
Mer information om våra badrum finns på sidorna 88 - 89.

TVÄRSTÄLLD SÄNG BOXSTAR 540 ROAD

KOMPAKTBADRUM BOXSTAR 540 ROAD

Rymliga överskåp med snygg dekor 

och mycket plats för sängk
läder
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BOXSTAR 600 ÖVERSIKT

2-5 4 H2 H3 XL
 

     

   
Planlösningar 6

Tillåten totalvikt kg 3.300 - 3.500

Maxlast kg ca. 500 - 620

Mer information på 

www.knaus.se  Längd cm 599

Bredd cm (yttre/inre) 205 / 187

Höjd cm (yttre/inre) 258 - 308 / 190 - 238
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1 BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

Plats för kärleksfulla dofter. 
I BoxStar 600 STREET kan Maria 
och Theo bara låta tiden gå och 
njuta av doften av Provence. 
Dinettebordet erbjuder gott om 
plats att sträcka ut benen, och 
bara må bra.

BOXSTAR 600 BO & LEVA

Storslaget benutrym
me: Under 

det svävande dinet
tebordet kan du 

sträcka ut benen så
 mycket du vill.

Som tillval finns LED-

strålkastare som kan riktas 

in på ett flexibelt 
sätt. 

En touchfunktion gör
 dem 

dessutom mycket enkla 

att tända och släck
a.

LOUNGE ÖVERSIKT

600 STREET Sittbänk

600 FAMILY Sittbänk

600 SOLUTION Sittbänk

600 STREET XL Sittbänk

600 LIFETIME Sittbänk

600 LIFETIME XL Sittbänk

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.
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BOXSTAR 600 LAGA MAT & NJUTA

Överskåp med Soft-Close-

funktion och autom
atiska lås.

Uppfällbar förlängnin
g av 

arbetsytan med praktisk 

enhandsfunktion.

Campingbilarnas nya 

kompressorkylskåp rym
mer 

hela 90 liter och är 

viskande tyst på n
atten.

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 matlag-
ning tack vare förlängnin-
gen av arbetsskivan och de 
rymliga skåpen.

Den påkostade diskh
on i rostfritt 

stål är nedsänkt i a
rbetsskivan och 

kan förses med en täckskiva i sa
mma 

dekor så att arbets
ytan blir större.

De extra stora kökslå
dorna från 

GRASS kan dras ut helt o
ch 

hållet och stängs lju
dlöst tack 

vare Soft Close-funktionen.

Via LED-manöverpanelen 

kan hela elsystemet styras.

KÖK ÖVERSIKT

600 STREET Längsgående kök

600 FAMILY Längsgående kök

600 SOLUTION Längsgående kök

600 STREET XL Längsgående kök

600 LIFETIME Kompakt kök

600 LIFETIME XL Kompakt kök

LÄNGSGÅENDE KÖK BOXSTAR 600 STREET

LÄNGSGÅENDE KÖK BOXSTAR 600 STREET

LÄNGSGÅENDE KÖK BOXSTAR 600 STREETLÄNGSGÅENDE KÖK BOXSTAR 600 STREET
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194 x 145 / 140 cm

BOXSTAR 600 SOVA & VÅRDA

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 
rymliga tvärbädden sover 
Maria och Theo riktigt bra, 
men dom kan också njuta 
av en underbar utsikt när 
de öppnar bakdörrarna.

Sovrum med mervärde: 

Under den generösa 

sängen bak finns got
t om 

lagringsutrymme

KOMPAKTBADRUM BOXSTAR 600 STREET BADRUM BOXSTAR 600 SOLUTION

SÄNGAR OCH BADRUM ÖVERSIKT

600 STREET   2 - 3    med kompaktbadrum*

600 FAMILY   4 - 5   med kompaktbadrum*

600 SOLUTION   4 - 5    med kompaktbadrum*

600 STREET XL   4 - 5    med kompaktbadrum* 

600 LIFETIME   2 - 3    med kompaktbadrum*

600 LIFETIME XL   4 - 5    med kompaktbadrum*

*Badrum finns som tillval. 
Mer information om våra sängar finns från sidan 30, Taksängar på sidorna 86-87  
samt våra badrum på sidorna Seiten 88 - 89.

TVÄRSTÄLLD SÄNG BOXSTAR 600 STREET

Specialutvecklad inn
ervägg 

med extra förvaringsp
latser, 

högtalare och uttag
.

Unna dig lite extra k
omfort! 

Med EvoPore-madrasser och 

WaterGel-bäddmadrasser.

Spegeln kan förskju
tas åt 

vänster eller höger 
och 

fungerar som insynsskydd, 

stänkskydd eller fall
skydd 

för hygienartiklar.
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600 SOLUTION

4-5

176 x 130 cm 194 x 145 / 140 cm

BOXSTAR 600 HÖJDPUNKTER & VARIANTER

När barnen lär sig fly
ga och vill ha mer 

privat utrymme så är BoxStar 600 

SOLUTION med bakre dubbelsäng
 och 

taksäng fram helt rätt val.
Yngre KNAUS familjer älskar den 

praktiska våningssän
gen med 4 bäddar 

i BOXSTAR 600 FAMILY, här är 

familjen samlad i fordonets bakr
e del.

Perfekt för par, som
 gärna 

sover lite extra. D
e bekväma 

enkelsängarna i BoxStar 600 

LIFETIME passar perfekt.

BOXSTAR 600  

LIFETIME
Vår #nummer 1

BOXSTAR 600  FAMILY

Vår #nummer 1

BOXSTAR 600  
SOLUTION

Vår #nummer 1

2.  Bekväm bakre dubbelsäng. De 
bekväma kallskummadrasserna 
skapar perfekta förutsättningar 
för en god natts sömn.

1.  Klassisk taksäng. Bland standardutrustningen 
finns en nedfällbar säng med bäddmåtten  
176 x 130 cm där upp till ytterligare två 
personer får en bekväm plats att sova.

Vad gör denna 
klassiska taksäng så 
speciell, se sidan 86

BOXSTAR 600 SOLUTION

Den perfekta lösningen för dem som vill ha 

maximal avskildhet. BOXSTAR 600 SOLUTION 

är som standard utrustad med klassisk taksäng. 

Variabel taksäng (194 x 130 cm) finns som tillval. 

För mer information om de olika taksängarna 

hittar du på sidorna 86-87.

Mer information på 

www.knaus.se  Längd cm 599

Bredd cm (yttre/inre) 205 / 187

Höjd cm (yttre/inre) 282 / 218 

EN BOXSTAR FÖR ALLA: FLERA 
BOXSTAR 600 VARIANTER.

50 cm fri höjd

Samma fordonslängd, samma fordonshöjd, samma komfort. Perfekt 
anpassade till olika resenärer och deras behov. Den intelligent utformade 
sovalkovens olika varianter får en att lätt falla in i drömmarnas värld. Våra 
XL modeller med extra takhöjd hittar du på sidorna 32-33.
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600 LIFETIME600 FAMILY

4-5 2-3

180 x 145 / 140 cm

184 x 145 / 140 cm

200 x 85 cm
180 x 85 cm

BOXSTAR 600 HÖJDPUNKTER & VARIANTER

1.   Expanderbara enkelsängar. Sängarna 
kan breddas med en extra dyna som 
tillval. Resultatet blir en större liggyta.

2.  Bekväm ombordstigning. För att ännu 
enklare nå drömmarnas land, finns ett 
trappsteg som ger enkel tillgång till 
den bakre sängen.

1.  Sovkomfort för fyra. Den stora vånings-
sängen i den bakre delen rymmer hela 
familjen. Den övre dubbelsängen är lätt 
åtkomlig via en stuvbar stege.

2.  Optimal användning av utrymnme. Den 
bakre delen kan användas genom att flytta 
sängbotten för ytterligare baggageutrymme.

