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UW VRIJHEID
IS ONZE
FILOSOFIE
Met tomeloze passie zorgen wij bij KNAUS sinds 1960 voor onvergetelijke
vakantiemomenten. Met al onze ervaring en de moed om nieuwe paden te
bewandelen verenigen wij de vertrouwde dingen met nieuwe. Bij de productie
zetten we in op ambachtelijke kunst uit Neder-Beieren, bij de ontwikkeling van
nieuwe voertuigen met ultramoderne constructie- en fabricagetechnieken.
Deze combinatie van beproefde principes en innovatieve ideeën maakt ons
tot één van de meest succesvolle merken binnen de branche. Op naar de
#Nummer 1 van onze klanten.

LEGENDE CARAVANS
Slaapplaatsen
Zitplaatsen
Eenpersoonsbedden
Dwarsbed
Frans bed
Kinderbed
Hefbed
Logeerbed
Alle gegevens omvatten deels speciale
uitvoeringen, die tegen een meerprijs kunnen
worden geleverd.

AFKORTINGEN MODELLEN CARAVANS*
BED
Q
F
E

Dwarsbed voorkant/achterkant
Frans bed
Eenpersoonsbed

ZITGROEP
L
U
D
S

L-zitgroep
U-zitgroep
Dinette
Salonzitgroep

VARIANTEN
K Kinderkamer
B Badkamer
A Brede keuken
V	Vitrinekast/ mediakast

* 3-deling/ maximaal 3 letters (voorkant – midden - achterkant)

KNAUS OVERZICHT VAN DE MODELLEN

DESEO

NEW

ONZE ALLESKUNNER

Toegestaan totaalgewicht 1.500 - 1.800 kg
Totale lengte599 cm
Nuttige lengte

402 cm

Breedte (buiten/binnen)

230 / 216 cm

Hoogte (buiten/binnen)

258 / 196 cm
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DESEO INDELING

DESEO 400 TR

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: DESEO 400 TR
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SPORT&FUN
ONZE LOLMAKER

Toegestaan totaalgewicht 1.300 - 1.700 kg
Totale lengte625 cm
Nuttige lengte

480 cm

Breedte (buiten/binnen)

232 / 216 cm

Hoogte (buiten/binnen)

257 / 196 cm

Bergruimte voorzijde

160 X 216 cm

4

4

SPORT&FUN INDELING

SPORT&FUN 480 QL

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 480 QL
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KNAUS OVERZICHT VAN DE MODELLEN

TRAVELINO
ONZE INNOVATOR

Toegestaan totaalgewicht

750 - 900 kg

Totale lengte519 cm
Nuttige lengte402 cm
215 / 204 cm

Hoogte (buiten/binnen)

258 / 196 cm
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TRAVELINO INDELING

TRAVELINO 400 QL

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 400 QL
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Toegestaan totaalgewicht

1.100 - 2.000 kg

Totale lengte (min./max.)

596 / 944 cm

Nuttige lengte (min./max.)

400 / 746 cm

3-7

Breedte (buiten/binnen) 232-250 / 216-234 cm
Hoogte (buiten/binnen)

257 / 196 cm

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 420 QD, 500 EU, 500 FDK, 500 UF, 540 UE & 650 UDF
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KNAUS OVERZICHT VAN DE MODELLEN

SPORT INDELINGEN

SPORT 400 LK

SPORT 400 QD

SPORT 420 QD

SPORT 450 FU

SPORT 460 EU

SPORT 500 EU

SPORT 500 FDK

SPORT 500 FU

SPORT 500 UF

NEW

SPORT 500 KD

SPORT 500 QDK

SPORT 540 UE

NEW

SPORT 550 FSK

SPORT 580 QS

SPORT 650 UDF

SPORT 700 UFK

SPORT 750 FKU
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Toegestaan totaalgewicht

1.300 - 2.000 kg

Totale lengte (min./max.)

640 / 944 cm

Nuttige lengte (min./max.)

444 / 746 cm

Breedte (buiten/binnen) 232-250 / 216-234 cm
Hoogte (buiten/binnen)

257 / 196 cm

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 460 EU, 500 FU, 500 FDK, & 500 FSK
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KNAUS OVERZICHT VAN DE MODELLEN

SÜDWIND INDELINGEN

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 500 FDK

SÜDWIND 500 FU

SÜDWIND 500 FVU

SÜDWIND 500 FSK

SÜDWIND 580 EU

SÜDWIND 580 FSK

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 590 FUS

SÜDWIND 700 EU

SÜDWIND 750 UFK
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HOE WE GEWORDEN
ZIJN WIE WE ZIJN

1

Van een woonwagenfabriek uit Beneden-Franken naar één van de
belangrijkste merken van de branche: met zijn eerste caravan, de
legendarische Schwalbennest, verlegt oprichter Helmut Knaus in
1961 grenzen. Het zwaluwenpaar is vanaf nu als logo onafscheidelijk
verbonden met de mooiste manier van vakantie vieren ooit.
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KNAUS BEDRIJFSHISTORIE
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1960 Helmut Knaus richt KNAUS op in
Marktbreit in de deelstaat Franken.

pioniersgeest het Kruis van Verdienste in de Orde
van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland.

1961 De KNAUS Schwalbennest komt op de
markt – compact, comfortabel en licht.

1985 Het gaat steil omhoog. Dat ziet men nu ook
duidelijk aan het nieuwe logo.

1962 Een icoon wordt geboren. De KNAUS
SÜDWIND viert zijn première.

2011 Naar aanleiding van het jubileum keert de
Schwalbennest terug - in de gelimiteerde oplage
van 150 stuks.

1970 Een nieuw tijdperk begint: ons
moederbedrijf in Jandelsbrunn wordt opgericht.
1973 Helmut Knaus ontvangt voor zijn moed en

2013 Een gevoel van verandering bij KNAUS: met
onze Caravisio studie begint een nieuwe tijdperk.

2015 Wij gaan van start met de revolutionaire
TRAVELINO studie over het thema ‘lichte
bouwwijze’.
2016 De MISSION TEC is vanaf nu bepalend voor
onze werkzaamheden en voertuigconcepten.
2016 Lichte bouwwijze alleen volstaat niet voor
ons: wij willen de revolutie. De TRAVELINO 2.0
gaat in seriematige productie.
2017 De gloednieuwe DESEO volgt de TRAVELINO
met ultramoderne FibreFrame technologie.

VAN HET IDEE
NAAR DE KNAUS
Om uit een goede idee een echt goed voertuig te laten ontstaan,
zijn enkele stappen noodzakelijk. Wij hebben bij elk daarvan het
doel voor ogen voertuigen te construeren waarmee u de mooiste
tijd van uw leven kunt doorbrengen.

1. IDEE & SCHETSEN
Waar gaat de reis naartoe?
Een compacte caravan of
iets groots en luxe?

2. KEY FEATURES
Vakantie, sport, vervoer of alles
samen? Wij definiëren wat het
voertuig voor zijn gebruiksdoel
moet kunnen.

3. EXTERIEUR & INTERIEUR
Wij zoeken uit welke varianten zullen
worden aangeboden. En bijzonder
spannend: hoe de caravan er uiteindelijk
uit zal zien. Want het design is een van de
sleutels tot het succes.

KNAUS IGOED UITGEWERKTE IDEEËN

4. VOORBEREIDINGEN IN DE
FABRIEK
Voor een nieuw model moeten altijd
ook passende voorwaarden worden gecreëerd. Daarom investeren wij in onze
fabrieken. En vooral in onze medewerkers. In Jandelsbrunn in Beneden-Beieren bevinden zich onze hoofdvestiging
en ontwikkelingslocatie. In Mottgers in
de deelstaat Hessen en in het Hongaarse Nagyoroszi hebben wij twee ultramoderne productielocaties laten ontstaan.
Met in het hele concern ruim 2.000
werknemers, van wie velen ons reeds 30
jaar en nog langer begeleiden. Omdat
ze bij ons optimale condities aantreffen,
omdat ze zich verder kunnen ontwikkelen en omdat wij een unieke KNAUS
familie zijn.
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5. PROTOTYPE
Het idee neemt voor het eerst
voelbare vormen aan. Een
eerste prototype ontstaat.

6. SERIEMATIGE PRODUCTIE
Geslaagd voor alle tests. Nu kan het beginnen.
Al snel zullen de nieuwe caravans op weg zijn
naar hun vakantiebestemming.

