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CARAVANS 2017

EEN DROOM
ONTDEK DE „FREIHEIT, DIE BEWEGT.“



Al meer dan 50 jaar zorgen wij bij KNAUS, door onze grote ervaring en passie voor ons vak, voor 

onvergetelijke vakantiemomenten. De hoogste eisen die wij stellen aan kwaliteit en precisie ziet u zelfs in 

het kleinste detail terug. We volgen daarbij altijd ons belangrijkste principe: Balans tussen functionaliteit 

en design. Baanbrekende ideeën en een onvoorwaardelijk streven naar perfectie hebben ons naar de top 

geleid. Geef ons uw vertrouwen en beleef de vrijheid die u in beweging brengt.
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KNAUS

Van de legendarische SÜDWIND, die al meer dan 50 jaar lang vakantiedromen laat uitkomen, tot 

onze zeer praktische DESEO, die graag met u en uw twee motorfietsen aan lange reizen begint. Bij ons 

vindt u gegarandeerd uw volledig gepersonaliseerde mobiele thuis. Meer dan 30 indelingen verdeeld 

over 5 series wachten erop om door u ontdekt te worden. We wensen u daarbij veel plezier.

MODELLEN

WE HEBBEN ZE 
ALLEMAAL
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AWARDS

SPORT&FUN Door vakjury gekozen tot „Caravan van het Jaar 2016“ in Nederland

Door lezers is de SPORT caravan uitgeroepen tot de2e plaats in de verkiezing ‚Caravan van het jaar 2015‘

· SÜDWIND EXCLUSIVE 580 FU Caravan van het jaar 2014, uitgeroepen op de beurs ‚Ferie for Alle‘ in Denemarken

· Door lezers is de EUROSTAR gekozen tot 3e plaats ‚Caravan van het jaar‘

· Door lezers is de SPORT gekozen tot 1e plaats ‚Caravan van het jaar‘

· Koning Klant Award; ontvangen voor het ‚gezins-vriendelijkste merk‘

· Koning Klant Award; 2e plaats in de categorie ‚Reis-comfort‘

· Reddot design Award; eervolle vermelding van de EUROSTAR

Koning Klant Award; 3e plaats in de categorie ‚Reis-comfort‘

Koning Klant Award; ontvangen voor het ‚gezins-vriendelijkste merk‘

Designprijs Bundesrepublik Deutschland (YAT)

Designprijs (DESEO)

· Reddot design Award (YAT)

· Caravaning Design Award: best practice (YAT)
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SPORT&FUNDESEO SPORT

32 4620

ONZE SPORTIEVELING

MAX.TOTAALGEWICHT: 1200 – 1700 KG

BREEDTE (BUITEN/BINNEN): 232 / 216 CM

HOOGTE (BUITEN/BINNEN): 257 / 196 CM

LENGTE: 6,25 M

LAGERPLADS BUEGARAGE: 160 CM X 216 CM

ONZE VRACHTPATSER

MAX.TOTAALGEWICHT: 850 – 1800 KG

BREEDTE (BUITEN): 218 CM

HOOGTE (BUITEN): 253 CM

LENGTE (MIN/MAX): 5,88 / 5,92 M

OMLOOPMAAT VOORTENT: 868 CM

ONS MULTITALENT

MAX.TOTAALGEWICHT: 1100 – 2500 KG

BREEDTE (BUITEN): 232 – 250 CM

HOOGTE (BUITEN): 257 CM

LENGTE (MIN/MAX): 5,96 / 9,44 M

OMLOOPMAAT VOORTENT: 828 – 1.174 CM

PAGINAPAGINAPAGINA



LIFESTYLE

7 14

SÜDWIND

58 70

4 1
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ONZE TRENDSETTER

MAX.TOTAALGEWICHT: 1500 – 1700 KG

BREEDTE (BUITEN): 250 CM

HOOGTE (BUITEN): 257 CM

LENGTE: 7,50 M

OMLOOPMAAT VOORTENT: 982 CM

ONS CARAVAN ICOON

MAX.TOTAALGEWICHT: 1300 – 2500 KG

BREEDTE (BUITEN): 232 – 250 CM

HOOGTE (BUITEN): 257 CM

LENGTE (MIN/MAX): 6,40 / 9,44 M

OMLOOPMAAT VOORTENT: 872 – 1.174 CM

Eenpersoonsbedden

Tweepersoonsbed

Frans bed

Stapelbed

Bovenbed 

De afbeeldingen die getoond worden 

laten deels speciale uitvoeringen zien 

die tegen meerprijs te verkrijgen zijn.

PAGINA

Slaapplaatsen

Indelingen

PAGINA



KNAUS

19611960

1985 2010

Onze eerste mijlpaal. De legendarische 
Schwalbennest gaat in serieproductie en 
zorgt dat vakantiedromen uitkomen.

Het succesverhaal begint. 
Helmut Knaus richt KNAUS op 
in het Frankische Marktbreit.

Vanuit het verleden rechtstreeks in de toekomst. De KNAUS Schwalbennest 

liet al meer dan 50 jaar geleden vakantiedromen uitkomen. 

Met de VW Kever en 34 PK  ging het toen over de Brennerpas, rechtstreeks 

naar Italië. Vandaag laten we met de CARAVISIO zien, hoe reizen met de 

caravan er in de toekomst uit kan zien. Maar natuurlijk vergeten we onze 

roots niet. Met de KNAUS SÜDWIND is één van de eerste modellen uit 

onze geschiedenis nog steeds terug te vinden in het programma. Met de 

modernste technologie en veel traditie.
Een bedrijf met de wind in de rug. De 
KNAUS-zwaluwen wijzigen hun koers. 
Het gaat steil omhoog.

50 jaar zijn verstreken. KNAUS is uitge-
groeid tot één van de meest succesvolle 
fabrikanten van recreatievoertuigen.

GESCHIEDENIS

HOE WE 
WERDEN WIE 
WE ZIJN



1962 1970

2015 2016

19821973

2011 2013
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Een icoon is geboren. De KNAUS 
SÜDWIND beleeft zijn première op 
de Caravan Salon in Düsseldorf.

Tijd voor een hogere capaciteit en een 
nieuw hoofdkantoor. Onze belangrijkste 
fabriek in Jandelsbrunn wordt geopend.

De revolutionaire Caravan studie 
TRAVELINO laat zien wat er in de
toekomst mogelijk is als het gaat om
lichtgewicht constructie.

We vieren een groot jubileum: de 
125.000ste Schwalbennest verlaat 
de productiehal in Jandelsbrunn.

De beloning voor zijn moed en 
pioniersgeest. Helmut Knaus ontvangt 
het ‚Bundesverdienstkreuz‘.

De Schwalbennest keer terug. 
Gelimiteerd tot 150 stuks, is onze kleine 
ster onmiddellijk uitverkocht.

Onze visie wordt werkelijkheid. De
TRAVELINO en zijn revolutionaire opbouw-
techniek worden in productie genomen.

Van het verleden terug naar de 
toekomst. Met de CARAVISIO 
presenteren we de caravan van morgen.



