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finner du i en sepa
rat broschyr.
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VAN TI 550 MD VAN TI 650 MEG

42

VAN TI

VAN TI PLANLÖSNINGAR

Instegsdörr (standard) STYLE
Instegsdörr (tillval) STYLE PLUS

Tillåten totalvikt kg 3.500

Bredd cm (yttre/inre) 220 / 205

Höjd cm (yttre/inre) 276 / 196

Längd cm (min/max) 599 / 703

DIN FRIHET
ÄR VÅR 
FILOSOFI

från sidan 40

KNAUS MODELLÖVERSIKT

Van Ti är så mångsidig 

att inte ens de sli
ngrigaste 

vägarna är något p
roblem.

DEN LÄTTA ATLETEN

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

100% KNAUS

 Sovplatser

 Bältesplatser

 Under 3,5 t

 Enkelsängar

 Tvärställd säng

 3/4-säng

MODELLBETECKNING*

Sittgrupp 
L L-sittgrupp 
D Dinett 
M Enkel sittbänk

Säng
Q Tvärställd säng  
 fram/bak 
F 3/4-säng 
X Queen size-säng 
E Enkelsängar

Varianter 
K Barnrum 
G Garage 
B Badrum

SÄNGVARIANTER

 Queen size-säng

 Barnsängar

 Uppfällbar säng

 Alkovsäng

 Gästsäng

Fotograferad planlösning i denna katalog: 550 MD, 650 MEG

Maxlast kg� 720�-�900

ÖVERSIKT HUSBIL

Video tillgänglig
youtube.knaus.com

360° bild
www.knaus.se

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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L!VE TI 590 MF

L!VE TI 700 MEG

L!VE TI 650 MEGL!VE TI 650 MF

42-642-4

SKY TI 650 MF

SKY TI 700 MXSKY TI 700 MEB SKY TI 700 MEG

SKY TI 590 MF

SKY TIL!VE TI

L!VE TI PLANLÖSNINGAR

Fotograferad planlösning i denna katalog: 590 MF, 650 MEG, 700 MEG Fotograferad planlösning i denna katalog: 650 MF, 700 MEG

Instegsdörr (standard) KOMFORT
Instegsdörr (tillval) PREMIUM & EXKLUSIV

Instegsdörr (standard) KOMFORT
Instegsdörr (tillval) PREMIUM & EXKLUSIV

Tillåten totalvikt kg 3.500

Bredd cm (yttre/inre) 232 / 218

Höjd cm (yttre/inre) 279 / 200

Längd cm (min/max) 644 / 752

Tillåten totalvikt kg 3.500

Bredd cm (yttre/inre)� 232�/�218

Höjd cm (yttre/inre)� 279�/�200

Längd cm (min/max)� 643�/�752

från sidan 68från sidan 54

KNAUS MODELLÖVERSIKT

SKY TI PLANLÖSNINGAR

SKY TI 650 MEG NEW

DEN OKONVENTIONELLA ETT UNIVERSELLT GENI

Modern design, excep
tionella 

utrymmen och enorm 

lastförmåga i L!VE TI.

Finns i 6 olika 
planlösningar.

Maxlast kg� 520�-�760Maxlast kg� 620�-�800
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SUN TI 650 MF SUN TI 650 MEG SUN TI 700 MEG L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MX

L!VE WAVE 700 MX

L!VE WAVE 650 MG

44 45-6

SUN TI L!VE WAVE

Fotograferad planlösning i denna katalog: 650 MF, 650 MEG, 700 MEG Fotograferad planlösning i denna katalog: 650 MF, 700 MEG

L!VE WAVE PLANLÖSNINGARSUN TI PLANLÖSNINGAR

Instegsdörr (standard) KOMFORT
Instegsdörr (tillval) PREMIUM & EXKLUSIV

Instegsdörr (standard) KOMFORT
Instegsdörr (tillval) PREMIUM & EXKLUSIV

Tillåten totalvikt kg 3.500

Bredd cm (yttre/inre) 232 / 218

Höjd cm (yttre/inre) 294 / 215

Längd cm (min/max) 698 / 752

Tillåten totalvikt kg 3.500

Bredd cm (yttre/inre)� 234�/�218

Höjd cm (yttre/inre)� 294�/�200

Längd cm (min/max)� 699�/�747

från sidan 96från sidan 82

KNAUS MODELLÖVERSIKT

MED DUBBELGOLV DEN MÅNGSIDIGA

Praktiskt med extra förvarings
utrymme 

i dubbel golvet. D
essutom är Sun TI 

perfekt utrustad f
ör vinternsemestern.

Tack vare den nedfällbara sängen i 

L!VE WAVE har du alltid plat
s 

för vänner som kommer på besök.

Maxlast kg� 520�-�630Maxlast kg� 430�-�510
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SKY WAVE 650 MF SKY WAVE 700 MEGSKY WAVE 650 MEG L!VE TRAVELLER 550 DB L!VE TRAVELLER 650 DGL!VE TRAVELLER 600 DKG

5-64-645-6

SKY WAVE L!VE TRAVELLER

Fotograferad planlösning i denna katalog: 650 MEG Fotograferad planlösning i denna katalog: 600 DKG, 650 DG

L!VE TRAVELLER PLANLÖSNINGARSKY WAVE PLANLÖSNINGAR

Instegsdörr (standard) KOMFORT
Instegsdörr (tillval) PREMIUM & EXKLUSIV

Instegsdörr (standard) KOMFORT
Instegsdörr (tillval) PREMIUM & EXKLUSIV

Tillåten totalvikt kg 3.500

Bredd cm (yttre/inre) 234 / 218

Höjd cm (yttre/inre) 323 / 200

Längd cm (min/max) 596 / 698

Tillåten totalvikt kg 3.500

Bredd cm (yttre/inre) 232 / 218

Höjd cm (yttre/inre) 284 / 200

Längd cm (min/max) 698 / 752

från sidan 110

från sidan 124

KNAUS MODELLÖVERSIKT

Två separata sovutrymmen i en 

husbil? Sky Wave överraskar med 

sin extra stora ned
fällbara säng.

Perfekt för det sto
ra 

familjeäventyret.

TI MED FÄLLSÄNG FAMILJEVÄNLIG

Maxlast kg� 500�-�640Maxlast kg� 430�-�530
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FRÅN IDÉ  
TILL KNAUS

1. Utveckling

Vem ska den nya husbilen passa? Vi 
definierar�hur�fordonet�ska�utformas�
och vara utrustad för just ditt ändamål. 
Vi utvecklar olika planlösningar och 
utformar den framtida designen.

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 Tysk-
lands förtjänstorder för sitt mod och sin pionjäranda.

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

2017 Generationen campingbilar startar med 
BOXDRIVE på VW Crafter.

2018 I VAN TI PLUS förenas allt som hör ihop: 
KNAUS bygger sin första husbil på MAN TGE.

2019 L!VE, en helt ny klass! Från halvintegrerade 
med fällsäng till helintegrerade.

HUR VI BLEV DEN VI ÄR

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.

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.

Klubbmedlemmar får exklusiva 

inbjudningar till KNAUS 

möten och vår spänn
ande 

kundtidning INSIDE.

4. 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.

5. 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 sida 144 eller bli medlem direkt: 

 mein.knaus.com 

2. Prototyp och testfas

Idéerna tar för första gången konkreta 
former och blir till verklighet. En prototyp 
skapas. För att möta våra kvalitetskrav 
genomgår�prototypen�flera�tester.

3. Produktion

Har prototypen klarat alla tester? Då sätter vi igång! I 
Jandelsbrunn, Bayern ligger huvudkontoret. Nu dröjer det inte 
länge förrän de nya husbilar 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.
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FIBREFRAME

THE MISSION

POWERAXLE

 *��Sammanfogningstekniken�baseras�på�den�skyddade�WoodWelding®-tekniken�från�WoodWelding�SA�och�
underlicensieras av Adolf Würth GmbH & Co. KG.

KNAUS MISSIONTEC

FRAMTIDEN  
BÖRJAR NU

Vårt uppdrag: en revolution. För framtidens 
husvagn tar vi en helt ny riktning. Riktningen är 
klar: Konsekvent lätt konstruktion för en husvagn 
med en tjänstevikt på 750 kg och plats för 4 
personer. Det har aldrig funnits något liknande. Vi 
analyserar, undersöker, utvecklar och forskar. Fram 
tills vi når den första milstolpen genom symbios 
av revolutionerande byggteknik och banbrytande 
material: KNAUS TRAVELINOs serieproduktion.

Ultraljudshastighet - även 
i interiören. När det gäller 
RevolutionCube-tekniken* använder vi 
oss av ett helt nytt material, EPP. Extremt 
lätt, stabilt och motståndskraftigt. Med 
hjälp av ultraljudsteknik sammanfogas 
så kallade KALTSCHMELZ®-
pluggar fast med bärarmaterialet i 
lättbyggnadskonstruktionen.

Patenterad ramteknik. Vi har 
utvecklat en självbärande ram som gör 
att möblerna faktiskt bara är möbler 
och inte längre stabiliseringselement. 
Det öppnar nya möjligheter och ger 
oanad�flexibilitet�vid�utformningen�av�
planlösningen och utrymmet.

LÄTTA MATERIAL
Unik lätthet. Helheten är mer 
än bara de olika delarna. Detta 

gäller speciellt våra husvagnar i 
lättbyggnadskonstruktion. Det är 

endast genom skicklig kombination 
av alla våra revolutionerande 

tekniker och nya metoder för mod 
som vi kunde förverkliga vår vision 
om�en�effektiv�husvagn�i�framtiden:�

Det här är Ultra Light!

Fjäderlätt chassiteknik. Med 35 % lägre vikt 
än ett jämförbart konventionellt chassi är vår 
PowerAxle ett betydande steg i riktning mot 

hybridteknik och eldrift i husvagnsbranschen.
Som en konsekvent utveckling markerar det 

nya VARIO X-chassit i SPORT & FUN BLACK 
SELECTION nästa steg i chassiutveckling. 

Tack vare sin bioniska form kombinerar den 
kompromisslös lättviktskonstruktion med 

enastående stabilitet och lastkapacitet med 
optimal hantering.

ANSLUTNINGSTEKNIK

THE MISSION är mer än en väg till en ny modellserie. THE MISSION är 
uppdraget, hindren, modet och målet att revolutionera branschen för 
husvagnar. Med TRAVELINO har vi tagit ett stort steg mot framtiden. Den 
visade oss vad man kan göra med lättvikt, fexibilitet, hållbarhet samt banade 
väg för ombyggnaden av Deseo. 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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1. 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 glasfiber- andel som den i standard glasfiber-
armerad plast.