7. AFLEVERING AAN
DE KLANT
Ons nieuwe model heeft
zijn doel bereikt en is prima
voorbereid voor vele jaren
droomvakantie.
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ONZE MISSIE:
EEN REVOLUTIE
THE MISSION is meer dan alleen maar de weg naar een nieuwe reeks modellen.
THE MISSION is de taak, de hindernis, de moed en het doel de toekomst van
de branche van recreatieve voertuigen te revolutioneren. De TRAVELINO was
hierbij de eerste stap. Hij heeft ons getoond wat er allemaal mogelijk is op het
gebied van lichtheid, flexibiliteit en duurzaamheid. Met de gloednieuwe DESEO
gaan wij nu consequent door op de ingeslagen weg, tot we al onze modellen
gerevolutioneerd hebben en we vol trots kunnen zeggen: MISSIE geslaagd.
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KNAUS THE MISSION
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DE RICHTING
Consequente lichte bouwwijze voor een
vierpersoons caravan met een toegestaan
totaalgewicht van 750 kilogram.

DE VISIE
Wat moet de caravan van de toekomst
kunnen? Slechts één ding staat vast:
wij bewandelen nieuwe wegen.

DE STUDIE
Wij presenteren de TRAVELINO op
de Caravan Salon 2014 aan een
enthousiast publiek.

DE TRAVELINO 1.0
De seriematige productie staat vast, de marktintroductie
staat voor de deur. Dan de nieuwe start. Wij zijn met onze
innovatie nog niet tevreden, wij willen de revolutie.

DE IMPLEMENTATIE
DE REVOLUTIE
De TRAVELINO 2.0 wordt geboren. Met
een revolutionaire opbouwtechniek en
baanbrekende materialen gaat hij in
seriematige productie.

Met de DESEO gaat het tweede
hoofdstuk van THE MISSION in
seriematige produktie. En dit is
gegarandeerd nog niet het laatste.

op naar nieuwe daden

Revolutionaire techniek
in detail: MissionTec
Met de TRAVELINO hebben we een grote stap in richting toekomst gezet.
Maar dat is pas het begin. Onze innovatieve technologieën moeten verder
ontwikkeld worden en in steeds meer voertuigen in seriematige productie
gaan. Maar wat is eigenlijk het bijzondere aan onze nieuwe producten?

POWERAXLE
Chassistechnologie zo licht als
een veertje. Met 35 % minder
gewicht dan een soortgelijk
conventioneel chassis is onze
PowerAxle een belangrijke stap in
richting hybride- en e-mobiliteit
in de wereld van de caravans.

REVOLUTIONCUBE & COLDMELT
Ultrasone snelheid - ook
in het interieur. Bij de
RevolutionCube-technologie
zetten wij met EPP in op een
volledig nieuw materiaal.
Extreem licht, stabiel en sterk.
En met behulp van ultrasone
techniek worden zogeheten
KALTSCHMELZ®-pluggen
stevig verbonden met het
lichtgewicht dragermateriaal.

* De verbindingstechnologie is gebaseerd op de gepatenteerde WoodWelding® technologie van WoodWelding SA,
waarvoor Adolf Würth GmbH & Co. KG een sublicentie heeft gekregen.

KNAUS MISSIONTEC

FIBREFRAME
Gepatenteerde techniek.
Wij hebben een zelfdragend
frame ontwikkeld, waarbij
de meubels daadwerkelijk
slechts meubels en niet langer stabiliserende elementen
zijn. Dat zorgt voor compleet
nieuwe mogelijkheden en
een ongekende flexibiliteit
bij de indeling en het design
van de binnenruimte.

ULTRALIGHT
De nieuwe lichtheid.
Het geheel is meer dan alleen de som van zijn onderdelen.
Voor onze lichtgewicht caravans klopt dit al helemaal. Want
alleen door de handige combinatie van al onze revolutionaire
technologieën en de moed om nieuwe wegen te bewandelen,
konden wij onze visie van de efficiënte caravan van de toekomst
realiseren: dat is UltraLight!
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DE BESTE TECHNIEK
VOOR DE MOOISTE
TIJD VAN HET JAAR
1

4

3

KNAUS VOERTUIGOPBOUW
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1. ROBUUST HIGH STRENGTH GFK-DAK 1
GFK is niet zomaar GFK. Afhankelijk van het glasgehalte
varieert het weerstandsvermogen. Voor maximale
bescherming tegen hagel hebben wij daarom gekozen
voor de high-strength variant met een haast driemaal zo
hoog percentage glasvezel als bij standaard GFK.

2. STABIEL PRO.TEC FRAME 2

2

Het Pro.Tec frame is een bijzonder stevige aluminium
profiellijst, die zijwand, voorwand, achterwand en het
dak met elkaar verbindt. Hij verbetert de stabiliteit van
de opbouw en dus ook de duurzaamheid van het hele
voertuig. Bijzonder highlight: in het Pro.Tec frame is een
kamer voor de afdichtingspasta ingewerkt. Die kan dus
niet meer uitpuilen en zo ontstaat een schone aanblik.

3. CHIQUE ZIJWAND IN GLAD PLAATWERK 2
Ten behoeve van een hoogwaardig en modern uiterlijk
van de voertuigen gebruiken we, afhankelijk van het
model, zijwanden in zeer makkelijk schoon te maken
aluminium plaatwerk in plaats van de traditionele
hamerslagvariant.

4. VEILIG ALKO-CHASSIS 1
Het chassis van onze caravans is altijd gegalvaniseerd en
dus ook 's winters probleemloos inzetbaar. Dankzij assen
met schuingeplaatste wieldraagarmen en schokdempers
met oliedruk bent u steeds veilig en comfortabel
onderweg.
1

Geldt voor alle bouwmodellen
Modelafhankelijk
3
Optioneel
2

Uitstekend uitgerust en
relaxed met vakantie
Om ervoor te zorgen dat uw vakantie van de eerste tot de
laatste seconde fantastisch is, beschikken onze caravans over
elementen die zowel het rij- als het wooncomfort verhogen.
Daarom hechten wij net zoveel waarde aan een AKS rijstabilisator
als aan uitstekende matrassen.

1

6
5

KNAUS KWALITEIT
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1. LUCHTKAMER DOUCHEGORDIJN 1
Men kent het: het natte douchegordijn in een caravan
zoekt voortdurend lichaamscontact. Dit wordt bij ons
voorkomen door een geintegreerde luchtkamer, die
het douchegordijn vorm geeft en het op die manier
verwijderd houdt van het lichaam.

2. UITSTEKENDE EVOPORE MATRASSEN 1
30% lichter en een 40% lagere hardheidsvermindering
dan vergelijkbare koudschuimmatrassen. Ook bij
gebruik aan één kant geen vorming van kuilen. De
5-zone EvoPore matrassen verwennen u niet alleen met
uitstekend slaapcomfort, ze overtuigen ook met hun
buitengewone duurzaamheid.

3. PREMIUM GASKAST 2
Dankzij het hoogwaardige parallelle hefmechanisme is er
een grote toegang. De gasdrukveer zorgt er bovendien
voor dat de kap zacht en vanzelf naar boven glijdt. Met
de optionele aluminium bodem wordt de gaskast voor 2x
11 kg gasflessen nog robuuster.

4. AKS RECHTUITSTABILISATOR 1
Voor een veilige rit voorkomt de standaard AKSrijstabilisator slingerende bewegingen en dus ook het
gevaarlijke, steeds meer beginnen slingeren van de
aanhanger.

2

5. METALEN VERGRENDELING
OPBOUWDEUR 1

3

Om rustig te slapen zijn niet alleen uitstekende
matrassen nodig, maar ook een veilig gevoel. De stevige
metalen vergrendeling in de deur draagt hier aan bij.

4

6. HOOGWAARDIGE FOLIES 1
Tijdloos design haalt niets uit, wanneer het voertuig
er al na enkele jaren oud uitziet. Daarom gebruiken wij
uitsluitend hoogwaardige folies van gerenommeerde
leveranciers, zoals bijvoorbeeld 3M, Avery en Oracal.
1

Geldt voor alle bouwmodellen
Modelafhankelijk
3
Optioneel
2

Wij bouwen geen luchtkastelen, maar
meubels die een goed binnenklimaat creëren
De eisen die we aan het meubilair van onze caravans
stellen, zijn enorm hoog. Met een aantrekkelijk design en
veel bergruimte is het nog niet opgelost. Duurzaamheid,
stevige constructies en technologieën, die een leven lang
enthousiasmeren - dat zijn onze maatstaven.

