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WELKOM BIJ
KNAUS CARAVANS

Bed

Grenzeloos vakantieplezier voor alle soorten reizigers. Of het nu gaat
om een actieve vakantie met het gezin of gezellige momenten met z’n tweeën
- onze caravanmodellen bieden voor elk type vakantie het perfecte voertuig.
Van familievriendelijke indelingen tot compacte wonderen op het gebied van
opbergruimte en exclusief design, ze kunnen allemaal één ding: maximaal
vakantieplezier garanderen.
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Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven
slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen
kan zijn. De ligplaatsen hebben niet allemaal dezelfde
afmetingen. Wij raden u daarom aan uw KNAUS dealer te
raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in
het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor
de bezetting (volwassenen/kinderen) die u gepland heeft.

SPORT
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SÜDWIND

Zitgroep

Varianten

E

Eenpersoonsbedden

D

Dinette

B

Badkamer

F

Frans bed

L

L-zitgroep

K

Kinderkamer

Q

Dwarsbed

S

Salonzitgroep

P

Panorama keuken

X

Queensbed

U

U-zitgroep

TR Transport

Verklaring van de voertuiginformatie
Door de dwarsbed (Q), de dinette (D) en de kinderkamer (K) heet het voertuig
bv. SÜDWIND 500 QDK.
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AZUR

46
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DESEO
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SPORT&FUN

Alle gegevens bevatten gedeeltelijk speciale uitrustingen,
die tegen meerprijs leverbaar zijn.
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WAT ONS VERBINDT &
ONS SAMEN NAAR HET
DOEL BRENGT

MET PASSIE
AAN HET WERK
Bij ons vormt de mens het centrum. Daarom investeren we
voortdurend in onze medewerkers en in onze fabrieken. Onze
productielijnen zijn zo ontworpen dat ze kunnen worden aangepast
aan de individuele behoeften van de medewerkers. Vertrouwen,
respect en een sterke teamgeest kenmerken ons team. Als
topwerkgever in de kampeerbranche verwelkomen we graag nieuwe
“vakantiegangers” en bieden we opleidingen aan in verschillende
beroepen.

Met tomeloze passie zorgen wij bij KNAUS sinds 1960 voor
onvergetelijke vakanties. Omdat we niet alleen aan uw
eisen willen voldoen, we willen ze ook overtreffen. Daarom
ontwikkelen wij voortdurend innovatieve technologieën voor
een unieke vakantie-ervaring. De precisie van gepassioneerde
medewerkers en de rijkdom aan ervaring van meer dan 60 jaar
caravaning, zijn terug te vinden in al onze voertuigen.

knaustabbert.de/karriere

INNOVATIE
OP ALLE NIVEAUS

MODERNSTE
PRODUCTIE

Bij KNAUS staan de wielen nooit stil. Wij willen u steeds opnieuw inspireren - met
revolutionaire technologieën, omvangrijke nieuwe en verdere ontwikkelingen
op het gebied van licht bouwen en flexibele of duurzame oplossingen. Alle
bevindingen stellen ons in staat onze producten voortdurend te optimaliseren en
hun potentieel ten volle te benutten. Zo realiseren we onze visie om een revolutie
teweeg te brengen in de recreatieve voertuigindustrie. Met al onze innovaties zijn
wij gedreven om u de beste vakantie-ervaring te bieden.

Op onze ontwikkelingslocatie in Jandelsbrunn, Neder-Beieren,
ontwerpt ons team nieuwe voertuigen, test het innovatieve
technologieën en creëert het steeds weer revolutionaire nieuwe
producten, die we beslist als een bron van inspiratie voor de
caravaningindustrie beschouwen. Zodra een prototype aan onze
hoge eisen voldoet, begint de serieproductie. Hiervoor beschikken
we over twee extra ultramoderne productievestigingen in
Mottgers, Hessen en Nagyoroszi in Hongarije. Geavanceerde
productielijnen stellen ons in staat flexibel in te spelen op nieuwe
types productieprocessen.

MEER INFO ONLINE

knaustabbert.de/innovation

WIJ ZIJN MEER DAN
50 X BEKROOND
KNAUS staat voor kwaliteit. Dat weten niet alleen
wij: talrijke onderscheidingen bevestigen dat wat wij
dagelijks doen. Deze onderscheidingen stimuleren
ons om steeds weer opnieuw topprestaties te
leveren. En dat willen wij natuurlijk ook graag delen
met u als onze klant. Een verzamelde kroniek van
onze onderscheidingen vindt u onder:
MEER INFO ONLINE

knaus.com/auszeichnungen
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MEER INFO ONLINE

SERVICE
OP ONS KUNT U VERTROUWEN
U kunt vertrouwen op onze producten & erkende dealers. Onderdeel van de
standaarduitrusting van elk KNAUS voertuig is de veiligheid van goed aan te
komen. Daarom geven wij op al onze producten een waterdichtheidsgarantie
van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw* en gebruiken wij uitsluitend
hoogwaardige elementen die u vele jaren plezier geven. Onze competente
dealers staan met hun servicewerkplaatsen en op maat gesneden services
altijd voor u klaar. Bovendien kunt u bij alle deelnemende MAN TRUCK&BUSsteunpunten terecht voor alle services, reparaties, onderhoud en verzorging
van uw campers of Camper Vans - ongeacht met welk chassis u rijdt.
MEER INFO ONLINE
haendler.knaus.com

*Wij verlenen voor vrijetijdsvoertuigen van het merk KNAUS in het kader van onze garantievoorwaarden, die gelden bij de voertuigoverdracht,
naast uw wettelijke garantie, een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw.
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OVERZICHT

Hoogwaardige integrale meubelbouw.
Luchtcirculatie is één van belangrijkste
voorwaarden voor een aangenaam en
gezond binnenklimaat. (Modelafhankelijk)

& HIGHLIGHTS

Hoeslakens. Het ligcomfort wordt
geoptimaliseerd met onze perfect
passende, optioneel verkrijgbare
hoeslakens.

Plafondkasten. Ze worden bijzonder stabiel
gebouwd en met een tussenruimte aan de wanden
gemonteerd. Het resultaat: de lucht kan achter
de kasten ongehinderd circuleren. Zo wordt
condensvorming in de kasten voorkomen en
blijven uw kleding en spullen altijd aangenaam
droog en fris.
Keukenblok. Alle meubels worden zodanig van
achteren geventileerd dat de verwarming optimaal
kan werken. De open achterventilatieuitsparingen
zorgen voor een perfecte circulatie van de
verwarmingslucht en daardoor voor een gezellige
warmte in het voertuig.
Soft-close. De plafondkasten met soft-close
functie sluiten zacht en vergrendelen vanzelf.
Dankzij de ruime, volledig uittrekbare lades en het
soft-close mechanisme kunt u alles gemakkelijk
opbergen. En natuurlijk sluiten ze geruisloos
(modelafhankelijk).

GEWELDIGE
MATERIALEN

Wij bouwen meubels die een goed binnenklimaat creëren.
De eisen die we aan het meubilair van onze caravans stellen, zijn
enorm hoog. Daarom vertrouwen wij op hoogwaardige materialen,
robuuste ontwerpen en technologieën die een leven lang inspireren.

Stabiel en exact passend. Met uitgebreide
deuveltechnologie bereiken we een
zeer hoge nauwkeurigheid van de
pasvorm en een aanzienlijk meer stabiele
meubelconstructie. Bovendien gebruiken wij
massieve aluminium profielen die niet alleen
het meubilair stabieler maken maar ook
merkbaar lichter. (modelafhankelijk)

Hoge materiaalkwaliteit
is de basis voor maximale
duurzaamheid. Daarom
installeren wij massieve
gietijzeren roosters,
krasbestendige roestvrij
stalen wasbakken, bijzonder
slijtvaste HPL-oppervlakken
en nog veel meer.
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Lattenbodem & schotelbodem. Wij plaatsen
standaard hoogwaardige lattenbodems, waarbij
de afstand tussen de afzonderlijke latten
tegelijkertijd optimale stabiliteit en uitstekende
ventilatie biedt. Voor het speciale extra comfort
is optioneel een schotelbodem verkrijgbaar. Deze
maakt een puntelastische aanpassing aan het
lichaam en een nog betere zitfunctie mogelijk
(optioneel/geldt voor alle modellen).