2. STABIL PRO.TEC-RAM 2

Pro.Tec-ramen är en särskilt massiv aluminiumprofillist som 
förbinder sidovägg, framvägg, bakvägg och tak med varandra. 
Den förbättrar stabiliteten för påbyggnaden och därmed hela 
fordonets livslängd. Särskilda höjdpunkter: I Pro.Tec-ramen 
finns ett utrymme för tätningsmassa. Den kan alltså inte längre 
tränga fram, vilket ger ett renare utseende.

3. KNAUS CATEYE evolution BAKLJUS 2

Med tredimensionell lampgeometri och dynamiska LED-
blinkljus innebär de bakljusen CATEYE evolution en vidare-
utveckling av KNAUS unika mörkersignatur och förbättrar 
samtidigt trafiksäkerheten.

4. 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.

5. 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.

6. HÖGKVALITATIVT LÅGRAMS CHASSI 2

För att ge våra husbilar maximal ståhöjd med minimal 
ytterhöjd har vi valt ett original Fiat lågramschassi.

7. TÄTHETSGARANTI 1

Husbilar byggda av Knaus Tabbert GMBH har en 
Europatäckande 10-årig täthetsgaranti och 2 års 
fabriksgaranti via din Knaus-återförsäljare.

1 Standard 2 Modellberoende 3 Tillval

DEN BÄSTA TEKNIKEN 
FÖR DEN SKÖNASTE 
TIDEN PÅ ÅRET

KNAUS FORDONSPÅBYGGNAD
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1. OPTIMALT GASOLUTRYMME 1

Den nya generationens gasfilter från Truma filtrerar dessa rester ur 
gasen och avger dem till en filteråpad. De samlas i en filterpad på 
filterkoppens botten, som är lätt att ersätta vid byte av flaskbyte.
I motsats till den föregående modellen krävs inte längre något 
byte av filterpatronen. Gasfiltret från Truma garanterar på så sätt 
en lång livslängd både för gasolanläggningen och alla gasdrivna 
enheter.

2. THULE CYKELSTÄLL 3

·  Konstruerad för stabil fastsättning på den bakre väggen med en 
lastkapacitet upp till 50 kg

·  Kan överbrygga ett avstånd på 70 cm på höjden för enkel åtkomst 
till plattformen

·  Basen kan höjas och sänkas med hjälp av en vev, vilket gör att det 
går smidigt att sätta fast cyklarna

·  Plattformslåset ger en utmärkt dynamisk kraftkontroll och håller 
cyklarna säkert på plats under transporten. Plattformen låses 
manuellt och kan enkelt klickas fast i uppåtläge när den inte 
används. Lyftarmen sitter ordentligt på plats under resan tack 
vare de integrerade säkerhetsremmarna

·  De justerbara hjulhållarna gör att du kan placera nästan alla typer 
av cyklar på cykelhållaren, alltifrån mountainbikes till barncyklar

3. PRAKTISKT DUBBELGOLV 2

Dubbelgolvet ger dubbel isolering och värmer skönt även vid 
låga temperaturer. Här läggs vatten- och värmeledningar så att 
de är skyddade mot frost och skador. Dessutom ger det plats för 
småsaker i de praktiska förvaringsutrymmena.

4. CENTRAL SERVICEBOX & VATTENFILTER 1, 2, 3

Hela försörjningstekniken på ett centralt ställe. Via luckan i 
sidoväggen når du snabbt och enkelt alla viktiga delar. Det nya 
vattenfiltret är lättåtkomligt och lätt att installera samt att byta 
ut. Du hittar detaljerad information om serviceboxen på sida 24 och 
information om vatten- och filtreringssystemet från sida 26.

5. VELOCATE GPS TRACKER 3

Du är optimalt skyddad med GPS-positioneringssystemet (tillval). 
Spårningssystemet kräver lite ström och kan sända signaler upp till 
tre månader. Tack vare appen är det mycket lätt att använda. AGPS 
säkerställer en särskilt snabb positionsbestämning och en känslig 
GPS-antenn erbjuder den bästa mottagningen även i svåra miljöer.

1 Standard 2 Modellberoende 3 Tillval

KNAUS FORDONSPÅBYGGNAD

Ett omfattande designkoncept 
för din drömsemester

NEW

NEW

Extra smart med avtagbar 

dragkrok. Du hittar mer 

information på sida 147.

En fantastisk husbil med kombination 
av praktiska och högkvalitativa detaljer. 
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Detaljer du kan lita på: 
Med högsta kvalitet

Svart med 
polerad framsida.

Lackerad i 
titanmetallic.

KNAUS EXTERIÖR KVALITET

1. TAKHUV AV  
GLASFIBERARMERAD PLAST 1

Markant design, isolering integrerad i strukturen 
och naturligtvis maximalt hagelskydd. Som tillval 
med stort panoramatak.

2. INGA SYNLIGA SKRUVFÖRBAND 1

Oavsett om det gäller fendrar, skärmar eller 
bakljushållare. Överallt där det är möjligt och 
konstruktivt arbetar vi för ett rent och elegant 
utseende med anslutningar som ger ett säkert 
fäste för konstruktionsdelar.

3. EXKLUSIVA 17" KNAUS 
ALUMINIUMFÄLGAR 3

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

4. HJULHUS MED EPP-ISOLERING 1 
 

Optimal ljudkomfort under körning, säker 
isolering vid parkering. EPP är ett högteknologiskt 
material som inte kompromissar: lätt, slagtåligt, 
värmeisolerande och stabilt.

5. ENKELT OCH SMIDIGT 1, 2, 3 
 

Vi tror på maximal komfort i form av luckor med 
enhändig drift 1. Dubbeltätningen säkerställer 1 att 
regn och vind inte stör din semesterupplevelse. 
För att du ska slippa öppna och stänga varje 
lucka individuellt monterar vi centrallås 2, 3 för 
garagedörrarna och serviceluckorna, så att allt 
är säkrat med en knapptryckning. Larmsystemet 
(tillval) ger ännu mer skydd. 

6. HÖGKVALITATIV FOLIE 1

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

1 Standard 2 Modellberoende 3 Tillval

Vad är det viktigaste att tänka på när man konstruerar en 
husbil? Helt klart lång hållbarhet. För att du ska kunna lita 
till 100 % på ditt fordon, bygger vi alla husbilar i material av 
högsta kvalitet, som till exempel våra optimalt isolerande 
takhuvar�av�glasfiberarmerad�plast.
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1 2 3 4 5

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.

En bra start på semestern  
med KNAUS husbilar

KNAUS INSTEGSDÖRRAR

Ny och förbättrad lås
mekanism.

UTRUSTNING 1. STYLE 2. STYLE PLUS 3. KOMFORT 4. PREMIUM 5. EXKLUSIV

Tätning mot slagregn (dubbeltätning)

Med fönster och mörkläggning -- --

Automatiskt stängningssystem -- --

Flerfunktionellt lås -- --

Dolda gångjärn -- -- --

2 klädkrokar fasta fasta fällbara fällbara fällbara

Flerfunktionell kasse -- -- --

Inkl. papperskorg -- -- --

Paraplyställ -- -- --

Dörrspärr/öppningsbegränsare -- -- --

Centrallås -- -- -- --

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

NEW

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.
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A

B

C

D

E

Du kommer enkelt åt 

rengöringsöppningar
na för 

vattentanken genom
 fack 

i dubbelgolvet.

Anslutning, påfyllning, tömning: 
Vår servicebox klarar allt

2

På SUN TI är tankarna djupl
iggande 

mitt i fordonet, med praktiska 

rengöringsöppningar
 i golvet.

KNAUS FÖRSÖRJNINGSTEKNIK

UNIK SERVICEBOX
 

1.  Påfyllning för färskvattentank

2.   Rengöringsöppning för färsk- och gråvattentank

3. Tappkranar för färsk- och gråvatten

4.  Ledningsgenomföring 
För att ledningarna ska kunna dras ordentligt finns det en 
skadedjursskyddad ledningsgenomföring från undersidan in i 
serviceboxen.

5.  Tankuppvärmning 
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. 

8.  Tack vare de nya bodelsbatteriet laddas 
batterierna upp snabbt och effektivt.

FÖRSÖRJNINGSTEKNIK

För att en husbil ska kunna erbjuda 
samma komfort som hemma, krävs 
en del av försörjningstekniken. På vårt 
exempelfordon SUN TI har den framför 
allt placerats 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. Batteri

E. Gasflaskor

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.
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(liknande bild)

NEW

KNAUS FÖRSÖRJNINGSTEKNIK

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.

BWT BESTCAMP VATTENFILTER

Det högpresterande vattenfiltret ftån BWT är speciellt utvecklat för kraven på våra fritidsfordon. Det praktiska 
vattenfiltret 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 
retentionshastighet 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

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.

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
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1. 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.

2. HEAD-UP DISPLAY MED 
NAVIGATIONSSYSTEM 3

Den nya head-up displayen projiceras 
på en genomskinlig skärm där all viktig 
data såsom navigering, hastighet 
och trafikskyltsigenkänning syns. För 
att göra resan ännu mer avslappnad 
och underhållande har Pioneer 
navigationssystemet allt du behöver för 
korta och långa avstånd. 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.

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. DIMBAR TRIVSELBELYSNING 3

Takskåp, förvaringsutrymme, arbetsytor, 
överskåp, baldakiner – överallt där 
stämningsfullt ljus gör semestern skönare, 
väljer vi vår påkostade, integrerade och 
dimbara trivselbelysning.

1 Standard 2 Modellberoende 3 Tillval

KNAUS INTERIÖR KVALITET

NEW

Mer information om våra 

höga krav på bra so
vkomfort 

hittar du på sida 3
2. Våra 

olika sängvarianter 
hittar du 

från sida 34.

Alltid högsta komfort och 
inredning som imponerar

Att skapa en lägenhet 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.
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Vi bygger inga luftslott, utan möbler som 
skapar ett gott inomhusklimat

1. MASSIV ALUMINIUMPROFIL 1

Möblerna är en viktig del av stabiliteten för hela 
påbyggnaden. Därför använder vi tåliga aluminium-
profiler 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. Det är ett material som består av flera skikt som 
tillverkas under högt tryck och förses med en särskilt 
tålig yta. Det gör våra arbetsytor och bord extra 
reptåliga.

5. FULLT UTDRAGBARA, STABILA LÅDOR  
MED SOFT-CLOSE 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 Standard 2 Modellberoende 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.

KNAUS MÖBLEMANG

Det ställs oerhört höga krav på möblerna i våra husbilar. 
Det räcker inte bara med påkostad design och generösa 
förvaringsutrymmen. Lång livslängd, hållbar konstruktion 
och tekniker som övertygar ett helt liv - det är vår måttstav.
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Somna himmelsk och vakna avslappnad. För att du alltid ska få 
en bra start på en händelserik dag lägger vi högsta prioritet på 
designen av sovrummet. Vårt koncept innehåller högkvalitativa 
material,�sofistikerade�detaljer�och�anpassningsbara�lösningar.

