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WAT ONS VERBINDT & ONS
SAMEN NAAR HET DOEL BRENGT
We vinden het erg prettig dat we u mogen begeleiden op uw reis. Dat we
uw vakantiebestemmingen en dromen een thuis kunnen geven. En dat u
met KNAUS op bijna alle plaatsen ter wereld en op de meest uiteenlopende
vakantieroutes een metgezel heeft, die u het fijne gevoel geeft dat u echt
bent aangekomen. Met onze producten geniet u van onafhankelijkheid,
flexibiliteit en individualiteit op de veiligste en mooiste manier van reizen.
Elk KNAUS voertuig is het resultaat van een sterke community. Samen met
u, onze uitermate gemotiveerde medewerkers, professionele partners,
leveranciers en een sterk dealer- en servicenetwerk creëren wij met elk van
onze producten vrijheid die beweegt.

Uw vrijheid is onze filosofie. Met tomeloze passie zorgen wij bij KNAUS
sinds 1960 voor onvergetelijke vakanties. Met al onze ervaring en
de moed nieuwe paden te bewandelen, combineren wij vertrouwd
met nieuw. Bij de productie kiezen wij voor niederbayerische
ambachtskunst, bij de ontwikkeling van nieuwe voertuigen voor de
modernste bouw- en productietechnieken. Door deze combinatie
van bewezen principes en innovatieve ideeën zijn wij een van de meest
succesvolle merken in de branche. En de #nummer 1 van onze klanten.

Ga met ons mee op reis! En ontdek uw geheel persoonlijke vrijheid! Vind hier
uw perfecte reisgezel en ontdek wat de KNAUS voertuigen zo bijzonder maakt.

LEGENDA CAMPERS

Dwarsbed
Queensbed

Bett

Varianten

D

Dinette

E

Eenpersoonsbedden

G

L

L-zitgroep

Q

Dwarsbed

M Mono zitbank

X

Queensbed

Garage

Hefbed
Logeerbed

*H
 oud 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.
** 2-deling (voorkant-achterkant) / 3-deling (voorkant-achterkant-garage)
Alle gegevens bevatten gedeeltelijk speciale uitrustingen, die tegen meerprijs leverbaar zijn.
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360° beeld beschikbaar
www.knaus.com

S TE

Video beschikbaar
youtube.knaus.com

AN

Configurator op
configurator.knaus.com/nl
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Verwijzingen naar Original KNAUS onderdelen en naar verdere online-informatie vindt u met de volgende symbolen:
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LEGENDA & FILOSOFIE

KNAUS LEGENDA & FILOSOFIE
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Achter elke KNAUS staat een sterk team. Vele van onze medewerkers zijn
zelf gepassioneerde KNAUS rijders & vakantiegangers. Hun talrijke persoonlijke
ervaringen en die van onze klanten vloeien steevast over in de ontwikkeling en
optimalisatie van onze producten. Bovendien bevat elk van onze voertuigen de
precisie van gepassioneerde medewerkers, die werken in onze ultramoderne
productiefaciliteiten, elementen van onze betrouwbare partners en de schat
aan ervaring van 60 jaar caravaning.
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Met passie aan het werk. Wij investeren voortdurend
in onze fabrieken en vooral in onze meer dan 2.900
medewerkers, waarvan velen al meer dan 30 jaar bij ons
in dienst zijn. Onze productielijnen zijn zo ontworpen
dat ze kunnen worden aangepast aan de individuele
behoeften van de medewerkers. Bij ons vormt de
mens het centrum. Vertrouwen, respect en een sterke
teamgeest kenmerken ons team. Als topwerkgever
verwelkomen we graag nieuwe “vakantiegangers” en
bieden we opleidingen aan in verschillende beroepen.
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Een schat aan ervaring. We hebben
een helder doel en dragen de visie
waarmee Helmut Knaus in 1960
Knaus KG heeft opgericht in ons hart:
Met KNAUS voertuigen willen we
de droom van vrij en onafhankelijk
vakantiegeluk voor iedereen
waarmaken. Dit principe is vandaag de dag nog steeds
van toepassing en vormt, net als 60 jaar geleden, de
leidraad voor elke beslissing die we nemen en voor de
productontwikkeling. Ter ere van de 100ste verjaardag
van Helmut Knaus en meteen 60ste verjaardag van het
merk, kijken we met trots terug op KNAUS en willen
graag degenen bedanken die ons vanaf het begin
hebben begeleid: Met u, onze trouwe klanten! Bedankt
voor uw vertrouwen! Meer over onze geschiedenis onder
www.knaus.com/geschiedenis