Innovatieve materialenmix.
Wij gebruiken onder andere innovatieve en robuuste lichte
materialen voor onze meubelen. In combinatie met de
deuveltechnologie en de aluminiumprofielen verminderen al deze
maatregelen het gewicht van het voertuig en zorgen ze, dankzij
de stabielere constructie van het lichte meubilair, ook voor extra
stabiliteit van de carrosserie. Voor u betekent dit: lichter voertuig,
meer laadvermogen! (Modelafhankelijk)

De 5-zone EvoPore matrassen verwennen u niet
alleen met uitstekend slaapcomfort, ze overtuigen
ook met hun buitengewone duurzaamheid. (Geldt
voor alle bouwmodellen). Voor nog exclusiever
slaapcomfort zorgt de optionele WaterGel-topper.

Ontspannen & comfortabel. Om uitgerust te
kunnen beginnen aan een dag vol belevenissen,
is de vormgeving van het slaapgedeelte onze
hoogste prioriteit.

SMART TV. U kunt uw favoriete series en films
blijven streamen, zelfs wanneer u op vakantie
bent. Met de optionele SMART TV’s incl. HD tuner
in het woongedeelte, heeft u een ruime keuze aan
mogelijkheden ter beschikking.

MEER DAN ALLEEN EEN
OMGEVINGSLICHT
Overal waar sfeervol licht de vakantie
mooier maakt, kiezen wij voor onze
prachtig geïntegreerde, dimbare
sfeerverlichting (optioneel verkrijgbaar).
Het uitgewerkte lichtconcept met het
unieke KNAUS-logo zorgt voor een exclusief
totaalbeeld. De dynamische lichtstrips
in de AZUR zijn een bijzonder highlight
(modelafhankelijk).
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OVERZICHT
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& HIGHLIGHTS
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HYGIËNISCH VEILIG WATER
OP ELKE BESTEMMING

ZITCOM

is niet optioneel, maar behoort tot de standaarduitrusting. Ongeacht
voor welke stof en kussens u kiest, van één ding kunt u op aan: tot de
basisuitrusting van elke KNAUS caravan hoort een geoptimaliseerd
zitcomfort voor het betreffende model. Daarom bouwen wij
modelafhankelijk ergonomische stoelkussens in die van het model
afhankelijk zijn. Deze ondersteunen uw rug optimaal.

Het bluuwater-waterfilter verwijdert kiemen, bacteriën en
kleine deeltjes bijna volledig (99,999 %) uit het leidingsysteem
van alle Knaus Tabbert-voertuigen (in serie). Het vervangbare
filterpatroon met zeer efficiënt ultrafiltratiemembraan wordt
verticaal of horizontaal tussen het waterreservoir en het
leidingsysteem gemonteerd. Hij heeft een filtercapaciteit van
maximaal 8.000 liter – en dankzij een Timestrip-indicator in
het voertuig kan de resterende gebruikstijd op elk moment
worden gecontroleerd. De bluuwater-patroon moet uiterlijk na
zes maanden worden vervangen, afhankelijk van het gebruik.
Dankzij het klik-en-klaar snelkoppelingssysteem kan hij
gemakkelijk en zonder druppen worden vervangen.

De standaard bekledingsstoffen overtuigen allemaal met slijtvast weefsel
en een aantrekkelijk design, dat bij het betreffende meubeldecor past.
De ACTIVE LINE bekledingsstoffen zijn uiterst onderhoudsvriendelijk
Vloeistoffen dringen niet meer onmiddellijk door en de allermeeste
vlekken kunt u met een vochtige doek verwijderen. Optimaal
voor gezinnen & hondenbezitters vanwege de uitstekende
onderhoudseigenschappen.

Verfraai uw voertuig met
een COZY HOME pakket
(Optioneel).

Innovatief douchegordijn met luchtkamer.
U kent het wel: het natte douchegordijn in de
caravan zoekt voortdurend lichaamscontact.
Dit wordt in onze compacte badkamer
voorkomen door een geïntegreerde
luchtkamer, die het innovatieve douchegordijn
vorm geeft en het op die manier verwijderd
houdt van het lichaam (optioneel).

PRAKTISCHE
SERVICEBOX

OPTIMALE
GASVOORRAAD
ONZE OPBOUWDEUREN
VOOR CARAVANS
Alle KNAUS opbouwdeuren voorzien van een
weerbestendig en dubbele afdichting. Ze zijn bovendien
voorzien van een automotive sluitmechanisme en zijn
indelingsafhankelijk ook in een extra brede uitvoering
verkrijgbaar.

Reisapotheek MediKit. Brandend maagzuur,
hoofdpijn, allergieën: Dingen die niemand echt
kan gebruiken – vooral niet als u op reis bent.
Om goed voorbereid te zijn op een vervelend
scenario ontvangt u bij elk KNAUS voertuig een
MediKit-voucher *, die u gemakkelijk online kunt
verzilveren wanneer u de praktische reisapotheek
bij onze verzendpartner * bestelt.

BINNENRUIMTE
VARIANTEN
Thuisvoelen onderweg. Onze
interieurinrichting heeft precies dit
doel. Afhankelijk van uw wensen en
voorkeuren kunt u kiezen uit een groot
aantal verschillende opties voor het bed,
de badkamer en de keuken. Ontdek hier de
mogelijke varianten.

MEER INFO ONLINE

knaus.com/caravan-varianten
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*Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat geneesmiddelen die alleen bij een apotheek kunnen worden gekocht. De voucher kan dus alleen worden ingewisseld
bij de verantwoordelijke MediKit-postorderapotheek op www.medikit.shop. U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop.

Wil een caravan net zoveel comfort bieden zoals thuis, dan is daarvoor
enige techniek nodig. In alle KNAUS caravans is deze zo aangebracht dat
deze vorstvrij met de verwarming is verbonden. De servicebox brengt
alle belangrijke aansluitingen samen op één centrale plaats. Wij zorgen
er ook voor dat deze bijzonder gemakkelijk toegankelijk zijn via de in de
zijwand geïntegreerde klep.

Dankzij het innovatieve liftmechanisme is er
een ruime toegang. De gasdrukveer zorgt er
ook voor dat de kap zachtjes naar boven glijdt.
De stevige aluminium traanplaatbodem maakt
de gasflessenkast voor 2 x 11 kg gasflessen nog
robuuster en biedt een lage laadrand. Bij de
E.POWER-voertuigen kunt u de gasflessenkast
volledig gebruiken als extra opbergruimte. Ontdek
meer over onze E.POWER-modellen op pagina 13.

VELGEN- &
BANDEN VOOR
ALLE SEIZOENEN
Onze 17"-lichtmetalen velgen in
het exclusieve KNAUS design
zorgen voor een bijzonder
harmonieus en dynamisch
totaalbeeld (modelafhankelijk
/ optioneel). Ze zijn
zoutwaterbestendig en dus ook
optimaal geschikt voor gebruik
in de winter.

Tot 50 % gewichtsbesparing en aanzienlijk
meer bruikbare capaciteit: de optionele
lithium-ionaccu's zijn perfect voor wie vaak
zelfvoorzienend wil zijn.
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OVERZICHT
& HIGHLIGHTS

OPVALLEND,
MOOI GEVORMD &
100 % KNAUS.

HIGH-STRENGTH
GVK-DAK

PERFECT VANAF
DE GROND
OPGEBOUWD

Voor een maximale bescherming
tegen hagel installeren we een high
strength GVK-dak met bijna drie keer
zoveel glasvezel als standaard GVK
(Geldt voor alle bouwmodellen.).

NEUSWIEL MET
KOGELDRUKMETER

De unieke achter- en zijramen passen
perfect bij de unieke designlijn van het
exterieur.

Met het nieuwe neuswiel met kogeldrukmeter
kunnen beladingsfouten zeer eenvoudig worden
vermeden. Want hier wordt de actuele kogeldruk
direct weergegeven zodat u op de juiste manier
kunt reageren (Optioneel).