VÅRA 
FUNKTIONER FÖR 
DIN SOVKOMFORT

Med våra skräddarsydda 
lakan optimeras 

sovkomforten (tillval).

1. UTMÄRKTA EVOPORE HRC MADRASSER 1  

 
30% lättare och 40% mindre minskning i hårdhet än jämförbara 
kallskumsmadrasser. Inga fördjupningar uppstår ens om mad-
rassen används endast på ena sidan. Våra 5-zons EvoPore-mad-
rasser (1a) ger dig inte bara högsta kvslitet på din sömn, utan 
har dessutom lång hållbarhet. Som tillval fnns en upp till 50 mm 
tjock WaterGelbäddmadrass och en förstklassig ribbotten ännu 
lyxigare sovkomfort.

2. KOMFORTFJÄDRING (TILLVAL) 1 
 

De flesta husbilar levereras idag med ribbbotten för en riktigt 
skön sömn. Avståndet mellan spjärna ger optimal stabilitet och 
utmärkt ventilation. För extra komfort kan komfortfjädring 
väljas till som tillval.

3. BÄDDBREDDNING 2,3

Naturligtvis vill vi få maximal mängd sovplats för dig. Särskilda 
detaljer som till exempel den variabla fotförlängningen för frans-
ka bäddarna eller de exakt anpassade rullbäddarna och madrass-
insatserna för enkelsängar bidrar till extra mycket sovplats.

4. SÄNGHÖJD 1 
 

Våra designers ser till att sängarna är så lättillgängliga som 
möjligt i alla planlösningar. Med förlängningen av enkelsängarna 

3, ger en stege säker tillgång. Vissa sängar kan också monteras i 
en låg version 2 (inklusive garderob).

5. FÖRVARINGSUTRYMMEN,  
EL-UTTAG OCH BELYSNING 2 

 
Läs lite mer, ladda din telefon över natten och ha dina glasögonen 
nära till hands. Detta och mycket mer gör sovdelen till en mycket 
behaglig plats med dimbar belysning.

6. RUMSDELARE I TEXTIL 1  

& SAMT VÄGGBEKLÄDNAD 1 
 

Med flera medresenärer eller större familjer är integritet 
en viktig faktor för en god natts sömn. Detta säkerställs av 
rumsdelare i textil. Tack vare den mjuka väggbeklädnaden är 
sovplatsen extra mysig.

1 Standard 2 Modellberoende 3 Tillval

Bekväm sovplats 

tack vare ventilera
de 

möbelkonstruktioner.
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201 x 81 cm

189 x 81 cm

Alkover och Queen size-sängar:  
Det finns en sovplats som passar alla

3/4 SÄNG

QUEEN SIZE-SÄNG

BARNSÄNGAR

UPPFÄLLBAR SÄNG

ALKOVSÄNG

GÄSTSÄNG

Gästsäng Gästsäng 2

KNAUS SÄNGVARIANTER

ENKELSÄNGAR

ENKELSÄNGAR L!VE TI 650 MEG

TVÄRSTÄLLD SÄNG

Sov som ett kungapar. Queensbädden är 
lätttillgänglig från båda sidorna och har en 
varsin garderob.

Planlösningar: SKY TI 700 MX, L!VE WAVE 
650 MX, 700 MX

Gjord för de små.�I�våra�K-planlösningar�finns�
våningssängen i bakvagnen med som standard 
från början. Med en sovplats på upp till 212x74 cm 
finns�det�gott�om�utrymme.

Planlösningar: L!VE TRAVELLER 600 DKG

Enklare blir det inte. Den fällbara sängen är 
väldigt lätt att fälla upp och ner. 

Planlösningar: L!VE WAVE 650 MF, MG & MX, 
700 MEG  
& MX, SKY WAVE 650 MF & MEG, 700 MEG, 

Högt upp. Du kan tryggt klättra upp till 
alkovsängarna tack vare stegen som kan fästas eller 
förvaras i det speciella förvaringsutrymmet (tillval). 

Planlösningar: L!VE TRAVELLER 550 DB, 600 DKG, 
650 DG

Generös. Gott om plats för att slappna av. Tack vare 
sängbreddningen kan de två enkelsängarna lätt göras om 
till en stor dubbelsäng. 

Planlösningar: VAN TI 650 MEG, L!VE TI 650 MEG, 700 MEG,  
SKY TI 650 MEG, 700 MEB & MEG, SUN TI 650 MEG, 700 
MEG, L!VE WAVE 700 MEG, SKY WAVE 650 MEG, 700 MEG

Variabel och komfortabel. Dinetten kan 
omvandlas i några enkla steg till en extra 
säng som erbjuder 1 till 2 bäddar beroende 
på planlösning. Det stabila teleskopbordet 
sänks enkelt. 

Perfekt utformad. Genom att använda hela fordonsbred-
den får du extra mycket sovplats och känsla av rymd.

Planlösningar: VAN TI 550 MD, L!VE WAVE 650 MG,  
L!VE TRAVELLER 650 DG

Optimalt utnyttjande av yta. Med 3/4-sängar 
finns�det�även�plats�för�ett�rymligt�badrum�och�en�
stor garderob.

Planlösningar: L!VE TI 590 MF, 650 MF,  SKY TI 
590 MF, 650 MF, SUN TI 650 MF, L!VE WAVE 650 
MF, SKY WAVE 650 MF
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LÄNGSGÅENDE KÖK

KOMPAKT KÖK

VÅRA LÄCKRA 
KÖKSVARIANTER

VINKEL KÖK

KNAUS KÖKSVARIANTER

KOMPAKT KÖK VAN TI 550 MD

VINKEL KÖK L!VE WAVE 700 MEG

LÄNGSGÅENDE KÖK L!VE TI 650 MEG

Kylskåpet är beroend
e på 

planlösning bredvid
 eller på 

andra sidan av köket.

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.

Effektivt integrerat. Här nyttjas varje cm 
optimalt. Lådorna med soft-close ger enkel 
åtkomst till redskap och tillbehör.

Planlösningar: VAN TI 550 MD, SUN TI 650 MEG

Förlängning av arbetsytan. Ett enkelt och 
smidigt sätt att få mer plats när du lagar mat. 

Planlösningar: VAN TI 650 MEG, L!VE TI 590 MF, 
650 MEG, SKY TI 590 MF, 650 MEG, SKY WAVE 
650 MEG, L!VE TRAVELLER 550 DB, 600 DKG, 
650 DG

Vinkelkök. I vinkelköket hittar du köksdelen bakom 
dinetten. Det gör att vasken och spisen kan placeras i en 
hörna, vilket ger extra arbetsyta.

Planlösningar: L!VE TI 650 MF, 700 MEG, SKY TI 650 MF, 700 
MEB, MEG & MX, SUN TI 650 MF, 700 MEG, L!VE WAVE 650 
MF, MG & MX, 700 MEG & MX, SKY WAVE 650 MF, 700 MEG
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UPPLEV VÅRA 
BADRUMSVARIANTER 
Vill du ha en kompakt planlösning och ett rymligt bad?  
Eller lägger du större värde på rörelsefrihet? Utforska våra 
många�badrumsmöjligheter.�Där�finns�något�för�alla.

KNAUS BADRUMSVARIANTER

Smart och rymligt. För planlösningar med 
3/4-sängar ger denna badrumsvariant 
optimalt utnyttjande av ytan, både inuti 
och utanför badrummet.

Planlösningar: L!VE TI 590 MF, 650 MF, 
SKY TI 590 MF, 650 MF, SUN TI 650 MF, 
L!VE WAVE 650 MF, SKY WAVE 650 MF

Intelligent uppdelat. Fast handfat, fast 
duschkabin men ändå mycket plats med 
kompakta mått. Tack vare den intelligenta 
uppdelningen!

Planlösningar: L!VE TI 700 MEG, L!VE WAVE 
650 MG, 700 MEG & MX

Fungerar perfekt. Det badrummet i L!VE-
modellerna har separat dusch och rymligt 
badrum med justerbar rumsavdelare för 
maximalt med plats. 

Planlösningar: L!VE WAVE 650 MX

BADRUM SUN TI 700 MEG BADRUM SUN TI 700 MEG

KOMFORTBADRUM

LÄNGSGÅENDE

BADRUM BAK

TVÄRGÅENDE 

BADRUM BAK

FASTBADRUM

BADRUM L!VE BADRUM

Generöst planerat. Det tvärgående 
badrummet i bak gör att enkelsängar 
flyttas�fram�en�bit�och�hela�
fordonsbredden används. Det skapar ett 
extra rymligt badrum.

Planlösningar: SKY TI 700 MEB

Rymlig och elegant. Dörren till badrummet 
fungerar samtidigt som rumsavdelare och ger 
ett extra rymligt badrum.

Planlösningar: SKY TI 700 MEG & MX,  
SUN TI 700 MEG, SKY WAVE 700 MEG

Vridbar för extra komfort. Maximerar varje 
centimeter och rörelsefriheten i badrummet. 

Planlösningar: VAN TI 550 MD, 650 MEG, L!VE 
TI 650 MEG, SKY TI 650 MEG, SUN TI 650 MEG, 
SKY WAVE 650 MEG, L!VE TRAVELLER 550 DB, 
600 DKG, 650 DG



NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

Elegant övergång uta
n 

synliga skruvförband
 och 

med perfekta spaltm
ått: 

Här både syns och kä
nns 

den exeptionella kv
aliteten. 

Vad höghållfast glasfi
ber-

armerad plast klarar, h
ar 

vi testat på sidan 
16.

Enklare än så blir de
t inte: 

En central servicebox
 för alla 

anslutningar och av
lopp (mer 

information finns på sidan
 24-25).

är det lättaste 

fordonet i sin klass.

har en snygg 

dynamisk ramoptik.

erbjuder extremt 

mycket plats med sina 

kompakta mått.

DEN LÄTTA ATLETEN
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VAN TI 650 MEG

VAN TI 550 MD

220 cm

276 cm

599 - 703 cm

”Jag tycker absolut att en dynamisk husbil ska ha 

ramfönster. De passar perfekt i sidoväggen, dessutom 

är de säkrare och minskar vindljudet markant.”

Jürgen Thaler, produktchef
KNAUS Husbilar & Husvagnar

Mitt tips 48 mm tjock underram med 

XPS-isolering och skyd
dande skikt 

av aluminium ger hög bekvämlighet 

och maximal livslängd.

Cat-Eye-hybridbaklampor med 

LED-teknik kompletterar det 

markanta utseende ba
k.

Design med bilkänsla tack 

vare ram-optik.

Utbyggbara 
enkelsängar.

Rumsavdelare med 

jalusidörr.