TE

Modernste productie. Onze belangrijkste fabriek en
ontwikkelingslocatie bevindt zich in Jandelsbrunn in
Neder-Beieren. Hier ontwerpen onze teams nieuwe
voertuigen, testen ze innovatieve technologieën en
creëren ze steeds weer revolutionaire nieuwe producten,
die we zeker zien als een bron van inspiratie voor de
caravaning-sector. Als het prototype aan onze hoge
eisen voldoet en geslaagd is voor alle tests, wordt van
start gegaan met de serieproductie. Hiervoor beschikken
we over twee extra ultramoderne productievestigingen
in Mottgers, Hessen en Nagyoroszi in Hongarije.
Geavanceerde productielijnen stellen ons in staat om een
bijzonder efficiënte processtroom te hanteren, zodat we
flexibel kunnen reageren op nieuwe technologieën en
hun productieprocessen. Door deze efficiëntie kunnen we
u een unieke prijs-kwaliteitsverhouding aanbieden en de
droom van reisgeluk voor iedereen mogelijk maken.

ENTH

ONDERNEMING & GESCHIEDENIS

KNAUS ONDERNEMING & GESCHIEDENIS

De toekomst begint nu. THE MISSION is de opdracht,
de moed en het doel om de toekomst van de recreatieve
voertuigindustrie te revolutioneren. Onze innovatieve
technologieën moeten consequent verder worden
ontwikkeld totdat we elk van onze series hebben
gerevolutioneerd en met trots kunnen zeggen: MISSION accomplished.
Omdat we niet alleen aan uw eisen willen voldoen, we willen ze ook
overtreffen. We willen u steeds opnieuw inspireren en een stap voor zijn
op de standaardtechnologieë.
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PowerAxle. Vederlichte chassistechnologie & een belangrijke
stap naar hybride en e-mobiliteit in caravaning. Als logische
verdere ontwikkeling wordt in het VARIO X-chassis een
bionische lichtgewicht bouwwijze gecombineerd met een
uitstekende stabiliteit en draagkracht, wat zorgt voor
optimale rij-eigenschappen.

hebben we gebruik gemaakt van EPP, een innovatief materiaal dat extreem

flexibiliteit voor het ontwerp van de indeling en de ruimte.
Verbindingstechnologie. Bij de ontwikkeling van de RevolutionCube-technologie
licht, stabiel en resistent is. Met behulp van ultrasone technologie worden de
zogenaamde KALTSCHMELZ®-pluggen stevig aan het lichte dragermateriaal
bevestigd.
U vindt meer informatie onder:

mission.knaus.com
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FibreFrame. Het zelfdragende frame biedt volledig nieuwe mogelijkheden en
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In de afgelopen jaren hebben we tal van innovaties
ontwikkeld die onze rol als drijvende kracht in de sector
herhaaldelijk hebben bevestigd:

GEDRE

KNAUS MissionTec & ontwikkelingspartners
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Innovatie op alle niveaus. Bij KNAUS staan de wielen
nooit stil. Het beste voorbeeld van onze pioniersgeest: de
revolutionaire technologieën en baanbrekende materialen
die we in de loop van MissionTec hebben ontwikkeld. Het
gepatenteerde FibreFrame en UltraLight lichtgewicht
materialen hebben ons tijdens de ontwikkeling van de
TRAVELINO laten zien wat er mogelijk is op het gebied
van lichtheid, flexibiliteit en duurzaamheid en hebben
de weg vrijgemaakt voor de nieuwe ontwikkeling van de
DESEO. De kennis die hieruit voortvloeit, stroomt door in
al onze ontwerpen en maakt een uniek potentieel voor de
optimalisatie van onze producten mogelijk. Of het nu gaat
om een consistente lichtgewicht constructie, maximale
voertuigstabiliteit of eerder ongebruikte technologieën: In
al onze studies en innovaties laten we ons altijd leiden door
dezelfde visie − u het beste van het beste bieden.
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FoldXpand achterwandconstructie. Maximalisatie van de ruimte
naar binnen toe, compactheid naar buiten toe: twee thema's die
ons voortdurend bezighouden bij het ontwerp van onze voertuigen,
maar die op het eerste gezicht niet altijd samengaan. En toch
hebben we een manier gevonden: De revolutionaire FoldXpand
achterwandconstructie, dat voor het eerst in de VAN TI wordt
gebruikt, vormt de achterbumper een volledig vlak oppervlak met
de achterwand, waardoor in het camperbouwsegment een volledig
nieuwe automotive achterzijde wordt gecreëerd, die de woonruimte
binnenin met bijna 10 cm vergroot zonder ook maar één millimeter
meer ruimte in beslag te nemen aan de buitenkant.

ENTH

ONTWIKKELING MISSIONTEC

KNAUS ONTWIKKELING

MODELLEN- & INDELINGENZOEKER

KNAUS MODELLEN- & INDELINGENZOEKER

VAN I

L!VE I

DE COMPACTE

DE OPVALLENDE

Een riante woonruimte in
combinatie met de meest
compacte buitenafmetingen die
mogelijk zijn, zodat u zelfs smalle
straten zonder problemen de baas
kunt: De VAN I maakt dit mogelijk.
Als de meest compacte van onze
volintegralen, biedt deze een riant
ruimtegevoel met een totale lengte
van 5,96 m tot 7 m.

Wat zoekt u?

550 MD

X

600 MG

X

X

650 MEG

X

X

vanaf pagina 56

Voor iedereen die comfort
minstens zo belangrijk vindt als
sensationeel design: De L!VE I zet
een nieuwe standaard met zijn
vooruitstrevende boegafwerking
en opvallend design aan de
binnen- en buitenkant. Hij is
stijlvol en toonaangevend, maar
overtuigt ook met een unieke prijskwaliteitverhouding.

vanaf pagina 42
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Wat zoekt u?
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TECHNISCHE GEGEVENS
Indelingen

3

Toelaatbaar totaalgewicht kg

3.500 - 5.000

Lengte cm (min/max)

596 / 700

Lengte cm (min/max)

Breedte cm (buiten/binnen)

220 / 205

Breedte cm (buiten/binnen)

232 / 218

Hoogte cm (buiten/binnen)

276 / 196

Hoogte cm (buiten/binnen)

279 / 200

699 - 861

Opbouwbeur (standaard)STYLE

Opbouwbeur (standaard)KOMFORT

Opbouwbeur (optioneel)

Opbouwbeur (optioneel)

STYLE PLUS

tie op:
Meer informa m/livei
www.knaus.c o

PREMIUM / EXKLUSIV

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus:

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 650 MEG,

550 MD, 600 MG, 650 MEG

700 MEG, 900 LEG

Ook verkrijgbaar als actiemodel.
2 personen

Gezin met kinderen

Gezin met kinderen of groepen met 4 volwassenen

indelingenzoeker.knaus.com

S = Standaard O = Optie

MODELLEN- & INDELINGENZOEKER

KNAUS MODELLEN- & INDELINGENZOEKER
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NEW

SUN I

DE EXCLUSIEVE
Elegant, luxueus en dankzij de
praktische dubbele bodem perfect
geschikt voor gebruik in de winter: De
SUN I maakt indruk door de perfecte
symbiose van functionaliteit en design,
met zijn hoogwaardige uitrusting,
edel ontwerp en het hoogste niveau
van comfort. Of het nu gaat om een
zomervakantie of een winteruitstap –
met de SUN I komt u overal en veilig aan.
Wie bent u?

vanaf pagina 70

Wat zoekt u?