2

1

HOOGWAARDIGE
INTEGRALE MEUBELBOUW 2
Luchtcirculatie is één van de
belangrijkste voorwaarden voor een
aangenaam en gezond binnenklimaat.
Plafond kasten:
Ze worden heel stabiel geconstrueerd
en met afstand tot de wanden
gemonteerd. Gevolg: de lucht kan
achter de kasten ongehinderd
circuleren. Vorming van
condensatiewater in de kasten wordt
voorkomen en uw kleding en spullen
blijven altijd aangenaam droog en fris.
Keukenblok:
Alle meubels zijn zo geventileerd dat
de verwarming optimaal kan werken.
De open ventilatie-uitsparingen
zorgen voor een perfecte circulatie van
de verwarmde lucht en dus voor een
behaaglijke warmte in het voertuig.

KNAUS MEUBELBOUW & MATERIALEN
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3

1. VOLLEDIG UITTREKBARE STABIELE SOFTCLOSE LADEGELEIDERS 2
Dankzij volledig uittrekbare ladegeleiders kunnen de
lades zo ver worden uitgetrokken dat ze ook tot helemaal
achterin in- en uitgeruimd kunnen worden. Ze hebben
een precieze geleiding en sluiten zachtjes – zo lang het
voertuig bestaat en wellicht ook nog langer.

2. KRASVASTE HPL/CPL OPPERVLAKKEN 1
High Pressure laminaat en Continuous Pressure laminaat
zijn coatingmaterialen die speciaal voor flinke belasting,
bijv. in keukens, worden gebruikt. De meerlagige opbouw
wordt onder zeer hoge druk vervaardigd en met een
bijzonder resistente deklaag afgewerkt. Dat maakt onze
werk- en tafelbladen (altijd HPL) en meubelfronten (CPL
modelafhankelijk) bijzonder krasvast.

3. HOOGWAARDIGE SFEERVERLICHTING 3

4

Overal waar indirect licht het welzijn verhoogt, zorgen
wij voor sfeervolle lichtconcepten. Maar ook het nut in de
praktijk schiet er niet bij in. De sfeervolle lichtlijst onder het
keukenwerkblad bijvoorbeeld verlicht in geopende stand
dan ook de schuifladen. Zo vindt u ook 's avonds snel de
kurkentrekker.

4. SOLIDE PLUGTECHNIEK 1
Onze meubels worden standaard gemonteerd met een
hoogwaardige plugtechniek. Op die manier passen ze
nauwkeurig en zijn ze duidelijk stabieler, zodat u er na vele
jaren nog plezier aan beleeft.
1

Geldt voor alle bouwmodellen
Modelafhankelijk
3
Optioneel
2

ONTDEK
ONZE
BEDVARIANTEN
Reizen betekent beleven en ontspannen. Opdat u uitgerust een dag
vol belevenissen kunt beginnen, heeft u de keuze uit verschillende
bedvarianten. Van uitbreidbare eenpersoonsbedden tot een royaal
kingsize bed aan toe. Hoe wilt u zich neervlijen?

1

1

3
SPORT 500 EU

1. R
 oyale bedafmetingen. Afhankelijk van de indeling zijn de
eenpersoonsbedden 185 cm en 196 cm lang en bijna 90 cm breed.
2. U
 itbreiding tot een tweepersoonsbed. De uittrekbare lattenbodem
op wielen vormt de basis voor het precies passende kussen. Zo maakt
u van de eenpersoonsbedden in een handomdraai een comfortabel
tweepersoonsbed met een breedte van meer dan 200 cm.

2

3. V
 eel bergruimte. Onder de bedden bevindt zich extra bergruimte voor
SÜDWIND 460 EU

alles wat de vakantiebeleving mooier maakt.

KNAUS BEDVARIANTEN

EENPERSOONSBEDDEN

t/m 198 cm lang

t/m 86 cm breed

3

vo Pore
U itstekend e E r een
matra ssen voo ap
ontspannen sla
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Het Frans bed: ruimtebesparend in werkelijkheid
en fantastisch in een droom
Het Frans bed is een waar ruimtewonder. In combinatie met de
aansluitende badkamer wordt zo optimaal gebruik gemaakt van de
beschikbare ruimte dat het ruimtegevoel in het gehele voertuig altijd
een beetje royaler is dan de opbouwlengte laat vermoeden.

1

SPORT 500 FDK

1. H
 eel veel slaapplaats. De Franse bedden
zijn aan het hoofdeinde altijd ongeveer
150 cm breed en meten zelfs op de
smalste plaats nog bijna 130 cm.
2. O
 ptionele comfort ondervering.
De optimale onderlegger voor de

2

uitstekende EvoPore matrassen en de
basis voor een ontspannen slaap.

SÜDWIND 500 FDK

KNAUS BEDVARIANTEN

FRANS BED

t u it in
Het ma akt n ie nt: d e
welke bed va r iaa ssen sta an
Evo Pore matr n goed e sla ap
g a rant voor ee
t/m 155 cm breed

t/m 198 cm lang
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Dwars-, kinder- en logeerbedden: de juiste
slaapplek voor alle droomvakanties
Wilt u graag een echt ruimtewonder? Gaat u op reis met uw
kinderen of kleinkinderen? Of heeft u graag extra slaapplaats voor
spontane bezoekers in petto? Dan ligt u met onze dwars-, kinderen logeerbedvarianten goed.

t/m 207 cm lang
t/m 134 cm breed

SPORT 420 QD

DWARSBED

1. O
 ptimaal voor langslapers. De
dwarsbedden zijn afhankelijk van de
indeling maximaal 207 cm lang en
ongeveer 150 cm breed, voor veel
2

1

bewegingsvrijheid.
2. P
 erfect ruimtegebruik. Het dwarsbed is
net als het Frans bed heel spaarzaam wat
betreft de benodigde ruimte. Dat komt
de woonruimte ten goede.

KNAUS BEDVARIANTEN
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KINDERBEDDEN

t/m 76 cm breed

Voor de kleintjes. De stapelbedden met
uitvalbescherming kunnen afhankelijk van
het model optioneel met een derde bed
t/m 228 cm lang

worden uitgebreid. Afhankelijk van de variant
kan het onderste bed omhoog worden
geklapt; zo ontstaat extra bergruimte.

SÜDWIND 500 FSK

LOGEERBED

t/m 149 cm breed

t/m 216 cm lang

Voor de logés. Of ook als extra slaapplek
voor kinderen kunnen de zitgroepen
(deels optioneel) tot een comfortabel bed
SPORT 500 FDK

worden omgebouwd.

BELEEF ONZE
BADKAMERVARIANTEN
De KNAUS badkamervarianten zijn stijlvol, meegedacht en ruim. Bij
het ontwerp hechten wij veel waarde aan een gebruiksvriendelijke
vormgeving, zo veel mogelijk bergruimte en een prettige sfeer.

BADKAMERVARIANT 1

Compact en comfortabel. Veel ruimte, ook
voor een onderhoudsarm en comfortabel
banktoilet, praktische douche, extra legvlak
dankzij grote, eendelige wastafel en talloze
praktische details, zoals het vak voor het vuile
wasgoed.
Indelingen: DESEO 400 TR

BADKAMERVARIANT 2

Innovatief en praktisch. Met de
uittrekbare douchekuip, vergelijkbaar met
een lade, is de badkamer in de SPORT &
FUN een echt ruimtewonder, dat veel plaats
om te wonen en vervoeren overlaat.
Indelingen: SPORT & FUN 480 QL

BADKAMERVARIANT 3

Universeel en doordacht. Dankzij de grote
wastafel bijzonder praktisch. In de SPORT
draaibaar, in de SÜDWIND met banktoilet.
Indelingen: SPORT 400 LK, 420 QD, 460 EU,
500 EU (UE), 500 QDK, 700 UFK, SÜDWIND 420 QD,
460 EU, 500 EU, 580 EU, 700 EU*
*met afzonderlijke doucheruimte

KNAUS BADKAMERVARIANTEN
BADKAMERVARIANT 4
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Compact en comfortabel. Dankzij het
draaibare toilet en de ruimtebesparende
ingepaste wasbak biedt ook de compacte
caravan een volwaardige wasruimte.
Indelingen: SPORT 400 QD

BADKAMERVARIANT 5

Slim en ruim. Bij de indelingen met Frans
bed standaard. In de SPORT met draaibaar
toilet, de SÜDWIND is uitgerust met een
hoogwaardig banktoilet.
Indelingen: SPORT 450 FU, 500 FDK, 500 FU
(UF), 550 FSK, 650 UDF, 750 FKU, SÜDWIND
450 FU, SÜDWIND 500 FVU, 580 FSK, 590 FUS

BADKAMERVARIANT 6

Verfijnd en enorm. Wie voor het
dwarsbed en kinderbedden kiest, heeft
de grootste badkamer, die naast heel veel
bewegingsvrijheid zelfs een afzonderlijke
douche biedt.
Indelingen: SPORT 500 KD, 580 QS,
SÜDWIND 580 QS