STABIEL
PRO.TEC FRAME

AKS
SPOORSTABILISATOR

Het Pro.Tec Frame is een bijzonder
massieve aluminiumprofielstrip, die
zijwand, voorwand, achterwand en het
dak met elkaar verbindt. Het verbetert de
stabiliteit van de opbouw en daardoor ook
de duurzaamheid van het gehele voertuig.
Bijzondere highlight: in het Pro.Tec frame
is een kamer voor de afdichtingsmassa
geïntegreerd. Dit kan dus niet meer naar
buiten komen, waardoor een mooie look
ontstaat (Modelafhankelijk).

Voor een veilige rit voorkomt de standaard AKSspoorstabilisator slingerende bewegingen en dus
ook het gevaarlijke, heen en weer slingeren van de
aanhanger (geldt voor alle modellen).

VEILIG
AL-KO-CHASSIS
Het chassis van onze caravans is altijd gegalvaniseerd en zo
uitstekend beschermd tegen corrosie. Dankzij assen met
schuingeplaatste wieldraagarmen en schokdempers met oliedruk
bent u steeds veilig en comfortabel onderweg (Modelafhankelijk).

**

MEER INFO ONLINE

knaus.com/caravan-opbouw

Revolutionaire

CATEYE evolution

Velocate

SMART CI

FoldXpand-achterwandconstructie

achterlichten

GPS-Tracker

bedieningspaneel

Het automotive FoldXpand-ontwerp voor de achterwand met geïntegreerde achterbumper biedt meer
interieurruimte bij dezelfde voertuiglengte (Modelafhankelijk).

Meer rijveiligheid en unieke KNAUS-nachtsignatuur
dankzij driedimensionale lichtgeometrie, dynamische
led-knipperlichten en geïntegreerde storingscontrole
(Modelafhankelijk).

In geval van diefstal kan de GPS-tracker helpen bij het
terugvinden van uw KNAUS-voertuig. Het autonome
positiesignaal werkt maximaal 3 maanden zonder
dat de accu opgeladen te hoeven worden. De tracker
kan bovendien worden uitgebreid met Bluetoothsensoren (optioneel verkrijgbaar).

Het smart CI bedieningspaneel met touchscreen is de
handigste manier om alle functies van het voertuig
centraal te bedienen. Het kan intuïtief worden bediend
via het beeldscherm (modelafhankelijk / optioneel
verkrijgbaar).

*Wij verlenen voor
vrijetijdsvoertuigen van het
merk KNAUS in het kader van
onze garantievoorwaarden, die
gelden bij de voertuigoverdracht,
naast uw wettelijke garantie, een
waterdichtheidsgarantie van 10
jaar op de door ons vervaardigde
opbouw.
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Sneller, veiliger & comfortabeler op vakantie met onze
E.POWER-modellen met volledig gasvrije opbouw. Zo
kunt u onnodige, voor de winter geschikte uitrusting van
klassieke caravans inruilen voor meer opbergruimte,
laadvermogen, de modernste elektrische apparaten,
meer veiligheid en minder onderhoud!

INNOVATIE
& ONTWIKKELING

INNOVATIE
OP ALLE
NIVEAUS

BENT U EEN
E-CARAVANER?
Als u deze vragen met “ ja” kunt
beantwoorden, is onze E.POWERtechnologie een sterk alternatief voor u.

Goede ideeën ontstaan altijd waar
knowhow en passie elkaar ontmoeten.
Ons doel is om uw vakantie net dat
beetje beter te maken door middel
van state-of-the-art technologieën
en slimme innovaties. Met voertuigen
die vandaag al gebouwd zijn voor de
vrijheid van morgen.

MODERN
INTERIEURDESIGN

ZELFDRAGEND
FRAME
INNOVATIEF
DYONIC CHASSIS
Beste dynamiek + innovatieve Bionic =
Dyonic. Het Dyonic-chassis is ontwikkeld
om een optimale basis voor onze caravans
te creëren. Het resultaat is een chassis dat
bijzonder licht, duurzaam en veerkrachtig is.

Een echte innovatie! Het zelfdragende
FibreFrame zorgt voor een revolutie in het
interieurontwerp en de variabiliteit van onze
indelingen. Kunststofelementen die aan
elkaar gelijmd zijn tot een stabiel FibreFrame
ondersteunen de hele bovenbouw - en
maken een flexibele plaatsing van meubels
en opbergelementen mogelijk. Het frame
kan ook minimale krassen of beschadigingen
(zonder materiaal te verwijderen) op het
oppervlak gewoon doen verdwijnen.
Blootstelling aan zonlicht doet het
materiaal uitzetten en terugkeren naar zijn
oorspronkelijke vorm.

Revolutionaire
technologieën
vormen de basis voor
een volledig nieuw
designconcept. Dankzij
FibreFrame en ultrasone
technologie kunnen
meubels vrij en zonder
schroeven worden
geplaatst. Het resultaat:
innovatieve indelingen,
slimme oplossingen
en een modern, open
interieur met een
gegarandeerd goed
gevoel.

 Reist u het liefst in de warmere periode, van
Pasen tot oktober?
 Wil u een erg eenvoudige, intuïtieve bediening?
 Stelt u een airconditioningsysteem in uw
caravan op prijs?
 Staat u huiverig tegenover kamperen in de
winter?

Volledige keuken. Compressor koelkast
en inductie kookplaat zijn beschikbaar als u
niet buiten wilt barbecueën.


Comfortabel klimaat. Een
energiezuinige airconditioning met
warmtepomptechnologie zorgt
standaard voor koele of warme lucht
met een druk op de knop.

Een smart energieregeling
zorgt ervoor dat de elektrische
apparaten automatisch worden
aangestuurd, voorrang krijgen
en worden in- of uitgeschakeld naar
gelang van de vraag en het beschikbare vermogen.
Volkomen intuïtief en zonder vliegende zekering! U
hoeft alleen maar de zekering in ampère in te stellen,
die op de kampeerplaats wordt aangegeven.

MEER INFO ONLINE
knaus.com/e-power

OP WEG MET E.POWER &
EINHELL AUTARKIC
Geniet van maximale vrijheid met het optionele
ONE NIGHT STAND-systeem, bestaande uit een
accudockingstation “Caravan Charger” en de
krachtige verwisselbare accu “Power X-Change”
van Einhell. Het 6Ah Power X-Change accupakket
met bijzonder efficiënte Li-Ion cellen voorziet de
elektrische apparaten (12V) onafhankelijk van de
walaansluiting van stroom.
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 asloze werking. Geen
G
gesjouw meer met gasflessen.
Geen controle meer van de
vulniveaus. Onze E.POWERvoertuigen zijn volledig
elektrisch en dus niet alleen
veiliger, maar ook lichter.

2 in 1: De krachtige “Caravan Charger” is zowel
	
een stroomvoorziening als een acculader.
Actief batterijbeheersysteem voor maximale
	
veiligheid, prestaties, uithoudingsvermogen en
lange levensduur *
1 nacht zelfvoorzienend: Het systeem bedient
	
het licht, de waterpomp en de compressor
koelkast **

*Houd er rekening mee dat de mogelijke gebruiksduur van een batterij per laadcyclus afhankelijk is van verschillende factoren, zoals het aantal en het stroomverbruik van de bediende eindgebruikers, de
leeftijd van de batterij, enz. en daardoor beperkt is. Een minimale gebruikstijd per laadcyclus kan daarom niet worden gegarandeerd.
** Voor nog meer onafhankelijkheid & een langere levensduur vindt u passende opties in de actuele prijslijst en op configurator.knaus.com
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DESEO
DE FLEXIBELE

MEER INFO ONLINE
knaus.com/deseo
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Toegestane maximum
massa 1.100-2.500 kg

2-4 slaapplaatsen

1 Indelingen
15

INDELINGEN

DESEO

& FEITEN

VARIABELE INDELING VAN RUIMTE &
MAXIMALE FLEXABILITEIT
Met de DESEO kunt u in een handomdraai flexibel schakelen van
transport naar wonen. De unieke constructie zorgt voor een bijzonder
variabel gebruik van ruimte, zodat zelfs twee motorfietsen comfortabel
kunnen worden vervoerd. Aangekomen op de bestemming biedt de
DESEO het hoogste wooncomfort en een uniek gevoel van ruimte.