BOXSTAR 600 FAMILY

Unga familjer älskar den praktiska bakre 

våningssängen med fyra sovplatser. Här 

får alla sin egen plats att sova och föräldrarna 

får en försäkran om att deras små äventyrare 

kommit till vila. De genomarbetade garderoberna 

erbjuder gott om förvaringsmöjligheter.

Mer information på 

www.knaus.se  Längd cm 599

Bredd cm (yttre/inre) 205 / 187

Höjd cm (yttre/inre) 258 / 190

BOXSTAR 600 LIFETIME

Här sover du som bäst! Sträck ut kroppen, stig 

upp när du önskar utan att störa din partner. Men 

en säng på upp till 200 cm har du inte bara gott 

om benutrymme, du får också plats med en hel 

del bagage i förvaringsutrymmet under sängarna.
Mer information på 

www.knaus.se  Längd cm 599

Bredd cm (yttre/inre) 205 / 187

Höjd cm (yttre/inre) 258 / 190
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BOXSTAR 600 LIFETIME XL

BOXSTAR 600 LIFETIME XL 1

2

BOXSTAR 600 XL HÖJDPUNKTER & VARIANTER

För stora familjer och kompisgäng:  
Våra BOXSTAR 600 XL med extra högt tak.

Hög takkonstruktion i glasfiber ger extrta stort utrymme 
med en inre höjd på upp till 238 cm. Tack vare den höga 
taksängen får du här två separata bekväma sovrum.

Idag för oss två, im
orgon med barnbarnen på b

esök och 

nästa vecka lånar b
arnen bilen på egen

 hand. BOXSTAR 

600 STREET XL erbjuder förutom
 dubbelsängen bak, 

två fullstora sovpla
tser i den främre taksängen.

Perfekt för en road
-trip med 

vänner: BOXSTAR 600 

LIFETIME XL är tack vare de 

generösa bakre långb
äddarna och 

stora taksäng särski
lt mångsidig.

Den höga takkontruk
tionen övertygar 

genom dynamisk form och ger tack vare 

dubbel glasfiberkons
truktion perfekta 

isolervärden. Den intelligenta place
ringen 

av tankarnas placer
ing ger fordonet låg

 

tyngtpunkt och opt
imal stabilitet.

HÖG TAKSÄNG 1.  Platsbesparande och enkelt. Den höga 
taksängen kan enkelt fällas ned med 
bara en hand. En särskild mekanism 
säkerställer att den låses på plats.

2.  Himmelsk sömn. Mörka sidorutor och 
kallskumsmadrasser säkerställer bästa 
sovkomfort.

Planlösningar: BOXSTAR 600 STREET XL, 
LIFETIME XL

upp till 130 cm bred

upp till 207 cm lång

BOXSTAR 600  

STREET XL

Vår #nummer 1BOXSTAR 600  LIFETIME XL

Vår #nummer 1
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211 2

1

1

2

2

600 STREET XL 600 LIFETIME XL

4-5 4-5

190 cm
x 

130 cm

207 x 130 cm

BOXSTAR 600 XL HÖJDPUNKTER & VARIANTER

1.  Säkrare och enklare ombordstigning. 
Stegen kan lätt hakas ur och förvaras 
säkert när den inte används.

2.  Gigantiskt utrymme. Den höga 
takkonstruktionen ger extra rymd i hela 
fordonet. Det ökar också sovkomforter 
i den bakre dubbelsängen.

1.  Bekväma långbäddar. Helt unik i 
denna klass: Här kan sover ni bekvämt 
i fyra fullängdssängar. 

2.  Unik takhöjd. Även när taksängen är 
nedfälld är det gott om utrymme med 
en ståhöjd på 170 cm (238 cm med 
uppfälld taksäng)

När du väljer 
badrum som tillval 
finns här dessutom 
en extra hög garderob

För extra ljusinläpp fin
ns 2 

Heki-takluckor som standard 

och som tillval kan du även 

få panorama-taklucka.

BOXSTAR 600 LIFETIME XL

Perfekt för stora familjer. Oavsett hur nästa 

resa ser ut och vilka som reser tillsammans 

är BOXSTAR 600 LIFETIME XL fordonet där 

alla hittar sin favoritplats. Med fyra generösa 

sovplatser, två i den bakre och två i den höga 

taksängen, säkerställs optimal återhämtning 

och ökad sovkomfort.

Mer information på 

www.knaus.se  Längd cm 599

Bredd cm (yttre/inre) 205 / 187

Höjd cm (yttre/inre) 308 / 238

BOXSTAR 600 STREET XL

Den perfekta campingbilen för alla 

som gillar det spontana. Kombinationen 

av fast bakre dubbelsäng och en bekväm 

hög taksäng gör att du har fyra bekväma 

sovplatser. De rymliga förvaringsskåpen ger 

gott om utrymme för allt ert bagage.

Mer information på 

www.knaus.se  Längd cm 599 cm

Bredd cm (yttre/inre) 205 / 187

Höjd cm (yttre/inre) 308 / 238
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BOXSTAR 630 ÖVERSIKT

2-5 4 H3
 

         
Planlösningar 1

Tillåten totalvikt kg 3.500

Maxlast kg 520
Mer information på 

www.knaus.se  Längd cm 636

Bredd cm (yttre/inre) 205 / 187

Höjd cm (yttre/inre) 282 / 218
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2

1 BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 BO & LEVA

1.  Rymdkänsla. Tack vare de många hopfällbara och vridbara 
anordningarna kan BOXSTAR 630 snabbt bli ännu större, vilket 
ger dig möjlighet att skapa ytterligare utrymme på ett kick.

2.  Inomhusklimat. Luftgallret i podiegolvet samt golvvärme 
och sätesvärme (tillval) säkerställer en absolut må-bra 
stämning i alla lägen.

Nivåer av lycka. Öppna 
dörren, stå i solen och 
njut av utsikten. Här blir 
hushållssysslorna ett 
nöje i sig.

Golvet består av slit
stark 

PVC som utstrålar 

elegans och känns n
ytt och 

fräscht även efter l
ång och 

intensiv användning
.

Inget irriterande bo
rdsben, tack 

vare en svängbar bo
rdsskiva skapas 

enkelt extra utrym
me utan att 

kompromissa med benutrymmet.

Intelligent lagringsu
trymme 

i golvet - perfekt f
ör skor

LOUNGE ÖVERSIKT

630 FREEWAY Sittbänk
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BOXSTAR 630 FREEWAY

1 2BOXSTAR 630 FREEWAY BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 LAGA MAT & NJUTA

En kulinarisk resa. På den 
högkvalitativa 2-brännars 
spisen lyckas du inte bara 
med svenska pannkakor 
utan också tyska pannkakor, 
amerikanska pannkakor och 
franska crepes, ...

1.  Grym CUV-teknik. 
Kompressorkylskåpet på 90 liter är 
utrustat med en 7,5 liters frys och 
installerat i ögonhöjd i köksmodulen. 
Tack vare energieffektiv teknik och 
tyst nattläge är det bra både för 
strömförbrukning och en god natts sömn.

2.  Förlängning av arbetsytan. Med 
ett enkelt handgrepp kan du utöka 
arbetsytan i köket.

Praktisk förvaring f
ör 

små saker: mobiltelefoner, 
laddare, etc.

KÖK ÖVERSIKT

630 FREEWAY Längsgående kök

Stora mjukstängande översk
åp med automatisk 

låsning för extra m
ycket förvaringsutry

mme 

och utmärkt användningskom
fort

Vad dessa HPL-ytor på 

bord och arbetsytor
 tål 

kan ni läsa på sidan
 82

Fällbar arbetsyteförlä
ngning 

med praktiskt enhand
sgrepp
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1 2

195 x 85 cm 190 - 199 x 85 cm

BOXSTAR 630 SOVA & VÅRDA

Gott om öppna hyllor 

för diverse saker m
an 

vill ha till hands.