KNAUS BEDRIJF & FILOSOFIE

Vrijheid betekent voor het merk KNAUS de balans tussen design en 

functionaliteit voor al onze producten. Een mooi detail is immers 

nutteloos als de functie eronder lijdt. Daarom is het ons grootste doel 

om beide werelden op de beste manier samen te brengen. Met 

traditioneel Neder-Beiers vakmanschap, hoogwaardige materialen 

en veel passie. En om ervoor te zorgen dat dit ook altijd zo blijft, 

werken we elke dag hard aan trendsettende, nieuwe oplossingen voor 

de mooiste en meest onafhankelijke manier om te reizen. Proto-

types, zoals de CARAVISIO en ook de TRAVELINO, laten zien dat 

we niet alleen het elan hebben om te zoeken naar nieuwe wegen, 

maar dat we ook de moed hebben om ze in te slaan.

De mensen en hun behoeften vormen het uitgangspunt van onze 

inzet. Het merk KNAUS staat immers voor de perfecte balans 

tussen modern design en betrouwbaar functioneren. We zijn het 

aan onze trouwe klanten verplicht om de hoogste kwaliteit te 

leveren. Dat is de reden waarom we er voortdurend naar streven om 

onze producten en processen te verbeteren. De symbiose tussen 

industriële perfectie en passievolle Innovatie heeft ertoe geleid dat 

we in de branche voorop lopen. En onze liefde voor caravans zorgt 

ervoor dat we daar ook blijven.

          ONS
SUCCESRECEPT

       DE WAARDE 
VAN ONS MERK



KNAUS

10     11

FABRIEKEN

We investeren continu in onze fabrieken. En vooral in onze medewerkers. In Jandelsbrunn (Ne-

der-Beieren) en Nagyoroszi (Hongarije) hebben we daarom twee ultramoderne productiefacilitei-

ten gecreëerd. Hier zijn meer dan 1500 mensen werkzaam, waarvan velen al meer dan 30 jaar bij 

ons werken, omdat ze bij ons optimale omstandigheden aantreffen, omdat ze vervolgopleidingen 

krijgen en omdat we ze meer dan redelijk betalen.

ONZE       
IDEEËN WERKEN



KNAUS DESIGN

Stemmige sfeerverlichting, prachtig ontworpen meubels van hoge kwaliteit, vrije zichtlijnen, 

perfect vormgegeven lederen structuurfolie: het zijn de vele grote en kleine details die zorgen 

voor een heerlijk gevoel van ruimte en die maken dat een KNAUS-caravan over het geheel 

genomen zo speciaal is.

ER GEWOON 
GOED UITZIEN



KNAUS

12     13

FUNCTIE

Want elke KNAUS-caravan is buitengewoon geschikt voor dagelijks gebruik op vakantie. Bij 

onze lades letten we erop dat ze opvallend ver kunnen worden uitgetrokken, de opbergruimte 

onder de bedden is altijd toegankelijk en in de kledingkast is een kleine LED lamp aangebracht, 

zodat u altijd alles kunt vinden waar u naar zoekt.

EN DAARBIJ ZO 
FUNCTIONEEL



KNAUS INNOVATIE & COMFORT

Wie zegt dat een caravan geen loungeruimte kan zijn? We zijn niet alleen altijd op zoek naar 

innovatieve woonconcepten, maar realiseren ze ook. En om ervoor te zorgen dat u heerlijk 

uitgerust van uw vakantie kunt genieten, plaatsen we in elke KNAUS-caravan onze uitstekende 

5-zones luxe koudschuimmatrassen.

WONDERBAAR-
LIJK GENIETEN



KNAUS
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OPBOUW & MEUBELBOUW

Vooral als het gaat om meubelbouw, geven wij de norm aan. In onze eigen timmer-

fabriek wordt meubilair gemaakt met een perfecte ventilatie en een gedetailleerde 

integrale bouwwijze, met verborgen kabels en uiterst stabiele bevestigingstechnologie. 

Uw KNAUS-caravan is daardoor uitgerust voor vele jaren vakantieavontuur.

DANKZIJ DE 
BESTE AFWERKING



KNAUS

03. 

05. 

04. 

02. 

01. IDEE + TEKENINGEN
Waar gaat de reis naartoe? 
Een ultralichte caravan of 
toch een wat grotere, luxere?

VASTLEGGEN VAN  
       RANDVOORWAARDEN
Is de vormgeving het belangrijkste of 
moeten motorfietsen worden vervoerd? 
Wat moet hij kunnen? ONTWERP EXTERIEUR

       EN INTERIEUR
Klassiek of modern en opvallend? Het 
belangrijkste is dat het u bevalt. En één 
ding is zeker: het moetl mooi zijn.

INDELINGEN
Hier laten we zien welke varianten worden 
aangeboden. Familie-indeling of het 
perfecte woongenot voor twee personen?

VAN IDEE 
NAAR 
KNAUS

ANALYSE
Voor wie is de caravan bedoeld? Tenslotte 
moet aan het einde van het proces het juiste 
voertuig tevoorschijn komen, zoals u wenst.

HET PROCES
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11. 
09. 

08. 

07. 

06. 10. OVERDRACHT AAN 
       DE KLANT 
Ons nieuwe model heeft het doel bereikt
en is goed voorbereid voor vele jaren met 
droomvakanties.

BEDRIJFSRONDLEIDING 
Wilt u een keer met eigen ogen zien hoe 
een KNAUS-caravan ontstaat?
Meer informatie op www.knaus.de/knaus/
werksfuehrung of door deze QR-code te 
scannen.

LEVERING AAN 
       DE DEALER
De laatste fase voor de gelukkige 
nieuwe eigenaren. Onze dealers 
nemen de caravans in ontvangst.

SERIEPRODUCTIE
Alle tests zijn doorstaan. Nu wordt het echt 
menens. Binnenkort zullen de nieuwe caravans 
onderweg zijn, op vakantie.

NUL-SERIE
De eerste exemplaren rollen van de 
band en worden nauwkeurig getest. Een 
nieuw model is altijd een uitdaging.

PROTOTYPE
Het idee neemt voor de eerste keer 
tastbare vormen aan. Een eerste prototype 
ontstaat op de ontwikkelafdeling.
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KNAUS

De beste caravans verdienen een perfect netwerk 

van dealers en werkplaatsen. En dat hebben we. 

Met sterke partners in meer dan 23 landen zorgen 

wij ervoor dat u altijd de beste service krijgt.

ONZE 
STERKE 
PARTNERS

DEALERNETWERK EUROPA
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DEALERS EN
WERKPLAATSEN

Hongarije  4
België  3
Republiek Tsjechië  3
Luxemburg  1
Polen  1
Slovenië  1
Bulgarije  1
Griekenland  1
Rusland  1
Slowakije  1
Ierland  1
Roemenië  1

Duitsland  70
Nederland  23
Italië  23
Zweden  22 
Denemarken  17
Spanje  17
Groot Brittannië  12
Noorwegen  11 
Frankrijk  11 
Zwitserland  8
Finland  7
Oostenrijk  5
Portugal  5



TOT
8 KUBIEKE

METER
LAADVOLUME
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DESEO

Paragliden, windsurfen, motorsport of simpelweg veel bagage. De KNAUS DESEO 

TRANSPORT is uw persoonlijke vrachtmeester voor elke uitdaging, die bovendien 

verbazingwekkend betaalbaar is. Met de modulaire opbouw past hij zich perfect 

aan al uw behoeften aan. Of dit nu als pakezel is of als volwaardige caravan. 