 Perfect evenwicht tussen bruikbare ruimte en woonruimte
 Flexibele indeling van de ruimte
 Max. 4 slaapplaatsen

DE HELE
WERELD IN ÉÉN
INDELING
DESEO 400 TR. Als u kiest voor het optionele
transport plus-pakket, ontvangt u een oprijplaat,
twee stevige motorfietshouders en 10 sjorogen.
Om alles veilig te kunnen vervoeren, omvat het
pakket ook een chassis met een laadvermogen van
maximaal 2.000 kg. Voor het woongedeelte bevat
de transportvariant een bijzonder plaatsbesparende
opklapbare zitbank en verder het optionele hefbed.

258 cm

599 cm

Highlights

230 cm

DESEO 400 TR. De 160 x 180 cm brede
achterklep en het stabiele oprijplaat, dat
tijdens de rit wordt vastgezet door middel van
een stang en een draaislot, maken het laden
bijzonder gemakkelijk. Indien gewenst kunt u
ook een optionele laadbrug krijgen.

400 TR

 Compacte keuken
 2-4 slaapplaatsen
 Bedsofa

ONLINE CONFIGURATOR

configurator.knaus.com/nl
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DESEO 400 TR. Voor iedereen die alleen een motorfiets wil
meenemen maar niet zonder de comfortabele bedsofa wil, kan de
standaarduitvoering ook worden uitgebreid met een motorfietshouder.
Bijzonder praktisch: u kunt de variabele tafel ook buiten gebruiken dankzij
het lichte, resistente aluminiumonderstel.
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DESEO

COMPACTE RUIMTE
VOLLEDIG UITGERUST
Uitklapbare
bedsofa

Van de volledig uitgeruste keuken tot de badkamer en de flexibele
slaapbank: er is echt aan alles gedacht. En dankzij de enorme
achterklep kunt u alles meenemen wat u op vakantie niet kunt
missen. Of het nu een motorfiets of een surfplank is.

Plaatsbesparende
compacte keuken

DESEO 400 TR. Ruime
kledingkast. Met heel veel plaats
voor meerdere weken heerlijke
vakantiepret.

DESEO 400 TR. 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.

DESEO 400 TR. Grote klep voor zomers
genieten. De hele dag onderweg en er
toch geen genoeg van krijgen. Met de
achterklep open, kunt u binnen op een
ontspannen manier dineren en het gevoel
hebben dat u buiten zit.

DESEO 400 TR. Cool geïntegreerd. De ruime
koelkast is geïntegreerd in het keukenblok
om ruimte te besparen en al uw etenswaren
vers te houden.

DESEO 400 TR. TV-lift voor
LED-TV. Om beschadiging
tijdens het rijden te voorkomen
en zo weinig mogelijk plaats
in te nemen, verdwijnt de TV
elegant in het sideboard.

DESEO 400 TR. In
de keuken zijn er
talloze kleine helpers,
zoals bijvoorbeeld de
innovatieve Orga-Box.
Die zorgt voor orde en
houdt alles tijdens de
rit op zijn plek.

LOUNGEVARIANTEN
Bedsofa

4 00 TR

KEUKENVARIANTEN
Compacte keuken	400 TR

MEER INFO ONLINE
knaus.com/deseo
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DESEO
Uitklapbare
bedsofa

DESEO 400 TR. Ruim vak voor vuil wasgoed. Alweer
zo'n praktisch detail dat ervoor zorgt dat in de
DESEO altijd alles uitstekend is georganiseerd. In het
vak naast het toilet kunt u vuil wasgoed of schone
handdoeken optimaal opbergen waardoor u meer
ruimte heeft in de kledingkast.

DESEO 400 TR.
Daarnet nog een
comfortabele zitbank,
nu in een handomdraai
doordachte constructie
- de praktische bedbank
kan vliegensvlug worden
omgebouwd.

DESEO 400 TR. De zitbank kan in een paar
eenvoudige stappen worden omgebouwd tot een
comfortabel tweepersoonsbed.

DESEO 400 TR. De ruime badkamer voorin overtuigt met details als
de opklapbare kledingstang, talrijke rekken, een verlengde wastafel
en een eenvoudig schoon te maken banktoilet.

DESEO 400 TR. Hefbed (optioneel). Overdag,
wanneer het hefbed niet nodig is, kan het heel
eenvoudig naar boven worden geschoven. 's Nachts
biedt het dankzij hoogwaardige EvoPore HRC
matrassen maximaal slaapcomfort.

ZO VERVRISSEND ALS IN
EEN DROOM
Met de achterklep open, bevindt u zich met uw DESEO praktisch midden
in de natuur - gewoonweg fantastisch! En ’s morgens kunt u genieten
van een verfrissende douche in uw eigen badkamer. Dankzij zijn
multifunctionaliteit, biedt de DESEO een rondom-zorgeloos pakket.

Praktische
badkamer voorin
DESEO 400 TR. Met de optionele doucheverlenging
ontvangt u naast de uitschuifbare douchekop
inclusief houder, het innovatieve KNAUSdouchegordijn. Dankzij een geleiderail aan het
plafond kan deze bijzonder soepel worden geopend
en gesloten. Een geїntegreerde luchtkamer maakt
van het gordijn quasi een douchecabine en houdt
het verwijderd van het lichaam.

BEDVARIANTEN
2-4 slaapplaatsen	400 TR

BADKAMERVARIANTEN
Badkamer voorin	400 TR

MEER INFO ONLINE
knaus.com/deseo
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SPORT&FUN
DE PRAKTISCHE

OOK VERKRIJGBAAR
ALS ACTIEMODEL

U vindt alle informatie in een aparte
brochure & online op
	knaus.com/sportfun-black-selection

MEER INFO ONLINE
knaus.com/sportfun
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Toegestane maximum
massa 1.100-2.500 kg

2-4 slaapplaatsen

1 Indelingen
23

INDELINGEN

SPORT&FUN

& FEITEN

ENORME OPBERGRUIMTE
MAXIMAAL PLEZIER
Dankzij de optionele motorfietshouder de perfecte
combinatie van transport- & woonruimte.

cm

62

5c

480 QL

 Keuken in de lengte
 4 slaapplaatsen
 Dwarsbed

ONLINE CONFIGURATOR
configurator.knaus.com/nl
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 Optionele motorfietshouder
 Enorme achterklep

m

LEGENDARISCHE
CARAVAN VOOR
ACTIEVE VAKANTIES
Voor diegenen die niet genoeg kunnen krijgen van
opbergruimte, is de SPORT&FUN de eerste keuze.
In de reusachtige bergruimte aan de voorzijde kan
een enorme hoeveelheid bagage overzichtelijk
worden opgeborgen. De grote achterdeur en
de dakrails -en ladder zijn bijzonder populair bij
actieve vakantiegangers. Zelfs omvangrijke sporten vrijetijdsuitrusting kan veilig en gemakkelijk
worden opgeborgen.

 Max. 4 slaapplaatsen

SPORT&FUN 480 QL. De hoogwaardige
vloerbedekking van vinyl is bijzonder
duurzaam en ziet er zelfs na vele jaren
nog goed uit.

257 cm

232

Highlights

SPORT&FUN 480 QL. In combinatie met
slim gepositioneerde sjormogelijkheden
wordt uw motorfiets dankzij de optionele
motorfietshouder tijdens de rit optimaal
vastgezet. Voor een eenvoudige belading
is optioneel een geïntegreerd oprijplatform
beschikbaar. Voor een eenvoudige belading
is optioneel een geïntegreerd oprijplatform
beschikbaar.
SPORT&FUN 480 QL. Maximale
opbergruimte, perfecte verdeling van
de lading en het gewicht over de hele
breedte van het voertuig en praktische
toegang dankzij het opklapbare en in
hoogte verstelbare bed. En natuurlijk
belooft het doordachte ontwerp van
de indeling ook de best mogelijke
rijeigenschappen bij een juiste belading.