För ännu mer komfort 

finns överdragen m
ed 

WaterGel som tillval

I de stora överskåp
en finns gott 

om utrymme för längre resor.
Sovit gott? En fråga 
som Mara och Theo 
inte ens behöver ställa. 
Madrassen av kallskum 
i två lager anpassar 
sig nämligen optimalt 
efter den individuella 
sovpositionen.

1.  Badrum. När man väljer ett badrum 
som tillval, vänder man passagen 
till sovrummet med en cirkulär vägg 
på som ger tillgång till den rymliga 
duschen. Tvättstället kan fällas ut 
och bilda en stor bänk.

2.  Välorganiserad. I badrumsskåpet 
hittar du gott om plats för dina 
toalettartiklar. Metallkanter tjänar 
som extra skydd under körning.

SÄNGAR OCH BADRUM ÖVERSIKT

630 FREEWAY   2 - 5    med kompaktbadrum*

*Badrum finns som tillval. 
Mer information om våra Taksängar finns på sidorna 86-87  
samt våra badrum på sidorna 88-89.

ENKELSÄNGAR BOXSTAR 630 FREEWAY

BADRUM BOXSTAR 630 FREEWAY BADRUM BOXSTAR 630 FREEWAY
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Extra bakre säng e
ller en taksäng? Här 

är allt möjligt. För mer information 

om de valbara sängalt
ernativen hittar 

du på sidorna 49 samt 86-87

NEW

NEW

NEW

För paret som uppskattar gott om förva-

ringsmöjligheter och vill ha bekvämligheten 

med en totallängd på 5,40 m.

Det bästa valet för par som söker 

en perfekt kombination av smidighet, 

rymd och dynamik.

För familjer med barn ger detta fordon 

två separata sovutrymmen genom 

taksäng fram som standard.

Gott om sängplatser. Med bakre 

fällsäng som standard samt möjlighet att 

komplettera med ytterligare bakre säng, 

främre taksäng och extrasäng ger denna 

planlösning sovplatser för upp till 7 personer.

Sjusovare och dagdrömmare välkomna. 

Här hittar du två längsgående enkelsängar 

och extra bakre våningssängar som tillval.

 Sängar i standardutrustning   Extrasängar som tillval

från sidan 50

från sidan 58

från sidan 66

Planlösningar med Tvärställd Planlösningar med Enkelsängar
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BOXLIFE 630 ME BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 600 MQ

1 2

3

BOXLIFE ANPASSNINGSBAR BAKRE DEL

Lastutrymme utan kompromisser. Med bibehållen komfort erbjuder 
den variabla bakdelen i BOXLIFE en hel del innovatiova koncept för 
olika förvarings- och sovalternativ. En lastvolym på upp till 2350 liter 
gör att du får plats med allt du behöver (och lite till) på resan.

MAXIMAL 
FLEXIBILITET.

1.  Intelligent sängfjädring. I den bakre nedsänkbara sängen, är 
en speciell fjädring samt säkerhetsvajer monterad för att enkelt 
välja höjd på sängen och låta den sitta säkert på plats.

2.  Praktiska eluttag. Ta med el-cykeln och ladda enkelt via dessa 
lättåtkomliga eluttag. När du har tillgång landström eller en 
inverter kan du enkelt ladda batterierna för nästa utflykt.

3.  Variabel sovställning. Den bakre nedsänkbara sängen kan 
justeras manuellt i flera steg beroende på hur du vill utnyttja 
lastutrymmet på bästa sätt.

Alla ombord! Det 
finns plats för fler 
passagerare och 
deras bagage

Den unika variabla b
akdelen 

finns för alla fordon
shöjder och 

längder. Vad passar dig?
Inget mer problem med 

utrymme, även de största 
inköpen 

kan med fördel transport
eras 

enkelt i BOXLIFE. En sann 

vardagshjälte i alla 
situationer

Med en BOXLIFE behöver du inte lä
mna 

något hemma, här finns plats fö
r både 

packning och sportu
trustning.

... semester med alla m
ina prylar

... varje storhandling

BOXLIFE
Vår #nummer 1 för ... ... semester med vänner
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BOXLIFE 600 MQ BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 600 ME BOXLIFE 600 MQ

A B

1 2 BOXLIFE 630 ME C

BOXLIFE 630 ME D

Om du väljer en BOXLIFE, har du den största valfriheten en 
campingbil har att erbjuda. Den bakre nedsänkbara sängen 
kan användas på olika höjd och ytterligare justeras med en 
mängd olika tillbehör för dina individuella behov.

BOXLIFE ANPASSNINGSBAR BAKRE DELVid val av en extra 
säng som tillval 

får du upp till fyra
 varianter för 

användning av det 
bakre utrymmet.

Få ut mer av din campingbil genom att anpassa den 
precis som du vill. Detta är unikt för BOXLIFE.

Extrasängen är monterad under den bakre 
nedsänkbara sängen och kan enkelt avlägsnas tack 
vare den delade sängbotten.

A.  Soffa som tillval. Den bakre sängbotten kan enkelt 
fällas upp för att skapa en soffa med vacker utsikt.

B.  Längsgående dubbelsäng som tillval. I 
planlösningar med bakre lyftsäng kan den nedre 
extrasängen användas som en generös dubbelsäng.

C.  Tvärgående dubbelsäng som tillval. Erbjuder två 
extra sovplatser och lastutrymme för t ex en cykel 
och övrig packning.

D.  Tvärgående enkelsäng som tillval. Erbjuder 
ytterligare en sovplats och lastutrymme för t ex två 
cyklar och övrig packning.

1.  Lastutrymme som standard. Vid sängen i det 
översta läget får du maximalt lastutrymme, t ex 
för två el-cyklar och övrig packning.

2.  Säng som standard. Varje BOXLIFE är utrustad 
med en bakre lyftsäng med 2-zons skumma-
drasser för bästa sovkomfort.

STANDARDUTRUSTNING

Den dubbla bakre nedsänkbara sängen kan du enkelt flytta till  

valbar sovhöjd. De tillgängliga bakre lagringsutrymmet blir ett resultat  

av sängens position.

Att resa med maximalt lastutrymme. Dieselvärmare och hållare för 

gasolflaska är placerat under dinetten. Detta gör att nästan hela bredden  

av fordonet kan användas som lastutrymme i bakre delen.

TILLVALSUTRUSTNING

För mysiga kvällar. Om du vill använda soffan sätter du den bakre nedsänkbara 

sängen i det högsta läget och fäller upp den inre sängen som en soffrygg. 

Flera olika möjligheter för bäddning eller last.
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NEW

BOXLIFE 540 ÖVERSIKT

2-5 4 H2
 

       
Planlösningar 1

Tillåten totalvikt kg 3.300

Maxlast kg ca. 650
Mer information på 

www.knaus.se  Längd cm 541  

Bredd cm (yttre/inre) 205 / 187

Höjd cm (yttre/inre) 258 / 190
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2

1 BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 BO & LEVA

För alla äventyr. Med BOXLIFE 540 MQ 
kan Lisa och Alexander spontant göra 
vad de känner för. Din SUP-bräda kan 
bekvämt lastas det variabla lastutrymmet 
bak och tack vare en smidig fordonslängd 
på endast 5,41 meter kommer man enkelt 
till de vackraste platserna.

LOUNGE ÖVERSIKT

540 MQ Sittbänk

1.  Maximal flexibilitet. Även i den kompaktaste BOXLIFE är 
rymdkänslan enorm. Hur fungerar det? Med multifunktionella 
lösningar för hela interiören.

2.  Maximalt lastutrymme. Ovanför förarhytten och dinetten 
finns det gott om plats för extra förvaring. Skåp med soft-
close funktion ser till att allt håller sig på sin plats under resan.
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BOXLIFE 540 MQ

1

3

2BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

3BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 LAGA MAT & NJUTA

Valfrihet i köket. En grillad 
köttbit eller färska grönsaker 
från helgmarknaden? I de 
rymliga köksskåpen finns 
gott om plats för alla smaker. 
Det är din känsla för dagen 
som bestämer vad som 
hamnar på spisen.