BADKAMERVARIANT 7

Comfortabel en intelligent. Een echt
vlaggenschip verdient ook een speciale
badkamer. Deze variant maakt dankzij
twee scheidingswanden optimaal gebruik
van de doorgang en is daardoor heel
variabel en ruim.
Indelingen: SÜDWIND 750 UFK

BADKAMERVARIANT 8

Variabel en vernieuwend. Intelligent
ruimtegebruik is één van de trends voor de
toekomst. Met de opvouwbare wand kan ofwel
de badkamer, ofwel de woonruimte worden
vergroot. Helemaal zoals u dat wenst.
Indelingen: TRAVELINO 400 QL
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De hele wereld in één indeling.
De DESEO is zo goed gebouwd
dat Julia en Felix gewoon alles
kunnen inladen wat hun vakantie
perfect maakt.
lie fst
r
a
a
m
Tot la atsen
4 s l a a pp
DESEO 400 TR

NEW

Mijn tip
Jürgen Thaler, productmanager
KNAUS campers & caravans

„De reusachtige achterklep van de DESEO
is voorbestemd voor een uitbreiding van de
woonruimte. Onze partner WIGO Zelte biedt precies op
tijd voor de marktintroductie van de spiksplinternieuwe
DESEO een speciaal ontwikkelde achtertent, die met een
voortent kan worden gecombineerd.“

DESEO HIGHLIGHTS & VARIANTEN
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alleen het laden makkelij k met de natuur
de woonruimte oo

258 cm

599 cm

230 cm

DESEO OVERZICHT

2-4

5

Indelingen: 1
Toegestaan totaalgewicht: 1.500 - 1.800 kg
Meer op www.knaus.com/deseo

is
De logoprojectienger
a
een echte blikv

DESEO HIGHLIGHTS & VARIANTEN

Unieke
nachtsignatuur
voor een sterke
uitstraling

DESEO 400 TR
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Grote klep voor zomers genieten. De hele dag
onderweg en er toch geen genoeg van krijgen.
Dankzij de enorme achterklep kunnen Julia en
Felix bij het diner heel relaxed binnen toosten
met een gevoel alsof ze buiten zitten.

DESEO WONEN & LEVEN

DESEO 400 TR
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Vrij z ic ht en }
na ar bu it

1

DESEO 400 TR

3

DESEO 400 TR

2

DESEO 400 TR

1.W
 egklapbare led-tv. Opdat hij bij
het vervoer niet beschadigd kan
raken en zo weinig mogelijk plaats
inneemt, verdwijnt de 24 inch Full HD
televisie elegant in de zijwand.
2. R
 uime kledingkast. Met heel
veel plaats voor meerdere weken
heerlijke vakantiepret.
3. E
 xtra bergruimte. Natuurlijk wordt
in de DESEO ook de ruimte onder de
zitgroep perfect gebruikt

DESEO WONEN & LEVEN
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Jaloezieën geven het interieur
een moderne, technisch aanzicht

LOUNGEOVERZICHT
400 TR

DESEO 400 TR

Zitbank met krukjes

KEUKENOVERZICHT
400 TR

Keuken in de lengte

DESEO 400 TR

DESEO KOKEN & GENIETEN
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Koken voor twee.
Daarvoor is het 2-pits
kooktoestel optimaal,
want het is zo geplaatst
dat het de ruimte
optimaal benut en
voldoende plaats biedt
voor het bereiden van
de favoriete gerechten.
Bij Julia en Felix heel
klassiek en eenvoudig:
lekkere pasta.
DESEO 400 TR

Extra legvlakken
zorgen voor nog meer
bergruimte

DESEO 400 TR

2

1. P
 raktische Orga-Box. In de keuken
zijn er talloze kleine helpers. Dankzij
de Orga-Box vindt men voor alles een
vaste plaats.
2. M
 oderne jaloezieën. Hier komen
functie en design optimaal samen.
De jaloezieën passen perfect in het
moderne interieurconcept en bieden
een goede verduistering.

1

ligt u in de
Dankzij de enorme achterklepin de natuur
DESEO praktisch midden

140 cm

200 cm

BEDDENOVERZICHT
400 TR
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Meer informatie over onze bedden
vindt u op de pagina's 26 - 31.

Hefbed

Logeerbed

DESEO SLAPEN & DROMEN
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Hier is de mooiste droom al in
vervulling gegaan. Want wie zoals
Julia en Felix graag met een mooi
uitzicht slaapt, maar toch van comfort
houdt, zal het hefbed achterin
fantastisch vinden. Het kan heel
gemakkelijk worden neergelaten en
biedt bij geopende klep het beste
uitkijkpunt om sterren te tellen.
1. R
 evolutionaire bouwwijze. De rail voor het hefbed is direct
in de B-zuil van het FibreFrame geїntegreerd.
2. P
 raktische details. Om ook het hefbed van aangenaam
licht te voorzien, zijn hier ook extra led-spots aangebracht.

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

1

DESEO 400 TR

2

Bikerstyle, die er
niet om liegt. De
opbergvakken in de
badkamer zijn zo ruim
dat Felix hier makkelijk
alles kan opbergen om al
vroeg in de ochtend op
gang te komen.
1

DESEO 400 TR

2

DESEO 400 TR

1. I nnovatief douchegordijn.
Een geїntegreerde luchtkamer
maakt van het gordijn quasi een
douchecabine en houdt het
verwijderd van het lichaam.
2. R
 uim vak voor vuil wasgoed.
Alweer zo'n praktisch detail dat
ervoor zorgt dat in de DESEO altijd
alles uitstekend is georganiseerd.

DESEO VERZORGEN & ONTSPANNEN
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Veel legvlakken dankzij
verlengde wastafel

Badkamervariant 1

akkelijk
m
n
e
l
e
ta b
Comfor gen banktoilet
te reini

DESEO 400 TR

BADKAMEROVERZICHT
Meer informatie over onze
badkamers vindt u op de
pagina's 32 - 33.

1

DESEO 400 TR

2

DESEO 400 TR

140 X 200 cm

3

DESEO 400 TR

1. S
 tabiele motorfietshouder.
Motorfietsen moeten voor een transport
zeer goed worden vastgezet. Voor de
DESEO is onder andere een stabiele
motorfietshouder beschikbaar.
2. U
 ittrekbaar tweepersoonsbed. Trek het
onderste deel van zitbank uit en leg de
rugleuning plat. Gemakkelijker gaat niet.
3. G
 eїntegreerde laadbruggen. Voor het
makkelijk beladen heeft de DESEO steeds
twee stabiele, uitschuifbare laadbruggen
aan boord.

DESEO VARIABILITEIT
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kelijken
G asdrukveren vergemak
het openen en sluiten

brede achterklep
cm
6
18
X
0
17
De
brug maken het
en de stabiele laad heel eenvoud ig
beladen

BERGRUIMTEOVERZICHT
400 TR

DESEO 400 TR
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Gebouwd om zijn belofte na te
komen: SPORT&FUN. Precies de
juiste caravan voor een surfvakantie
aan de Spaanse kust. Want dankzij
de enorme bergruimte voorin kan
de hele uitrusting mee.

SPORT&FUN 480 QL

Mijn tip
Jürgen Thaler, productmanager
KNAUS campers & caravans

„Wilt u nog meer vrije ruimte in uw vakantie?
Dan is de op maat gemaakte en precies passende
voortent voor de SPORT&FUN van WIGO perfect voor
u. Gebruiksvriendelijke opbouw via strip montage
en afneembare zijkanten zijn maar een paar van de
voordelen.“ Lees meer op: www.wigo-zelte.de

SPORT&FUN HIGHLIGHTS & VARIANTEN
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stren gth
Waa rom h et h ig h ab iel is,
st
G FK-d ak b ijz ond er pag in a 21
leest u op

Met de stab iele ladd er
gaat u veilig het dak op

257 cm

232 c

m

62

5c

m

SPORT&FUN OVERZICHT

4

4

Indelingen: 1
Toegestaan totaalgewicht: 1.300 - 1.700 kg
Bergruimte voorkant: ca. 160 X 216 cm
Meer op www.knaus.com/sportandfun

Voor surfers en globetrotters. Terwijl
Julia het temperament van de Atlantische
kust uittest, kan Felix zich ook eens gaan
verdiepen in zijn reisgids om alvast de
volgende bestemming te vinden.