U betaalt alleen voor wat u echt nodig heeft.

ONZE
VRACHTPATSER

Grote achterklep

Modulair interieurconcept

Lage laadrand

Voor tot 4 personen

Robuust en makkelijk te onderhouden

Modulair interieurconcept

BESTE REDENEN



DESEO

1 2 3 4
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RECHTHOEKIG

PRAKTISCH
Opbergruimte aan de voorzijde, 
voor alle dingen die u onderweg 
graag bij u heeft.

UITNODIGEND
Breedte achterklep, praktische 
oprijhelling en plaats voor 
maximaal twee motorfietsen.

DUURZAAM 
Het gegalvaniseerde chassis is 
goed beschermd tegen corrosie 
en klaar voor vele avonturen.

ROBUUST 
Aantrekkelijk en praktisch. 
De stabiele ABS-delen in 
origineel KNAUS-blauw. 

Nu in gloednieuw ontwerp met robuuste sierlijsten in origineel KNAUS-blauw. Onze DESEO. Een echt
opslagruimtewonder. Met hoeken en kanten, hoewel de meeste ervan eigenlijk gewoon rond zijn.

HIGHLIGHTS

TOT
8 KUBIEKE

METER
LAADVOLUME
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DESEO

DESEO
400 TRANSPORT

Károly Kubicsek - Projectleider KNAUS DESEO.
KNAUS - dat betekent voor mij traditie en vrijheid.
Het plannen en aansturen van de bouw van een 
caravan, vanaf het eerste idee tot het afgewerkte
voertuig, is een uitdagende maar ook ongelooflijk 
spannende taak.

VEELZIJDIG

Alle highlights in één oogopslag. Hebben 
wij uw interesse gewekt? Dat doet ons 
plezier. Ontdek meer over de KNAUS 
DESEO op www.knaus.de/deseo of scan 
gewoon deze QR-code.

Een caravan als echte vrachtmeester. Als u kiest voor de DESEO TRANSPORT, dan heeft u altijd 
tot wel 8 kubieke meter laadruimte binnen handbereik. Bijvoorbeeld voor twee motorfietsen.

VARIANTEN

WEB INFORMATIE KNAUS INSIGHT



DESEO 400 TRANSPORT . ACTIVE ROCK

UW NIEUWE 
BASISKAMP

De KNAUS DESEO is de avonturier onder de caravans. De paraglider erin en de berg op! Heeft het 

dagenlang geregend en is de parkeerplaats een ware modderpoel? Geen probleem. De DESEO is niet 

bang voor een beetje vuil.

TOT
8 KUBIEKE

METER
LAADVOLUME
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DESEO

VERZORGD 
In de KNAUS DESEO is niet alleen ruimte voor uw sportartikelen, maar ook 
voor alles dat u onderweg nodig heeft. Daarvoor staan u een ruime kledingkast 
en goed bruikbare bovenkasten ter beschikking.

PRAKTISCH 
Zolang de zitgroep niet in gebruik is, verdwijnt hij eenvoudigweg in de zijpanelen. 
Daardoor blijft vrijwel de hele breedte van het interieur beschikbaar als opslagruimte  
en heeft u plaats voor motorfietsen, parachutes, surfuitrusting enz.

WONEN

CENTRAAL
Met de verwarmingsknop in de
DESEO verdrijft u de kou letterlijk in 
een handomdraai.

VERANDERLIJK
Van hete kachel naar warme lunch 
in een paar minuten. Dit kan alleen de 
KNAUS DESEO.



DESEO KEUKEN

KOOKPLAATS
DELUXE
Drie dagen lang ravioli op een wiebelend campingfornuis vult de maag wel, 

maar is niet bepaald de ideale oplossing. Daarom biedt de KNAUS DESEO een 

keukengedeelte dat een campingvakantie in the middle of now where op 

vele manieren verrijkt. En dankzij de geïntegreerde spoelbak en de grote 

opbergruimte komt u echt niets tekort.

WARM 
Natuurlijk gaat het in de KNAUS DESEO niet om luxe, maar…dat je tegelijkertijd op 
het praktische 2-vlams kooktoestel zowel de pasta én de saus kan opwarmen is een 
zekere mate van comfort, die wij u garanderen en u ook eigenlijk niet missen wil.



DESEO

26    27

SANITAIR

WELLNESS-OASE
VOOR AVONTURIERS
Ongeacht waar u op reis bent, we hebben allemaal behoefte aan een 

beetje privacy. Het is nu eenmaal gewoon prettig, onafhankelijk te zijn en 

in de KNAUS DESEO staat u een comfortabele toiletruimte ter beschikking. 

Niet op alle mooie bestemmingen hebben ze immers een rustig plaatsje 

voor jou alleen.

FUNCTIONEEL 
Iedere hoek optimaal benut. Bij het sanitair heeft u genoeg opbergruimte, 
voor alles wat u onderweg nodig heeft. En heeft u een dame mee op reis? 
Dan heeft de DESEO altijd nog reserve opbergruimte aan boord.



DESEO SLAPEN

SLAPEN OP EEN MATJE
IS VAN GISTEREN
Je kan niet genoeg plaats hebben en al zeker niet genoeg slaapplaatsen. En 

omdat een vast bed handig en praktisch is, hebben we deze ruimte optimaal 

benut door een tweede bed te creëren onder het plafond. Middels geleiderails met 

hydrau-techniek beweegt u het bed simpel heen en weer. Al het goede komt 

nu eenmaal van boven.

TOT
8 KUBIEKE

METER
LAADVOLUME
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DESEO

Natuurlijk kunnen ook de motorfietsen mee op reis. Door middel van

de in de vloer verzonken bevestigingsogen en de stabiele ‚houder‘, staan

ze stevig en reizen ze comfortabel mee. Een handigere manier om uw

sportuitrusting te vervoeren is er niet.

VERVOEREN

GROTE 
KLEP

FANTASTISCH 
De klapbare tafel verdwijnt in een mum van tijd in de kast. En dan blijft er 
toch nog ruimte over voor kleding. Op het gevaar af dat we ons herhalen: 
de DESEO is gewoon een echt ruimtewonder.

VEILIG
50% caravan. 50% transporter. En toch geen halve maatregelen. De 
geleiderails worden op de vloer van het voertuig aangebracht en vormen 
samen met de bevestigingsogen een professioneel laadsysteem. Precies 
zoals het moet zijn.
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DESEO 400 TRANSPORT

DESEO 400 TRANSPORT

BASISMODULE

Zitgroep.  Met zijdelingse
opberg- vakken.

Loungebed. Van zithoek
naar loungebed.

Toilet.  Aparte toiletruimte
met banktoilet.

Hier het overzicht van een KNAUS DESEO 400 TRANSPORT.
Van achteruit richting dissel.

FUNCTIES & MODULES

De mogelijkheden met de KNAUS DESEO 400 TRANSPORT zijn legio. U kunt 

kiezen welke uitvoering het best bij u past. Want als u alleen zomers op stap 

gaat, heeft u helemaal geen verwarming nodig. En waarom zou u daarvoor

dan betalen?
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DESEO 400 TRANSPORT EXTRA MODULES

Keuken. Koelkast, spoelbak, 
koken en 15 l watertank.