VAN TI ÖVERSIKT

2   4  
 

       

Planlösningar  2

Tillåten totalvikt kg 3.500

Maxlast kg 720 - 900

Du hittar mer på 

www.knaus.se  

VAN TI HÖJDPUNKTER & VARIANTER

Enkel åtkomst 
till gasflaskorna 
tack vare luckan i 
sidoväggen.

En bra planlösning är halva jobbet.  
För Tina och Florian är 650 MG det 
bästa valet: Trots generös förvaring är 
den tillräckligt lättmanövrerad för att ta 
sig till den perfekta picknickplatsen i de 
portugisiska bergen.
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VAN TI 650 MEG

VAN TI BO & LEVA

Gör om bodelen till dansgolv. Då 
kan Tina svänga på höfterna medan 
Florian sätter takten med maracas. 
Det kallar man livsglädje i Portugal.
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2

1 VAN TI 650 MEG

VAN TI 650 MEG

VAN TI 550 MD

Tid att mysa }

1.  Rymlig sittgrupp med LED-TV. Gott om 
plats tack vare intelligent rumsavdelning, 
underbar ljusstämning med stort pano-
ramafönster och självklart underhållning i 
toppklass med 24" LED-TV.

2.  Förlängbart bord. Bordet är placerat på 
sidoväggen och utnyttjar boytan perfekt. 
Tack vare den stabila vridmekaniken kan 
bordet enkelt fällas ut.

Praktiska svalbon fö
r alla 

dina småsaker.

Den smarta bakre 
ventilationen gör a

tt inget 

kondensvatten bild
as och ger 

ett klimat att må bra i.

Kan även beställas m
ed 

stolsvärme. 

Kanter i äkta trä och
 tålig 

yta av högtryckslam
inat gör 

bordet snyggt och h
ållbart. 

Det stora panoramataket släpper 

igenom mycket ljus till inner
rummet.

Sätena får alltid en k
lädsel 

som matchar inredningen,
 för 

att ge ett enhetligt
 utseende.

Navigationssystemet Camping-

program (tillval) hjälper di
g att 

alltid komma rätt.

LOUNGE ÖVERSIKT

550 MD Sittbänk

650 MEG Sittbänk

VAN TI BO & LEVA
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1 2
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LÄNGSGÅENDE KÖK VAN TI 650 MEG

142 liters kylskåp 
med integrerat 
frysfack och gott 

om plats för dina 
läckerheter.

Överskåp med soft-close och au
tomatisk 

låsning för maximal användarkomfort.

Extremt tålig yta av högtr
yckslaminat som 

ser ut som ny även efter flera
 år (mer 

information finns på sidan
 30).

LÄNGSGÅENDE KÖK VAN TI 650 MEG

LÄNGSGÅENDE KÖK VAN TI 650 MEG

Kvalitetslådor från G
RASS: 

Perfekt funktion oc
h stabilitet.

KOMPAKT KÖK VAN TI 550 MD

1.  Stor trelågig spis. Till vänster en 
espresso, till höger spagetti och nedtill 
såsen. Allt tänds med ett knapptryck. 
Enklare än så blir det inte.

2.  Kompakt kök. Även i ultrakompakta 550 
MD�finns�naturligtvis�ett�komplett�kök.�

3.  Helt utdragbara lådor. Gör det lättare 
att fylla dem, ända in i minsta hörna.

Piezo-tändning med 
ett knapptryck.

KÖK ÖVERSIKT

550 MD Kompakt kök

650 MEG Längsgående kök

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

VAN TI LAGA MAT & NJUTA

Perfekt tillagat! Tack vare 
den kraftfulla trelågiga 
spisen kan Tina och Florian 
tillaga de nyfångade 
blåmusslorna de köpt i 
hamnen direkt. Lite citron 
är allt som behövs.

Kan manövreras med 

en hand: förlängning
en 

av arbetsytan kan 
enkelt fällas ut.
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1

189 x 81 cm

201 x 81 cm

ENKELSÄNGAR VAN TI 650 MEG

TVÄRSTÄLLD SÄNG VAN TI 550 MD

ENKELSÄNGAR VAN TI 650 MEG

1.  Utbyggbara enkelsängar. Med den utdragbara delen i 
mitten och de båda dyndelarna kan du i ett handgrepp 
förvandla enkelsängarna till en stor dubbelsäng.

2.  Klädskåp under sängen. Öppna dörren och luckan så 
kommer du bekvämt åt de rymliga klädskåpen, med 
klädstänger, på båda sidor.

Konstläderytan ger e
n skön 

och behaglig känsla.

Standard-takfönstr
et 

kan som tillval 
bytas mot ett stort 

panoramafönster. 
Praktiska svalbon oc

h 

USB-kontakter (tillval) 

ger stort mervärde.

Natten blir vilsam tack vare 

EvoPore-madrasserna (mer 

information finns på sidan
 33).

 Enkelsängar  Tvärställd säng

SÄNG ÖVERSIKT

550 MD     2     
650 MEG     2    

Du hittar mer information om  
våra sängar på sidorna 34 - 35.

VAN TI SOVA & DRÖMMA

Drömlika resmål. Tina och 
Florian reser till sina drömmars 
resmål under den här semestern. 
Och komfortsängarna i VAN TI 
klarar bekvämt minst 400 resor 
till - utan att förlora i kvalitet.
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VAN TI 650 MEG

VAN TI 650 MEGVAN TI 650 MEG

1.  Rymligt badrum. I utgångsläget 
erbjuder VAN TI ett generöst badrum.

2.  Praktisk duschkabin. Om du vill 
duscha fäller du helt enkelt spegel-
väggen och handfatet åt sidan. Nu 
behöver du bara stänga jalusidörren 
med magnettätningen, sen är det 
bara att sätta igång.

Den integrerade belys
ningen är inte 

bara snygg utan äve
n praktisk när 

du sminkar eller rakar di
g.

Enkel att rengöra: 
Bänktoaletten.

Stängs säkert 
och automatiskt 
tack vare 
magnettätningen.

Komfortbadrum

BADRUM ÖVERSIKT

550 MD Komfortbadrum

650 MEG Komfortbadrum

Du hittar mer information om 
våra badrum på sidorna 38 - 39.

VAN TI VÅRDA & VILA

En fräsch början på 
dagen. I komfortbadrummet 
finns�ett�stort�takfönster�
som låter Tina njuta av den 
portugisiska solen redan när 
hon står vid handfatet. 



Varför taket i glasfib
erarmerad plast 

är så hållfast ser d
u på sidan 16.

NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

är en äkta KNAUS, 

inte bara när det gäller 

möblemanget.

ger ett oslagbart 

pris-prestanda-

förhållande.

övertygar med sin 

eleganta design.

De baklamporna KNAUS CATEYE 

evolution har dynam
iska LED-

blinkljus för ökad t
rafiksäkerhet.

KNAUS PREMIUM instegsdörr 

är utrustad med automatiskt 

stängningssystem, dubbeltätning 

och två fällbara kläd
krokar. Läs 

mer på sidorna 22-23.

DEN OKONVENTIONELLA
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L!VE TI 650 MF

L!VE TI 650 MEG

L!VE TI 590 MF

L!VE TI 700 MEG

279 cm

232 cm

644 - 752 cm

Kompakt planlösning 

med 3/4-säng. 

Progressiv 
foliedesign för ett 
markant utseende.

Inga synliga 
skruvförband och 

perfekta övergångar
 

visar på hög kvalite
t.

Finns även som variant 

med låga sängar. 

Alla viktiga funktione
r på 

ett ställe: Även i L!VE TI 

ger serviceboxen ut
märkt 

användarkomfort.

L!VE TI ÖVERSIKT

2-4   4  
 

       

Planlösningar 4

Tillåten totalvikt kg 3.500

Maxlast kg 620 - 800

Du hittar mer på 

www.knaus.se  

L!VE TI HÖJDPUNKTER & VARIANTER

Vilken planlösning önskas? Det är 
inte lätt att bestämma sig. Men det blir 
slutligen 650 MEG med utbyggbara 
enkelsängar som får följa med till 
Holland och tulpanerna.
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L!VE TI 650 MEG

L!VE TI BO & LEVA

L!VEt när det är som vackrast.�Här�finns�
det minst lika mycket att upptäcka som i 
varje blomma i Tinas tulpanbukett. Som 
tur är har Florian packat med vasen.
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L!VE TI 650 MEG

L!VE TI 650 MEG

L!VE TI 590 MF

L!VE TI 590 MF

24 ″

1.  Nedsänkbar LED-TV. TV-apparaten med full 
HD försvinner enkelt bakom sittbänken och 
tar ingen plats när den inte behövs.

2.  Smart och platsbesparande. I de övre skåpen 
finns�massor�med�förvaringsutrymmen.

3.  Elegant frontövergång. Den mörka dekoren 
följer färgerna i beklädnaden i förarhytten och 
ger en harmonisk övergång.

Härliga dofter i 
L!VE TI }

Soft-close-överskåp
 

för maximal 
användar- och 
ljudkomfort.

Stabil mekanik med 
gastryckfjäder för 

enkel manövrering.

LOUNGE ÖVERSIKT

590 MF Sittbänk

650 MF  Sittbänk med sidosäte

650 MEG  Sittbänk med sidosäte

700 MEG Sittbänk med sidosäte

L!VE TI BO & LEVA
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1

2

Högkvalitativa 
metallhandtag och 
påkostade integrera

de 

möbler ger kvalitet 
som håller i längden. 

Praktiska och stabil
a lådor som 

kan dras ut helt, m
ed soft-

close-funktion från 
GRASS.

VINKEL KÖK L!VE TI 700 MEG

1.  Varianter för längsgående kök. Det 
längsgående köket i 650 MEG är kompakt 
och ger tack vare den fällbara förlängningen 
av arbetsytan och smart uppdelning extra 
mycket arbetsyta och förvaring.

2.  Stämningsfull belysning. Under 
arbetsplattan och bakom beklädnaden 
på baksidan av köket sitter belysning som 
understryker det eleganta möblemanget 
och ger stämningsfull belysning.

LÄNGSGÅENDE KÖK L!VE TI 650 MEG

LÄNGSGÅENDE KÖK L!VE TI 650 MEG

Fällbar förlängning av
 

arbetsytan med praktisk 

enhandsmanövrering.

KÖK ÖVERSIKT

590 MF Längsgående kök

650 MF Vinkel kök

650 MEG Längsgående kök

700 MEG Vinkel kök

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

L!VE TI LAGA MAT & NJUTA

Vad äter man i 
Nederländerna? Om 
Florian får bestämma blir 
det crêpes till alla måltider. 
På den trelågiga spisen kan 
han till och med laga två 
portioner på samma gång.
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2

1

198 x 81 cm

193 x 81 cm

1.  Klädskåp under sängarna. Öppna dörren 
och luckan så kommer du bekvämt åt de 
rymliga�klädskåpen.�För�extra�flexibilitet�
finns�det�klädstänger�på�båda�sidor.�

2.  Fransk bädd med bäddbreddnig som ger 
dig extra mycket plats.

ENKELSÄNGAR L!VE TI 650 MEG

ENKELSÄNGAR L!VE TI 650 MEG

3/4 SÄNG L!VE TI 590 MF

Gastryckfjädern hålle
r 

luckan öppen.