900 LEG

X

X

X
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900 LX
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TECHNISCHE GEGEVENS
Indelingen
Toelaatbaar totaalgewicht kg

2

S

tie op:
Meer informa o m/su n i
w w w.kn a u s.c

5.000

Lengte cm (min/max)

882

Breedte cm (buiten/binnen)

234 / 218

Hoogte cm (buiten/binnen)

294 / 200

Opbouwbeur (standaard)EXKLUSIV
Opbouwbeur (optioneel)

--

Gefotografeerde indelingen in deze catalogus: 900 LEG

2 personen

Gezin met kinderen

Gezin met kinderen of groepen met 4 volwassenen

indelingenzoeker.knaus.com

S = Standaard O = Optie

VOERTUIG OPBOUW

KNAUS VOERTUIG OPBOUW
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DE BESTE TECHNIEK VOOR DE
MOOISTE TIJD VAN HET JAAR
Optimaal opgebouwd voor 100% reisplezier. Met onze
campers slaat u een steeds beter figuur. Daarvoor zorgen
intelligente constructies, talrijke innovaties en handige
functies. Dit leidt allemaal tot grenzeloos vakantieplezier.

1. DUURZAME TVT OPBOUW 3
Functionele sandwichconstructie van aluminium en
isolerende materialen (XPS of EPS) met versterkingen
van polyurethaan kunststof en compleet verlijmde
opbouwstructuur maken de totale voertuigconstructie
stabieler, bestendiger tegen doorroesten en duurzamer.
Daarvoor staat de Top Value Technologie - kortweg: TVT.

2. ROBUUST HIGH-STRENGTH GFK-DAK 1
GFK is net 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.

3. UITSTEKENDE GFK-BODEM 2
Om de bodem optimaal te beschermen tegen
weersinvloeden, steenslag en dergelijke monteren wij
een dikke slijtvaste GFK-laag.

4. EXCLISIEVE 17" KNAUS ALIMINIUM
VELGEN 2, 3
Markant design met echt KNAUS DNA. Dat uit zich in de
lichtmetalen velgen die, afhankelijk van de uitvoering, in
de varianten glanzend zwart gepolijst of Titan metallic
gelakt verkrijgbaar zijn.

5. ISOLERENDE DUBBELE BODEM 2
Onze dubbele bodem zorgt dankzij de dubbele isolatie
ook bij de laagste buitentemperaturen voor behaaglijke
warmte. Hier worden water- en verwarmingsleidingen
zodanig gelegd dat ze beschermd zijn tegen vorst en
beschadigingen.

6. ALKO TANDEM VERLAAGD CHASSIS 2

jkheid
Doorla ad mogeli
voor ski ‘ s

NEW

: De
Per fecte matc hend ige 17 '
zoutwaterbest etalen velgen
KNA US lic htmtte, functie
passen in groo per fect b ij
en u itvoering and en. Meer
d e all season b pa gina 94
informatie op

Het lage zwaartepunt en het bijzonder vormvaste chassis
zorgen voor uitstekende rij- en comforteigenschappen
alsmede maximale rijveiligheid. Bijkomend voordeel: de
lage chassishoogte zorgt bij compacte afmetingen voor
veel stahoogte en laadvolume.
1
2

Geldt voor alle bouwmodellen
Modelafhankelijk 3 Optioneel

VOERTUIG OPBOUW

KNAUS VOERTUIG OPBOUW

Exclusief in de SUN I: Onze bijzonder hoogwaardige en duurzame TVT+
opbouw. Wat is één van de belangrijkste punten bij de constructie van
een camper? Dat u onder alle weersomstandigheden plezier heeft van uw
vakantiemetgezel. En dat voor lange, lange tijd. Hiervoor hebben wij de AluXPS-Alu opbouw ontwikkeld en hem Top Value Technology+ genoemd.
A. Aluminium plaat
B. PU strips
C. XPS
D. Aluminium plaat
E. Textiel