SPORT&FUN WONEN & LEVEN

SPORT&FUN 480 QL
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1

SPORT&FUN 480 QL

3

SPORT&FUN 480 QL

2

SPORT&FUN 480 QL

1. H
 oogwaardig 3-pits kooktoestel. Espresso
maken en tegelijkertijd pasta koken én saus
bereiden – dankzij het stabiele gietijzeren
rooster geen wankele zaak.
2. K
 amerhoge 145 liter koelkast. U kunt er alles
in kwijt en haalt het er gemakkelijk uit, zonder
te bukken.

oor d e
Wie kiest vr ijgt er
a st, k
apoth ekersk ra ru imte b ij
ext

3. R
 uim uittrekbaar apothekerkast. Optimale
benutting van de ruimte voor maximale
bergruimte en nog meer plezier bij het koken.

SPORT&FUN KOKEN & GENIETEN
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480 QL
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Meer informatie over onze bedden
vindt u op de pagina's 26 - 31.

Dwarsbed

Logeerbed

SPORT&FUN SLAPEN & DROMEN
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Omklappen en in een diepe
slaap vallen. Zo'n bed kan
eigenlijk niet groot genoeg zijn,
als het aan Julia ligt. Felix vindt
de praktische klapfunctie leuk
want daardoor verliezen ze geen
centimeter bergruimte.
1. I nklapbaar bed. Met de gasdrukveren wordt het omhoogklappen
kinderspel. Nu kan het laden beginnen.
2. I n hoogte verstelbaar bed. Als alternatief voor de inklapbare variant kunt
u in de SPORT&FUN ook een in hoogte verstelbaar bed met hoogwaardig
verstelmechanisme kiezen. Dan kunt u het bed ook gebruiken als de
transportcapaciteit van de bergruimte voorin ten volle wordt benut.

vo Pore
Wa a rom d e E atra ssen
ko ud sc h u imm ijn, leest
z o b ijz ond er z 3
u op pa g in a 2

SPORT&FUN 480 QL

1

SPORT&FUN 480 QL

2

125 cm

SPORT&FUN 480 QL

Zonnebad to go.
Na een dag in de
Spaanse hitte vindt
Julia hier een welkome
verfrissing. En de
praktische kasten zijn
superleuk.

1

SPORT&FUN 480 QL

2

SPORT&FUN 480 QL

1. Uittrekbare douche. De badkamer kan
heel gemakkelijk worden uitgebreid met
een tot 120 kg belastbare douchekuip.
In het douchegordijn is bovendien een
luchtslang geїntegreerd die van het
douchegordijn quasi een douchecabine
maakt en het gordijn op die manier
verwijderd houdt van het lichaam.
2. U
 itstekende benutting van de ruimte.
Veel plaats voor een ontspannen,
avontuurlijke vakantie. Hier wordt elke
hoek benut.

SPORT&FUN VERZORGEN & ONTSPANNEN
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Badkamervariant 2
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BADKAMEROVERZICHT
Meer informatie over onze
badkamers vindt u op de
pagina's 32 - 33.

1

SPORT&FUN 480 QL

2

SPORT&FUN 480 QL

1. E
 norme bergruimte voorin. Klap het
bed omhoog of gebruik de optionele
hoogteverstelling en u heeft meteen
optimaal plaats voor diverse sport- en
recreatietoestellen.
2. V
 erzonken sjorogen. Opdat u uw lading
optimaal kunt beveiligen en er geen
obstakels ontstaan, mocht er al eens
geen lading vast te sjorren zijn.

SPORT&FUN VARIABILITEIT
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jaks en surfplanken
Zo kunt u zelfs uw kabe ga anba re dak met
veili g vervoeren: het be hoorlijk wat uit
relin g ho udt

BERGRUIMTEOVERZICHT
480 QL
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Met gemak de berg op.
Haarspeldbochten, sterke
hellingen en dunne berglucht.
Dankzij de revolutionaire lichte
bouwwijze geen probleem voor
de auto met aanhangwagen. Het
lukt zelfs zo goed dat Felix een
vreugdesprong maakt.

TRAVELINO 400 QL

in e e n
n
e
n
o
s
r
e
Vier p opbouw
400-er

Mijn tip
Jürgen Thaler, productmanager
KNAUS campers & caravans

"Zo eenvoudig kunt u nog meer uit de TRAVELINO
halen. De nauwkeurig passende voortent van WIGO laat
zich bijzonder makkelijk opbouwen.“
Lees meer op: www.knaus.com/travelino

TRAVELINO HIGHLIGHTS & VARIANTEN
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ak en
H ig h Strength G FK-d sterke deklaa g voor
frameond erdelen met te gen ha gel
max imale resistentie

258 cm

519 cm
215 cm

TRAVELINO OVERZICHT

4

4

Indelingen: 1
Toegestaan totaalgewicht: 750 - 900 kg

Meer op www.knaus.com/travelino

Indrukwekkende perspectiefwissel.
Hoe gezellig de zitbank ook is, als Felix
roept dat het tijd is voor een cameratour,
legt Julia haar schetsenblok graag opzij.

TRAVELINO WONEN & LEVEN

TRAVELINO 400 QL
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TRAVELINO 400 QL
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TRAVELINO 400 QL

1. RevolutionCube meubelbouw. Compleet
nieuwe meubelvormen en -geometrieën
bij een gering gewicht, maar vertrouwde
stabiliteit en functionaliteit.
2. Laadstation. Hier kunt u apparaten als tablets
en laptops heel gemakkelijk via USB opladen.
Bijzonder slim: smartphones kunnen zelfs
wireless per inductie worden opgeladen. En
door de directe integratie in het meubel achter
de zitbank valt het stopcontact niet op en kan
hij op een veilige plek worden weggelegd.

TRAVELINO WONEN & KOKEN
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LOUNGEOVERZICHT
400 QL
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KEUKENOVERZICHT
400 QL

Compacte keuken

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO KOKEN & GENIETEN
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Om van te smullen.
In het compacte
keukenblok met
ultramoderne meubels
bereidt Julia heerlijke
soepen. Meteen twee
redenen voor Felix om
vrolijk te zijn.

TRAVELINO 400 QL

1

TRAVELINO 400 QL

3

TRAVELINO 400 QL

2

1. V
 olwaardige keuken. Veel bergruimte en
een uitbreidbaar werkblad, zodat u zich bij het
koken optimaal kunt organiseren.
2. G
 rote 80 liter koelkast. Ook in een ultralichte
caravan mag een koelkast voor uw voorraden
natuurlijk niet ontbreken.
3. U
 nieke materialen. Dankzij de corpus van
geëxpandeerd polypropyleen weegt een hele
bovenkast slechts enkele kilo's en draagt hij
toch met groot gemak uw keukengerei.

149 cm

125 cm

BEDDENOVERZICHT
400 QL

  

  4

Meer informatie over onze bedden
vindt u op de pagina's 26 - 31.

Dwarsbed

Logeerbed

TRAVELINO SLAPEN & DROMEN
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Met gemak van de bank naar het
bed. Julia zet grote ogen op als Felix
met slechts een paar handelingen
het bed klaarmaakt. Op het
logeerbed zou zelfs nog plaats voor
bezoekers zijn.
1. Stijlvolle dakhemelbekleding. De zetting van het dakluik in

o re
Wat d e Evo P atra ssen
ko ud sc h u immma akt,
z o b ijz ond er g in a 23
leest u op pa

donkere stof brengt dynamiek in het interieurdesign.
2. V
 ariabele slaapmogelijkheden. In plaats van het standaard
dwarsbed voorin is de TRAVELINO optioneel ook verkrijgbaar met
twee zitgroepen achterin en voorin. Met minimale moeite kunnen
beide tot een tweepersoonsbed worden omgebouwd, zodat er
maar liefst 4 slaapplaatsen ontstaan.
TRAVELINO 400 QL

1

LOGEERBED TRAVELINO 400 QL

2

199 cm

DWARSBED TRAVELINO 400 QL

Nieuwe definitie voor
benutting van de
ruimte. Wat oogt als een
kastdeur, is de ingeklapte
badkamer. Indien nodig,
ruimtebesparend
en ultramakkelijk te
bedienen.
1

TRAVELINO 400 QL

2

TRAVELINO 400 QL

1. I ntelligente indeling van de ruimte.
Voor meer bewegingsvrijheid en een
mooier ruimtegevoel kunt u de badkamer
– zolang u die niet nodig heeft – met
ongeveer de helft verkleinen.
2. E
 fficiënt gebruik van de ruimte. Dankzij
de grote spiegelkast, de inklapbare
wastafel en extra vakken.

TRAVELINO VERZORGEN & ONTSPANNEN
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Badkamervariant 8

BADKAMEROVERZICHT
Meer informatie over onze
badkamers vindt u op de
pagina's 32 - 33.