KÖK ÖVERSIKT

540 MQ Kompakt kök

1.  Smidig matlagning. Kvalitetsdisk-
hon är infälld i bänkskivan. Spisen 
med två brännare har en smidig 
glastäckning som ger ytterligare 
utrymme när den inte används.

2.  Större arbetsyta. Med ett enkelt 
handgrepp skapas extra utrymme 
för matlagning.

3.  CUV kompressor kylskåp med 
praktisk funktion som gör att den 
kan öppnas i båda riktningarna.

För mer utruymme 

i fordonets bakre d
el: 

Kylskåpet är integrer
at i 

köksenheten och utr
ustad 

med en praktisk dörr
 för 

öppning från båda h
åll.

Fällbar extraskiva 
som fälls ut med ett 

enkelt handgrepp.
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BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

173 cm

139 cm

121 - 130 cm

BOXLIFE 540 SOVA & VÅRDA

Bästa utsikten för 
sena kvällar. Öppna 
bakdörrarna och njut 
av utsikten. Beroende 
på vilket lastutrymme 
som krävs kan Lisa & 
Alexander enkelt justera 
den bakre nedfällbara 
sängen i höjdled.

SÄNGAR OCH BADRUM ÖVERSIKT

540 MQ   2 - 5    med kompaktbadrum

*Badrum finns som tillval. 
Mer information om våra badrum finns på sidorna 88-89.

1.  Kompaktbadrum. Tack vare skjutbar spegel 
och roterande toalett används varje millimeter 
i det kompakta badrummet på bästa sätt. 
Detta resulterar i en känsla av rymd och 
rörelsefrihet trots det kompakta utrymmet.

2.  Praktiska hyllor. Integrerade i sidoväggen 
med metallkant för att hålla sakerna på plats.

3.  Torra handdukar. Tvättskenn kan enkelt fällas 
undan när den inte används.

TVÄRSTÄLLD SÄNG BOXLIFE 540 MQ
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BOXLIFE 600 ÖVERSIKT

2-7 4 H2 H3
 

      

   
Planlösningar 3

Tillåten totalvikt kg 3.300 - 3.500

Maxlast kg ca. 500 - 620

Mer information på 

www.knaus.se  Längd cm 599

Bredd cm (yttre/inre) 205 / 187

Höjd cm (yttre/inre) 258 - 282 / 190 - 218
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1 BOXLIFE 600 ME

BOXLIFE 600 ME

BOXLIFE 600 ME

Så avslappnad man kan vara. Det 
innovativa variabla lastutrymmet tillåter 
både plats för packning och sovrum 
samtidigt. Passar perfekt för Lisa och 
Alexander, då han kan vila efter en 
intensiv skärmflygning och hon just ska 
ut på en mountainbike-tur.

BOXLIFE 600 BO & LEVA

LOUNGE ÖVERSIKT

600 MQ Sittbänk

600 DQ Sittbänk

600 ME Sittbänk

1.  Svängbart TV-fäste. Så du bekvämt kan titta på TV, 
inte bara i dinetten utan även från sängen. (Tillval)

2.  Svängbar extraskiva. Det svävande dinettebordet 
erbjuder inte bara maximalt benutrymme, utan 
också extra utrymme för att äta, arbeta, planera 
turnén eller vad du än önskar.
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BOXLIFE 600 LAGA MAT & NJUTA

Lätt matlagning. Tack 
vare att BOXLIFE har 
uppvärmning med 
dieselpanna så krävs 
mindre gasol och detta 
gör att man kan ha mindre 
gasflaskor. Detta sparar 
vikt, vilket är perfekt för 
den sportutrustning Lisa & 
Alexander har med på resan.

KÖK ÖVERSIKT

600 MQ Längsgående kök

600 DQ Längsgående kök

600 ME Kompakt kök

1.  Väggskåp. Tack vare soft-close funktion är 
dessa skåp nästan ljudlösa.

2.  Fullt utdragbara lådor. Erbjuder mycket 
förvaring och ger enkel åtkomst till innehållet.

3.  Diskhotäckning. Här går inget utrymme 
till spillo. När diskhon inte används, finns 
en passande täckskiva som ger ytterligare 
utrymme för matlagning.

KOMPAKT KÖK BOXLIFE 600 ME

KOMPAKT KÖK BOXLIFE 600 ME

KOMPAKT KÖK BOXLIFE 600 ME

KOMPAKT KÖK BOXLIFE 600 ME
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1

173 cm

197 cm

179 - 188 cm

BOXLIFE 600 SOVA & VÅRDA

Praktisk rengöring. 
Duschmunstycket kan 
förlängas extra långt. 
Såpass mycket att Lisa kan 
ge sina cykelskor lite extra 
kärlek efter turen i det fria.

SÄNGAR OCH BADRUM ÖVERSIKT

600 MQ   2 - 5     med kompaktbadrum*

600 DQ   4 - 7     med kompaktbadrum*

600 ME   2 - 5     med kompaktbadrum*

*Badrum finns som tillval. 
Mer information om våra Taksängar finns på sidorna 86-87  
samt våra badrum på sidorna 88-89.

1.  Handfat med dubbelfunktion. I det rymliga 
badrummet (tillval) är handfatet försett med 
ett handtag som gör att handfatet kan göras 
om till ett större tvättställ.

2.  Sofistikerade lösningar. Gott omlagring-
sutrymme med många förvaringsfack. 
För fuktiga handdukar finns en infällbar 
tvättskena.

ENKELSÄNGAR BOXLIFE 600 ME

BADRUM BOXLIFE 600 MEBADRUM BOXLIFE 600 ME

BADRUM BOXLIFE 600 ME
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NEW

BOXLIFE 630 ÖVERSIKT

2-7 4 H3
 

       
Planlösningar 1

Tillåten totalvikt kg 3.500

Maxlast kg ca. 520
Mer information på 

www.knaus.se  Längd cm 636  

Bredd cm (yttre/inre) 205 / 187

Höjd cm (yttre/inre) 282 / 218
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1 BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 BO & LEVA

Familjens bästa vän. BOXLIFE 
630 ME är perfekt för en 
avkopplande familjesemester. Här 
finns en favoritplats för alla och 
tillräckligt med lastutrymme för all 
packning som skall med på resan.

LOUNGE ÖVERSIKT

630 ME Sittbänk

1.  Massor av ljus och lastutrymme. Den stora Midi-
Heki-takluckan ger en ljus atmosfär. För extra 
lastutrymme, finns hyllor och förvaringsskåp över 
förarhytten och matplatsen.

2.  Förvaring i golvet. Den extra luckan är praktisk 
för skor och liknande.
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BOXLIFE 630 ME

1 2BOXLIFE 630 ME BOXLIFE 630 ME

3BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 LAGA MAT & NJUTA

Smaklig måltid. I det fullt 
utrustade köket finns gott om 
plats för förvaring, matlagning 
och naturligtvis möjligheten 
att avnjuta en middag. En 
kort matpaus på resan är en 
höjdare för hela familjen.

KÖK ÖVERSIKT

630 ME Längsgående kök

1.  Rymliga köksskåp. Här får du 
plats med alla köksredskap du 
behöver på resan.

2.  Säker förvaring. De fullt 
utdragbara stora lådorna kan 
låsas under körning.

3.  Stort kylskåp. Med ett kylskåp 
på 150 liter det tysta nattläget 
ger CUV kompressorkylskåpet 
inte bara konstant kylning, 
det garanterar också en god 
natts sömn. (tillval)
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BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

188 - 196 cm

173 cm

184 cm

BOXLIFE 630 SOVA & VÅRDA

Tillval för ännu mer plats. 
Familjen Wilhelm har valt 
det rymliga badrummet 
som tillval. Tack vare en 
separat duschkabin får dom 
inte bara mer utrymme i 
badrummet, i BOXLIFE  
630 ME får dom också upp 
till 90 mm längre sängar.