SPORT&FUN 480 QL. Opdat u uw lading
optimaal kunt beveiligen en er geen
obstakels ontstaan. Mocht er al eens geen
lading vast te sjorren zijn.
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SPORT&FUN

WONEN &
GENIETEN
Wandelen in de bergen of surfen bij het strand. De SPORT&FUN
is gewoon overal leuk. En na een dag vol belevenissen, kijkt u uit
naar een ontspannen avond.

SPORT&FUN 480 QL. De keuken in de lengte ziet er
niet alleen stijlvol uit, maar overtuigt ook met veel
opbergruimte. Het robuuste HPL-werkblad is gemakkelijk
in het onderhoud en ongevoelig voor krassen.

SPORT&FUN 480 QL. Individueel ontworpen interieur, vloeren in jacht look en
praktische uitrustingsdetails maken van deze caravan een stijlvolle vakantiepartner.

SPORT&FUN 480 QL. De grote koelkast is
standaard uitgerust met diepvriesvak en
automatische energieselectie (AES-functie).

Comfortabele
L-zitbank
SPORT&FUN 480 QL. De praktische kubuskruk
heeft een vaste plaats onder de koelkast, kan
desgewenst als zitplaats worden gebruikt en biedt
extra opbergruimte.
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SPORT&FUN 480 QL. Eenvoudig inladen.
Precies daar waar u het nodig heeft:
230 V-stopcontact en USB-aansluiting.
Afstandsbediening en bril kunnen worden
opgeborgen in het geïntegreerde vak.

SPORT&FUN 480 QL.
Hoogwaardig 3-pits
kooktoestel. Espresso
maken en tegelijkertijd
pasta koken én saus
bereiden – dankzij het
stabiele gietijzeren
rooster geen
wankele zaak.

LOUNGEVARIANTEN
L-zitbank

4 80 QL

KEUKKENVARIANTEN
Keuken in de lengte 	480 QL

MEER INFO ONLINE
knaus.com/sportfun
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SPORT&FUN
Aangenaam
dwarsbed

SPORT & FUN 480 QL. Ruimtebesparende
hoekwastafel, ruime spiegelkast, draaibaar toilet:
deze badkamer is een echt ruimtebesparend wonder.

SPORT&FUN 480 QL. De gasdrukveren maken van het opklappen van
het standaard dwarsbed kinderspel en u heeft voorin altijd gemakkelijk
toegang tot de opbergruimte onder het bed.

GEWELDIG
VAKANTIEPLEZIER
ELKE DAG

Multifunctionele
compacte badkamer

Ongestoord slapen en de volgende dag uitgerust wakker worden dankzij het perfect geïntegreerde dwarsbed. Vanuit bed direct de
badkamer in en de dag fris gedoucht beginnen. Gewoon heerlijk!

SPORT&FUN 480 QL. Als alternatief voor de inklapbare variant kunt u ook een in
hoogte verstelbaar bed met hoogwaardig verstelmechanisme kiezen. Met de volledige
transportcapaciteit van de bergruimte aan de voorzijde kan deze ook gebruikt worden
om in de verhoogde positie te slapen.
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SPORT&FUN 480 QL. De loungesofa
kan in een paar eenvoudige stappen
worden omgebouwd tot een comfortabel
tweepersoonsbed dankzij de standaard,
perfect passende bekleding.

SPORT & FUN 480 QL.
De badkamer kan heel
gemakkelijk met een
douchebak worden
uitgebreid (optioneel).
Ook inbegrepen in de
doucheverlenging:
Een hoogwaardige
douchekop inclusief
houder naast de deur –
klaar voor gebruik in de
douchebak.

SPORT & FUN 480 QL. Veel plaats voor
een ontspannen, avontuurlijke vakantie.
Hier wordt elke hoek benut.

BEDVARIANTEN
2-4 slaapplaatsen	480 QL

BADKAMERVARIANTEN
Compacte badkamer	480 QL

MEER INFO ONLINE

knaus.com/sportfun
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SPORT
DE VEELZIJDIGE

OOK VERKRIJGBAAR
ALS ACTIEMODEL

U vindt alle informatie in een aparte
brochure & online op
knaus.com/sport-epower-selection

MEER INFO ONLINE
knaus.com/sport
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Toegestane maximum
massa 1.100-2.000 kg

3-6 slaapplaatsen

15 Indelingen
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INDELINGEN

SPORT

& FEITEN

400 LK 

400 QD 

420 QD 

 Compacte keuken
 4-5 slaapplaatsen
 Klapbed

 Compacte keuken
 3 slaapplaatsen
 Dwarsbed

 Compacte keuken
 3 slaapplaatsen
 Dwarsbed

450 FU 

460 EU 

500 EU 

 Compacte keuken
 4 slaapplaatsen
 Frans bed

 Compacte keuken
 3 slaapplaatsen
 Eenpersoonsbedden

 Compacte keuken
 4 slaapplaatsen
 Eenpersoonsbedden

500 FU 

500 KD 

500 QDK 

 Compacte keuken
 4 slaapplaatsen
 Frans bed

 Keuken in de lengte
 4-6 slaapplaatsen
 Dwarsbed, stapelbed

 Keuken in de lengte
 4-6 slaapplaatsen
 Dwarsbed, stapelbed

500 UF 

540 FDK

540 UE 

 Compacte keuken
 4 slaapplaatsen
 Frans bed

 Keuken in de lengte
 4-6 slaapplaatsen
 Frans bed, stapelbed

 Compacte keuken
 4 slaapplaatsen
 Eenpersoonsbedden

580 QS 

650 FDK 

650 UFK 

 Keuken in de lengte
 4-6 slaapplaatsen
 Dwarsbed, stapelbed

 Keuken in de lengte
 4-6 slaapplaatsen
 Frans bed, stapelbed

 Keuken in de lengte
 5-6 slaapplaatsen
 Frans bed, stapelbed

257 cm

cm
6 0 5 - 8 65

232 - 250 cm

ENORME
VEELZIJDIGHEID
Of u nu een alleenstaande natuurliefhebber bent,
een ontdekkingsreizigerspaar of een grote familie
bent: de SPORT biedt een grote verscheidenheid aan
indelingen en een unieke prijs-kwaliteitsverhouding,
waarmee iedereen zijn vakantiedromen kan
waarmaken. Hoogste wooncomfort & praktische
details zijn uiteraard inbegrepen.

Highlights
 Unieke prijs-kwaliteitsverhouding
 Talrijke bed-, badkamer- en keukenvarianten
 Enorme veelzijdigheid qua indelingen &
tot 6 slaapplaatsen

ONLINE CONFIGURATOR
configurator.knaus.com/nl
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SPORT

PLAATS VOOR
SAMENZIJN
Een modern interieur en een gezellige eethoek met
veel beenruimte nodigen uit om samen te genieten
en te vertoeven.

Gezellige

compacte keuken

SPORT 540 FDK. De beschikbare ruimte in de
keuken in de lengte is ideaal voor alle keukenchefs.
Het achterpaneel beschermt tegen spatten van
voedingsmiddelen en is gemakkelijk schoon te
maken. Zo wordt zelfs schoonmaken leuk.

dinette
SPORT 540 FDK. Het ruime
interieur biedt de perfecte
plek voor een gezellige
spelletjesavond met het gezin.
Het moderne design met
heldere accenten creëert een
feel good sfeer.

Ruime
keuken in de lengte

LOUNGEVARIANTEN

SPORT 540 FDK. Schubladen Volledig uittrekbare
schuifladen. U kunt ze zover uittrekken dat u ze
comfortabel tot helemaal achterin kunt gebruiken.
SPORT 450 FU. Afhankelijk van de indeling is er
ruimte voor een grote spiegel, kapstokken, extra
rekken en opbergruimte in het ingangsmeubel.
Ook voor de voor de optioneel verkrijgbare
24" SMART-TV.
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Plaatsbesparende

SPORT 420 QD. Donker houtdecor met
nerven overdwars in combinatie met lichte
plafondkasten zien er zeer elegant uit.

Enorme

Comfortable

U-zitgroep

salonzitgroep

SPORT 540 FDK. Reisof standplaatstype?
De AES-functie van de
absorptiekoelkast maakt
het ook mogelijk het gas
gedurende langere tijd
zonder laadstroom te
laten werken.