TRAVELINO 400 QL
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SPORT 500 FDK

SPORT 550 FSK

SPORT 500 FU

SPORT 580 QS

SPORT 420 QD

SPORT 500 KD

SPORT 650 UDF

SPORT 450 FU

SPORT 500 QDK

SPORT 700 UFK

SPORT 460 EU

SPORT 500 UF

SPORT 400 LK

SPORT 400 QD

NEW

SPORT 750 FKU
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Onze
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enorme panoramar

SPORT 500 EU

SPORT 540 UE

NEW

SPORT HIGHLIGHTS & VARIANTEN
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Mod erne cat-eye
ac hterlic hten
zorgen voor een
opva llend e présence
ha gelb uien:
R usti g slapen, ook bij K-d ak kan
het H ig h-Strength G F
éé n en ander aan

257 cm

232 cm

9 6 to
van 5

t 94 4

cm

Zoveel indelingen als er
SPORTtakken zijn. Lisa en
David reizen voor hun kajaktour
met de 500 UF naar het Beierse
Woud en verheugen zich vooral
op hun enorme panoramadak.

SPORT OVERZICHT

3-7

4-10

Indelingen: 17
Toegestaan totaalgewicht: 1.100 - 2.000 kg
Omloopmaat voortent: 828 - 1.174 cm
Meer op www.knaus.com/sport

Vakantiepret in kannen en kruiken.
In de ruime lounge kunnen Lisa en David
bijkomen, nadat ze per ongeluk een duik
met hun kajak hebben gemaakt, en kunnen
ze meteen de volgende route uitstippelen.

SPORT WONEN & LEVEN

SPORT 500 UF
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rt
IJs + spo

1

SPORT 650 UDF

2

=}

SPORT 500 EU

H oo gwa a rd ige s
voor gezellige a vfeerverlic htin g
ond en

3

SPORT 500 FDK

1. Gezellige rondzitgroep. Als de avond ten
einde loopt, gewoon de tafel laten zakken,
rugkussens in het midden leggen en voilà, er
staat een comfortabel tweepersoonsbed.
2. T
 weedelige toegangsdeur. Met veiligheidsslot en metalen vergrendeling, zodat u altijd
rustig kunt slapen.
3. R
 oyale dinette. Afhankelijk van de indeling
vindt u een comfortabele dinette in uw
SPORT. Deze kan (deels optioneel) tot een
bed worden omgebouwd.

SPORT WONEN & LEVEN
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fDe Sky R oo it h a a lt
panora ma ru lic htsfeer
een un ieke
n a a r b innen

LOUNGEOVERZICHT
400 LK

Dinette &
halve dinette

400 QD

Dinette

420 QD

Dinette

450 FU

U-zitgroep

460 EU

U-zitgroep

500 UF

U-zitgroep

500 EU

U-zitgroep

500 FDK

Dinette

500 FU

U-zitgroep

500 KD

Dinette

500 QDK

Dinette

540 UE

U-zitgroep

550 FSK

Salonzitgroep

580 QS

Salonzitgroep

650 UDF	U-zitgroep &
Dinette
700 UFK	U-zitgroep &
Dinette
750 FKU	U-zitgroep &
Dinette

SPORT 500 UF

alle
H oo gwaa rd ig interieur: metaa l
meu belgrepen zijn van

KEUKENOVERZICHT
400 LK

Compacte keuken

400 QD

Compacte keuken

420 QD

Compacte keuken

450 FU

Compacte keuken

460 EU

Compacte keuken

500 UF

Keuken in de lengte

500 EU

Compacte keuken

500 FDK

Compacte keuken

500 FU

Keuken in de lengte

500 KD

Keuken in de lengte

500 QDK

Keuken in de lengte

540 UE

Compacte keuken

550 FSK

Compacte keuken

580 QS

Keuken in de lengte

650 UDF

Keuken in de lengte

700 UFK

Keuken in de lengte

750 FKU

Keuken in de lengte

Het robu uste
H PL-werkb la d
is gemakkelijk in
het onderh oud en
on gevoelig voor
krassen: waa rom dat
zo is, leest u op
pa gina 25

COMPACTE KEUKEN SPORT 540 UE

SPORT KOKEN & GENIETEN
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Een keuken voor
lichaam en ziel. Of het
nu gaat om vers geperst
sinaasappelsap voor het
ontbijt of een lekkere
groenteschotel in de
avond. Hier kunnen we
altijd smakelijk eten.
Optima a l g a skranen
toe g ankelijke
KEUKEN IN DE LENGTE SPORT 420 QD

1

COMPACTE KEUKEN SPORT 500 FDK

3

COMPACTE KEUKEN SPORT 500 EU

1. Talloze keukenvarianten. Ook bij de
compacte indelingen vindt u een ruime
keuken. Beste voorbeeld van de 420 QD.
2. V
 olledig uittrekbare schuifladen. U kunt
ze zover uittrekken dat u ze comfortabel
tot helemaal achterin kunt gebruiken.
3. G
 root 3-pits kooktoestel. Veel plaats
voor meerdere kook- of braadpannen
tegelijkertijd, die dankzij het massieve
gietijzeren rooster absoluut veilig staan.

2

EENPERSOONSBEDDEN SPORT 540 UE
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word en u it r tu i g word en ge h an ge
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Dankz ij d e lattenbod sbed d en met
word en d e eenpersooneen groot
enkele hand elin gen in toverd
tweepersoonsbed om ge

Meer details over
onze EvoPore rassen leest
koudschuimmat
u op pagina 23

198 X 86 cm

198 X 86 cm

BEDDENOVERZICHT
400 LK	  

  4

500 QDK

  

  4 - 5

400 QD	  

  3 - 4

540 UE

  

  4

420 QD	  

  3 - 4

550 FSK

  

  4 - 5

450 FU	  

  4

580 QS

  

  5 - 6

460 EU	  

  4

650 UDF

  

  5 - 6

500 EU	  

  4

700 UFK

  

  6

500 UF	  

  4

750 FKU	  

  7

500 FDK	  

  4 - 5

500 FU	  

  4

500 KD

  4

  

Meer informatie over onze bedden vindt u
vanaf pagina 26, logeerbedden op pagina 31.

Eenpersoonsbedden

Dwarsbed

Frans bed

Kinderbed

SPORT SLAPEN & DROMEN
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Hier gaat om het romantische
gevoel. De verschuifbare
halogeenspots zijn heel
praktisch om in de late uren te
lezen. Zo kan Lisa gewoon al
slapen, wanneer David's boek te
spannend is om weg te leggen.
KINDERBEDDEN SPORT 500 FDK

1

1. Comfortabele kinderbedden. In elke
indeling met een ‘K’ vindt u comfortabele
kinderbedden en extra veel bergruimte
in de bak onder het bed.
2. R
 uim dwarsbed. Wie een dwarsbed
kiest, profiteert van heel royale
ligvlakken. Perfect voor flink uit de
kluiten gewassen of woelende slapers.
3. B
 ezoekersvriendelijk logeerbed. In
bepaalde indelingen kunt u de dinette
ombouwen tot een logeerbed.

DWARSBED SPORT 420 QD

2

FRANS BED & OMGEBOUWD LOGEERBED SPORT 500 FDK

3

Samen tanden
poetsen. Geen
sportieve discipline,
maar toch leuk.
Vooral bij de moderne
wastafelkast.

1

SPORT 500 UF

2

SPORT 540 UE

1. I ndelingen met Franse bedden. Deze
variant beschikt altijd over een afgesloten
toiletruimte met douche (optioneel) en
een wasgedeelte met een open toegang
tot de woonruimte.
2. B
 adkamervariant 500 EU. Vind de
perfecte badkamer voor uw eisen.
Bijvoorbeeld hier in de 500 EU met grote
hoekwastafel, veel plaats om alles neer
te leggen en praktisch, draaibaar toilet.

SPORT VERZORGEN & ONTSPANNEN
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Badkamervariant 3

t: d ankz ij
H oorb are kwaliteislot slu it
h et magnetisch e lu id loos
d e d eur h aa st ge

Badkamervariant 4

Badkamervariant 5

Badkamervariant 6

BADKAMEROVERZICHT
Meer informatie over onze
badkamers vindt u op de
pagina's 32 - 33.

SPORT 650 UDF

DE #NUMMER 1, OMDAT HIJ...

daadwerkelijk één van

hij u een stevige

als SILVER SELECTION

de eerste caravanmo-

meubelbouw zonder

al volledig is

dellen überhaupt is.

concurrentie biedt.

uitgerust.