SÄNGAR OCH BADRUM ÖVERSIKT

630 ME   2 - 7     med kompaktbadrum*

*Badrum finns som tillval. 
Mer information om våra Taksängar finns på sidorna 86-87  
samt våra badrum på sidorna 88-89.

1.  Rymligt badrum. Tack vare den svängbara dörren 

i duschen kan badrummet utnyttjas optimalt.

2.  Sofistikerade lösningar. Gott om lagringsu-

trymme med många förvaringsfack. För fuktiga 

handdukar finns en infällbar tvättskena.

3.  Utomhusdusch. Särskilt praktisk för friluft-

sentusiaster: Vattenanslutningen baktill är 

redo på ett kick. (Tillval)

ENKELSÄNGAR BOXLIFE 630 ME

BADRUM BOXLIFE 630 ME
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KNAUS EXTERIÖR KVALITET

17 " lättmetallfälgar i 

exklusiv KNAUS design 

finns i två variante
r och ger 

en dynamisk och harmonisk 

helhetskänsla (Tillval)

Med våra campingbilar kommer du få det lite bättre. 
Detta säkerställs genom intelligent design, många 
innovativa och praktiska funktioner. Resultatet av 
detta garanterar en avkopplande semester.

BÄSTA KONSTRUKTIONEN 
FÖR 100 % RESLUST.

Med en dragkrok som
 tillval kan du 

få med ännu mer på resan. Optimalt 

i kombination med Maxi chassi 3,5 

t. För mer information, se sidan 7.

1. PERFEKT KONSTRUERAT HÖGT TAK 2 

Den extra GRP takkonstruktionen garanterar våra 
BoxStar XL modeller med högt tak en invändig höjd 
på upp till 238 cm. Med en dynamisk form och tack 
vare dubbel glasfiberkonstruktion uppnås perfekta 
isolervärden. Så att inomhusklimatet i hela fordonet, 
vid både höga och låga utetemperaturer alltid är per-
fekt. Den aerodynamiska formen passar harmoniskt 
in i helhetsbilden. Integrerad regnränna säkerställer 
att regn och smältvatten avleds på ett smidigt 
sätt. Extra fördjupningar har en positiv effekt på 
fordonsstabiliteten och körbarheten.

2. KLIMATANLÄGGNING 3 

Vid höga utetemperaturer ger vår luftkonditionering 
ett behagligt inomhusklimat. Inne i förarhytte, kan 
du välja mellan en manuell och automatisk version 
- alltid utrustad med pollenfilter. För luftkondi-
tionering av bodelen erbjuder vi installation av en 
Dometic FreshJet 1700. Denna säkerställer tack vare 
individuellt justerbart luftflöde en effektiv luftför-
delning i hela bodelen och den styrs enkelt med den 
medföljande fjärrkontrollen.

3. INSEKTSDÖRR 1 & TRAPPSTEG 3

Det är detaljerna det hänger på. Som t.ex. insekts-
dörr och elektriskt trappsteg som fälls in automatiskt 
om du skulle glömma det innan du kör iväg. Den 
stora skjutbara dörren öppnas och stängs enkelt.

4. CYKELSTÄLL 3 

För säker transport av cyklar tillhandahålls skräd-
darsydda cykelställ. På alla våra BoxStar modeller 
monteras ställen på den bakre luckan. Våra BOXLIFE 
modeller kan även uppgraderas med variabelt last-
utrymme samt den unika Thule Velo Slide. För mer 
information, se sid 99.

5. TÄTHETSGARANTI 1

Alla våra fordon har 10-årig täthetsgaranti och 24 
månaders fabriksgaranti via din KNAUS-återförsäljare.

1 För alla modeller  2 Beroende av modell 
3 Tillval

Backkameran är integrerad 

i bakspoilern och ge
r en 

perfekt blick vad so
m händer 

bakom fordonet. (tillval)

Svart med 
polerad 
framsida.

Lackerad i 
titanmetallic.
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KNAUS INTERIÖR KVALITET

Idag upplevt mycket och imorgon återhämtning.  Ja, med 
vår smidiga och välutrustade CUV kommer du alltid att njuta 
5-stjärnigt. För från fönstren till madrasserna lägger vi alltid in 
högsta kvalitet på material och sofistikerade detaljlösningar.

1. STORA TAKLUCKOR 1

För ett generöst ljusinläpp har alla våra campingbilar stora 
takfönster. Som standard monteras en 700 x 500 mm 
midi Heki samt en 400 x 400 mm. Som tillval kan man 
även få en tredje taklucka med måtten 400 x 400 mm i 
mitten av fordonet. I våra BoxStar XL med höga tak finns 
panoramatak och ett öppningsbart fönster på baksidan 
som tillval få att få in ytterligare ljus.

2. RAMFÖNSTER MED  
KOMFORTRULLGARDINER 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. 

3. GENOMTÄNKT DINETTE 1

För att du ska kunna sitta bekvämt även under längre 
stunder har vi uppmärksammat varje detalj. Den svävande 
dinettbordsskivan ger gott om benutrymme. Tack vare 
att den också är tvådelad och svängbar, skapas enkelt 
plats för välbehövligt utrymme på bordet. Självklart är det 
ergonomiskt formade kuddar och justerbara säten som 
enkelt kan justeras både i bredd samt lutning av ryggstödet. 

4. ENASTÅENDE SOVKOMFORT 1

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.

5. OPTIMAL ISOLERING 1

Alla våra campingbilar har med hjälp av innovativa 
material och sofistikerad konstruktionsteknik uppnått en 
optimal isoleringsfaktor. Celler av polyetylenskum på taket 
och sidoväggarna förhindrar bildandet av håligheter där 
oönskat vatten kan samlas. Inne i fordonen har vi försett 
väggarna med en mjuk textilklädsel för ett behagligt 
klimat och en mysig atmosfär.

1 För alla modeller  2 Beroende av modell  3 Tillval

Vardag, fritid eller semester? 
Campingbilarna klarar allt
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NEW

1. OPTIMAL VATTENFÖRSÖRJNING 1 

Med en färskvattentank på upp till 102 liter, klarar du resan i flera dagar. 
De nya vattenfiltrena från BWT garanterar alltid rent vatten. Vid låga 
temperaturer, ser varmluftscirkulationen till att vattnet aldrig fryser.

2. SOFISTIKERAD GASTILLFÖRSEL 1 

(2a) I våra BOXLIFE modeller med dieselvärmare som standard mini-
meras gasolförbrukningen. För en tillförlitlig gasoltillförsel av spisen 
räcker det gott och väl med en 2,5 kg gasflaska. Detta är platsbespa-
rande och utnyttjas t ex för den stora färskvattentanken. (2b) I våra 
BOXSTAR modeller drivs värmaren med gasol. Därför har vi här plats 
för upp till två 11 kg gasflaskor.

3. TOALETTTÖMNING FRÅN UTSIDAN 3 

För enkel tömning av toaletttanken har vi byggt en sluten lucka med 
åtkomst från sidoväggen.

4. INNOVATIVT VÄRMESYSTEM 3

För optimal värmefördelning, har vi redan under konstruktionsfasen 
sett till att alla delar är placerade på rätt ställe. Detta resulterar i en väl 
genomtänkt utformning av hela fordonet, vilket förutom en fulländad 
värmefördelning även ger andra fördelar. Till exempel, positioneringen 
av värmesystemet för en lägre tyngdpunkt hos fordonet medför en 
positiv effekt på fordonets stabilitet. Dessutom, i synnerhet är det 
utrymmesbesparande och skapar lastutrymme. Den sköna golvvärmen 3 
sträcker sig hela vägen från dinetten till sängarna bak.

5. GOLVKONSTRUKTION 1 & UPPVÄRMT DINETTGOLV 1

Karossen är konstruerad med sandwichteknik. Detta ger förutom ytter-
ligare isolering även maximalt med utrymme. I dinetten bygger vi även 
ett mellangolv som ger sköna temperaturer och garanterar varma fötter.