Koelkast. Met 60 ltr. Volume 
inhoud en vriesvak.

Bovenbed. Met comfortabele 
bediening.

Sanitair. Seperate toiletruimte
met douchemogelijkheid.

Verwarming. Zodat u ook met
koude temperaturen op stap kunt.



2 MOTORFIETSEN
+ 2 PERSONEN?
GEEN PROBLEEM



SPORT&FUN
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ONZE SPORTIEVELING VAN 
LIFESTYLE EN VERVOER
De legendarische KNAUS SPORT&FUN is terug. En beter dan ooit. Want onze 

dynamische lifestyle-bagagekampioen combineert het beste van twee werelden. 

Progressief design en ongelooflijk veel ruimte voor veel actie. Achterklep omhoog, 

fietsen erin, kampeerspullen in het enorme bagageluik aan de voorzijde en daar 

gaat u. Waar ook naartoe en zolang u wilt. De SPORT&FUN is de extreemsporter 

onder de caravans.

920 mm brede achterdeur

Dakrails

Enorme garage voor

Optioneel in hoogte verstelbaar bed

Enorme berging aan de voorzijde

Dak tot 75 kg te belasten

BESTE REDENEN



SPORT&FUN

1 2 3 4 5 6
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FLEXIBEL
De tweedelige toe-
gangsdeur is gewoon 
heel praktisch.

STIJLVOL
Veel ramen voor veel 
natuurlijk licht en 
frisse lucht.

VEEL RUIMTE
Het bagagehok met
1 meter brede deur 
voor gemakkelijk laden.

BELASTBAAR 
Door ladder en dakrails 
kunt u 75 kg bagage op 
het dak kwijt. 

VORMGEVING
Fraai met karak-
teristieke sierlijsten op 
voor- en achterzijde.

REUSACHTIG
De achterdeur. Bijna 
een meter breed en 
super praktisch.

GELIEFD Eén van de weinige caravans met een eigen toegewijde fanclub. En wij geloven 
sterk dat er met deze fantastische remake nog een heleboel bijkomen.

HIGHLIGHTS

2 MOTORFIETSEN
+ 2 PERSONEN?
GEEN PROBLEEM
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SPORT&FUN

SPORT&FUN
480 QL

Roland Winkler – Projectleider KNAUS SPORT&FUN.
Een legende weer tot leven brengen is een com-
plexe taak. De uitdaging om zeer goede voertuigen 
nog beter te maken motiveerde me enorm. Het 
geeft een goed gevoel om op deze manier onze 
klanten mooie vakantiemomenten te bieden.

VEELZIJDIG

Alle highlights in één oogopslag. Hebben wij 
uw interesse gewekt? Dat doet ons plezier. 
Ontdek meer over de KNAUS SPORT&FUN 
op www.knaus.de/sportandfun of scan 
gewoon deze QR-code.

Slechts één plattegrond. Maar die is veelzijdiger als geen ander. 
Stijlvolle vakantiemetgezel en praktisch ruimtewonder. De KNAUS SPORT&FUN is beide.

VARIANTEN

WEB INFORMATIEKNAUS INSIGHT



SPORT&FUN 480 QL . PETROL FUN

2 MOTORFIETSEN
+ 2 PERSONEN?
GEEN PROBLEEM
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SPORT&FUN

EEN SPORTER 
IN TOPVORM
De SPORT &FUN vervoert naar wens niet alleen twee motorfietsen,

maar ook een manier van leven. Altijd voorbereid op wat kan komen. En 

het is een volwaardige caravan: uiterst functioneel en ook nog erg

stijlvol. Een echte alleskunner.

WONEN



SPORT&FUN 480 QL

VAKANTIE À LA
TAGLIATELLA

Vakantie maakt hongerig en koken in de SPORT&FUN geeft veel plezier. Met een grote koelkast,

robuuste CPL-oppervlakken, 3-pits gasfornuis en praktische spoelbak biedt het een absoluut volledige 

keuken. En dat in een caravan die ook nog ruimte heeft voor twee kachels.

2 MOTORFIETSEN
+ 2 PERSONEN?
GEEN PROBLEEM
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SPORT&FUN  KEUKEN

PRAKTISCH 
Wij maken van elke hoek een 
opslagruimte, zodat u altijd alles 
gemakkelijk meekrijgt.

KOUD 
Zo‘n grote koelkast in zo‘n compacte
caravan? Als dat geen prestatie is.

WARM 
Als we volledig zeggen, dan bedoelen
we dat ook zo! Ons bewijs: het grote
3-pits gasfornuis.



SPORT&FUN

SPORT&FUN 480 QL . PETROL FUN

SLAPEN

FLEXIBEL 
Op het in hoogte verstelbare bed (optioneel) slaapt u uitstekend. Het 
maakt niet uit op welke hoogte. Voor meer ruimte in de berging plaatst u 
het bed een stuk omhoog. Voor gemakkelijkere toegang naar beneden. 
Zo makkelijkkan het soms zijn.

PRAKTISCH
Normaal gesproken zijn hangmatten bedoeld voor mensen. Voor deze 
geldt echter iets anders. Hierin voelen t-shirts, laptops en alles dat anders 
verspreid zou liggen zich prima op hun plaats.

2 MOTORFIETSEN
+ 2 PERSONEN?
GEEN PROBLEEM
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SPORT&FUN 480 QL . PETROL FUN

STEEDS WEER 
OP EN NEER

Dat is precies het onderscheidende kenmerk van dit bed. Het kan omhoog klappen. Afhankelijk van 

of er veel of weinig ruimte nodig is in de berging. En natuurlijk is het bed zelf ook echt goed. Daarvoor 

zorgt ons uitstekende 5 zones comfort-koudschuimmatras.



EN NU 
STROMEND WATER
Een volledige badkamer met douche (optioneel) in zo‘n compacte caravan,

die ook nog eens ongelooflijke veel bergruimte biedt, is niet zo gewoon.

Maar we deden het. Met echt goede ideeën en meubilair gemaakt door

vaklieden. Dat is KNAUS. Dat is de balans tussen functionaliteit en design.
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SPORT&FUN

GENIAAL 
Als er eigenlijk geen ruimte is voor een douche (optioneel), dan moet je gewoon 
wat creëren. De uittrekbare douchebak en het douchegordijn met bovenrail zijn 
verdere hoogtepunten van ons absolute ruimtewonder.

SANITAIR



GEWOON
GENIAAL

Hoewel de SPORT&FUN absoluut een volwaardige caravan is, kunnen er gemakkelijk twee

motorfietsen in  of -als alternatief- heel veel bagage. Het opklapbare bed maakt dat niet alleen

mogelijk, maar ook gemakkelijk.

2 MOTORFIETSEN
+ 2 PERSONEN?
GEEN PROBLEEM
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SPORT&FUN VERVOEREN

PRAKTISCH 
De kubus zorgt voor een extra zitplaats 
inclusief aanvullende opbergruimte. Waar
u die ook voor nodig heeft.

VEILIG
Simpelweg de geleiders op de bodem van 
het voertuig verankeren, de motorfiets 
inladen en aan de in de vloer verankerde 
ogen vastbinden. Klaar.