Hoe stab iel het H ig h
Strength G FK-d ak is,
leest u op pa gina 21

Perfecte verb ind ing van
materia len en max imale
sta bilite it dankzij Pro.
Tec Frame (meer
deta ils op pa gin a 21)

Ook aan de stab iele
w ielkasten van A BSkunststo f voelt men
de kwaliteit

h eel
G ez insind elin g met
grote b ad ka mer

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 500 FU

SÜDWIND 580 QS

Heel grote zitgroep en
enorme hoekkeuken

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 500 FVU

SÜDWIND 590 FUS

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 FSK

SÜDWIND 700 EU

SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 580 EU

SÜDWIND 750 UFK

Heel compacte ind elin g
van eenpersoonsbed den

met
Het vla ggensc h ip
tot maa r liefst 7
slaappla atsen

SÜDWIND 500 FDK

SÜDWIND 580 FSK

SÜDWIND HIGHLIGHTS & VARIANTEN
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n de
De ru it in de deur va enru imte
opbo uw maakt de binnlli ger
no g held erder en geze

Cat- Eye ac hterlic hten
met LE D-tec hn iek

257 cm

van 232 tot 250 cm

van 640 tot 944 cm

Sterke indelingen voor
actievelingen. De SÜDWIND brengt
iedereen in vakantiestemming.
En in de kindvriendelijke 500 FDK
is dankzij het kinderstapelbed
achterin voldoende plaats voor een
vakantie met z'n vieren.

SÜDWIND OVERZICHT

3-7

4-9

Indelingen: 14
Toegestaan totaalgewicht: 1.300 - 2.000 kg
Omloopmaat voortent: 872 - 1.174 cm
Meer op www.knaus.com/suedwind

Frisse wind voor de gezinsvakantie. Hier mag
gewoon alles - en is het ook gewenst. Kleuren,
spelen, snoepen, lezen, ravotten en natuurlijk
gezellig samen knuffelen. Daar genieten Lisa en
David net zoveel van als de kinderen.

SÜDWIND WONEN & LEVEN

SÜDWIND 500 FDK
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1

SÜDWIND 500 FU

2

SÜDWIND 500 EU

24 "

3

SÜDWIND 500 FSK

1. D
 raai- en zwenkbare lcd-tv. Waar de
inbouwpositie het toelaat monteren wij
een flexibele tv-houder, zodat u zowel
vanaf de zitgroep als vanaf het bed
comfortabel televisie kunt kijken.
2. ALDE-verwarming. Een must voor
winterkampeerders. De optionele ALDE
warmwaterverwarming verwarmt ook
snel en betrouwbaar bij temperaturen
onder het vriespunt.
3. F
 lexibele dinette. Kan met slechts
enkele handelingen worden omgetoverd
tot een gezellig bed voor logés.

SÜDWIND WONEN & LEVEN
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LOUNGEOVERZICHT

le meu bels in
Extreem sta b ie ijze z orgen
inte gra a lb o uww ilatie voor een
met ac hterventnenklima at
a an gen a a m b in

420 QD

Dinette

450 FU

U-zitgroep

460 EU

U-zitgroep

500 EU

U-zitgroep

500 FDK

Dinette

500 FU

U-zitgroep

500 FVU

U-zitgroep

500 FSK

Salonzitgroep

580 EU

U-zitgroep

580 FSK

Salonzitgroep

580 QS

Salonzitgroep

590 FUS

U-zitgroep

700 EU

U-zitgroep

750 UFK	U-zitgroep &
L-zitgroep

SÜDWIND 500 FU

Elegant parelmoerdecor, kruislings
geborsteld, voor een luxe sfeer

KEUKENOVERZICHT
420 QD

Compacte keuken

450 FU

Compacte keuken

460 EU

Compacte keuken

500 EU

Compacte keuken

500 FDK

Compacte keuken

500 FU

Keuken in de lengte

500 FVU

Compacte keuken

500 FSK

Compacte keuken

580 EU

Compacte keuken

580 FSK

Keuken in de lengte

580 QS

Keuken in de lengte

590 FUS

Hoekkeuken

700 EU

Keuken in de lengte

750 UFK

Hoekkeuken

Volled ig u ittre
S o ft Close kb a re
sc h u ifla d en ve
h et bed ien in gs-rh o gen
gelu id sc om for t en
COMPACTE KEUKEN SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND KOKEN & GENIETEN
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Het lievelingseten
smaakt overal. Maar
in vakantie nog beter
en vooral als mama
de kok is. Op het
3-pits kooktoestel is
voldoende plaats voor
gezinsporties.
HOEKKEUKEN SÜDWIND 500 FU

1

KEUKENLÄNGSKÜCHE
IN DE LENGTE SÜDWIND
SÜDWIND 500
500 FU
FU

3

HOEKKEUKEN SÜDWIND 500 FU

2

1. H
 oogwaardig 3-pits kooktoestel. Dankzij
het elegante gietijzeren rooster kunnen drie
pannen hier tegelijkertijd veilig staan.
2. F
 unctionele keukenplank. De extra
functionele planken en legplanken
(optioneel) zorgen voor prima
georganiseerde kookavonden.
3. R
 uime keuken in lengterichting. Vanaf een
500-er opbouwlengte vindt u in de KNAUS
SÜDWIND een keuken in lengterichting met
royale afmetingen en een heel groot werkblad.

FRANS BED SÜDWIND 500 FU

l en een
Z ac ht hoofd- en zijd een look van leer zorgen
wandbekleding met ee waa rd ige ambi ance
voor een voelba ar hoog

143 cm

153 cm
198 cm
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bijz onder zijn, leest u
BEDDENOVERZICHT
420 QD	  

  3

580 QS

  

  5

450 FU	  

  4

590 FUS

  

  4

460 EU	  

  4

700 EU

  

  4

500 EU	  

  4

750 UFK

  

  2	

500 FDK	  

  4

500 FU	  

  4

500 FVU	  

  4

500 FSK	  

  6

580 EU	  

  4

580 FSK

  4

  

Eenpersoonsbedden

Dwarsbed

Fans bed

Kinderbed

Meer informatie over onze bedden vindt
u vanaf pagina 26, logeerbedden op
pagina 31.

SÜDWIND SLAPEN & DROMEN
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Een plek om weg te dromen. De
bedden zijn zo geplaatst dat ze net
een kleine oase zijn waar men zich
kan terugtrekken. Zo kan men aan
één kant nog een hoofdstuk in
het boek lezen, terwijl men aan de
andere kant al in dromenland is.
KINDERBED SÜDWIND 500 FSK

1

EENPERSOONSBEDDEN SÜDWIND 460 EU

2

n,
Lattenb od em op wielen uittrekke
kussens pla atsen, en u heeft een
com for tabel tweepersoonsbed

1. F
 unctionele kinderbedden. Een veilige
slaap dankzij uitvalbescherming en
meer bergruimte door het opklapbare,
onderste bed.
2. T
 alloze bedvarianten. Natuurlijk kunt
u ook in de SÜDWIND een indeling met
uitbreidbare eenpersoonsbedden kiezen.
3. H
 oogwaardige pocketvering. Een
feature uit de hoogste klasse: de
optionele puntelastische veerelementen
staan garant voor de allerbeste slaap.

FRANS BED SÜDWIND 500 FU

3

Kinderen, wat een
badkamer! Aan de
grote wastafel is
voldoende plaats voor
een lesuur in scheren,
voor makeup tips of
voor een wedstrijdje
tanden poetsen.
1

SÜDWIND 460 EU

2

SÜDWIND 500 FU

1. Badkamervariant indeling met
eenpersoonsbedden. Als u kiest voor
eenpersoonsbedden en een opbouw van
minder dan 6 meter lengte, beschikt uw
badkamer over een grote hoekwastafel
met veel plaats om dingen neer te leggen
en over een hoogwaardig banktoilet.
2. R
 uime onderkast. Onder de wastafel
bevindt zich vanzelfsprekend extra
bergruimte voor handdoeken, shampoo
en nog veel meer.

SÜDWIND VERZORGEN & ONTSPANNEN
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Badkamervariant 3

Badkamervariant 5

Badkamervariant 6

o m op te
Com for ta bel akkelijk te
z itten & gemb ankto ilet
rein igen: h et

Badkamervariant 7

BADKAMEROVERZICHT
Meer informatie over onze
badkamers vindt u op de
pagina's 32 - 33.

SÜDWIND 500 FU

STIJLVOLLE
KUSSENS &
STOFFEN
Geef het interieur van uw caravan individueel vorm met één
van onze talloze kussen- en stofvarianten. Heel praktisch zijn
onze ACTIVE LINE meubelstoffen. Ze zijn heel vlekbestendig en
bovendien water- en olieafstotend.