6. HEADUP DISPLAY & NAVIGATION MED 
CAMPINGPROGRAMVARA 3

Den nya head-up-skärmen projekterar all viktig information via 
en transparent skärm Data som navigering och hastighet, samt 
trafikskyltigenkänning i förarens synfält. Så du slipper vända dig 
bort och kan fokusera bättre på trafiken. Till en vilsam semester 
hör en underhållande och stressfri körning. Det ger vårt nya 
Pioneer navigationssystem. Med intuitiv Multi-Touch-manövrering, 
kartmaterial för 44 europeiska länder, DAB+-mottagare, Apple 
CarPlay, Android Auto, Parrot Bluetooth Handsfree och optimalt ljud 
tack vare 13-bands equalizer ger det allt som man idag kan förvänta 
sig av ett multimedia-navigationssystem. Och det med 3 års 
kostnadsfri kartuppdatering.

1 För alla modeller  2 Beroende av modell  3 Tillval

Med vår moderna teknik kan du känna 
dig trygg året runt, vart du än reser.

Du kan inte se det, men det känns riktigt bra. Tack vare våra 
avancerade försörjningssystem kan du alltid lita på att du har 
rinnande vatten även vid kalla temperaturer. Du ska heller 
aldrig behöva frysa om fötterna när du kopplar av i dinetten.

Platsbesparande: Värmesystemet 

i våra campingbilar är placera
t 

under soffan i dine
tten.

GPS-positionering sys
temet 

Velocate ger ett extr
a skydd 

mot stöld av fordone
t. För mer 

information, se sidan 98

NEW

KNAUS SÄKERHET & FÖRSÖRJNINGSTEKNIK
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NEW
Vårt filter gör din 
semester ännu bättre

Tyvärr är rent vatten inte något som är en självklarhet överallt, 
därför är det desto viktigare att du kan förse dig med rent vatten. 
Med det högpresterande filtersystemet från vår partner BWT har 
du de bästa förutsättningarna för rent och gott vatten.

Förorenat vatten 
kan förstöra din 

semesterglädje, men 

också skada din häl
sa.

Att kunna laga mat och duscha 

med hygieniskt rent 
vatten 

är en av KNAUS normer för 

semesterglädje.

Vattenfilter från 

BWT är helt fritt 
från kemikalier.

KNAUS FÖRSÖRJNINGSTEKNIK

(liknande bild)

BWT BESTCAMP VATTENFILTER

Det högpresterande vattenfiltret ftån BWT är speciellt utvecklat för kraven på våra fritidsfordon. Det praktiska vattenfil-
tret lämnar inget att önska när det gäller hygien tack vare ultrafiltreringsmembranet. Mikroorganismer avlägsnas effektivt 
från färskvattnet. Detta gör det möjligt att producera hygieniskt perfekt vatten helt fritt från kemikalier.

Teknik i toppklass: Genom sitt mycket effektiva hålfibermembran uppnår vattenfiltret en enastående retentionshas-
tighet för mikroorganismer> 99,9999 % (log6). Den stora membranområdet säkerställer hög genomströmning och tack 
vare produktionen av helt livsmedelssäkra material kommer inga oönskade tillsatser i vattnet.

Praktisk tillämpning: En 8 mm ”John Guest” -kontakt garanterar en särskilt enkel, verktygslös installation. Detta 
säkerställer också att vattentillförseln ges även om inget ersättningsfilter är tillgängligt för närvarande.

Hälsosam njutning: Vattensystemet minimerar risken för bakterier från vattnet. Speciellt i riskfyllda områden visar 
filtret att det är ett användbart verktyg för förebyggande och aktivt bidrar till att skydda din hälsa.

Lätt att använda och byta filter

 

2. Installationen är särskilt lätt tack vare anslutningen och 

tydliga markeringar.

4. Om inget ersättningsfilter är tillgängligt, garanterar 

adaptern ytterligare vattenförsörjning.

1 2

3 4

1. För att kunna använda vattenfiltret i upp till 6 månader 

används den endast när fordonet överlämnas.

3. Från installationstillfället kan filtret lagras i upp till 6 

månader. En speciell knapp visar aktuell status.
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Kraven på möblerna i våra CUV är extremt höga. 
Här handlar det inte om snygg design och mycket 
förvaringsutrymme. Hållbarhet, intelligenta 
konstruktioner och teknologier som imponerar 
ett helt liv – det är våra måttstockar.

1. SOLIDA MÖBELKONSTRUKTIONER 1

Möblerna i våra campingbilar har hel baksida - 
som ger en särskilt stabil konstruktion. Styva, 
solida och stabila möbler passar perfekt in i den 
övergripande bilden av våra fordon. Tack vare 
detta håller möblerna hög kvalitet, även efter 
flera år av användning.

2. STABILA MJUKSTÄNGANDE  
LÅDOR MED FULLT UTDRAG 1

Tack vare fullt utdrag dras de kullagerförsedda 
lådorna från tyska toppleverantören GRASS så 
långt ut att de bekvämt kan nyttjas ända längst 
in. De glider exakt och stängs mjukt.

3. REPTÅLIGA YTOR AV HP 2

High-Pressure-laminat och und Continuous-
Pressure-laminat är laminat som används särskilt för 
tuff belastning i t.ex. kök. Uppbyggnaden med flera 
lager skapas under högt tryck och förseglas med ett 
särskilt motståndskraftigt täcklager. Det gör våra 
arbets- och bordsplattor (alltid HPL) extra reptåliga. 

4. INSTÄLLNINGSBARA 
MJUKSTÄNGANDE  LUCKOR 1

Skåpdörrarna förser vi med högkvalitativa 
mjukstängande gångjärn så att luckorna alltid 
stängs mjukt – oavsett hur hårt man drar igen 
dem. Ett helt fordonsliv och troligtvis längre än så. 
För om en lucka inte skulle bete sig som den ska så 
kan man enkelt justera gångjärnet.

5. GENOMTÄNKT DINETTE 1

För att du ska kunna sitta bekvämt även under 
längre stunder har vi uppmärksammat varje 
detalj. Den svävande dinettbordsskivan ger gott 
om benutrymme. Tack vare att den också är 
tvådelad och svängbar, skapas enkelt plats för 
välbehövligt utrymme på bordet.

1 För alla modeller  2 Beroende av modell  3 Tillval

KNAUS MÖBELMANG

OPTIMAL RUMSMILJÖ

En sak är alltid standard i våra CUV: en 
verkligt mysig atmosfär. Och även om 
det låter enkelt så ligger det mycket 
arbete bakom.  
 
Mjuk väggbeklädnad: 
I säng- och sittgruppsområdet i alla 
CUV monterar vi öppenporiga mjuka 
formdelar eller skumplastkascherat 
spänntyg. De mjuka ytorna känns 
inte bara trevligare och varmare än 
beklädnader i hårdplast, de förhindrar 
även att det bildas kondensvatten 
på ytan.   
 
Isolering & möbelmontering: 
Att skapa ett perfekt klimat på 
kompakt utrymme är det krav som 
ställs på våra konstruktörer som 
bygger CUV. Därför satsar vi på 
innovativa lösningar för att montera 
möblerna och en rötresistent isolering.

Vi bygger inga luftslott, utan möbler  
som skapar en god rumsmiljö
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Köket utgör hjärtat i hemmet. Oavsett vilka behov du 
har finns det ett kök som passar dig. Smart förvaring 
och gott om plats i kylskåpet är bara några av detaljerna 
vi tänkt på när vi skapat ett stort kök på liten yta.

OLIKA TYPER AV KÖK: 
KOMPAKTA TILL RYMLIGA

LÄNGSGÅENDE KÖK BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 600 SOLUTION

KOMPAKT KÖK BOXSTAR 540 ROAD

Den multifunktionella 

KNAUS väskan fungerar 

också som en papperskorg, 

och smälter in i köksmodulen.

1.  Integrerat kylskåp. CUV kompressorkyls-
kåpet är installerat i köksmodulen och har 
en volym på 70 liter.

2.  Effektiv användning av utrymmet. Den 
sofistikerade lösningen mellan pentry och 
sovrum ger plats för en praktisk garderob 
med klädhängare.

