HELT UNIK

HUSBILAR 2020
HALVINTEGRERADE

UPPTÄCK EN FRIHET
SOM INSPIRERAR.

Finns som
framhjulsdrift,
bakhjulsdrift
och fyrhjulsdrift.

VAN TI PLUS

VAN TI PLUS TEKNIK & SÄKERHET

BEKVÄMT RESANDE
PÅ ALLA VÄGAR

NEW
1

1. INDIVIDUELLA DRIVNINGAR 2 & EURO 6D TEMP 1

2

Vi har kombinerat det bästa från två världar: De smidiga egenskaperna
hos KNAUS VAN TI och de goda köregenskaperna hos MAN TGE har
resulterat i en unik husbil som gör din reslust gränslös. Den tar sig fram
lika bra på hisnande serpentinvägar och hoppiga grusvägar som på
snöiga vintervägar och exotiska landsvägar. Vakna där du vill!
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Den viktbesparande framhjulsdriften 1 är standard, men kan som tillval bytas mot dynamisk
bakhjulsdrift eller fyrhjulsdrift för extra stor dragkraft. Den viktbesparande framhjulsdriften
är en del av standardutrustningen men kan ersättas med dynamisk bakhjulsdrift eller
dragkraftig fyrhjulsdrift. Tack vare Euro 6d-Temp motorn med AdBlue, reduceras
kväveoxidutsläppen enormt och överensstämmer med gällande lagstiftning.

2. TVÅ-KANALS LUFTFJÄDRING 1
Optimerad väghållning och förbättrad hantering i skarpa kurvor tack vare den nya
tvåkanalsluftsfjädringen på bakaxeln. Detta ökar dessutom körkomforten och säkerheten.

3. VÄLORGANISERAT ELSYSTEM OCH SERVICEBOX 1
Vi har installerat försörjningstekniken på ett sätt som säkerställer enklast tänkbara åtkomlighet.
I det bakre garaget finns ett översiktligt utrymme för elsystemet med plats för två kraftfulla
batterier. Tack vare den nya laddningsförstärkaren laddas batterierna snabbt och effektivt med
motorn igång. Vår beprövade servicebox samlar alla viktiga funktioner och anslutningar på en
central plats. Allt från påfyllning av färskvattentanken till tömning av gråvatten finns här. Vid
service, underhåll eller dagligt bruk behöver du aldrig leta eller utföra omständliga arbetsmoment.
Du är klar på ett ögonblick och kan i stället ägna dig åt roligare saker.

4. VELOCATE GPS TRACKER 2
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.

5. MOTSTÅNDSKRAFTIG PÅBYGGNAD I GLASFIBERARMERAD PLAST 1
Bodelsgolvets undersida och garagegolvet är belagda med motståndskraftig,
glasfiberarmerad plast. Det betyder att fordonet i kombination med XPS-isoleringen är
optimalt skyddat mot väderpåverkan och stenskott samtidigt som påbyggnaden har mycket
bra isolering. Det betyder också att du slipper kalla fötter och får ett fordon med hög kvalitet
och lång livslängd. Taket av High-Strength-material har extra stor andel glasfiber som ger
bästa möjliga skydd mot hagel. Du kan därmed sova lugnt och tryggt även om du hamnat
mitt i värsta tänkbara oväder.
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6. ROBUSTA SIDOVÄGGAR I ALUMINIUM 1
En sinnrik sandwichkonstruktion av aluminium ger fordonet hög stabilitet, och lång livslängd.

NEW
7

7. TÄTHETSGARANTI 1

6

Alla våra fordon har 10-årig täthetsgaranti och 24 månaders fabriksgaranti via din Knausåterförsäljare.
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Standard

2

Tillval

VAN TI PLUS TEKNIK & SÄKERHET

Det innovativa förarassistanssystemet*
ger högsta säkerhet

FÖRARASSISTANSSYSTEM OCH DRIVNINGAR (TILLVAL)
Med dessa smarta alternativ kan du skräddarsy din VAN TI PLUS till dina egna önskemål och behov. Den viktbesparande
framhjulsdriften är en del av standardutrustningen men kan ersättas med en dynamisk bakhjulsdrift eller dragkraftig
fyrhjulsdrift. (tillval)

Mer säkerhet, mer effektivitet men framförallt mer körglädje.
Detta säkerställs genom det innovativa förarassistanssystemet
som till stor del ingår som standard. Knaus Van Ti Plus har
dessutom massor av tillvalsutrustning som ger dig friheten att
anpassa din husbil helt enligt just dina önskemål.