SUPERIEURE
PRIJS-

KWALITEIT-
VERHOUDING



SPORT
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ONS
MULTITALENT
Romantische avond voor twee, of een actieve vakantie aan zee met de hele familie. 

De KNAUS SPORT is gewoon een toegevoegde waarde. Met de ontwikkeling van deze serie 

is aan alles gedacht om het maximale te bereiken. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. 

Met zijn lichtgewicht ontwerp, biedt hij bij elke lengte veel ruimte voor laadvermogen, wat 

de SPORT uitermate geschikt maakt ook voor lichtere trekauto‘s. Kortom, een veelzijdige 

instapserie voor elke vorm van vakantie.

De caravan van het jaar 2016

Overtuigende uitrusting

Dynamisch design

Ruime diversiteit aan indelingen

Geschikt tot max. 7 personen

Cat-eye achterlichten

BESTE REDENEN



SPORT

1 2 3 4 5 6

1 3

5

2 4 6

HOOGWAARDIG

UITNODIGEND
Een gaskast zonder 
storende laaddrempel. 
Simpelweg geniaal.

DUURZAAM
Het gegalvaniseerde 
chassis is klaar voor 
vele jaren vakantie.

ROBUUST 
Het standaard GFK-
dak is perfect bestand 
tegen hagel.

RUSTIG
Geen nerveus
insectengezoem, 
dankzij de hordeur.

VEILIG 
De AKS-stabilisator 
zorgt voor veiligheid 
tijdens het rijden.

STIJLVOL
De Cat Eye-achterlichten
in onmiskenbare 
KNAUS-stijl.

Aan veel caravans is de lage instapprijs af te zien. Bij deze niet. 
De KNAUS SPORT heeft alles wat zijn grote broers al vele jaren zo succesvol maakt.

HIGHLIGHTS

SUPERIEURE
PRIJS-

KWALITEIT-
VERHOUDING
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SPORT

SPORT
450 FU

SPORT
420 QD

SPORT
500 EU

SPORT
400 LK

SPORT
500 FU

SPORT
500 FDK

Herbert Krinninger – KNAUS productiemanager. 
Perfecte kwaliteit is al meer dan 40 jaar mijn 
drijfveer. Elke dag sta ik in contact met alle 
afdelingen: plannen, organiseren en analyseren. 
Voor de beste prestaties is namelijk een perfecte 
omgeving nodig.

REUSACHTIG

Alle highlights in één oogopslag. 
Hebben wij uw interesse gewekt? Dat 
doet ons plezier. Ontdek meer over de 
KNAUS SPORT op www.knaus.de/sport 
of scan gewoon deze QR-code.

Van de compacte vier meter opbouwlengte tot de massale zeven meter vijftig. 
De KNAUS SPORT heeft voor elk vakantiedoel de meest geschikte indeling.

VARIANTEN

WEB INFORMATIEKNAUS INSIGHT

Dit zijn onze meest populaire plattegronden voor de KNAUS SPORT. Meer informatie vindt u op pagina 86.



SPORT 500 EU . ENERGY

VAKANTIE VIEREN IN EEN 
LEEFRUIMTEWONDER

Zo ziet een echte prijs-prestatiekampioen eruit. Het woongedeelte in de KNAUS SPORT toont veel 

aandacht voor detail. De afmetingen zijn perfect, het materiaal voelt erg goed en de grepen zien er 

natuurlijk niet alleen uit als metaal, maar ze zijn ook van metaal.

SUPERIEURE
PRIJS-

KWALITEIT-
VERHOUDING
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SPORT

SPORT 500 EU . ENERGY

PUUR WOONGENOT
Ruime zitgroep met zeer comfortabele bekleding en een aangename sfeer. 
De ideale plek voor gezellige uren samen met de familie, goede vrienden of heel 
romantisch met zijn tweeën.

WONEN

FELXIBEL 
Tweedelige toegangsdeur, om even te luch-
ten, zonder dat bijvoorbeeld de kleine gas-
ten zonder grote gasten zelf op reis gaan. 

SLIM 
Verschuifbare halogeen-spotjes, 
die u zelf kunt verplaatsen.

PRAKTISCH 
Bij de ingang zeer veel bergruimte.

INDRUKWEKKEND 
Een ruim tafelblad met 
houtstructuur, die zo goed is als 
die eruit ziet.



SPORT 500 EU

FANTASTISCHE 
GERECHTEN MAKEN

De keuken in de KNAUS SPORT kan het beste beschreven worden met twee woorden: indrukwekkend 

volledig. We hebben er echt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat u hier gepassioneerd klopt, roert, 

bakt, kookt en daarbij natuurlijk niets laat aanbranden.

SUPERIEURE
PRIJS-

KWALITEIT-
VERHOUDING



52     53

SPORT

PRAKTISCH 
Kijk eens hoeveel keukengerei in de ruime lades past. En dankzij de praktische 
volledige uitschuifbaarheid kunt u heel gemakkelijk overal bij.

KEUKEN

KOEL 
De 109 ltr. Koelkast werkt op 220V en kan 
ook op gas worden aangesloten. Desge-
wenst kan dit ook als u rijdt.

WARM 
Het hoogwaardige 3-pits gasfornuis
biedt zelfs aan de grootste pannen plaats.
Gewoon zoals het moet zijn.

STABIEL 
De brede lade‘s zijn voorzien van 
perfecte geleiders. Hier rammelt niets, 
hier wiebelt niets.

KWALITEIT 
Tweedelige kastkleppen met mooi
vorm- gegeven metalen handgrepen.



SPORT 500 EU

SLAPEN IN DE BESTE 
OMSTANDIGHEDEN

Slapen en relaxen doe je natuurlijk het liefst zo comfortabel mogelijk. Vanzelfsprekend is dat ook mogelijk in 

de KNAUS SPORT. Comfortabel wegdromen op een 5-Zone koudschuimmatras, variabel verplaatsbare lees-

spotjes en een lederen wandbespanning zijn zomaar wat zaken die het relaxen wel heel aangenaam maken.

SUPERIEURE
PRIJS-

KWALITEIT-
VERHOUDING



SPORT

SPORT 500 FDK

SPORT 500 FDK

SPORT 420 QD
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SLAPEN

BEDVARIANTEN

KOSTBAAR 
In de slaapkamer is een gezellige sfeer erg belangrijk. Dus hebben we de 
wandbekleding met schuim gelamineerd, bekleed met kunstleer en perfect 
afgewerkt. En dat ziet er niet alleen goed uit, maar het voelt ook goed.

SLIM
Wat is het nut van opslagruimte als deze moeilijk toegankelijk is? Van buitenuit 
of van binnenuit. In de SPORT is alles altijd optimaal bereikbaar. Daarvoor zor-
gen de grote toegangsklep aan de buitenzijde en de opklapbare lattenbodems 
van de eenpersoonsbedden.

HOOG Gewone bedden zijn saai. Daar kun je niet op klauteren. En 
je kunt ook geen ruzie maken over wie boven mag slapen.

MOOI Het Franse bed is plaatsbesparend en dat komt 
de rest van de indeling ten goede.

REUS- 
ACHTIG

Hier is meer dan genoeg ruimte voor bewegings- 
vrijheid en bezoek vanuit de stapelbedden.