Planlösningar: BOXSTAR 540 ROAD, 600 LIFETIME 
& LIFETIME XL, BOXLIFE 540 MQ, 600 ME & MEH

1.  90 liter. Det stora kylskåpet har förutom 
gott om plats ett tyst nattläge.

2.  Utnyttja ytorna. Den rostfria diskhon och 
spisen kan täckas när de inte används för 
att skapa mer arbetsyta.

Planlösningar: BOXSTAR 600 STREET & STREET XL, 
SOLUTION, FAMILIY, 630 FREEWAY, BOXLIFE 600 DQ, 
MQ, 630 ME 

LÄNGSGÅENDE KÖKKOMPAKT KÖK

KNAUS KÖKSVARIANTER
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176 x 130 cm

194 x130 cm

KNAUS ALTERATIV FÖR TAKSÄNG

För dig som behöver ett extra sovrum, är vår 
främre taksäng den bästa lösningen. Oavsett 
vilket alternativ du väljer kan du alltid lita på 
enkel hantering och maximal sovkomfort.

TAKSÄNGAR: FRÅN KLASSISK 
TILL VARIABEL

Enkel- eller dubbelsä
ng? 

Den variabla taksänge
n 

ger exakt det utrym
me 

du behöver

KLASSISK FRÄMRE TAKSÄNG VARIABEL TAKSÄNG

KLASSISK FRÄMRE TAKSÄNG BOXSTAR 600 SOLUTION VARIABEL TAKSÄNG BOXSTAR 600 SOLUTION

fri höjd 50 cm

fri höjd 100 cm

1.  Sovkomfort. Här ligger du bekvämt 
på två kallskummadrasser med en 
fri höjd på 50 cm. Du kan enkelt fälla 
upp och ner sängen med hjälp av det 
smidiga handtaget. För ökad säkerhet 
vid körning finns låsbara spännen som 
alltid ser till att sängen hålls på plats.

2.  Bekväm höjd. Med sängen i 
uppfällt läge har du en ståhöjd.

3.  Fallskydd. Tack vare det avtagbara 
skyddsnätet, är taksängen också 
lämplig för barn.

Standardutrustning på: BOXSTAR 600 
SOLUTION, BOXLIFE 600 DQ
Tillval på: BOXSTAR 630 FREEWAY, 
BOXLIFE 630 ME

1.  Gott om fri höjd. Den variabla 
taksängen erbjuder en fri 
höjd på 100 cm och den i 
sidled utfällbara enkelsängen 
skapar möjlighet för maximal 
variabilitet och sovkomfort.

2.  Motorstyrd säng. För 
att ytterligare underlätta 
hanteringen av sängen finns 
elstyrning som tillval.

3.  Bekväm höjd. Med sängen i 
uppfällt läge har du en ståhöjd.

Tillval på: BOXSTAR 600 SOLUTION, 
BOXLIFE 600 DQ, BOXSTAR 630 
FREEWAY, BOXLIFE 630 ME
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KNAUS BADRUMSVARIANTER

För att uppfylla olika personers behov av utrymme i 
badrum och toalett kan man i alla våra campingbilar 
välja mellan ett kompaktbadrum eller ett rymligt 
badrum som tillval.

BADRUMSALTERNATIV: FRÅN 
KOMPAKTA TILL RYMLIGA

1.  Känsla av rymd. Rumsindelningen är perfekt integrerad i 
planlösningen. Passagen som går förbi det kompakta ba-
drummet används för åtkomst till det bakre sovrummet.

2.  Smart konstruktion. Den flyttbara toalettstolen 
erbjuder generöst med benutrymme och det 
patenterade duschutrymmet är utrustat med ett 
smart runtgående duschdraperi.

3.  Multifunktionell. Spegeln kan enkelt skjutas i sidled. 
Förutom som spegel fungerar den både som 
stänkskydd till handfatet och insynsskydd till fönstret.

1.  Känsla av rymd. När du väljer det rymliga 
badrummet utvidgas badrummet i 
passagen. Hur detta fungerar i detalj kan du 
läsa mer om informationsrutan till höger.

2.  Generös duschkabin. Med några enkla 
moment skapar du en stor duschkabin. 
Den speciella runda duschdörren fungerar 
även som rumsavdelare mellan det bakre 
sovrummet, dinetten och köket. 

3.  Handfat med dubbel funktion. Tack vare 
det fällbara handfatet kan du skapa ett 
större tvättställ vid behov.

KOMPAKT

BADRUM

BADRUM

Från sidan 38 kan du se hur 

Raumbad & stämningsbelysning 

arbetar tillsammans

Tack vare 
en infällbar 
akrylglasvägg 
förblir 
toalettrummet 
torrt även när 
du duschar

Var är det? Hur 
ett Kompakt bad 
fungerar, ser du 
på sidan 23

FLER FÖRDELAR MED 
RYMLIGT BADRUM

Vid val av det rymliga badrummet, får du 
utöver den stora duschkabinen, även ytter-
ligare fördelar. På grund av förlängningen 
av badrummet i passagen kan badrummet 
göras smalare, vilket resulterar i mer plats 
för intilliggande möbelmoduer.

BOXSTAR 540 ROAD, BOXLIFE 540 MQ 

Den bakre tvärgående dubbelsängen får 
ca 90 mm ökad bredd vid installation av 
det rymliga badrummet.

BOXSTAR 600 STREET, 600 STREET XL, 
BOXLIFE 600 MQ 

Det extra utrymmet används även för  
en större garderob, monterad mellan 
säng och badrum som skapar extra 
utrymme för förvaring.

BOXSTAR 600 LIFETIME, 600 LIFETIME XL, 
630 FREEWAY, BOXLIFE 600 ME, 630 ME 

Här utvidgas den bakre enkelsängen  
på förarsidan samt ger större garderob  
och hyllor.

Planlösningar med långbäddar

Planlösningar med 
tvärgående dubbelsäng

BADRUM BOXLIFE 600 ME

BADRUM BOXLIFE 630 ME BADRUM BOXLIFE 630 ME

KOMPAKTBADRUM
BOXSTAR 630 FREEWAY

KOMPAKTBADRUM BOXSTAR 540 ROAD

KOMPAKTBADRUM
BOXSTAR 600 STREET



90 91|

10.0.85090 Hohenstein

ACTIVE ROCK 1

INDIAN SUMMER ENERGY

CASUAL SILVER

TURIN

LAS VEGAS 2

KNAUS DESIGN

Oavsett vilken stoppning du väljer kan du alltid 
lita på följande: Den bästa sittkomforten 

är standard på alla våra campingbilar. För 
extra sittkomfort kan dinetten utrustas 
med individuellt justerbara säten.

Ryggstödet följer de
n naturliga 

S-formen på ryggraden. A
llt 

för att du ska var
a avslappnad 

på semestern och inte dr
abbas 

av onödiga ryggsmärtor

BOXSTAR & BOXLIFE KLÄDSELVARIANTER

Designa din campingbil enligt dina önskemål med 
våra många dekorpaket och textilvarianter. Du alltid 
kan lita på att våra dynor och klädslar håller högsta 
KNAUS-kvalitet med optimal komfort.

100 % KNAUS
100 % INDIVIDUELL

 Standardalternativ   1 ACTIVE LINE (mot pristillägg)   2 Äkta läder (mot pristillägg)  Hur dynorna är tillverkade beror på modellen.

COZY HOME-PAKET

Ge din husbil lite mer hemmakänsla med COZY HOME 
paketet. Två stora (60x40 cm) och två små (40x40 cm) 
kuddar med fjäderfyllning, matchande bordsduk samt 
två mjuka filtar.

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

Skräddarsy din husbil med en av våra många dyn- 

och textilvarianter. Alltid slitstarkt tyg och modern 

design som matchar inredningen.