16 | 17

eria al zorgt
Het XPS-mate isolatie &
voor d e best enklima at
het beste b inn

1. DUURZAME TVT+ OPBOUW 2
Dat is opbouwtechniek van de absolute
luxeklasse. Een buitenschil van slijtvaste
aluminiumplaat, hoogwaardige XPSisolatie daartussen en aan de binnenkant
weer aluminiumplaat met een stoffen
wandbekleding. Deze dubbelwandige opbouw
verhoogt de vormvastheid van de opbouw
en zorgt zo voor maximale duurzaamheid.
De aluminiumplaat in het interieur slaat de
warmte op en verdeelt het optimaal in uw
SUN I, zodat er een uniek behaaglijk klimaat
ontstaat. En ook wat betreft veiligheid biedt de
TVT+ opbouw voordelen. Door de aluminium
binnenwand ontstaat er ondanks het GFK-dak
een kooi van Faraday, die u zelfs bij hevig
onweer de beste bescherming biedt.

2. UITSTEKENDE ISOLERENDE
WERKING 2
De combinatie van aluminium en XPS is
zo ongeveer het beste wat men voor de
buitenschil van een camper kan gebruiken.
Dan is het niet verwonderlijk dat de zijwand het
wat betreft isolerende werking op kan nemen
tegen een normale huismuur. Voordeel voor u:
minder gasverbruik in de winter en optimale
bescherming tegen de warmte in de zomer.

3. STOFFEN WANDBEKLEDING 2
De stoffen wandbekleding zorgt met het
aangename zachte oppervlak niet alleen voor
een behaaglijke sfeer, maar verbetert ook de
akoestiek en de opslag van warmte.

4. OPTIMALE BESCHERMING
TEGEN DOORROESTEN 1
Gelakt aluminium en hydrofobe XPS-isolatie 2
resulteren samen in een zijwand die beschermd
is tegen doorroesten. Bovendien zorgen ze voor
een lang voertuigleven dankzij zeer vormvaste
materialen die niet onderhevig zijn aan
verouderingsverschijnselen.
1
2

Geldt voor alle bouwmodellen
Modelafhankelijk 3 Optioneel

EXTERIEUR KWALITEIT

KNAUS EXTERIEUR KWALITEIT

Een rondom doordacht concept voor uw
vakantiegeluk. Een uitstekende camper is de
symbiose van ontelbare praktische en hoogwaardige
details. Zodat u kunt zien wat er allemaal in onze
integraalcamper zit hebben wij hier enkele punten
voor u verzameld.
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1. COMFORTABELE, UITTREKBARE GASFLESHOUDER 2,3
Voor een bijzonder eenvoudige toegang en het nog sneller omwisselen
van de gasflessen hebben wij een speciale uittrekbare houder
geïntegreerd. Deze is geschikt voor twee gasflessen van 11 kg en kan
bijzonder soepel worden uitgetrokken en is van binnenuit veilig te
vergrendelen.
2. VOLLEDIGE LED-KOPLAMPEN 2, 3
Optimale lichtopbrengst en zichtbaarheid, laag energieverbruik en enorme
duurzaamheid: De koplampen met dimlicht, grootlicht en dagrijlicht in
volledige led-technologie overtuigen over de hele lijn, ook wat betreft het
ontwerp.
3. LUCHTKANAAL VERWARMING BESTUURDERSCABINE 1
Bij alle KNAUS integraal modellen wordt het voorste gedeelte van het
dashboard gericht verwarmd. Dat voorkomt niet alleen het beslaan van
de ruiten, maar de geïsoleerde voorbouw werkt hierdoor ook als een
oppervlakteverwarming. Zo heerst er in de bestuurderscabine dezelfde
behaaglijke atmosfeer als in de rest van het voertuig.
4. EFFECTIEVE VOERTUIGISOLATIE 1
Optimaal geluidscomfort tijdens het rijden, de beste isolatie tijdens het
stilstaan. Voor gebieden waarvan veel gevergd wordt, zoals wielkasten
en in de motorruimte, gebruiken wij een speciaal hightech materiaal:
geëxpandeerd polypropyleen. Dit materiaal beschikt over uitstekende
geluiddempende en warmte-isolerende eigenschappen en is extreem
bestendig tegen mechanische invloeden.
5. PRAKTISCHE DUBBELE BODEM 2
Naast de voordelen wat betreft isolatie heeft de dubbele bodem ook een
praktisch nut. Bijvoorbeeld een doorlaadmogelijkheid voor voorwerpen
die veel ruimte innemen, zoals ski‘s of kampeermeubels, en talrijke
opbergvakken voor kleinere spullen. Bijzonder highlight: de opbergruimte
onder de zitbank is gemakkelijk van binnen en buiten toegankelijk.
6. CAMERA BIJ AFVALWATER AFVOER 2, 3 & ELEKTRISCH
AFTAPVENTIEL 2
De SUN I 3-assers kunnen optioneel worden uitgerust met een camera bij
de afvalwater afvoer om de positionering van het voertuig over de afvoer
te vereenvoudigen. De standaard elektrische afvoerklep kan gemakkelijk
vanuit de cabine worden bediend.
7. HOOGWAARDIGE VOERTUIGGRAFIEKEN 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
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VEILIGHEID