SPORT 420 QD SPORT 650 UDF

BADKAMERVARIANTEN

WAARDEVOL
Het armatuur voelt niet alleen
hoogwaardig aan, maar dat is het 
natuurlijk ook.

SLIM 
We hebben elk hoekje optimaal 
benut, zodat u makkelijk al uw bad-
kamerspullen kwijt kunt.
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SPORT

SPORT 500 FDK

OPFRISSEN IN 
HET POEDELBADJE
U wilt zich regelmatig verfrissen? Super, want dan zal deze badkamer

u goed bevallen. Want pas als U voor 100% tevreden bent, zijn wij 

dat ook. Met veel hout, dat aanvoelt zoals het eruit ziet, creeren wij een 

aangenaam leefklimaat. Ook dankzij de goed benutte ruimte biedt de 

badkamer veel bergruimte, het enige wat u mist is een bad in de lengte.

SANITAIR



EEN LOFTFEELING
NU OOK BIJ DE 

2-PERSOONS
INDELING
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LIFESTYLE

ONZE
TRENDSETTER
De KNAUS LIFESTYLE overtuigt. Met een innovatief woonconcept dat we volledig anders

ontwikkeld hebben dan u zou verwachten, maar dat precies is geworden zoals u het zich wenst. 

Of u nu liever met zijn tweeën of met de hele familie onderweg bent. De unieke bar en de

enorme lounge-zitgroep zorgen voor een nooit eerdere vertoonde woonruimtebeleving. Nu 

kan niemand ooit nog zeggen dat alle caravans er hetzelfde uitzien.

Ultra-comfortabele lounge

Groot panoramaraam

Uitdraaibare couchtafel

Stijlvol keukeneiland

Coole bar

Loungezitgroep & tweepersoonsbed in één

BESTE REDENEN



LIFESTYLE

1 2 3 4 5 6

1

3

52 4

6

ONCONVENTIONEEL

VEILIG
De AKS-stabilisator 
zorgt voor veiligheid 
tijdens het rijden.

UNIEK
Verticaal panorama- 
raam voor veel 
natuurlijk licht.

ONTSPANNEND 
Het hoogwaardige
AL-KO chassis biedt de 
beste rijeigenschappen.

STIJLVOL
De unieke KNAUS 
Cat Eye-achterlichten.

UITNODIGEND 
Een disselbak zonder 
hinderlijke laaddrempel. 
Gewoon geweldig.

ROBUUST
Het standaard GFK-
dak is perfect bestand 
tegen hagel.

U vervelen kan altijd nog: de KNAUS LIFESTYLE is de 
perfecte caravan als u steeds op zoek bent naar iets unieks.

HIGHLIGHTS

EEN LOFTFEELING
NU OOK BIJ DE 

2-PERSOONS
INDELING
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LIFESTYLE

LIFESTYLE
490 L

LIFESTYLE
550 LK

Michael Weber – Instructeur KNAUS Opleidings-
centrum. In mijn familie zijn we allemaal gepas-
sioneerd kampeerders. Vandaag de dag werken voor 
het bedrijf waarmee ik ben opgegroeid, is voor mij 
prachtig. Ik werk er elke dag aan mee om ervoor te 
zorgen dat KNAUS uitstekende kwaliteit blijft leveren.

FANTASTISCH

WEB INFORMATIE
Alle highlights in één oogopslag. Hebben 
wij uw interesse gewekt? Dat doet ons 
plezier. Ontdek meer over de KNAUS 
LIFESTYLE op www.knaus.de/lifestyle of 
scan gewoon deze QR-code.

KNAUS INSIGHT

Een enorme lounge, een stijlvolle bar en dat alles in flexibele afmetingen. Zo stellen wij ons een moderne
caravan voor. Of u nu liever met zijn tweeën, met zijn drieën of met zijn vieren op pad gaat.

VARIANTEN



LIFESTYLE

LIFESTYLE 550 LK . PETROL

WONEN

SIMPEL 
Het uittrekbare 
barcompartiment biedt plaats 
aan tal van favoriete sapjes.

ONTSPANNEN 
Lezen, muziek luisteren, chillen of gewoon 
relaxen. De lichte zithoek met het pano-
ramaraam maakt het niet alleen mogelijk, 
het gaat gewoon vanzelf.

UNIEK
De revolutionaire lounge-indeling overtreft alles. De randen van de meubels zijn 
standaard bruin en optioneel kunt u – zoals hier op de foto – kiezen voor rood. De 
bekleding kan in plaats van in PETROL blauw, ook in CARBON antraciet of STONE 
grijs worden uitgevoerd.  

GENIAAL
De salontafel trekt u simpelweg uit de zit-
bank tevoorschijn waar grote kastklappen 
zorgen dat u moeiteloos bij uw spullen kan.

EEN LOFTFEELING
NU OOK BIJ DE 

2-PERSOONS
INDELING
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LIFESTYLE 550 LK . PETROL

DE LOUNGE OM
MEE TE NEMEN

Modern design gecombineert met Nieder-Bayrisch vakmanschap. In luttele seconden wordt van de LIFESTYLE-

Lounge een comfortabel tweepersoonsbed gemaakt. Het innovatieve en onconventionele woonkamer-concept 

zorgt voor een onmiskenbare beleving van sfeer. De KNAUS LIFESTYLE maakt waar, wat hij beloofd.



LIFESTYLE 550 LK . PETROL

VAKANTIE OP EEN
KOOKEILAND

Door de praktische opbergmogelijkheden en grote ruime lades kan alles mee en wordt

koken een feestje, waarbij zowel groot als klein graag een handje meehelpen.

EEN LOFTFEELING
NU OOK BIJ DE 

2-PERSOONS
INDELING
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LIFESTYLE

PRAKTISCH 
In de extra diepe spoelbak van het
kookeiland passen ook de grootste
pannen.

FANTASTISCH 
Wie wil er nu een eettafel, als hij een grote bar met krukken kan krijgen? 
Vooral als die zo ruim en praktisch is. Onder de zitbank bevindt zich namelijk 
niet alleen een ruim opbergvak, maar ook een opstapje voor de kleintjes.

WARM 
Onopvallend en betrouwbaar. 
Zelfs in de LIFESTYLE hoeft het niet altijd 
overal uitgesproken te zijn.

STIJLVOL 
Bij het ontwikkelen van de LIFESTYLE hebben we continu nieuwe wegen  
gevolgd. Zo is uit een caravan een stedelijke loft gegroeid, met een modern  
en minimalistisch design. En natuurlijk in de bewezen KNAUS-kwaliteit.

KEUKEN



LIFESTYLE SLAPEN

PRAKTISCH 
In de zwaluwnestjes boven het stapelbed vindt alles zijn plaats, waardoor de 
vakantie nog  een beetje mooier wordt. Spannende boeken, grappige strips of een 
tablet om ‚s nachts stiekem onder de dekens te bekijken.

AVONTUURLIJK 
Hier gaan zelfs de grootste druktemakers rustig naar bed. Of ze echter vrijwillig gaan 
slapen, is een andere vraag. Tegen boze monsters helpt  in elk geval de 
separate verlichting.

STEMMIG
Wat zou een stijlvolle loft zijn zonder de juiste verlichting? In ieder geval niet half
zo leuk. Daarom hebben we aan de bovenkasten, in de zwaluwnesten en achter de 
gordijnen: indirecte verlichting gemonteerd, bijzonder sfeervol.