Svängbara dimljus. För
att vägen ska bli som bäst
upplyst har dimljusen ett
extra ljus som strålar i
exakt den riktning som
du har fordonet.

STANDARDUTRUSTNING
Start/Stopp-systemet

ABS, ESP och Hill

stänger automatiskt.

Holder-funktionen. De

Använd energin smart!

tre musketörerna för

Start/Stopp-systemet

körsäkerheten. ABS

stänger automatiskt ner

(Antiblockeringssystem)

och startar om motorn för att reducera

förhindrar att hjulen låser sig när man bromsar.

tomgångskörning och på så sätt skära ner på

Styrförmågan bibehålles vid hårda inbromsningar och

bränsleförbrukning och utsläpp.

bromssträckan förkortas. ESP (Elektronisk

Nödbromsassistent.
Säkrare körning!
Nödbromsassistenten
övervakar trafiksituation
framför din VAN TI PLUS

stabilitetskontroll) bidrar till fordonets stabilitet,
väghållning och säkerhet genom att bland annat hjälpa
till med att undvika och ordna upp en sladd. Hill Holderfunktionen förhindrar att husbilen rullar bakåt vid start i
uppförsbacke.

och varnar för korta avstånd genom att bromsa

Hydrauliska

automatiskt. Bra att ha, även om man helst inte vill

servostyrningen. Den

använda den.

elektrohydrauliska
servostyrningen är en

Multikollisionsbroms.
För att förhindra
sekundära olyckor
säkerställer
multikollisionsbromsen
att fordonet stoppas omedelbart efter den första
stöten. I händelse av en olycka hinner föraren oftast
inte reagera direkt och risken för följdolyckor finns, då
ingriper multikollisionsbromsen och förhindrar

utvidgning av den
välkända hydrauliska servostyrningen. En lyxig detalj
som minskar bränsleförbrukningen samtidigt som den
ökar säkerheten. Vid mycket låga hastigheter eller
stillastående höjs flödeskapaciteten hos den
hydrauliska pumpen för att ge en hög servoverkan. Vid
höga hastigheter sänks varvtalet eftersom det inte
behövs någon servoverkan.
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Med farthållare och
hastighetsbegränsare
kan du enkelt ställa in
önskad hastighet.
Perfekt för långa resor
och stadsmiljö. Du kan
t.ex ställa in den på 50 km /h och vara säker på att du inte
accelererar över den inställda hastigheten förrens du
stänger av den.
Adaptiv farthållare
(ACC) med hastighetsbegränsare. Förutom
fördelarna med
farthållare och
hastighetsbegränsare är
valfri distansreglering är också tillgängligt så att du kan
hålla ett säkert avstånd till framförvarande bil. Gas och
broms anpassas automatiskt för att öka respektive sänka
farten när trafiksituationen så kräver.
Lane Assist är ett
system som hjälper till
att hålla fordonet i det
avsedda körfältet. Vid
hastigheter över 65
km/h upptäcker en
kamera körfältsmarkeringar framför fordonet.
Trötthetsvarnare.
Långa körsträckor utan
pauser utgör en risk för
trötthet och olyckor. För
att skydda dig från
detta påminner
tötthetsvarnaren dig i lämpliga situationer att ta en paus
eller i bästa fall att byta förare. Dessa är baserade på vissa
styrmönster som indikerar ökad trötthet.

Automatiskt helljus.
"Light Assist" växlar
automatiskt mellan
hel- och halvljus under
nattkörning när ett
fordon närmar sig.
Trafikskyltsigenkänning. Stod det 100 eller
120? Ibland är det lätt
att missa hastighetsskyltarna. En sensor
övervakar vägarna och
skickar informationen direkt till din display - så att du
alltid har rätt hastighetsgräns i åtanke.
Hill Holder (endast för
4 x 4). För att maximera
stabiliteten, även vid
nedförsbackar och olika
väglag, styr detta
hjälpsystem kontinuerligt hastigheten så du kan koncentrera dig optimalt på
styrningen.