KNAUS VEILIGHEID

Reizen zonder zorgen, veilig aankomen,
ontspannen genieten. Bij het uitrusten van
onze campers hechten wij veel waarde aan grote
veiligheid en maximaal bedieningscomfort. Van
speciaal ontwikkelde ruitenwissers via bijzonder
veilige opbouwdeuren tot praktische bediening
met één hand.
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NEW

1. REISAPOTHEEK MEDIKIT 1
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.

2. DODE HOEK WARNER 2, 3
Onze dode hoek warner helpt u bij het volgen van zij- en
achterverkeer. Het systeem geeft u niet alleen tijdens het rijden,
maar ook tijdens het manoeuvreren het nodige zicht rondom. Pure
veiligheid!

3. MAXIMALE VEILIGHEID
De moderne sleutels 1 glijden heel gemakkelijk in het slot en komen
dankzij het gladde oppervlak niet vast te zitten in de broekzak.
Om te voorkomen dat u elke klep afzonderlijk moet openen en
af moet sluiten, monteren wij echter een comfortabele centrale
vergrendeling 2, 3 voor de deuren en kleppen van de opbouw. Zo
wordt met slechts één druk op de knop alles beveiligd. Voor nog
meer veiligheid zorgt de optionele alarminstallatie.

4. HET BESTE UITZICHT 2
Onze grote panorama voorruiten gecombineerd met de perfect
instelbare GRAMMER stoelen en de grote zijvensters zorgen voor
een maximale kijkhoek naar boven, onderen en naar de zijkant. Bij
onze ruitenwissers monteren wij geen universele oplossingen maar
wij vertrouwen voor een optimaal wisresultaat op systemen die
speciaal aan de bolling van de voorruit zijn aangepast. En tot slot
voorkomt onze voorruitverwarming effectief dat de ruiten beslaan.
Kortom: meer actieve veiligheid voor u door optimaal overzicht en
het beste zicht.

5. VELOCATE GPS-TRACKER 3
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In noodgevallen bent u met het GPS-plaatsbepalingsysteem van
Velocate optimaal beschermd. Het trackingsysteem heeft maar
weinig stroom nodig en kan tot wel drie maanden zelfvoorzienend
zenden. Dankzij de app-besturing is hij bijzonder eenvoudig te
bedienen. Een GPS zorgt voor een bijzonder snelle plaatsbepaling
en een gevoelige GPS-antenne biedt zelfs bij moeilijke
omstandigheden de beste ontvangst voor lokalisatie.
1
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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.

OPBOUWDEUREN & ZITCOMFORT
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Zo mooi kan uw vakantie zijn met een KNAUS
camper. Met onze vijf verschillende camper
opbouwdeuren heeft u vele voordelen. Om
ongewenste slagregen en andere weersinvloeden
buiten te houden zijn alle KNAUS opbouwdeuren
voorzien van een weerbestendig en dubbele
afdichting. De varianten KOMFORT, PREMIUM
en EXKLUSIV daarnaast door de automotive
sluiting bijzonder geruisloos. Ook in extra brede
uitvoering verkrijgbaar.