,
A nti-allergisc h
a d e men d en
h u id vriend elijk
G etest op hoge
kleurec htheid

Slijtvast en
ond e r h o u d sa r m

10.0.85090Hohenstein

KNAUS KUSSENS & COZY HOME PAKKETTEN
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DESEO KUSSENVARIANTEN

OBSIDIAN

TALOS

ACTIVE ROCK*
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Keuze u it d ec n. Meer in formatie op pa g
kleurva r iante

ACTIVE ROYALE*

SPORT&FUN KUSSENVARIANTEN

FRESH MINT

TRAVELINO KUSSENVARIANTEN

PETROL FUN

ACTIVE ROCK*

Zo kleurrijk is de SPORT&FUN in
ond erweg - kijk zel f van af pa gin a 56 Spanje

PEARL CREAM

Opties voor series

*ACTIVE LINE (tegen meerprijs)

Model van het kussen is afhankelijk van de serie.

SPORT KUSSENVARIANTEN

ENERGY

Dit kussen ziet u vana f
pa gin a 84 op de to ur door
het Beierse Woud

PULSE

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYALE*

SÜDWIND SILVER SELECTION KUSSENVARIANTEN

BROWN EARTH

LIME GREEN

td ekken hoe goed di
Vana f pa gin a 98 kunt u on
kussen het hele gezin beva lt

ACTIVE ROYALE*

Opties voor series

ACTIVE ROCK*

*Active LINE (tegen meerprijs)

Model van het kussen is afhankelijk van de serie.

t

KNAUS KUSSENS & COZY HOME-PAKKETTEN

COZY HOME-PAKKETTEN

NEW
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4

2

Ook erbij : twee
superzachte knu ffeld ek
ens

5

6

1. EARTH

Passend e ta felloper

2. STONE
3. PEACH
4. AQUA
5. AVOCADO
6. MAGNOLIA

HIGH TECH BEKLEDINGSSTOFFEN
ACTIVE LINE bekledingsstoffen zijn water- en
olieafstotend en extreem onderhoudsvriendelijk. Vloeistoffen dringen niet meer onmiddellijk
door en de allermeeste vlekken kunt u probleemloos met een vochtige doek verwijderen.

Antibacterieel
Vlekbestendig
Ademend
Water- & olieafstotend
Onderhoudsvriendelijk

KNAUS IS
INTERNATIONAAL...
Ruim 30 landen. Ruim 200 merkpartners. KNAUS is wereldwijd
vertegenwoordigd. Dit enorme dealernetwerk draagt bij aan
de hoge klanttevredenheid.
in d t u

rmatie v aus.com
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Taiwan
IJsland
Japan
Australië

Finland
Noorwegen

k
En oo

in

Rusland
Zweden

Denemarken
Ierland
Groot-Brittannië

Nederland
België

Duitsland

China
Luxemburg

Polen
Tsjechische
Republiek
Oostenrijk

Zwitserland

Slowakije
Hongarije

Roemenië

Slovenië

Frankrijk
Zuid-Korea

Bulgarije
Italië
Portugal

Spanje
Griekenland

Turkije

KNAUS DEALERNETWERK & AWARDS
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... EN
BEKROOND
KNAUS staat voor kwaliteit. Dat
zien niet alleen wij zo: talloze
onderscheidingen bevestigen ons
datgene wat wij dagelijks doen.

ONDERSCHEIDINGEN
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2017 TRAVELINO, Danish Camping Award 2017
2017 SPORT, lezersenquête „Caravans des
Jahres 2017“: 1e plaats
2017 SÜDWIND SILVER SELECTION,
Leserwahl „Caravans des Jahres 2017“: Platz 2
2017 TRAVELINO, Caravan van het jaar 2017
in NL (KCK)
2017 STARCLASS 560,
Practical Caravan „Tourer of the year Awards
2017“: Best specialist tourer
2016 SPORT&FUN, The Caravan Club
„Caravan Design Awards 2016“: winnaar

2016 DESEO, Transport Plus Practical
Caravan „Tourer of the year Awards 2016“:
Best specialist tourer
2016 SPORT&FUN, „European Innovation
Award 2016“ Winnaar in de categorie
doelgroepenfocus
2016 SPORT&FUN, Caravan van het jaar 2016
in NL (KCK)
2016 SPORT, lezersenquête „Caravans des
Jahres 2016“: 1e plaats
2016 EUROSTAR, lezersenquête „Caravans
des Jahres 2016“: 3e plaats
2016 SÜDWIND EXCLUSIVE, lezersenquête
„Caravans des Jahres 2016“: 3e plaats

2015 SPORT, lezersenquête „Caravans des
Jahres 2015“: 2e plaats
2014 SPORT, lezersenquête „Caravans des
Jahres 2014“: 1e plaats
2014 EUROSTAR, lezersenquête „Caravans
des Jahres 2014“: 3e plaats
2014 SÜDWIND EXCLUSIVE 580 FU,
„Caravan des Jahres 2014“ van de vakbeurs
„Ferie for Alle“ in DK
2006 C’LINER 550 Q, red dot award
2006 C’LINER 550 Q, Caravaning Design
Award: ’innovations for new mobility’
2005 Designprijs (DESEO)

WIJ MAKEN
VAKANTIE MOBIEL...
Kent u onze uitgebreide merkenwereld al? Van het exclusieve mein.KNAUS
klantenmagazine voor clubleden, leuke fanartikelen voor uw vakantie
tot interessante reportages op het internet en onze social mediakanalen:
KNAUS staat voor grote verscheidenheid.

Bezoek onze website
informatie over onze met alle
voertu igen

op z ijn
In onze online shNA US
tal van leuke K ind en
fanartikelen te v
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Spannend exclusieve mein.
u in het klantenma gaz ine
KNA US

KNAUS FANSHOP
Van een praktische rugzak voor
de wandeltocht tot de teddybeer
voor kleine passagiers aan toe.
Veel plezier bij het snuffelen!
shop.knaus.com
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Op onze so reporta ges en kunt u
u interessante actuele d iscussies
d eelnemen a an
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& HEBBEN AAN
ALLES GEDACHT
Er zijn dingen die op de camping gewoonweg niet mogen
ontbreken. Vertrouw op de KNAUS-collectie van onze
partner Frankana Freiko.

2
1

Set van
4 stuks

tappen

in 7 s
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FRANKANA FREIKO
Nieuw in het programma via shop.knaus.com

3

1. Set kookpannen SKIPPER 8+1*
Artikel nr. 51 013 | € 69,90
4

2. Serviesset COSMIC, 12-delig*
5

Artikel nr. 51 014 | € 37,90

3. Mok met oor, set van 4, blauw*
Artikel nr. 651/020 | € 19,90

4. Campingtafel lineair 115 WPF*
Artikel nr. 51 012 | € 109,90

5. Campingstoel Kerry Phantom*
antraciet, artikel nr. 651/019 | € 89,90

6. Voetkrukje Kerry Phantom*
antraciet, artikel nr. 601/143 | € 33,90
* verkrijgbaar vanaf januari 2018
6

Art. nr. R08115739-NL

Uw KNAUS-dealer
verheugt zich op uw bezoek!
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shop.knaus.com
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Maak deel uit van de KNAUS
Community en praat mee:
facebook.knaus.com

De gegevens over de leveringsomvang, afmetingen en gewichten en tevens over de uiterlijke kenmerken stemmen overeen met de kennis bij het sluiten van de
redactie (07/2017). Wijzigingen aan uitrustingen, aan technische gegevens, aan de omvang van de serie en van de prijzen blijven voorbehouden. Na het sluiten
van de overeenkomst blijven technische wijzigingen van de constructie voorbehouden, voorzover deze de technische vooruitgang bevorderen en redelijk zijn
voor de klant. Kleine afwijkingen in kleur en hoedanigheid zijn eveneens - ook na het sluiten van de overeenkomst - voorbehouden, voorzover deze als gevolg
van het materiaal niet vermeden kunnen worden en redelijk zijn voor de klant. Houd er alstublieft rekening mee dat de afbeeldingen van de catalogus deels
alternatieve designs of speciale uitvoeringen laten zien, waarvoor extra kosten ontstaan. Kleurafwijkingen zijn druktechnisch mogelijk. Vraag voor de aankoop
van een voertuig bij een erkende merkdealer uitgebreid advies over de huidige stand van de serie. De in de catalogus afgebeelde decoratie is niet leverbaar.
Wees ook attent op de verklaringen in de actuele prijslijst, in het bijzonder over gewichten, laadvermogen en toleranties. Herdruk, ook gedeeltelijk, wordt
alleen toegestaan na schriftelijk overleg met en goedkeuring van Knaus Tabbert GmbH. Drukfouten en vergissingen voorbehouden.

KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-KNAUS-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