Dinette

400 QD, 420 QD, 460 EU,
500 KD, 500 QDK, 540 FDK,
650 FDK

Dinette & halve dinette

400 LK

U-zitgroep

 50 FU, 500 UF, 500 EU,
4
500 FU, 540 UE

Salon zitgroep

580 QS

U-zitgroep & halve dinette 650 UFK

KEUKENVARIANTEN
Compacte keuken

 00 LK, 400 QD, 420 QD,
4
450 FU, 460 EU, 500 UF,
500 EU, 500 FU, 540 UE

Keuken in de lengte 	500 KD, 500 QDK, 540 FDK,
580 QS, 650 FDK, 650 UFK

MEER INFO ONLINE
knaus.com/sport
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SPORT
Ruime

Familievriendelijk

eenpersoonsbedden

stapelbed

Ruime
vaste badkamer

SPORT 540 FDK. In de grote onderkast is er veel
opbergruimte en de hele familie zal gek zijn op de grote
spiegel - perfect om de dag met een glimlach te beginnen.

Ruime
Aangenaam

badkamer in de lengte

dwarsbed

SPORT 540 FDK. Dankzij de aansluitende
badkamer wordt de woonruimte bij
indelingen met Frans bed tot in de kleinste
hoek perfect benut.

SPORT 500 KD.
Bij indelingen
met dwarsbed en
kinderbedden is de
badkamer bijzonder
ruim en heeft een aparte
douche.

Comfortabel
Frans bed

SPORT 540 FDK. Boomhutgevoel voor de
kleintjes vanaf stapelbed 2. Goed gevoel voor alle
ouders dankzij de uitvalbeveiliging en een vast
geïnstalleerde ladder.

SPORT 400 LK.
De perfect
geïntegreerde wastafel
biedt een verlengd
rek. Met de optionele
doucheverlenging
wordt de badkamer
in een handomdraai
omgetoverd tot een
douchecabine.

Doordachte

IEDEREEN IN
ZIJN EIGEN BED &
EEN BADKAMER
VOOR IEDEREEN

SPORT 540 FDK. Hier zijn ze. Lotte's hele
vakantie garderobe kan worden opgeborgen in
de grote kledingkast naast het stapelbed.
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De SPORT overtuigt met veel
opbergruimte en tot 6 slaapplaatsen
dankzij het stapelbed en de ombouwbare
zitgroep. Zo heeft iedereen zijn eigen bed
en is er genoeg plaats in de badkamer
voor handdoeken, shampoo & co.

comfort badkamer

BEDVARIANTEN
3 slaapplaatsen 	400 QD, 420 QD
4 slaapplaatsen	450 FU, 460 EU, 500 EU,
500 FU, 500 UF, 540 UE
4-5 slaapplaatsen	400 LK
4-6 slaapplaatsen	
500 KD, 500 QDK, 540 FDK,
580 QS, 650 FDK
5-6 slaapplaatsen	650 UFK

BADKAMERVARIANTEN
Hoekbadkamer

400 QD

Comfort badkamer	400 LK, 420 QD, 460 EU,
500 EU, 500 QDK, 540 UE,
650 UFK

Ruimtebesparende

Badkamer in de lengte

450 FU, 500 FU, 500 UF,
540 FDK, 650 FDK

Vaste badkamer

500 KD, 580 QS

hoekbadkamer
MEER INFO ONLINE
knaus.com/sport
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SÜDWIND
HET CARAVAN ICOON

OOK VERKRIJGBAAR
ALS ACTIEMODEL
vindt alle informatie in een aparte
brochure & online op
	
knaus.com/60years-sondermodelle

MEER INFO ONLINE
knaus.com/suedwind
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Toegestane maximum
massa 1.300-2.500 kg

3-6 slaapplaatsen

16 Indelingen
39

met gasvrij E.POWER-pakket als standaard.
Meer informatie op pagina 13.

INDELINGEN
& FEITEN

INSPIREREND
CARAVANICOON
Een van de eerste caravanmodellen en vandaag
de dag nog steeds een echt succesverhaal: de
SÜDWIND inspireert al 60 jaar met steeds weer
nieuwe uitrustingskenmerken, innovatieve
technologieën en designhighlights.

Highlights
 3 gasvrije indelingen als standaard
 Licht & modern interieurdesign

SÜDWIND

420 QD 

450 FU 

460 EU 

 Compacte keuken
 3 slaapplaatsen
 Dwarsbed

 Compacte keuken
 4 slaapplaatsen
 Frans bed

 Compacte keuken
 4 slaapplaatsen
 Eenpersoonsbedden

 Al jaren een absolute bestsellerr

500 EU 

 Compacte keuken
 4 slaapplaatsen
 Eenpersoonsbedden

500 PF

500 FU 

 Keuken in de lengte
 4 slaapplaatsen
 Frans bed

500 QDK 

500 UF 

 Keuken in de lengte
 4 slaapplaatsen
 Frans bed

540 UE

257 cm

 Panoramaküche
 3 slaapplaatsen
 Frans bed

647-865 cm

 Keuken in de lengte
 5-6 slaapplaatsen
 Dwarsbed, stapelbed

 Keuken in de lengte
 3 slaapplaatsen
 Eenpersoonsbedden

232-250 cm

540 FDK

 Keuken in de lengte
 5-6 slaapplaatsen
 Frans bed, stapelbed

580 QS 

ONLINE CONFIGURATOR
configurator.knaus.com/nl
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 Keuken in de lengte
 5-6 slaapplaatsen
 Dwarsbed, Stapelbed

650 PXB

 Panorama keuken
 3 slaapplaatsen
 Queensbed

550 FSK

 Keuken in de lengte
 5-6 slaapplaatsen
 Frans bed, stapelbed

650 PEB

 Panorama keuken
 3 slaapplaatsen
 Eenpersoonsbedden

650 FSK

 Keuken in de lengte
 5-6 slaapplaatsen
 Frans bed, stapelbed

650 UX

 Hoek keuken
 4 slaapplaatsen
 Queensbed
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SÜDWIND

KOKEN IN EEN
MODERNE SFEER
& HEERLIJK GENIETEN

Ruime

Terwijl in de goed uitgeruste keuken heerlijke gerechten op
tafel worden getoverd, nodigen lichtgekleurde meubels en
een gezellige zitgroep u uit om te ontspannen. In de praktische
bovenkasten hebt u boeken, gezelschapsspelen of kleding altijd
binnen handbereik.

hoekkeuken

Unieke
panorama keuken

Ruime
Keuken in de lengte
SÜDWIND 650 FSK. In de keuken in de lengte
is de grote koelkast met dubbele aanslag apart
naast het keukenblok geplaatst. U kunt uw
ontbijtbroodjes vers bakken in de optioneel
verkrijgbare oven.

Comfortable
salonzitgroep
SÜDWIND 580 QS. Er is genoeg
ruimte om met de hele familie
te knutselen in de ruime
dinette. De lichte, warme sfeer
en de vele ramen creëren een
uniek gevoel van ruimte.

SÜDWIND 650 PXB. In de panorama keuken wordt de volledige
breedte van het voertuig gebruikt, waardoor de opslagruimte en het
werkoppervlak worden gemaximaliseerd. Het gigantische raam zorgt
voor een uniek gevoel van ruimte.

Enorme
U-zitgroep
SÜDWIND 540 UE. Het panoramadak biedt
een prachtig uitzicht in de zithoek. Perfect
vakantiegevoel bij alle weersomstandigheden.

SÜDWIND 650 PXB. Dit is hoe comfortabel een
zitgroep kan zijn: geniet van meer ruimte voor uw
benen en leun comfortabel achterover.

Gezellige
dinette
42

LOUNGEVARIANTEN
Dinette
420 QD, 460 EU, 500 QDK
U-zitgroep 	450 FU, 500 EU, 500 FU, 500 UF,
540 UE, 650 UX, 650 PXB, 650 PEB
Salon zitgroep 	500 PF, 550 FSK, 580 QS, 650 FSK

SÜDWIND 460 EU. Van
de in het keukenblok
geïntegreerde koelkast
tot veel opbergruimte
en het gasfornuis: hier
is alles beschikbaar
en bijzonder
ruimtebesparend
ingericht.