KNAUS OPBOUWDEUREN & ZITCOMFORT
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Neem plaats op onze comfortabele luxe
GRAMMER stoelen. Bij een goede reis hoort een
ontspannen aankomst. Zodat u ook na vele honderden
kilometers met een goed humeur en ontspannen
uitstapt, monteren wij, modelafhankelijk, voor u in onze
integraal modellen, optioneel, de uitstekende GRAMMERLUXURY-stoelen. Voor nog meer comfort zorgt de optionele
SUPER-LUXURY variant.
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SUPERLUXURY LUXURY

STOELUITRUSTING
Lengte-instelling (200 mm)
Rugleuninginstelling
Zithoek instelling (-6° bis +10°)
Zitkussendiepteinstelling
Actieve stoelairconditioning met ventilatie (ééntraps)
Geïntegreerd 3-punts beveiligingssysteem

UITVOERING

1. STYLE

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

Slagregen afdichting (dubbele afdichting)

Voorspanvoorziening
Stoffen bekleding woonwereld
Tunnel rugleuningontgrendeling

Venster inclusief verduistering

--

Automotive sluitsysteem

--

Meervoudige vergrendeling

--

Verzonken scharnieren

--

--

--

vast

vast

klapbaar

--

--

--

trapsgewijs tot 10 mm met automatische

--

gewichtsinstelling en vering)

2 kledinghaken
Multifunctionele tas

--

Armleuningen in leunhoek instelbaar en inklapbaar

--

(60 mm breed)
--

Incl. vuilnisbak

Draaiverstelling (met bediening aan de stoel)
Mechanische hoogte-instelling (100 mm)
klapbaar

--

klapbaar

--

--

Pneumatische hoogteverstelling (100 mm
--

Paraplu

--

--

--

Pneumatische dempingsinstelling (9-traps)

--

Deurbegrenzer / openingsbegrenzer

--

--

--

Pneumatische lendensteun

--

Centrale vergrendeling

--

--

--

--

Stoelverwarming (2-traps)

--

Thuiskom verlichting

--

--

--

--

Compressor

--

De standaard als ook de optioneel verkrijgbare deurvarianten kunt u op bladzijde 10 nalezen.

Standaarduitvoering

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

TECHNISCHE VOORZIENINGEN

KNAUS TECHNISCHE VOORZIENINGEN

24 | 25

Aansluiten, vullen, afvoeren: onze ServiceBox heeft het
allemaal. Hier een elektrische aansluiting, daar een afvoerkraan
en de verswatertank weer ergens anders – zo ziet de indeling van
de technische voorzieningen er bij vele campers uit, maar niet bij
ons. Elke KNAUS camper is uitgerust met de handige ServiceBox,
die alle belangrijke functies en aansluitingen op één centraal punt
combineert. Voor maximaal bedieningscomfort.
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UNIEKE SERVICEBOX
1. Vulopening verswatertank

TECHNISCHE VOORZIENINGEN

2. R
 einigingsopening vers- en afvalwatertank

Wanneer een camper net zoveel comfort biedt als thuis dan zijn

3. Aftapkranen vers- en afvalwatertank

daarvoor uitgebreide technische voorzieningen nodig. Dit wordt

4. Kabeldoorvoer
Om kabels mooi te kunnen aanleggen, is er een tegen ongedierte
beveiligde kabeldoorvoer van onderen naar de ServiceBox.

bij ons voorbeeldvoertuig SUN I vooral in de dubbele bodem
ondergebracht Dit heeft als voordeel dat de volledige installatie
bijzonder vorstveilig is en via openingen in de vloer makkelijk te
onderhouden is.
A. ServiceBox
B. Verswatertank
C. Afvalwatertank
D. Batterijen
E. Gasflessen

5. Tankverwarming
Met een handgrip is de vergrendeling voor de warme
luchttoevoer naar de watertanks te regelen.
6. Elektrische aansluiting
7. Vorstsensor
Bij bijzonder lage temperaturen wordt de vorstsensor geactiveerd
en stroomt het water uit de waterleidingen en uit de boiler, om
vorstschade te vermijden.
8. L aadbooster voor de accu van de opbouw
Dankzij de nieuwe laadbooster worden de accu's nu heel snel en
efficiënt bij een draaiende motor opgeladen.