Högkvalitativa EvoPore-

madrasser ger en skö
n sömn: 

Läs mer om vad som gör 

dem så speciella på sid
an 33.

 Enkelsängar  3/4 säng

SÄNG ÖVERSIKT

590 MF   2   
650 MF   4   
650 MEG   3   
700 MEG   4  

Du hittar mer information om våra 
sängar på sidorna 34 - 35.

L!VE TI SOVA & DRÖMMA

Med den utdragbara 
delen i mitten 

och de båda dyndel
arna kan du i ett 

handgrepp förvandl
a enkelsängarna 

till en stor dubbels
äng.

Här ligger man skönt. 
Enkelsängarna kan lätt bli en 
bekväm dubbelsäng. I dem 
kan Tina och Florian breda ut 
sig eller ligga nära, vilket de vill.
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1.  Varianter med fast badrum. Framtaget 
speciellt för L!VE-serien och erbjuder en 
fast dusch och imponerande rörelsefrihet.

2.  Rymligt badrum i bak. Tack vare att 
handfatet är på utsidan av badrummet 
får du ett separat rum med toalett, rymlig 
garderob och dusch.

FASTBADRUM L!VE TI 700 MEG LÄNGSGÅENDE BADRUM BAK L!VE TI 590 MF

KOMFORTBADRUM L!VE TI 650 MEG

Komfortbadrum

Längsgående badrum bak

Fastbadrum

BADRUM ÖVERSIKT

590 MF  Längsgående 

badrum bak

650 MF  Längsgående 

badrum bak

650 MEG Komfortbadrum

700 MEG Fastbadrum

Du hittar mer information om 
våra badrum på sidorna 38 - 39.

L!VE TI VÅRDA & VILA

Den smarta svängväggen 

viks åt sidan och b
lir en 

rymlig duschkabin.

Bada i Nederländerna. 
Bada är roligt både ute i 
Nordsjön och inne i det 
genomtänkta fasta bad-
rummet. För här kan Florian 
enkelt reglera temperaturen.



NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

Äkta KNAUS-kvalitet: Inga syn
liga 

skruvförband, isoler
ad takhuva med LED-

positionsbelysning o
ch extremt stabil 

aluminiumprofil (Pro.Tec-ram sidan 16).

Nu är det slut med 

letandet: En central 

servicebox för alla 
anslutningar och av

lopp 

(mer information finns 

på sidan 24-25).

Lätt och snabbt att
 

bygga ut: Batteriet 

är tillgängligt utifrå
n.

är den mest sålda 

halvintegrerade 

husbilen i Tyskland.

ger ett oslagbart 

pris-prestanda-

förhållande.

har det största urvalet 

av planlösningar. Oroa dig inte för upp
virvlande vatten el

ler 

stenskott, underram
en på 40 mm och med 

XPS-isolering är förse
dd med ett skyddskikt 

av glasfiberarmerad plast.

ETT UNIVERSELLT GENI
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SKY TI 700 MEBSKY TI 590 MF

SKY TI 650 MEG SKY TI 700 MEG

SKY TI 650 MF SKY TI 700 MX

232 cm

279 cm

643 - 752 cm

3/4-säng för optimalt 

utnyttjande av yta.

Rymligt tvärgående 

badrum bak.

3D-badrum med 
patenterad flexibilit

et.

Upp till 6 sovplatser tack va
re 

den uppfällbara sän
gen (tillval). Stor Queen size-säng med 

elektrisk höjdregleri
ng (tillval).

Ett verkligt blickfång
 även på långt håll 

är de 

baklamporna KNAUS CATEYE evolution.

Total överblick tack 

vare den optimalt 
placerade backkameran.

Tack vare väderbestä
ndig 

dubbeltätning är de
n 

instegsdörren KNAUS 

PREMIUM med automatiskt 

stängningssystem optimalt 

rustad för vinterre
sor. 

Mer på sidorna 22-23.

SKY TI HÖJDPUNKTER & VARIANTER

SKY TI ÖVERSIKT

2-6   4  
 

       

Planlösningar 6

Tillåten totalvikt kg 3.500 

Maxlast kg 520 - 760

Du hittar mer på 

www.knaus.se  

NEW
Nu med bekväm 
sittplats på sidan.

Så många planlösningsvarianter. För Svenja och Paul var det inte så 
enkelt att välja. På resan till Italiens modemetropol bestämde de sig 
för 700 MEG. Med dess många förvaringsutrymmen är den perfekt för 
gränslösa shoppingturer.
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SKY TI 700 MEG

SKY TI BO & LEVA

Stracciatella-glass till frukost? Ett måste 
när man är på semester i Italien. I den mysiga 
loungen kan Svenja och Paul njuta av glass även 
till lunch och middag. Så smakar Bella Italia.
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SKY TI 650 MF SKY TI 700 MEG

SKY TI 700 MEG

SKY TI 700 MEG

24 "

Stabil mekanik med
praktisk lyft-funkti

on.

Soft-close-luckorna s
tängs mjukt 

och låses automatiskt.

ACTIVE LINE-dynor med 

fläckskydd (mer information 

finns på sidan 138).

Kan även beställas 
med stolsvärme. 

Särskilt framtagen för att 

möta kraven som ställs på 

husbilar och ge maximal 

komfort under långa re
sor.

1.  Nedsänkbar 24-tums LED-TV. I bodelen 
finns�en�24-tums�LED-TV�med�full-HD,�
inbyggd digital receiver och många an-
slutningsmöjligheter. TV:n kan sänkas ner 
bakom ryggstödet, vilket bidrar till att ge 
bodelen ett elegant utseende.

2.  Pärlemordekor med korsslipning. Ser 
snyggt ut, känns skönt att ta på och är så tå-
ligt�att�det�ser�ut�som�nytt�även�efter�flera�år.

3.  Panoramatak och beklädnad för tak-
himmel. Förarkabin och bodel smälter 
harmoniskt ihop till en enhet. På dagarna 
ger panoramataket ett angenämt ljus och på 
kvällarna ett mysigt stämningsljus.

Stort panoramatak som 

ger nya intryck och
 en 

fantastisk utsikt.

LOUNGE ÖVERSIKT

590 MF Sittbänk

650 MEG Sittbänk

650 MF  Sittbänk med sidosäte

700 MEB Sittbänk med sidosäte

700 MEG Sittbänk med sidosäte

700 MX Sittbänk med sidosäte

SKY TI BO & LEVA
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1 2

VINKEL KÖK SKY TI 700 MEG

VINKEL KÖK SKY TI 650 MF VINKEL KÖK SKY TI 700 MEG

1.  Rymligt Vinkel kök. Köket är placerat direkt 
i anslutning till sittgruppen, för att utnyttja 
utrymmet optimalt. För maximal arbetsyta 
och stor rörelsefrihet.

2.  Stabila, utdragbara korgar. Under de 
lättåtkomliga gaskranarna hittar du massor av 
förvaringsutrymme med lättöverskådliga och 
praktiska korgar som kan dras ut.

3.  Helt utdragbara lådor på kullager. De kan 
dras ut hela vägen så att du enkelt kan komma 
åt det som ligger längst bak.

Tålig och lättsk
ött vask 

av rostfritt st
ål.

Kvalitetslådor
från GRASS: Perfekt 

funktion och stabili
tet.

Stämnings- 
belysningen 

lyser upp även 
skåp och lådor.

Vad som utmärker ytan 

av högtryckslaminat på 

arbetsplattan och b
ordet 

ser du på sidan 30.

LED-spotlights för perf
ekt 

belysning av arbetsy
tan.

VINKEL KÖK SKY TI 700 MEG

KÖK ÖVERSIKT

590 MF Längsgående kök

650 MEG Längsgående kök

650 MF Vinkel kök

700 MEB Vinkel kök

700 MEG Vinkel kök

700 MX Vinkel kök

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

SKY TI LAGA MAT & NJUTA

Från marknaden direkt till 
grytan. Basilika, rosmarin, 
timjan - vilka dofter! Och tack 
vare den tåliga och lättskötta 
ytan av högtryckslaminat gör 
det inget om du missar lite.
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1

201 x 80 cm 195 x 80 cm

ENKELSÄNGAR SKY TI 700 MEG

1.  3/4-säng som kan breddas. Lyft upp madrassen och 
fäll ut förlängningen så får du mer plats.

2.  Klädskåp under sängarna. Mycket plats, många 
ställen att lägga saker på, klädstänger på båda sidor, 
praktisk belysning och lätt att komma åt. Det här är 
dina nya klädskåp.

ENKELSÄNGAR SKY TI 700 MEG

3/4 SÄNG SKY TI 650 MF

Gastryckfjädrar håller
 luckan 

på plats och ger di
g båda 

händer fria.

Om du tycker om att sova 

under stjärnorna, ä
r det stora 

panoramataket bak (tillval) 
perfekt.

Sov som på moln, tack 

vare EvoPore-madrasser.

Bakventilerat, uppvä
rmt och med 

mjukt stoppad huvud
del: För 

högsta mysfaktor.

 Enkelsängar  Queen size-säng 3/4 säng

SÄNG ÖVERSIKT

590 MF   2   
650 MEG   2   
650 MF   6    
700 MEB   4   
700 MEG   4   
700 MX   4  

Du hittar mer information om våra  
sängar på sidorna 34 - 35.

SKY TI SOVA & DRÖMMA

Somna under stjärnorna och vakna 
i soluppgången. I de superbekväma 
sängarna planerar Svenja och Paul redan 
på kvällen vad de ska göra nästa dag. 
Colosseum, Piazza della Signoria eller 
kanske bara stanna kvar i sängen?
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1 2BADRUM SKY TI 700 MEG

BADRUM SKY TI 700 MEG

LÄNGSGÅENDE BADRUM BAK SKY TI 650 MF Komfortbadrum

Längsgående badrum bak

Tvärgående badrum bak

Badrum

BADRUM ÖVERSIKT

590 MF  Längsgående badrum bak

650 MEG Komfortbadrum

650 MF  Längsgående badrum bak

700 MEB  Tvärgående badrum bak

700 MEG Badrum

700 MX Badrum

Du hittar mer information om våra 
badrum på sidorna 38 - 39.

SKY TI VÅRDA & VILA

Handfatet är 
optimalt integrerat 

och ger plats för 
extra förvaring.

Stämningsfull 
belysning på spegeln

.

Servetterna finns allt
id 

nära till hands.