KEUKENVARIANTEN
Compacte keuken 	420 QD, 450 FU, 460 EU, 500 EU
Hoekkeuken

650 UX

Keuken in de lengte 	500 FU, 500 UF, 500 QDK, 540 UE,
540 FDK, 550 FSK, 580 QS, 650 FSK
Panorama keuken 500 PF, 650 PXB, 650 PEB

Plaatsbesparende
Compacte keuken

MEER INFO ONLINE
knaus.com/suedwind
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SÜDWIND
SÜDWIND 650 PXB. De badkamer
achterin biedt optimale ruimte-efficiëntie
doordat de gehele breedte van de
binnenruimte wordt benut. Zo ontstaat
er ruimte voor een afzonderlijke, royale
douchecabine.

Exclusief
Queensbed

SÜDWIND 580 QS. Hier hebt u bijzonder veel
bewegingsvrijheid, een grote wastafel en een
aparte douche.

Ruime
vaste badkamer

SÜDWIND 650 PXB. Het exclusieve Queensbed is aan twee kanten makkelijk toegankelijk.
De wandbekleding in lederoptiek zorgt voor een voelbaar hoogwaardige kwaliteit.

Exclusieve
ruime badkamer

Comfortabel

Ruime

Familievriendelijk

Doordachte

Frans bed

Eenpersoonsbedden

stapelbed

comfort badkamer

SÜDWIND 500 FU. Een echte klassieker die
bijzonder ruimtebesparend in de indeling
past. De ruimtebesparende opstelling van
bed en badkamer naast elkaar komt de
leefruimte ten goede.

SÜDWIND 540 UE. Lattenbodem
(optioneel) op wielen uittrekken, kussens
plaatsen, en u heeft een comfortabel
tweepersoonsbed.

ELKE DAG
FRIS EN
ONTSPANNEN

SÜDWIND 540 UE. Bijzonder
praktisch dankzij de perfect
geïntegreerde wastafel met verlengd
rek en banktoilet.

SÜDWIND 580 QS. De bedden zijn zo
geplaatst dat ze lijken op kleine oases van
ontspanning. Hier heeft elk kind zijn eigen
plekje en toch zijn ze samen.

BEDVARIANTEN
3 slaapplaatsen 	420 QD, 500 PF, 540 UE,
650 PXB, 650 PEB
4 slaapplaatsen 450 FU, 460 EU, 500 EU, 500 FU,
500 UF, 650 UX

Bij de SÜDWIND kunt u kiezen uit een
groot aantal bed- en badkamervarianten.
De focus ligt altijd op maximaal comfort
en functionele oplossingen.

5-6 slaapplaatsen 500 QDK, 540 FDK, 550 FSK,
580 QS, 650 FSK

BADKAMERVARIANTEN
Comfort badkamer 420 QD, 460 EU, 500 EU, 540 UE, 650 UX

Ruime badkamer
in de lengte

Aangenaam
Dwarsbed
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Badkamer in
450 FU, 500 FU, 500 UF, 500 PF,
de lengte 	540 FDK, 550 FSK, 650 FSK
Vaste badkamer 500 QDK, 580 QS
Ruime badkamer 650 PXB, 650 PEB

MEER INFO ONLINE
knaus.com/suedwind
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NEW

AZUR
DE GRENZELOZE

MEER INFO ONLINE
knaus.com/azur
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Toegestane maximum
massa 1.500-2.000 kg

4-6 slaapplaatsen

4 Indelingen
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INDELINGEN

AZUR

& FEITEN

GRENZELOOS
GOED VOELEN
460 EU 

 Compacte keuken
 4 slaapplaatsen
 Eenpersoonsbedden

Echt een droom om in te wonen. De AZUR
maakt indruk door het schuin geplaatste
meubilair in het interieur en is gericht op
gezelligheid. Zowel van binnen als van buiten
maakt hij indruk door de unieke, dynamische
lichtsignatuur. Hoogwaardige materialen en
doordachte, functionele oplossingen maken
van de caravan in cocooning-stijl een plek om je
helemaal goed te voelen.

500 EU 

 Keuken in de lengte
 4 slaapplaatsen
 Eenpersoonsbedden

272 cm

500 FU 

698-758 cm

231 cm

 Keuken in de lengte
 4 slaapplaatsen
 Frans bed

540 UE 

Highlights
 Dynamische led-sfeerverlichting
 FoldXpand wand voor- en achter
 Keuken in de lengte
 5-6 slaapplaatsen
 Eenpersoonsbedden

 Zelfherstellend FibreFrame

ONLINE CONFIGURATOR
configurator.knaus.com/nl
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AZUR

WONEN
MET EEN GOED GEVOEL

Enorme
U-zitgroep

De grote leefruimte wordt een visuele highlight dankzij
de open zichtlijnen, het stijlvolle cocooning-design en het
unieke verlichtingsconcept.

Plaatsbesparende
compacte keuken

AZUR 500 FU. De ruime,
volledig uittrekbare
laden houden niet
alleen alles netjes op
z'n plaats, maar kunnen
ook bijzonder eenvoudig
worden ingeruimd.

AZUR 500 FU. De
opbergkasten in de
AZUR zijn niet geheel
rondom doorlopend
- maar dit betekent
niet dat er minder
opbergruimte overblijft.
AZUR 500 FU. Cocooning-design voor een maximaal goed gevoel. Gewoon gezellig: in
de comfortabele U-zitgroep voelt u zich meteen thuis dankzij de SmartWall met stoffen
bekleding, fijne oppervlakken en dynamische led-sfeerverlichting.

Ruime keuken
in de lengte
AZUR 500 FU. Het oog eet mee - en in de AZUR in het
bijzonder: de minimalistische designkeuken is niet
alleen een culinaire highlight dankzij de sfeervolle
verlichting in de laden, door het elegante werkblad en
de fraaie koelkast met dubbele eindaanslag kan je ook
rekenen op een maximum aan functionaliteit.

AZUR 500 FU. Het interieur laat zich van zijn
beste kant zien in de led-sfeerverlichting met
dynamische lichtsignatuur. Dankzij de schuin
geplaatste meubels loopt de open zichtlijn
indrukwekkend door de grote binnenruimte.

AZUR 500 FU. Bij de Smart Wall is de opbergruimte
aantrekkelijk in de wand geïntegreerd en achter de
kussens zit nog meer opbergruimte verborgen. De
klep dient als praktisch verlengstuk van het werkblad
en dankzij het geïntegreerde stopcontact kunt u hier
perfect een koffiezetapparaat plaatsen.

LOUNGEVARIANTEN
AZUR 500 FU. Het gasfornuis met gietijzeren rooster
bevindt zich onder de glazen afdekplaat met softclose functie. Espresso-kannen en grote potten en
pannen staan hier veilig.

U-zitgroep 	460 EU, 500 FU,
500 EU, 540 UE

KEUKENVARIANTEN
Compacte keuken

460 EU

Keuken in de lengte

500 FU, 500 EU, 540 UE

MEER INFO ONLINE
knaus.com/azur
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AZUR
Comfortabel

Ruime

Frans bed

badkamer in de lengte
AZUR 500 FU. De wastafel, de ruime
opbergmogelijkheden en een brede spiegel
met stemmige sfeerverlichting - de badkamer
in de lengte in de AZUR overtuigt met zijn
moderne design en veel opbergruimte.

AZUR 500 FU. U kunt zich helemaal uitstrekken in het Franse bed.
Langs de rand van het bed loopt stemmige sfeerverlichting en
onder het bed is er extra opbergruimte.

ZOALS ONTWAKEN UIT
EEN PRACHTIGE DROOM
Het knusse cocooning-design wordt voortgezet in het slaapgedeelte. Indirect
licht en met stof beklede wanden zorgen ook hier voor een aangename sfeer.
De badkamer overtuigt met een moderne wastafel en veel opbergruimte.