Bakhjulsdrift. I många situationer har bakhjulsdrift en
positiv effekt på körbeteendet i och kan ge mer dragkraft.
4x4 (tillval) med 6-växlad manuell eller 8-växlad
automatisk växellåda. Optimal dragkraft i alla terränger
och situationer. Tack vare den perfekta fördelningen av
kraft på båda axlarna, erbjuder hjuldrivsystemet ett unikt
väghållande av fordonet kombinerat med maximal dynamik - vare sig med manuell eller automatisk växellåda.
Framhjulsdrivna Knaus Van Ti Plus erbjuds även
8-växlad automatisk växellåda. Med automatisk
växellåda kan du njuta fullt ut av resan, enklare än så blir
det inte.

ytterligare skador.
*Hjälpsystem skyddar inom systemgränserna.

VAN TI PLUS KOMFORT & HÖJDPUNKTER

nå gra enkla
G enialt! Med vand la d en
r
steg kan d u fö pen till två
up
bekväma sittgr färd riktningen.
bältesplatser i

Ta med allt utan
att kompromissa
3

Högsta boendekomfort är standard i KNAUS husbilar. I VAN TI PLUS
har vi lyft interiördesignen och detaljlösningarna till en ny nivå.
Detta för att du inte ska sakna något, oavsett vart du ska resa.
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1. ENASTÅENDE SOVKOMFORT 1

4

30% lättare och 40% mindre hårdhet än andra
kallskummadrasser. De 5-Zons EvoPore HRC-madrasserna
skämmer inte bara bort dig med urmärkt sovkomfort,
de imponerar även med sin höga hållbarhet. För ännu
skönare sömn kan de förstklassiga 5-Zons EvoPore
HRC-madrasserna som tillval förses med ergonomiska 50
mm tjocka WaterGelbäddmadrasser. I kombination med
väggbeklädnad och mysig stämningsbelysning får du den
perfekta grunden för en god natts sömn.

2. ÖPPNA VYER 1
Den harmoniska förarhyttintegrationen är inte bara
attraktiv från utsidan. Inuti skapar skapar den homogena
planlösningen även större rörelsefrihet. Tack vare det öppna
synfältet upplevs interiören ljus och översiktlig.
1

2

3. DIMBAR STÄMNINGSBELYSNING 2
Överallt där ett stämningsfullt ljus kan försköna semestern
– dvs. i överskåp, förvaringsutrymmen, arbetsskiva och
baldakin – har vi installerat vår påkostade och integrerade
ljussystem.

4. MULTIFUNKTIONELL LOUNGE 2
Den mysiga och bekväma L-sittgruppen i VAN TI PLUS 700
LF kan omvandlas till två bältesplatser i färdriktningen eller
med några enkla steg en bekväm säng. Här finner du alltid
gott om utrymme!

5. NÄTVERKSINTEGRERAT ELSYSTEM 2
Tack vare det nätverksintegrerade elsystemet KNAUS
CI kan ljusstyrning, klimatanläggning, värmesystem,
vattenförsörjning och batterihantering styras centralt.
Det betyder att du slipper leta och kan snabbt göra de
inställningar du önskar.

6. ENKEL ÅTKOMST TILL GASOLBOX 2
6
5

För en särskilt enkel åtkomst och ännu snabbare byte av
gasolflaskorna har vi monterat en släde för att lätt dra ut
gasolflaskorna till en enkel arbetsposition. lämpligt för två
11 kg gasflaskor.
1

NEW

Standard

2

Tillval

VAN TI PLUS TEKNISKA DATA
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Vitlackerad
förarhytt är
stand ard.