Golvmattan i PVC 
är av hög kvalitet.

1.  Lyxigt och rymligt badrum. Få högsta 
komfort med den separata duschen och 
inredning i högsta kvalitet. Det stora 
takfönstret ger ett härligt ljusinsläpp.

2.  Längsgående badrum i bak. Svängväggen 
möjliggör�effektiv�användning�av�utrymme�
och kan enkelt sättas i den position du vill. 

Ett badrum lika uppfriskande 
som Adriatiska havet. 
Svenja är särskilt glad över 
det stora spegelskåpet. 
Det har integrerad 
belysning och kombinerat 
förvaringsutrymme.



NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

är maximalt 

vinterutrustad tack 

vare det praktiska 

dubbelgolvet.

har en perfekt balans 

mellan funktion och 

design.

har det största 

panoramataket i sin 

klass.

All glasfiberarmerad plast 

är inte likadan: Vad de olika 

varianterna av högh
ållfast 

glasfiberarmerad plast klarar, 

har vi testat på si
dan 16.

Enklare än så blir de
t 

inte: En central servicebox
 

för alla anslutningar
 och 

avlopp (mer information 

finns på sidan 24-25).

MED DUBBELGOLV
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SUN TI 650 MF

SUN TI 650 MEG

SUN TI 700 MEG

294 cm

234 cm
699 - 747 cm

Bara 294 cm ytterhöjd 
trots dubbelgolv.

Inga synliga skruvfö
rband 

och perfekta spaltm
ått: Här 

både syns och känn
s den 

exceptionella kvalite
ten.

Tack vare väderbestä
ndig 

dubbeltätning är de
n instegsdörren 

KNAUS PREMIUM med 

automatiskt stängningssys
tem 

optimalt rustad för vinte
rresor.

Bekväma och 
utbyggbara enkelsän

gar.

Rymligt komfortbadrum 

med svängvägg.

Utrymmet känns generöst t
ack 

vare den öppna vyn
.

SUN TI HÖJDPUNKTER & VARIANTER

SUN TI ÖVERSIKT

4   4  
 

       

Planlösningar 3

Tillåten totalvikt kg  3.500 

Maxlast kg 430 - 510

Du hittar mer på 
www.knaus.se 

Intelligent konstruktion framifrån 
och bak. Redo för alla resmål. På resa 
genom snölandskapen i Österrike har 
Tina och Florian valt 650 MEG. Det 
hagelsäkra�taket�av�glasfiberarmerad�
plast kommer väl till pass.



86 87|

SUN TI 650 MEG

SUN TI BO & LEVA

Han ser fram emot snötäcket, hon 
längtar efter duntäcket. Båda njuter av 
golvvärmen�och�det�effektiva�köldskyddet�
som dubbelgolvet ger i bodelen.



88 89|

2

1 SUN TI 700 MEG

SUN TI 700 MEG

SUN TI 700 MEG

1.  Möbeldekor med högglans. Möbelkanterna har försetts med 
en�elegant�finish�av�ett�speciellt,�särskilt�reptåligt�material.�

2.  KNAUS smart CI. Optimal�koppling�av�de�enheter�som�finns�
inbyggda i fordonet. Ställ in ljuset i hela fordonet, kontrollera 
nivåerna i alla tankar eller batterikapaciteten. Och med 
WLAN-paketet (tillval) kan du till och med sköta det från din 
smartphone eller surfplatta.

Stort panoramatak med smakfull 

designad beklädnad 
för skön miljö.

Kan även beställas 
med stolsvärme.

Den tåliga ytan av 
högtryckslaminat 
gör bordet extra 

hållbart.

Förarkabinen är elega
nt 

integrerad i bodelen
 och 

ger en underbar m
iljö.

Stolsöverdragen matchar 

dynorna perfekt och
 passar 

harmoniskt in i bodelen.

Den bekväma L-sittbänken 
finns som tillval.

LOUNGE ÖVERSIKT

650 MF Sittbänk med sidosäte

650 MEG Sittbänk med sidosäte

700 MEG Sittbänk med sidosäte

SUN TI BO & LEVA
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1.  Kompakt kök. Gott om förvaringsutrymmen 
och arbetsyta för att laga god mat.

2.  Praktiskt utdragbart skåp. Stabilt och av 
hög kvalitet, med plats för allt du behöver.

3.  Generösa förvaringsutrymmen. Lådorna 
kan dras ut helt, vilket gör att du kan använda 
hela utrymmet. Resten tar de utdragbara 
korgarna hand om.

Vad som kännetecknar ytorn
a av 

högtryckslaminat ser du på sida
n 30.

Överskåp med soft-close och 

automatisk låsning i hela 
fordonet 

för utmärkt användarkomfort.

Extra robusta 
och hållbara
metallhandtag.

KÖK ÖVERSIKT

650 MF Vinkel kök

650 MEG Kompakt kök

700 MEG Vinkel kök

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

KOMPAKT KÖK SUN TI 650 MEG

VINKEL KÖK SUN TI 650 MF

VINKEL KÖK SUN TI 650 MF

VINKEL KÖK SUN TI 650 MF

SUN TI LAGA MAT & NJUTA

Äta i vacker belysning. 
Tack vare den eleganta 
belysningen i hela 
köksdelen blir till och med 
en kopp te en höjdpunkt.
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200 x 86 cm

195 x 86 cm

ENKELSÄNGAR SUN TI 700 MEG

ENKELSÄNGAR SUN TI 700 MEG

3/4 SÄNG SUN TI 650 MF

1.  Utbyggbara enkelsängar. Snabbt och 
enkelt: Dra ut ribbotten och lägg ut dynan. 
Då förvandlas enkelsängen snabbt till en 
stor dubbelsäng.

2.  Fransk bädd med bäddbreddning. 
Stämningsfull belysning och väggbeklädnad 
ger en härlig atmosfär.

3.  Klädskåp under sängarna. Tack vare de 
många avläggningmöjligheterna, den prak-
tiska belysningen och den enkla åtkomsten 
kan du lätt och enkelt få plats med allt. För enkel åtkomst håller 

gastryckfjädrarna lu
ckorna 

automatiskt på plats.

ENKELSÄNGAR SUN TI 700 MEG

Praktiska svalbon fö
r alla 

dina småsaker.

Stort panoramatak som släpper in mycket 

ljus på dagen och s
tjärnljus på kvällen

.

Vakna utvilad tack 
vare EvoPore-
madrasserna.

 Enkelsängar  3/4 säng

SÄNG ÖVERSIKT

650 MF   4   
650 MEG   4   
700 MEG   4  

Du hittar mer information om 
våra sängar på sidorna 34 - 35.

SUN TI SOVA & DRÖMMA

Kan vi inte ligga kvar en stund? 
Florians svar är lika klart som den 
stjärnklara natten. Och tack vare de 
utbyggbara enkelsängarna kan de 
njuta av hela liggytan tillsammans.
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BADRUM SUN TI 700 MEG

BADRUM SUN TI 700 MEG

Den här väggen kan d
ras ut 

vilket ger mer rörelsefrihet när
 

dörren är stängd.

BADRUM SUN TI 700 MEG

1.  Generösa mått. Allt du behöver för 
en uppfräschande dusch. Praktiska 
avläggningsytor, mycket plats och två 
avlopp, så att vattnet utan problem kan 
rinna ut även om fordonet skulle stå snett.

2.  Fullutrustat badrum. Gott om plats och 
snygg belysning integrerad i spegeln gör 
badrummet�lika�fint�som�praktiskt.

Komfortbadrum

Längsgående badrum bak

Badrum

BADRUM ÖVERSIKT

650 MF  Längsgående 

badrum bak

650 MEG Komfortbadrum

700 MEG Badrum

Du hittar mer information om 
våra badrum på sidorna 38 - 39.

SUN TI VÅRDA & VILA

Sjunga och dansa i 
duschen. Här har Tina 
gott om plats. Och den 
snygga armaturen är 
verkligen inbjudande.



Oroa dig inte för dål
igt väder: Taket 

är av extra stark g
lasfiberarmerad 

plast och hagelsäker
t. Du kan läsa 

mer detta på sidan 1
6.

NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

rakt igenom är en 

äkta KNAUS.

ger ett oslagbart 

pris-prestanda-

förhållande.

tack vare den 

uppfällbara sängen ger 

upp till 6 bekväma 

sovplatser.

Design med 
bilkänsla baktill.

Den centrala serviceb
oxen 

innehåller alla vikti
ga 

försörjningsenheter, 
med allt från 

strömanslutning till frost
skydd, 

för maximal användarkomfort. 

KNAUS CATEYE 

bakljusen är ett ver
kligt 

blickfång även på lå
ngt håll.

DEN MÅNGSIDIGA
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L!VE WAVE 650 MX

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 700 MX

294 cm

232 cm

698 - 734 cm

L!VE WAVE har inte den karak
teristiska 

vågformen, men har istället upp 
till 215 cm 

ståhöjd - perfekt f
ör lite längre semesterfirare.

Inga synliga skruvfö
rband 

och perfekta övergå
ngar 

visar på hög kvalite
t.

Helt L!VE-badrum med 

mycket plats.

Kompakt planlösning m
ed 

lyxig Queen size-säng.

Extra rymlig tack vare en 

perfekt integration 
av badrum 

och bädd i bakpart
iet.

Finns som tillval även i 

utförande med låga sängar.

KNAUS PREMIUM 

instegsdörr är utru
stad 

med automatiskt 

stängningssystem. Läs mer på 
sidorna 24–25.

L!VE WAVE HÖJDPUNKTER & VARIANTER

Det här är en planlösning 
man måste dela. Därför 
har Tina och Florian 
spontant bjudit in sina 
bästa vänner. I 700 MX 
finns�tillräckligt�med�plats�
för alla fyra.

L!VE WAVE ÖVERSIKT

5-6   4  
 

         
Planlösningar 5

Tillåten totalvikt kg 3.500  

Maxlast kg 520 - 630

Du hittar mer på 
www.knaus.se 
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L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE BO & LEVA

Fest hela natten lång. Och sedan njuta 
av frukost tillsammans i soluppgången. 
Så enkelt och skönt kan L!VEt vara 
tillsammans med goda vänner.
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3 L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 650 MF L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MF

24 "

1.  Uppfällbar säng av högsta 
kvalitet. Med takskåp för extra 
förvaringsutrymme och träbeklädnad 
samt mjuk yta för en ombonad miljö.

2.  Nedsänkbar LED-TV. Den fulla 
HD-TV:n kan elegant döljas bakom 
sittbänken, vilket ger en städad och 
minimalistiskt interiör.

3.   Perfekt integrerad. Extra 
förvaringsutrymmen.

Extra robusta och 
hållbara metallhandtag.

Påkostade, integrerad
e möbler 

med bakre ventilation
 för ett 

angenämt inomhusklimat.