Ruime
eenpersoonsbedden

AZUR 500 FU. Van 2 maken we 4: de
ruime U-zitgroep kan in een handomdraai
worden omgetoverd tot een gezellig
ligoppervlak. Hierdoor ontstaan twee aparte
slaapplaatsen voor maximaal 4 personen in
de AZUR.
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AZUR 500 FU. Er is genoeg ruimte voor je
favoriete boeken, tijdschriften of kleding in
de slim verborgen opbergvakken.

AZUR 500 FU. Achter het eenvoudig te reinigen
banktoilet bevinden zich extra opbergvakken.
Hier kunnen shampoo, douchegel en handdoeken
worden opgeborgen.

AZUR 500 FU. Een toiletruimte met toegevoegde
waarde. Nog meer opbergruimte vindt u in de aparte
toiletruimte. Dankzij de geïntegreerde kledingstang
en de optionele douche-uitbouw kan deze ruimte
bijzonder flexibel worden gebruikt.

BEDVARIANTEN
4 Slaapplaatsen

460 EU, 500 FU, 500 EU

5-6 Slaapplaatsen

540 UE

BADKAMERVARIANTEN
Comfort badkamer

460 EU. 500 EU, 540 UE

Badkamer in de lengte	500 FU

Doordachte
comfort badkamer

MEER INFO ONLINE
knaus.com/azur
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ONLINE

MEERMEHR
INFORMATIE
INFOS

& ONDERWEG
UNTERWEGS

KNAUS.COM
KNAUS.COM

DIT IS VRIJHEID
DIE BEWEEGT
KNAUS staat niet alleen voor hoogwaardige vrijetijdsvoertuigen, maar
bovenal voor het plezier van kamperen. Laat u verrassen door onze
unieke merkenwereld en ontdek ons brede aanbod dat de mooiste tijd
van het jaar nog kleurrijker maakt. Profiteer van ons aanbod zoals o.a.
het mein.KNAUS klantenclub, onze Fanshop of de diensten van ons
verhuurportaal RENT AND TRAVEL.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE
INDELINGENZOEKER

STERK
DEALER NETWERK

Op weg naar de perfecte reisgezel zijn er een aantal
vragen die beantwoord moeten worden: Hoeveel
slaapplaatsen heeft u nodig? Hoe groot mag of
moet uw KNAUS zijn? Heeft u een vast budget? De
indelingenzoeker leidt u in enkele seconden naar de
voor u meest geschikte voertuigen dankzij intuïtieve
vragen over de belangrijkste punten.

Meer dan 450 merkenpartners in meer dan 30 landen
wereldwijd: dit enorme dealer-netwerk draagt ook bij
aan een hoge klanttevredenheid. Vakkundig advies,
vriendelijke service en spannende evenementen
wachten hier op u. U kunt de dichtstbijzijnde KNAUSdealer en de indelingen die u daar kunt verwachten
in een paar klikken vinden door uw postcode in te
voeren bij het zoeken naar een dealer.

INDELINGEN ONLINE
indelingenzoeker.knaus.com

SILWYREADY
VOOR ONTSPANNEN REIZEN

Dankzij het magneetsysteem van silwy ® zijn glazen en
potten in vrijetijdsvoertuigen niet langer een breekbare
aangelegenheid. Dankzij de metalen plaatjes blijft het
glaswerk als het ware magnetisch kleven en blijft het
mooi op zijn plaats staan. Dit zorgt niet alleen voor
een veilige reis zonder gekletter, maar stelt u ook in
staat de verwijderbare nano-pads op elk gewenst
moment precies daar te plaatsen waar u ze nodig hebt.
De silwyREADY basisuitrusting* zit standaard in alle
nieuwe KNAUS-voertuigen.
Meer informatie op www.silwy.de/ready
*De basisuitrusting omvat: 1x metalen nano-gelpad, 1x magnetische
haak & 1x voucher met individuele vouchercode voor de gratis
bestelling / levering van de metalen mat BLACK (20 x 27 cm) + de
metalen strip BLACK (25 cm)

HET VOERTUIG VAN UW DROMEN
VOORAF TESTEN!
U wilt een vrijetijdsvoertuig kopen, maar wilt graag vooraf testen of deze
werkelijk bij u past? Dan is het aanbod van RENT AND TRAVEL precies
de juiste oplossing voor u. Bij de professionele verhuurstations op meer
dan 180 locaties in Duitsland, kunt u kiezen uit talrijke indelingen van
meer dan 2.200 huurvoertuigen in 11 voertuigcategorieën. Laat u door
onze experts adviseren over de individuele voertuigen en beleef een
onvergetelijke reis met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Binnenkort
ook in Nederland.

DEALER INFO ONLINE

Meer informatie op www.rentandtravel.de 

haendler.knaus.com/nl

ONLINE
CONFIGURATIE
Met de productconfigurator kunt u uw persoonlijke
KNAUS vvoertuig volgens uw individuele wensen
samenstellen en zo dichter bij uw eigen KNAUSdroom komen, klik voor klik.

3
5

1

CONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/nl

KNAUS
FANSHOP
Zin om te shoppen? In onze fanshop vindt u een
grote keuze in artikelen, die reizen nog mooier
maken. Van attractieve dames- en herenmode, leuke
spelletjes tot aan de sleutelhanger toe, is er voor een
ider wat bij.
FANSHOP ONLINE
shop.knaus.com
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mein.KNAUS
KLANTENCLUB
Profiteer van talrijke voordelen, zoals exclusieve acties
en leuke kortingen bij onze samenwerkingspartners!
Als clublid ontvangt u een uitnodiging voor onze
jaarlijkse klantenbijeenkomst en ook twee keer per
ons informatieve klantenmagazine INSIDE in de
brievenbus, met boeiende reportages uit de wereld
van caravaning. Het lidmaatschap is 100% gratis voor
alle KNAUS klanten.
KLANTENCLUB ONLINE
mein.knaus.com

2

FRANKANA
FREIKO

6
4

Er zijn dingen die gewoon niet mogen ontbreken op
de camping. Vertrouw op de KNAUS collectie van
onze partner Frankana Freiko. Op shop.knaus.com
vindt u het gevarieerde aanbod van onze fanshop.
Alle informatie en prijzen voor Frankana Freiko zijn
te vinden op www.frankanafreiko.de
1
2
3
4

Gasadapter Gasadapterset Set | Art-Nr. 651/026
Mokken set van 4 | Art-Nr. 651/020
Campingtafel | Art-Nr. 51 016
Servies set Cosmic Blue, 9-teilig | Art-Nr. 51 014

7

5 Campingstoel | Art-Nr. 651/019
6 Voetsteun | Art-Nr. 601/143
7 Kookpannenset 9 stuks | Art-Nr. 51 013
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@knaus_official
youtube.knaus.com
schwalbenblog.knaus.com
shop.knaus.com

Onze catalogus is ook beschikbaar voor campers
en Camper Vans. Ontdek ook onze actie- en
jubileummodellen in de aparte brochures!

Vergissingen en drukfouten zijn voorbehouden. De gegevens over leveringsomvang, afmetingen en gewichten alsmede
uitstraling komen overeen met de kennis op het moment van ter perse gaan (07/2022). Wijzigingen van uitrustingen,
technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Vraag hierover voor de aankoop informatie bij
de bevoegde KNAUS-dealer. Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische aanpassingen in het kader
van de bouw/constructie mogelijk, voorzover deze de technische vooruitgang dienen en voordeel voor de klant hebben.
Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden
indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het
GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent. De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels
speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet
overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zal zijn. Kleurafwijkingen zijn
door druktechnische redenen mogelijk. Wij adviseren u voor aankoop van deze modellen te informeren bij uw KNAUS
dealer naar de concrete kenmerken, uitvoering en eigenschappen van het door u gekozen model. De in de brochure
afgebeelde decoratie is niet leverbaar. Let u er s.v.p. op, dat het maximaal laadvermogen, zoals aangegeven in de
catalogus of prijslijst, bijvoorbeeld door het gewicht van de extra uitrusting gereduceerd wordt. Reproducties, inclusief
uittreksels, zijn alleen toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Knaus Tabbert AG.

Knaus Tabbert AG . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

Alle voertuigen online
knaus.com
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