EEN LOFTFEELING
NU OOK BIJ DE 

2-PERSOONS
INDELING
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LIFESTYLE 550 LK . PETROL

UITSTREKKEN EN 
GAAN SLAPEN

In een KNAUS LIFESTYLE is het prima vertoeven. Op het gigantische bed van 212 x 160 cm 

komt u volledig tot rust en kunt u krachten opdoen voor de volgende dag. Wij hebben aan alles 

gedacht, zodat u alleen maar hoef te ontspannen om heerlijk weg te kunnen dromen.



ELKE DAG EEN 
BADKAMERBELEVING
Opfrissen in een LIFESTYLE is een waar genot op zich. Hoogwaardige

materialen, veel opbergkasten en een mooi gevormde wastafel, maakt dat

tanden poetsen in een Lifestyle bijna nog leuker wordt dan gewoon thuis.
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LIFESTYLE

HANDIG 
Natuurlijk ook in de LIFESTYLE: onze
kwalitatief hoogwaardig, draaibaar
cassettetoilet. Klinkt goed, toch?

GENIAAL 
De hoge kwaliteit handdouche zorgt
ervoor dat de badkamer in een oogwenk 
dienst doet als ruime douchecabine.

SANITAIR



PRO.TEC
FRAME

UNIEK EN STABIEL 
AFGEWERKT
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SÜDWIND

ONS 
CARAVAN ICOON 
Al meer dan 50 jaar staat de KNAUS SÜDWIND voor echt vakmanschap. Massieve

aluminiumprofielen en geïntegreerde meubels met optimale ventilatie zorgen voor een 

ongekende waarde. Wat valt er dan nog te verbeteren? Eigenlijk niets. Maar toch hebben 

we het gedaan, wat niet  eenvoudig was. Met de nieuwe vloer in verfijnde Yacht-optiek, 

elegant inlegwerk in geborsteld wit paarlemoer en het lichte, warme houtdecor is de 

nieuwe SÜDWIND de mooiste die er is.

Meubelwerk op integrale wijze ingebouwd

Vloer in yacht optiek

LED cat-eye hybridelichten

Nieuw interieurdesign

Standaard GFK-dak

Soft-close schuiflades

BESTE REDENEN



SÜDWIND

1 2 3 4 5 6

1

3

5

2
4 6

ROBUUST
Het standaard GFK-
dak is perfect bestand 
tegen hagel.

MOOI
Ziet er fantastisch 
uit. De fraaie 
disselafdekking.

VEILIG 
De AKS-stabilisator 
zorgt voor veiligheid 
tijdens het rijden.

STIJLVOL
De KNAUS Cat-Eye 
hybride achterlichten 
met LED-technologie.

GERUSTSTELLEND 
De kwalitatieve 
koppelingsinstallatie met 
stabiele vergrendeling.

STABIEL
Het Pro.Tec-frame. Be-
schermt de opbouw en 
verhoogt de stabiliteit.

HIGHLIGHTS

HOOGWAARDIG Dat de KNAUS SÜDWIND al meer dan 50 jaar bestaat, is er natuurlijk niet aan af te zien. 
Maar je herkent het wel in de uitstekende afwerking en de eerste klas duurzaamheid.

PRO.TEC
FRAME

UNIEK EN STABIEL 
AFGEWERKT
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SÜDWIND

SÜDWIND
500 FU

SÜDWIND
460 EU

SÜDWIND
500 EU

SÜDWIND 
450 FU

SÜDWIND
580 QS

SÜDWIND
590 FUS

Patricia Wilhelm – KNAUS Teamassistente
Marketing. Als kind ging ik met mijn ouders vaak
op pad in de SÜDWIND. Dat ik nu stage loop bij 
KNAUS is natuurlijk super. Altijd wanneer ik een
van onze voertuigen zie, denk ik aan die mooie 
vakantieverhalen.

VEELZIJDIG

WEB INFORMATIE
Alle highlights in één oogopslag. 
Hebben wij uw interesse gewekt? Dat doet 
ons plezier. Ontdek meer over de KNAUS 
SÜDWIND op www.knaus.de/suedwind of 
scan gewoon deze QR-code.

KNAUS INSIGHT

De SÜDWIND is onze absolute bestseller. Geen wonder, met 14 verschillende plattegronden. Van de 
compacte vier meter opbouwlengte tot een massale zeven meter vijftig, is er voor elk wat wils.

VARIANTEN

Dit zijn onze meest populaire plattegronden voor de KNAUS SÜDWIND. Meer informatie vindt u op pagina 87.



SÜDWIND 500 FU . ACTIVE ROCK

BUITEN STORM
BINNEN SÜDWIND

De KNAUS SÜDWIND is altijd leidend geweest in termen van kwaliteit. Op maat ontworpen meubilair, duurzaam 

gebouwd en met optimale ventilatie, die zorgt voor een aangenaam binnenklimaat onder alle weersomstandig-

heden. En het ziet er allemaal ook nog eens echt goed uit. De perfecte balans van functionaliteit en design.
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SÜDWIND

SÜDWIND 500 EU . ACTIVE ROCK

WONEN

SFEERVOL 
Lichte, vriendelijke en hoogwaardige materialen zorgen voor een heerlijke 
vakantiesfeer. Het open en ruime vloerontwerp zorgt voor bewegingsvrijheid. 
Precies zoals een goede caravan moet zijn.

CENTRAAL 
Vanaf hier bedient u de optionele 
ALDE-warmwateren stroom-
voorziening. 

PERFECTE PASVORM
Prachige hoekkast met afgeronde
hoek en draaibare TV-houder.

ELEGANT 
Perfect afgeronde kastkleppen met
houtprofiel en stevige binnenwerk.

SLIM 
De enorme opbergvakken onder de
zittingen zijn nu praktische lades, die
bijzonder makkelijk toegankelijk zijn.



SÜDWIND 460 EU

ROBUUST
Zo groot mogelijk. Mooi om te zien. En klaar voor vele jaren schillen, hakken en 
afwassen. Dat is het elegante antracietkleurige werkblad in de KNAUS SÜDWIND. 
We moeten natuurlijk ook aan de details denken. En dat doen we.

DIEP
Hoge pannen? Geen probleem. 
De extra diepe RVS spoelbak kan elke 
tegenstander aan.

GEORGANISEERD
Met zowel verfijnde als praktische details en door meubels vervaardigd door
vaklieden, creëren we meer werkruimte. Hoogwaardige armaturen en hand-
grepen van luxe metaal zijn een lust voor het oog.

PRAKTISCH
Op het grote 3-pits gasfornuis is
tegelijkertijd plaats voor diverse
pannen. Dat bespaart veel tijd.

KEUKENVARIANTEN
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SÜDWIND

SÜDWIND 500 FU

TOVEREN IN DE
KEUKEN VAN EEN
TOPCHEF
Dat zijn de hoogste eisen die worden gesteld aan smaak. In de 

KNAUS SÜDWIND zorgt het grote en elegant gevormde werkblad 

met brede opberglade‘s met Soft-Close sluiting, dat het aan niets 

ontbreekt. Dan wordt koken vanzelf een passie.