En oas att dra sig 
tillbaka till.

LOUNGE ÖVERSIKT

650 MG Sittbänk med sidosäte

650 MF Sittbänk med sidosäte

650 MX  Sittbänk med sidosäte

700 MEG Sittbänk med sidosäte

700 MX Sittbänk med sidosäte

L!VE WAVE BO & LEVA
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L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MF L!VE WAVE 650 MF

Snygg beklädnad på 

bakväggen av köket 
ger 

ett elegant utseend
e. 

Soft-close-överskåpen
 stängs 

mjukt och låses auto
matiskt.

1.  Exklusiv utrustning. Lådorna från GRASS 
är stabila och har soft-close-funktion. 
Eftersom de kan dras ut hela vägen 
kommer du enkelt åt det som ligger längst 
bak. Belysningen ger inte bara en skön 
stämning, utan lyser även upp lådorna så 
att du enkelt kan hitta det du söker.

2.  Stort kylskåp. Vinkelköket har plats för ett 
AES kylskåp på 145 liter.

KÖK ÖVERSIKT

650 MG Vinkel kök

650 MF  Vinkel kök

650 MX Vinkel kök

700 MEG Vinkel kök

700 MX Vinkel kök

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

L!VE WAVE LAGA MAT & NJUTA

Ett kök, tusen minnen. 
Vid smaken av turkiskt 
bröd svischar bilder från 
gamla tider förbi. Det är 
ett ögonblick att njuta av i 
ordens rätta bemärkelse.
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L!VE WAVE 650 MF

210 X 81 cm

195 X 81 cm

Rymliga klädskåp bredvid
 

sängen ger maximalt 
förvaringsutrymme.

Om du sover gott här,
 beror det förmodligen på 

de underbara EvoPore-madrasserna. Läs mer om 

varför de är så spe
ciella på sidan 28.

ENKELSÄNGAR L!VE WAVE 700 MEG

 Enkelsängar  Tvärställd säng

 Uppfällbar säng

 3/4 säng

 Queen size-säng

SÄNG ÖVERSIKT

650 MG   6    
650 MF   6    
650 MX   5    
700 MEG   6    
700 MX   5   

Du hittar mer information om våra 
sängar på sidorna 34 - 35.

L!VE WAVE SOVA & DRÖMMA

3/4 SÄNG L!VE WAVE 650 MF

1.  Fransk bädd. Den högkvalitativa HRC EvoPore 
madrassen i kombination med den robusta 
ribbotten lägger grund för skön sömn. Tack vare 
bäddbreddningen får du extra mycket plats.

2.  Garderob. I planlösningar med fransk säng 
finns�plats�för�en�fullängsgarderob�mellan�köket�
och badrummet.

En skön plats att sova på för 
alla. En stor tvärställd säng på 
ena sidan, en bekväm uppfällbar 
säng på den andra. Alla kan 
hitta en plats att dra sig tillbaka 
på när de vill.
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1.  Rymligt badrum i bak. Tack vare att 
handfatet är på utsidan av badrummet får du 
ett separat rum med toalett, rymlig garderob 
och dusch.

2.  Fast duschkabin. Tack vare den smarta 
rumsavdelningen�finns�det�i�det�fasta�
badrummet plats för en extra duschkabin.

3.  Många avläggningsytor. I det rymliga fasta 
badrummet�finns�det�många�avläggningsytor�
och förvaringsutrymme för optimal komfort.

Alltid rätt belysning 
- tack vare 

den integrerade LE
D-belysningen.

FASTBADRUM L!VE WAVE 700 MEG

FASTBADRUM L!VE WAVE 700 MEG

FASTBADRUM L!VE WAVE 700 MEG

L!VE-badrum

Längsgående badrum bak

Fast badrum

L!VE badrum

Längsgående badrum bak

Fast badrum

BADRUM ÖVERSIKT

650 MG Fastbadrum

650 MF  Längsgående 

badrum bak

650 MX L!VE badrum 

700 MEG Fastbadrum

700 MX Fastbadrum

Du hittar mer information om 
våra badrum på sidorna 38 - 39.

L!VE WAVE VÅRDA & VILA

LÄNGSGÅENDE BADRUM BAK L!VE WAVE 650 MF

Servetterna finns allt
id 

nära till hands.

Att det tar lite extra tid 
i badrummet, kan ingen 
sura över längre. För med 
det generösa utrymmet 
glömmer man lätt bort 
tiden när man rakar sig.



NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

inte är vilken 

halvintegrerade som 

helst, utan den med 

uppfällbar säng.

erbjuder upp 

till 6 bekväma 

sovplatser.

trots den uppfällbara 

sängen och ståhöjden 

på 200 cm bara är 284 

cm hög.

I serviceboxen 
finns all 
försörjningsteknik 
samlad på 
ett ställe, för 
maximal komfort. De baklamporna KNAUS CATEYE 

evolution har dynam
iska LED-

blinkljus för ökad t
rafiksäkerhet.

Du hittar mer information om varför 

Pro.Tec-ramen gör påbyggnaden
 så 

stabil och hållbar p
å sidan 16.

TI MED FÄLLSÄNG
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SKY WAVE 650 MF

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 700 MEG

232 cm

284 cm

„17 tums aluminiumfälgar i exklusiv KNAUS-

design är en perfekt uppgradering för SKY 

WAVE. Lättmetallfälgarna förstärker det dynamiska 

helhetsintrycket.“ 

Taket av höghållfast 

glasfiberarmerad plast är extra
 

hagelsäkert (mer information 
finns på sidan 16).

Den svängda taklinjen
 har gett 

SKY WAVE namnet och ger en 

karaktäristisk silhue
tt.

Patenterat badrum med extra 

mycket rörelsefrihet.

Komfortabla, utbyggbara
 enkelsängar.

De fällbara klädkrokar
na 

på den nya instegsd
örren 

KNAUS PREMIUM 

(Tillval) är även en b
ra 

plats för Sams koppel.

Jürgen Thaler, produktchef
KNAUS Husbilar & Husvagnar

Mitt tips

SKY WAVE HÖJDPUNKTER & VARIANTER

Den här planlösningen får 
åtminstone någon att vifta på 
svansen. Eftersom bodelen är 
så rymlig i 650 MEG har Svenja 
och Paul tillräckligt med plats 
för att ta med sin fyrfota vän 
Sam på en fotograferingsresa.

SKY WAVE ÖVERSIKT

5-6   4  
 

         
Planlösningar 3

Tillåten totalvikt kg 3.500  

Maxlast kg  430 - 530

Du hittar mer på 

www.knaus.se  
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SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE BO & LEVA

Alltid redo för nya äventyr. Även om 
Sam helst skulle vilja vara på stranden hela 
tiden ser han fram emot att återvända till 
det mysiga vardagsrummet.
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31 SKY WAVE 650 MEG SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

Ett annorlunda 
semesterkort } 

Lätt att manövrera 

tack vare lyftfunkti
onen 

med gastryckfjäder. 

1.  Nedsänkbar 24-tums LED-TV. I 
bodelen�finns�en�24-tums�LED-TV:n�med�
full-HD och inbyggd digital receiver. TV:n 
kan sänkas ner bakom ryggstödet, vilket 
bidrar till att ge bodelen ett elegant och 
rent utseende. 

2.  Överskåp med soft-close-funktion. 
Stängs mjukt och låses av sig själva. Och 
det under många år framöver, tack vare 
de hållbara gångjärnen.

3.  Rymlig sittgrupp.�Bordet�kan�flyttas�i�
alla riktningar. 

Uppfällbar säng med trädetaljer och 

angenämt mjuk yta för en skön
 känsla.

LOUNGE ÖVERSIKT

650 MF Sittbänk med sidosäte

650 MEG  Sittbänk med sidosäte

700 MEG Sittbänk med sidosäte

SKY WAVE BO & LEVA
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1 2SKY WAVE 650 MEG

Påkostad belysning fö
r 

skön stämning.

Läs mer om vad 
som gör ytorna av 

högtryckslaminat 
så reptåliga på 

sidan 30.

LÄNGSGÅENDE KÖK SKY WAVE 650 MEG

LÄNGSGÅENDE KÖK SKY WAVE 650 MEG

KÖK ÖVERSIKT

650 MF Vinkel kök

650 MEG Längsgående kök

700 MEG Vinkel kök

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

SKY WAVE LAGA MAT & NJUTA

1.  Lådor som dras ut helt gör det 
lätt att organisera. Omgivande 
stämningsbelysning gör det lätt 
för dig att hitta det du letar efter.

2.  Rymligt kylskåp. Vare sig du 
väljer en planlösning med vinkel 
eller längsgående kök får du 
alltid ett separat kylskåp på 142 
eller 145 liter.

De rymliga överskåpen 
har gott om plats för allt 
du behöver för att laga 
och avnjuta en god måltid. 
Smarta detaljer som soft-
close-funktionen kommer 
väl till hands.
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3SKY WAVE 650 MEG

193 x 81 cm

198 x 81 cm

1.  Rymliga klädskåp. Du kan 
komma åt klädskåpen från 
sidan, vilket gör det bekvämt att 
använda dem.

2.  Fällsäng. Med ett sängmått på 
195x140 cm och högkvalitativ 
HRC EvoPore madrass sover du 
extra bekvämt. 

3.  Praktiskt förvaringsutrymme. 
Här�finns�plats�för�allt�du�behöver�
ha nära till hands.

 Enkelsängar  3/4-säng  Uppfällbar säng

ENKELSÄNGAR SKY WAVE 650 MEG

UPPFÄLLBAR SÄNG SKY WAVE 650 MEGENKELSÄNGAR SKY WAVE 650 MEG

SÄNG ÖVERSIKT

650 MF   6    
650 MEG   5    
700 MEG   5   

Du hittar mer information om våra 
sängar på sidorna 34 - 35.

SKY WAVE SOVA & DRÖMMA

Goda utsikter för en god natts 
sömn. I den stora uppfällbara 
sängen har Paul och Svenja plats 
för sig själva. Dit kan inte Sam 
komma upp för att lägga sig 
mellan�dem,�även�fast�det�finns�
tillräcklig plats.
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Badrum

Längsgående badrum bak

Komfortbadrum

KOMFORTBADRUM SKY WAVE 650 MEG

KOMFORTBADRUM SKY WAVE 650 MEG KOMFORTBADRUM SKY WAVE 650 MEG

BADRUM ÖVERSIKT

650 MF  Längsgående 

badrum bak

650 MEG Komfortbadrum

700 MEG Badrum

Du hittar mer information om 
våra badrum på sidorna 38 - 39.

SKY WAVE VÅRDA & VILA

Toalettpappershållare
n sitter 

under handfatet.

Ett badrum att bli 
förälskad i. Upptäck 
många smarta 
detaljer som gör dig 
entusiastisk för nästa 
dusch eller styling.