VAN TI PLUS ÖVERSIKT

2-4

: Vilken
Du väljer själv för d ina
r bäst
d rivning passa römmar? Med
semesterd d rift är d u
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d ra gstark fyrhjuländ ig terräng.
ro
rustad även fö
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Planlösningar
Tjänstevikt kg (ca)

2
2.955 - 3.015

Tillåten totalvikt kg

3.500

Maxlast kg

485 - 545

Totallängd cm

699 - 747

Bredd cm (yttre/inre)

220/205

Höjd cm (yttre/inre)

290/196

ion på
Mer informat .se
w w w.kn a u s

VAN TI PLUS TEKNISKA DATA

Avkoppling PLUS. Efter den långa resan
ser Jakob och Anna fram emot att hoppa
i havet och efteråt koppla av en stund i
sin VAN TI PLUS 650 MEG.

VAN TI PLUS 650 MEG

290 cm

VAN TI PLUS 700 LF

Mitt tips
Jürgen Thaler, produktchef
KNAUS husbilar

”Det enda som gör VAN TI PLUS ännu bättre är fyrhjulsdriften
– och den lönar sig verkligen till 100 %. Jag har förstås provat själv
och älskar den. Smidig kurvtagning, stor dragkraft även på snö
och is och en enastående körkänsla är egenskaper som talar för
sig själva. Och allt detta får du till ett oslagbart pris.”
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VAN TI PLUS BO & LEVA

. Om d u
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Nätverksintegretet Energy Plus får d u

k
väljer tillvalspa nd arvänlig manöverpanel
även en anvä . Då kan d u styra oc h
n
med pek funktioinstallerad e enheter som
kontrollera alla be hållare oc h batteriernas
s.
liga
belysning, samtkapacitet från en central plat

Boendekomfort PLUS. I den mysiga
sittgruppen kan Anna och Jakob prata
om de många upplevelserna under
resan. Och planera nästa resmål.
VAN TI PLUS 650 MEG
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VAN TI PLUS BO & LEVA

1

SITTBÄNK VAN TI PLUS 650 MEG

2

3

L-SITTBÄNK LÄNGS SIDAN VAN TI PLUS 700 LF

L-SITTBÄNK LÄNGS SIDAN VAN TI PLUS 700 LF
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ellan bod elen
Övergången mytten ger ett
oc h förarh
ryck.
h armoniskt int

1. S
 ittbänk 650 MEG. Tack vare ergonomiska
sittdynor och de svängbara förarhusstolarna
kan upp till 4 personer umgås.
2. N
 edsänkbar TV.
3. M
 ultifunktionell lounge i 700 LF. Den
mysiga L-formade sittgruppen ger extra
utrymme för umgänge och kan med lätthet
omvandlas till två extra bältesplatser i
färdriktningen eller en bekväm säng om
gästerna vill stanna över natten.

3a

3c

N e d s ä n k b a r t r e n ke l
teleskopbord fö ill säng
konvertering t
(tillval)

3b

3d

optimal
Formsydd a för der hela resan.
sittkomfort un

LOUNGE ÖVERSIKT

L-SITTBÄNK LÄNGS SIDAN VAN TI PLUS 700 LF

650 MEG

Sittbänk

700 LF

L-sittbänk längs sidan

VAN TI PLUS LAGA MAT & TRIVAS
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Trivsel PLUS. Det smart
planerade köket lockar till
matlagning med all världens
kryddor. Som tur är har
Anna och Jakob inhandlat
ett rejält förråd på den
lokala marknaden.
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VINKELKÖK VAN TI PLUS 700 LF

1

VINKELKÖK VAN TI PLUS 700 LF

3

VINKELKÖK VAN TI PLUS 700 LF

2
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1. B
 ästa planlösningen. Det genomtänkta
designkonceptet skapar en modern känsla
och den motsatta positionen av kylskåpet ger
snabb tillgång.
2. Vinkelkök. Här är varje detalj genomtänkt.
Till exempel, för extra lagringsutrymme finns

KÖK ÖVERSIKT
650 MEG

Längsgående kök

700 LF

Vinklatkök

: De fullt
Stab il kvalitet A SS-låd orna kan
ut d r a g b a r a G R c h h a r g ot t o m
öppnas långt o förråd.
plats för d ina
LÄNGSGÅENDE KÖK VAN TI PLUS 650 MEG

en speciellt djup diskho eller en högkvalitativ
3-lågig spis med gjutjärn.
3. H
 ögkvalitativ väggbeklädnad i köket. I
samma design som bänkskivan passar den
harmoniskt in med resten av inredningen och
är väldigt lätt att torka av. I vägghyllan finns
plats för kryddor och mycket mer.