+ Allergivänlig, andningsaktivt och hudvänligt.

+  Kontrollerade med avseende på 

färgbeständighet.

+ Tåliga och lättskötta.

TEXTILVARIANTER

Våra ACTIVE LINE dynmaterial är extra praktiska. De 

har tillförlitligt fläckskydd och är dessutom vatten- och 

oljeavvisande.

+ Antibakteriella

+ Fläckskydd

+ Andningsaktiva

+  Vatten-  

& oljeavvisande

+ Underhållsmedel

5

1

2

6

4

3

Högsta krav på sittkomfort 
är alltid standard
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Vilken färg har din nästa resa?  
Upptäck våra lackeringsalternativ.

Från klassiskt grå via ädla metalliclacker till 
klarröd. Njut av friheten att välja den färg 
som bäst passar dig. Självklart är övrig dekor 
smakfullt anpassad till fordonets färg.

Svart med 
polerad framsida.

Lackerad i 
titanmetallic.

17 " lättmetallfälgar i 

exklusiv KNAUS design 

finns i två variante
r och ger 

en dynamisk och harmonisk 

helhetskänsla (Tillval)

ALU SILVER LAGO-BLÅ 

FER GRÅPROFONDO RÖD

GOLDEN VITT

SVART

CAMPOVOLO GRÅ

TIZIANO RÖD IMPERIAL BLÅ

LINE BLÅVITT

LACKER UNI

LACKER METALLIC (TILLVAL)
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GESAMTSIEGER SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

KNAUS ÅTERFÖRSÄLJARE & UTMÄRKELSER

... OCH 
PRISBELÖNT

KNAUS står för kvalitet. 
Det 

är inte bara vi som
 tycker detta. 

Många utmärkelser bekräftar 
oss 

och det vi dagligen gör.Kina

Island

Och även

Irland

Sverige

Norge

Danmark

Nederländerna

Tyskland

Polen

Ungern
Rumänien

Österrike
Frankrike

Spanien
Portugal Italien

Grekland Turkiet

Bulgarien

Tjeckien

Belgien

Finland

Taiwan

Japan

Australien

Storbritannien

Sydkorea

Slovakien

Schweiz

Slovenien

KNAUS ÄR 
INTERNATIONELLT...

Du hittar din  
närmasteåterförsäljare på

 

www.knaus.se  

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

ALLA PRISER  
OCH PRISER

Stolthet och motivation i 
ett: Våra utmärkelser gör att 
vi ständigt strävar efter att 
leverera nya topprestationer.
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KUNDKLUBB mein.KNAUS

FÖR VÅRA FANS

Upptäck allt KNAUS 

har att erbjuda på våra 

sociala medier!

Håll dig uppdaterad 
med  

www.knaus.se  Missa inget! Bli medlem på 

mein.knaus.com  

Kundklubben mein.KNAUS erbjuder många fördelar, 
såsom exklusiva erbjudanden och stora rabatter hos våra 
samarbetspartners. Som klubbmedlem får du chansen att 
delta i vårt årliga kundmöte och även ett klubbkort som ger 
dig exklusiv tillgång våra VIP områden på våra mässor. 
Två gånger om året får du även vår kundtidning ”Inside 
KNAUS”. Medlemskapet är gratis för alla Knaus kunder.

RENT AND TRAVEL

Du går i tankarna om att köpa ett fritidsfordon men är osäker på 
om det verkligen passar dig? Hyr husbil med Rent and Travel! 
Allt fler upptäcker friheten och fördelarna som kommer med 
en husbilssemester. Såväl barnfamiljer som kompisgäng och 
pensionärer väljer detta fria sätt att semestra och försäljningen 
av husbilar har ökat flera år i rad. 

Boka via  
www.rentandtravel.se 

Upptäck alla uthyrni
ngsställen på  

www.rentandtravel.se 

Oavsett om du söker nya produkter, intressanta funktioner eller 

information om KNAUS kan vi garantera att du hittar det du söker. 

Här är ett litet urval:

 grundrissfinder.knaus.com

 www.knaus.com/messen-termine

 shop.knaus.com

KNAUS ONLINE

På våra sociala medier finns intressanta reseberättelser, 

bidrag om KNAUS och resor i allmänhet.

 vaknadarduvill.se

 facebook.knaus.se

 youtube.knaus.com

 instagram.knaus.com

KNAUS FANSHOP

Shoppingsugen? I vår fanshop finner du ett brett urval 
av campingprodukter som gör din semester roligare. Från 
högkvalitativa kläder för både dam och herr, roliga spel för 
hela familjen till inredning. Här finns något för alla!

Garanterat kul!

Massor av produkter
 på 

shop.knaus.com 
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STARKA PARTNERS OCH FUNKTIONER

BWT vattenfilter NEW  

Vår partner för hygienisk vatten. Det högpresterande 

filtersystemet från BWT utvecklades speciellt för de kraven i 

våra fritidsfordon. Du hittar mer information på sidan 80.

VELOCATE GPS-Tracker NEW  

Velocates innovativa GPS-spårningssystem ger optimal skydd 

mot stöld tack vare intuitiv appkontroll med tyst alarmläge 

och en självförsörjande sändning upp till 3 månader utan 

strömanslutning. Mer information finns på www.knaus.se

PIONEER Headup Display NEW  

Den nya head-up displayen med navigering, hastighet och 

trafikskyltsigenkänning. För att göra resan ännu mer avslappnad 

och underhållande har Pioneer navigationssystemet allt du 

behöver för korta och långa avstånd. Mer information 

hittar du på sida 78. 

PIONEER navigationssystem

Det integrerade navigations- och underhållningssystemet 

Pioneer NavGate EVO är lätt att använda. DAB +, 3 års 

kartuppdatering samt snabb åtkomst till bakre kamera och 

röststyrning via smartphone. (Tillval)

TEN HAAFT satellitsystem

Tillvalet Oyster 60 premium satellitsystem från TEN HAAFT 

ger tydlig TV-mottagning och tekniska funktioner som t ex 

app styrning via smartphone och mycket mer. (Tillval)

TRUMAS

Högsta kvalitet från vår partner Truma. Med det intelligenta 

Truma iNet-systemet kan du även styra klimatanläggningen, 

värmesystemen samt gasförsörjningen enkelt via appen. (Tillval)

NEW

State-of-the-art t
eknik: 

Här kan du styra oc
h styra 

många saker via app
en

Med produkterna från våra starka och pålitliga partnerföretag 
blir varje KNAUS-fordon lite bättre. För att kunna förlita sig på 
högsta kvalitetsstandard arbetar vi bara med utvalda 
specialister och tillsammans utvecklar vi skräddarsydda 
lösningar för våra fritidsfordon.

VÅRA LEVERANTÖRER & PARTNERS

VÅR RESA

KNAUS ÅTERFÖRSÄLJARE & UTMÄRKELSER
Perfekt passform
BOXLIFE Vario koncept

Ett bra Team:
Det är Thule Veloside 

och justerbar säng

För bekväm lastning 
och lossning

THULE VELO SLIDE CYCKEL HÅLLARE

För en särskilt användarvänlig och säker transport för Dina 
cyklar eller e-cyklar, systemet är monterat i bakre delen. Den 
grundläggande hållaren kan skjutas åt sidan för att spara utrymme 
eller helt tas ut om du inte behöver det. tack vare Robusta armar 
och hjulhållare med spärrfunktion är Cyklarna fixerade säkert och 

glider inte medan man kör runt.

NEW

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.

Sats om fyra 
stycken.

Inställbar i sju läge
n.

Förvandla stolen till  

en bekväm liggplats.

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 | € 36,90

Listpriser Tyskland i euro inkl. 19 % moms

Erbjuder många campingtillbehör  
www.frankana.de 
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Generalagent i sverige 

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

Din KNAUS-återförsäljare
ser fram emot ditt besök!

Art.nr. R08116443-SE

Vi har även katalo
ger för Delintegrerade och 

integrerade husbi
lar samt husvagnar