1.  Effektiv svängvägg. Detta skapar 
en dusch eller ett fullt utrustat 
tvättrum på ett ögonblick. På 
grund av multifunktionaliteten är 
komfortbadrummet väldigt kompakt. 

2.  Omtänksamt lagringsutrymme. 
Hyllorna på spegeln är utrustade 
med moderna metallkanter så att 
inget kan falla ut under körning.



NUMMER 1, EFTERSOM...

du får upp till 

6 bekväma 

sovplatser.

den har ett riktigt 

bra pris-prestanda-

förhållande.

den alltid är utrustad 

med en rymlig 

dubbeldinette. 

Stabila skärmar, 

utmärkta spaltmått: 

L!VE TRAVELLER 

är redo för flera år
s 

roliga semestrar.

Varför taket i 
glasfiberarmerad 

plast är så hållfast 

ser du på sidan 16
.

Den instegsdörren KNAUS PREMIUM 

(Tillval) har ett auto
matiskt 

stängningssystem som ger husbilen 

personbilskänsla.Läs
 mer på sidorna 22-23. 

FAMILJEVÄNLIG



126 | 127

L!VE TRAVELLER 550 DB

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 650 DG

323 cm

234 cm

596 - 698 cm

Bekväm tvärställd säng + alkover: 

Gott om plats för hela familjen.

Tilltalar alla åldrar: 

Den sportiga designe
n ger 

ett markant utseende.
Tjocka aluminiumprofiler 

ger extra stabilitet 
för 

påbyggnaden.

Extremt rymlig: Husbilar med alkover 

är mycket flexibla med utrymmet.

Hur den praktiska 
serviceboxen under

lättar din 

semester ser du på sid
an 24.

L!VE TRAVELLER HÖJDPUNKTER & VARIANTER

Den här planlösningen gör till och 
med barnen glada. I barnvänliga 
600 DKG kan Tom och Anna njuta 
av sommarlovet tillsammans med 
mamma och pappa.

L!VE TRAVELLER ÖVERSIKT

4-6   5-6  
 

       

Planlösningar 3

Tillåten totalvikt kg 3.500  

Maxlast kg 500 - 640

Du hittar mer på 
www.knaus.se 
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L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER BO & LEVA

Leka, lära och ha roligt tillsammans. 
Eftersom Tom precis läst om lille Hiawatha 
reser hela familjen i Kroatien som indianer.
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L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 650 DG

Semester klär mamma }

Gardinerna döljer 
fönsterramarna och 
kan enkelt hissas 
upp och ner.

1.  Stor dubbeldinette. Gott om 
plats för att äta, leka och umgås. 
När det är dags att sova kan 
dubbeldinetten med ett handgrepp 
göras om till en bekväm gästsäng.

2.  Praktisk rumsavdelare. Den bakre 
delen, inklusive badrummet, kan 
delas av från resten av bodelen, för 
att ge lite mer privatsfär.

LOUNGE ÖVERSIKT

550 DB Dinett

600 DKG  Dinett

650 DG Dinett

L!VE TRAVELLER BO & LEVA
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L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 650 DG

L!VE TRAVELLER 650 DGL!VE TRAVELLER 650 DG

Tåliga ytor av högtry
ckslaminat som 

även efter flera års
 familjesemestrar 

ser ut som nya. 

Nästan ljudlöst och o
erhört 

praktiskt: Överskåp med 

soft-close-funktion 
och 

automatisk låsning.

1.  Helt utdragbara lådor. De kan 
enkelt dras ut hela vägen, så att 
du kan komma åt det som ligger 
längst bak. Här förlitar vi oss på 
perfekt kvalitet från GRASS.

2.  Arbetsyteförlängning av högsta 
kvalitet. Med ett enkelt handgrepp 
får du en större arbetsyta.

3.  Överskåp med soft-close-
funktion. Stängs mjukt och låses 
av sig själva. Och det under många 
år framöver, tack vare de hållbara 
gångjärnen.

KÖK ÖVERSIKT

550 DB Längsgående kök

600 DKG Längsgående kök

650 DG Längsgående kök

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

L!VE TRAVELLER LAGA MAT & NJUTA

Här blir hungern en barnlek att lösa. Förr eller senare avbryts även de 
mest spännande lekar av kurrande magar. Som tur är kan man enkelt 
trolla fram en läcker måltid i det fullt utrustade köket.



134 | 135

1 2

3

201 x 159 cm

1.  Varianter för barnsäng. L!VE TRAVELLER 
600 DKG�har�med�sin�våningssäng�bak�och�
den ombyggda dubbeldinetten plats för 
familjer med upp till 4 barn.

2.  Inbyggd stege (tillval). För att stegen till 
alkoven inte ska vara i vägen har den en 
egen plats i husbilen.

3.  Tvärbädd för sena nätter. I tvärbädden 
har du en längd på 212.

För bästa sovklimat är 

alkoverna ventilera
de baktill, 

som standard uppvärm
da 

och försedda med ribbotten. 

 Alkovsäng  Tvärställd säng  Barnsängar

ALKOVSÄNG L!VE TRAVELLER 600 DKG

BARNSÄNGAR L!VE TRAVELLER 600 DKG ALKOVSÄNG L!VE TRAVELLER 600 DKG

SÄNG ÖVERSIKT

550 DB   4    
600 DKG   6    
650 DG   6   

Du hittar mer information om 
våra sängar på sidorna 34 - 35.

L!VE TRAVELLER SOVA & DRÖMMA

TVÄRSTÄLLD SÄNG L!VE TRAVELLER 650 DG

Som tillval kan alkovsän
gen med 

ett enkelt handgrep
p fällas upp, 

vilket ger en luftig 
känsla och 

enkel åtkomst till förarhytten.

Även de tappraste indianerna 
måste sova någon gång. Och 
även de gladaste föräldrar 
behöver lugn och ro och 
vuxentid. Det är inga problem i 
den stora alkovsängen.
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L!VE TRAVELLER 600 DKG L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG

1.  Varierbart komfortbadrum. Stort 
badrum, rymlig dusch och kompakta mått 
för optimalt utnyttjande av ytan i hela 
fordonet? Det klarar komfortbadrummet 
galant.Fäll bara spegelväggen åt sidan så 
har du tagit fram en praktisk duschkabin. 
Och det bästa av allt? Toalett, spegel och 
tvättfat förblir torra.

2.  Lättskött bänktoalett. Den är inte bara 
bekväm utan även mycket lätt att rengöra.

Komfortbadrum

BADRUM ÖVERSIKT

550 DB Komfortbadrum

600 DKG Komfortbadrum

650 DG Komfortbadrum

Du hittar mer information om 
våra badrum på sidorna 38 - 39.

L!VE TRAVELLER VÅRDA & VILA

Dags att tvätta av 
krigsmålningen. Det 
moderna handfatet inbjuder 
till kvalitetstid för mamma 
och dotter. Det säger Tina 
och Anna inte nej till.
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INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMER

BLUE MARINE

BLUE MARINE

ENERGY

ENERGY

LAS VEGAS 2

LAS VEGAS 2ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROCK 1

SKY TI & SKY WAVE KLÄDSELVARIANTER

VAN TI KLÄDSELVARIANTER

KNAUS DYNOR�&�COZY�HOME-PAKET

Perfekt för familjer 
och hundägare.

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

Hur snygga dynorna 
ser 

ut, ser du på sidan
 44. 

TEXTILVARIANTER
Inred interiören på din husbil 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.

Skräddarsy din husbil med en av våra många dyn- 

och textilvarianter. Alltid slitstarkt tyg och modern 

design som matchar inredningen.

+  Allergivänlig, andningsaktiv och hudvänlig.

+  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
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MATUKO FINE SQUARE ENERGY

INDIAN SUMMER BLUE MARINE ENERGY

LAS VEGAS 2

LAS VEGAS 2ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROCK 1

L!VE TI, L!VE WAVE & L!VE TRAVELLER KLÄDSELVARIANTER

SUN TI KLÄDSELVARIANTER

På sidan 88 kan du se hur bra
 

den här varianten f
ungerar.

KNAUS DYNOR�&�COZY�HOME-PAKET
Hur väl denna klädse

l 

passar i L!VE TI kan 

du se från sidan 58.

Högsta krav på sittkomfort 
är alltid standard

Oavsett vilken klädsel eller stoppning du väljer kan du 
alltid lita på att högsta komfort är standard i din husbil från 
Knaus. Vi monterar ergonomiska sittdynor som stödjer 
ryggen och ser till att du alltid har det bra på semestern.

Våra s-formade dynor 

stödjer din rygg 
(modellberoende).

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

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

5

1

2

6

4

3
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2019
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

2. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

2018
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

3. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

W I N N A A R

Kampeerauto 
van het jaar

Half-integraal
Knaus Van Ti Plus 650 MEG

GESAMTSIEGER SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

... OCH 
PRISBELÖNT

KNAUS ÅTERFÖRSÄLJARE & UTMÄRKELSER

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.

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.

 schwalbenblog.knaus.com

 facebook.com/knaussverige

 youtube.knaus.com

 instagram.knaus.com

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 

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!

Ha kul på att surfa!

Massor av produkte
r på 

shop.knaus.com 
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State-of-the-art t
eknik: 

Mycket kan styras 
genom en app.

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 24.

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 sidan 19.

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 29. 

STARKA PARTNERS OCH FUNKTIONER

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.

TEN HAAFT satellitsystem

Med satellitsystemen (tillval) från tio Haaft blir nöjet att titta 

på TV i KNAUS-bilarna ännu bekvämare. Beroende på modell 

erbjuder Oyster 80 Premium-systemen tydlig TV-mottagning 

och tekniska höjdpunkter som appkontroll via smarttelefon och 

mycket mer.

TRUMAS

Högsta kvalitet från vår partner Truma. Med det intelligenta 

Truma iNet-systemet kan du även styra klimatanläggningen, 

värmesystemen samt gasförsörjningen enkelt via appen.

NEW

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

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.

FRANKANA FREIKO

NEW

Sats om fyra 
stycken.

Inställbar i sju läge
n.

Förvandla stolen till  

en bekväm liggplats.

Detta får du 
inte missa!

Kapacitet på 
300 liter 

Avtagbar 
dragkrok

Cykelhållare e.carry 
för 

upp till 4 cyklar (tillval)

GA-ACTUATION E.HIT INTEGRERAD I BAK

Elektrisk utdragbar och med hög lastkapacitet samt 
avtagbar dragkrok blir semesterresan extra praktisk.

NEW

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 

KNAUS VÅR VÄRLD AV RESOR
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BERGHOLM FÖRSÄLJNING AB
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Våra kataloger finn
s även för halv- 

och helintegrerad
e 

husbilar, husvagn
ar och campingbilar!
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Knaus Tabbert GmbH . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Tyskland

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