VAN TI PLUS SOVA & VÅRDA
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Dröm PLUS. I de över två meter långa
enkelbäddarna med bekväma EvoPore
HRC-madrasser kan Anna och Jakob sova
riktigt gott och drömma om nya resmål.
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VAN TI PLUS 700 LF

1

FRANSK SÄNG VAN TI PLUS 700 LF

2

GÄSTSÄNG VAN TI PLUS 700 LF

3
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Und er d e två ringsutrymme med klädstänmlig
ett stort förva raktisk fällmekanism oc h ry
Tack vare en p lätt att komma åt.
öppning är d et

1. Garderob. Den smarta planlösningen
skapar extra utrymme för en
fullängdsgarderob. Tack vare flera
förvaringsfack och klädstång får du
plats med alla dina favoritkläder.
2. F
 ransk säng. Perfekt integrerad i den
bakre delen av husbilen och med mysig
väggbeklädnad. Här sover du gott!

SÄNG ÖVERSIKT

3. Gästsäng. Sittgruppen kan lätt

650 MEG

  2

omvandlas till en bekväm gästsäng.

700 LF

  2-4

Sänk teleskopbordet, bädda och
slappna av!
ENKELSÄNGARNA VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS OMPYSSLING & ÅTERHÄMTNING

1

LÄNGSGÅENDE BADRUM BAK VAN TI PLUS 700 LF

1

LÄNGSGÅENDE BADRUM BAK VAN TI PLUS 700 LF
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Badrum med extra
komfort. Både det
längsgående och
komfortbadrummet
är optimalt utrustade
med massor av
rymd och smarta
förvaringsutrymmen.

2

KOMFORTBADRUM VAN TI PLUS 650 MEG

Komfortbadrum

1. L ängsgående badrum bak. De perfekt
integrerade facken i den svängbara väggen
har gott om förvaringsutrymmen. En mycket
praktisk detalj är spegelskåpet som har gott
Längsgående badrum bak

om plats för hygienartiklar.
2. Två i ett: Väggen i badrummet är svängbar
och skapar, i en handvändning, en rymlig
duschkabin. Duschdörren är vattentät och

BADRUM ÖVERSIKT

stängs, tack vare ett smart magnetlås, med ett

650 MEG

enkelt handgrepp.

Komfortbadrum

700 LF	Längsgående
badrum bak
KOMFORTBADRUM VAN TI PLUS 650 MEG

KNAUS KLÄDSEL- & COZY HOME-PAKET

TEXTILVARIANTER
Designa innerutrymmet i VAN TI PLUS på ett individuellt sätt med våra
många klädsel- och tygvarianter. Våra möbelklädslar ACTIVE LINE har ett
tillförlitligt skydd mot fläckar och är dessutom vatten- och oljeavvisande.
Ett glas rödvin utomhus? Självklart, om du vill. Men inte för att du
behöver vara rädd för fläckar på klädseln.
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VAN TI PLUS KLÄDSELVARIANTER

COOL GREY

ENERGY

LAS VEGAS 2

Standardalternativ
1

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE LINE (mot pristillägg)
2

Äkta läder (mot pristillägg)

ERGONOMISK SITTKOMFORT
Oavsett vilken klädsel du väljer, kan du alltid räkna med

sittdynorn a
e
d
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r
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D
a np a ss a d e
rä ergonom iskt h a r h ö gsta
så att d u a lltidd in semester.
kom for t på

att optimerad sittkomfort är standard. För oss är det
högsta prioritet att du anländer avslappnad. Därför
använder vi material som stöder ryggen och som kan
hjälpa dig med din hållning, även på långa resor och
extravaganta familjemåltider.

2
1

TEXTILVARIANTER

COZY HOME-PAKET

Skräddarsy din husbil med en av våra många dyn-

Våra ACTIVE LINE dynmaterial är extra praktiska. De

och textilvarianter. Alltid slitstarkt tyg och modern

har tillförlitligt fläckskydd och är dessutom vatten- och

design som matchar inredningen.

oljeavvisande.

+ Allergivänlig, andningsaktivt och hudvänligt.