KEUKEN



SÜDWIND 500 EU . ACTIVE ROCK

ALLEEN MAAR MAKKELIJK?
– DAT VINDEN WE TE WEINIG

Slapen in een KNAUS SÜDWIND is als relaxen in een ontspanningsparadijs. De hoofden 

zijpanelen zijn heerlijk zacht en perfect afgewerkt. En heeft u niet genoeg ruimte, dan 

vult u de tussenruimte gewoon op en droomt u verder in het optimale slaapcomfort.
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SÜDWIND

SÜDWIND 500 FSK

SÜDWIND 500 FUCOMFORTABEL 
De uitstekende KNAUS 5-zones luxe koudschuimmatrassen behoren tot de 
beste die u in een caravan vindt. En omdat we weten hoe belangrijk een goede 
nachtrust is, hebben we ze uiteraard ook geïnstalleerd in uw nieuwe SÜDWIND.

HEERLIJK
Schitterend om te zien en daarbij ook nog eens erg praktisch. Het nieuwe
hoofdbord met sfeerverlichting is nu heel eenvoudig los te koppelen. Dat zorgt 
voor een langer ligoppervlak en natuurlijk ook voor een goede nachtrust.

OPWINDEND Een enorm kasteel voor de kleine ridders van de 
ronde tafel en zoete prinsessen.

GEZELLIG Het Franse bed bespaart plaats, wat de rest van 
de ruimte ten goede komt.

SLAPEN

BEDVARIANTEN



SÜDWIND 460 EU

STIJLVOL 
Elegante wastafel met veel ruimte om uw toiletartikelen op te zetten. En
natuurlijk moet er in de SÜDWIND ook iets bijzonders zijn. Zoals de designkraan 
met kleine waterval.

MEEGEDACHT
Alles heeft zijn plaats. We gebruiken 
namelijk consequent iedere hoek, 
zodat u meer opslagruimte heeft.

RUIM
En ook onder de wastafel hebben we 
opslagruimte voor u gemaakt. Met een 
elegant onderkastje.

BADKAMERVARIANT
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SÜDWIND

SÜDWIND 500 FU

SANITAIR

EEN 
MEESTERLIJK BAD
Om de dag lekker fris te starten, is ook het sanitair ruimschoots bedeeld. 

De grote wastafel en ruime bergkasten bieden plaats voor allerlei bad 

accessoires.



10.0.85090 Hohenstein

KNAUS    KNAUS    

CRISS CROSS

FRESH MINT

STRIPES

ACTIVE ROCK

ACTIVE ROYALE

FRESH MINT

PETROL FUN

ACTIVE ROCK

VOOR 
ELKE SMAAK

STOFFERING

KNAUS SPORT&FUN  
BEKLEDINGVARIANTEN

KNAUS DESEO 
BEKLEDINGVARIANTEN

Het interieur bepaalt in hoge mate de sfeer van uw nieuwe KNAUS-

caravan. En omdat iedereen zijn eigen persoonlijke smaak heeft, 

bieden we u de keuze uit een groot aantal varianten. Allemaal zijn ze 

van hoge kwaliteit en worden ze perfect verwerkt, maar de ACTIVE 

LINE maakt zelfs nog meer indruk, door de toepassing van speciale, 

extra vlekbestendige stoffen. De schrik bij het omvallen van een glas 

rode wijn is daardoor niet meer nodig. En dat zeggen we hier niet alleen 

zomaar, we hebben het ook zelf in de praktijk uitgeprobeerd.

ONZE STOFFEN ZIJN

  Getest volgens Ökotex-standaard
 Anti-allergisch
 Ademend
 Vriendelijk voor de huid
 Duurzaam en gemakkelijk schoon te maken
 Getest op een hoge kleurechtheid
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ENERGY

PULSE

ACTIVE ROCK

ACTIVE ROYALE

CARBON

PETROL

STONE

BROWN EARTH

LIME GREEN

ACTIVE ROCK

ACTIVE ROYALE

KNAUS LIFESTYLE 
BEKLEDINGVARIANTEN

KNAUS SÜDWIND  
POLSTERVARIANTEN

KNAUS SPORT  
BEKLEDINGVARIANTEN

* De uitvoering van het kussen is afhankelijk van de serie.ACTIVE LINE



KNAUS STOFFERING

STERKER DAN 
RODE WIJN

De meubelstoffen in de Active Line kunnen elke tegenstander aan. Dankzij de water- en

olieafstotende beschermlaag dringen vloeistoffen niet meer direct in het weefsel door. 

Veelvoorkomende ongelukjes zijn bovendien moeiteloos te verwijderen met een vochtige doek. 

Geloof ons, want we hebben het al meerdere keren getest, al dan niet vrijwillig.

Anti-bacterieel Vlek- 
bescherming

Water- en  
vuilafstotend

Care- 
protection

Ademend
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KNAUS

SHOP.KNAUS.DE

KNAUS FANSHOP

Bent u een echte KNAUS-fan, dan is er nu de perfecte gelegenheid om dat aan de buitenwereld te 

laten zien. In de nieuwe fanshop hebben we voor u een omvangrijk assortiment van grote en kleine 

artikelen samengesteld, die het reizen nog prettiger maken. Van hoogwaardige dames- en heren-

mode tot sleutelhangers, er is voor elk wat wils. Veel snuffelplezier. 

KNAUS 
FANSHOP



KNAUS

SPORT 550 FSK

SPORT 500 FU

***

SPORT 500 QDK

SPORT 580 QSSPORT 500 FDKSPORT 450 FU

SPORT 500 EU

SPORT 500 KDSPORT 400 QD

SPORT 400 LK

SPORT 420 QD

SPORT 460 EU

***

SPORT 650 UDF

SPORT 750 FKU

SPORT 700 UFK

DESEO 400 Transport

DESEO

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN

SPORT

PLATTEGRONDEN
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LIFESTYLE 550 LK SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 FDK

SÜDWIND 500 FSK

SÜDWIND 500 FU

SÜDWIND 500 FVU

SÜDWIND 750 UFK

SÜDWIND 700 EULIFESTYLE 490 L SÜDWIND 580 EU

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 590 FUS

SÜDWIND 580 FSK

LIFESTYLE SÜDWIND
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KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

Wilt u deelnemen aan de 
KNAUS-community, meld u aan op:
facebook.knaus.de

Uw knaus-dealer verheugt zich op uw bezoek!

OOK BESCHIKBAAR VOOR

CAMPERS &
BUSCAMPERS

Aanpassingen, (prijs)wijzigingen en veranderingen blijven voorbehouden (07/2016). Ook na het sluiten van de redactie kunnen 
er nog productiewijzigingen worden aangebracht. De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale 
uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn. Bepaalde items kunnen door beeldvorming anders worden weergegeven. 
Door druk – en licht omstandigheden kunnen kleurafwijkingen in de brochure zijn ontstaan. Laat u zich voor aankoop  
informeren door een erkende merkdealer. Weest u attent op de verklaringen achterin de prijslijst, in het bijzonder over gewichten, 
laadvermogen en tolerantie. Herdruk en gebruikmaking van fotomateriaal en teksten uit deze brochure en/of prijslijsten 
wordt alleen toegestaan na schriftelijk overleg en goedkeuring van Knaus Tabbert GmbH. Druk- en zetfouten voorbehouden.