+ Antibakteriella

+ Kontrollerade med avseende på

+ Fläckskydd

färgbeständighet.
+ Tåliga och lättskötta.

+ Andningsaktiva

3

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.

4
5

+ Vatten& oljeavvisande
+ Underhållsmedel

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

6

KNAUS ÅTERFÖRSÄLJARE OCH PARTNER

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

ån a d er
Upp till 6 m t vatten.
hy g ien iskt ren

BWT BESTCAMP VATTENFILTER
BWTs högpresterande filtersystem är speciellt
utvecklat för kraven på våra fritidsfordon. Det praktiska
vattenfiltret (tillval) lämnar inget att önska när det
gäller hygien tack vare ultrafiltreringsmembranet.
Mikroorganismer avlägsnas effektivt från färskvattnet.
Detta gör det möjligt att producera hygieniskt perfekt

l
Extremt enke ck va re
insta llation ta r in g a r
tyd li g a ma rke
anslutn in g a r.

vatten helt fritt från kemikalier.

g a r a nte r a r
s
n
n
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r
e
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s
g
g.
ttn in
Om in get ersä ytterli g a re vatten försörjn in
mellanstycket

Kina

Du h ittar d in rsäljare på
närmasteåter fö
www.kn a u s.se
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Japan

FRANKANA FREIKO
Det finns en del saker som du absolut behöver

Island

Australien

för en riktigt bra campingsemester. Här kan

Finland

du lita på kvalitetsprodukterna från KNAUS
samarbetspartner Frankana Freiko.

Taiwan

ve
Oc h ä

Norge

n

1

2

Sverige

FRANKANA FREIKO

Sydkorea
Danmark

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

Irland
Storbritannien

Nederländerna
Belgien

Inställbar

Polen

Tyskland

Slovakien

Frankrike

Schweiz

Österrike
Slovenien

5

Rumänien

5. Campingstol Kerry Phantom , antracit
Artikelnr 651/019 | € 89,90
6. Fotstöd Kerry Phantom  , antracit
Artikelnr 601/143 | € 36,90

3

Italien
Spanien
Grekland

3. Muggset 4 st., blå
Artikelnr 651/020 | € 19,90
4. Campingbord Linear 115 WPF
Artikelnr 51 012 | € 109,90

Ungern

Bulgarien
Portugal

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

4

Sats om fyra
stycken.

Tjeckien

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

.
i sju lägen

Turkiet

len till
o
t
s
a
l
d
n
a
Förv
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Listpriser Tyskland i euro inkl. 19 % moms

6

Erbjuder många campingtillbehör
www.frankana.de

KNAUS VÅR VÄRLD

FÖR VÅRA FANS

KNAUS FANSHOP

G aranterat kul!

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!

KUNDKLUBB mein.KNAUS
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.
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N A US
Upptäck a llt K a på våra
h a r att erbjud !
soc ia la med ier

RENT AND TRAVEL

tällen på
ss
g
in
n
r
y
h
t
u
a
Upptäck all ntandtravel.se
www.re

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.

KNAUS ONLINE
Oavsett om du söker nya produkter, intressanta funktioner eller

På våra sociala medier finns intressanta reseberättelser,

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

bidrag om KNAUS och resor i allmänhet.

Här är ett litet urval:

vaknadarduvill.se

grundrissfinder.knaus.com

facebook.knaus.se

www.knaus.com/messen-termine

youtube.knaus.com

shop.knaus.com

instagram.knaus.com

Boka via
www.rentandtravel.se
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På vår webbplats hittar du all information du behöver om våra
produkter. På vår blogg samt på Facebook och Instagram finns
intressanta bidrag om KNAUS och resor i allmänhet. Och i KNAUS
Fanshop finns ett stort urval av spännande campingprodukter.

vår webbplats
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shop.knaus.com

ra g,
Intressanta b idå sociala med ier.
d iskussioner p

Upptäck allt KNAUS har att erbjuda på våra kanaler i sociala medier!
På www.knaus.se finns massor av information om KNAUS.
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b id ra g på vår l.se
vaknad ard uvil
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Upptäck allt KNAUS har att erbjuda på
våra kanaler på webben!