TECHNISCHE VOORZIENINGEN

KNAUS TECHNISCHE VOORZIENINGEN

Ons filter voor uw pure vakantieplezier. Hoe mooi de reisbestemming
ook mag zijn, een blik in de verswatertank kan de vreugde al snel
bederven. Want helaas is schoon water niet overal vanzelfsprekend. Des te
belangrijker is het om zelf voor gereinigd water te kunnen zorgen. Het hoge
capaciteit filtersysteem van onze partner BWT biedt u hiervoor de beste
omstandigheden.
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BWT BESTCAMP WATERFILTER
Het doelmatige waterfilter laat dankzij het ultrafiltratie membraan geen wens onvervuld op het gebied van hygiëne.
Micro-organismen worden effectief verwijderd uit het onbehandelde water. Zo kan volledig zonder het gebruik van
chemicaliën onberispelijk water worden geproduceerd. Het waterfilter kan in al onze recreatieve voertuigen worden
ingebouwd en gemakkelijk worden aangesloten.
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Topklasse techniek: Dankzij het zeer efficiënte holle-vezelmembraan bereikt het waterfilter een uitstekend
retentieniveau voor micro-organismen van > 99,9999 % (log6). Het grote membraanoppervlak zorgt voor een hoog
debiet en dankzij de toepassing van materialen die volledig geschikt zijn voor levensmiddelen komen er geen ongewilde
extra stoffen in het water.
Praktische toepassing: Voor bijzonder eenvoudige installatie zonder gereedschap zorgt een 8 mm 'John Guest'
steekverbinding. Deze zorgt er ook voor dat de watervoorziening zelfs dan werkt wanneer er op het moment geen
vervangend filter aanwezig is.
Gezond genieten: Met het waterfiltersysteem wordt het risico van bacteriën in het water geminimaliseerd. Met name in
risicogebieden bewijst het filter zich als zinvol preventiemiddel en draagt het actief bij aan de bescherming van uw gezondheid.
Zo eenvoudig is het inzetten & vervangen van het filter
1

2

1. Om het waterfilter tot wel 6 maanden te kunnen gebruiken

2. Het inbouwen is dankzij de steekverbinding en de

wordt hij pas geïnstalleerd bij de aflevering van het voertuig.

duidelijke markeringen heel eenvoudig.

3
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3. Vanaf de dag van de installatie is het filter maximaal 6

4. Indien er geen vervangend filter aanwezig is,

maanden houdbaar. Een speciale toets toont de actuele stand.

garandeert het tussenstuk de verdere watervoorziening.

(vergelijkbaar met illustratie)

KNAUS SMART CI

ies
Ontelbare functiening
Intuïtieve bed
Alle technologie in uw handen. Met KNAUS smart CI is de centrale
besturing van de technische eenheden bijzonder eenvoudig en
gebruiksvriendelijk. Ons bedieningspaneel met 4,3-inch capacitief
aanraakscherm is de handigste en gemakkelijkste manier om alle
functies van het voertuig centraal te bedienen. Net als een smartphone
kan het intuïtief worden bediend door het scherm aan te raken.
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KNAUS SMART CI
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1. STARTSCHERM OVERZICHT
Hier ziet u alle belangrijke voertuiginformatie in één
oogopslag. Bij het tikken op de afzonderlijke gebieden
komt u bij een gedetailleerde instelmogelijkheid.

2. LICHTBESTURING IN HET HELE VOERTUIG
Het hoofdlicht in de woonruimte, het licht in de badkamer
en gelijktijdig de ambienteverlichting in de slaapkamer
centraal bedienen? Helemaal geen probleem. Met het
bedieningspaneel zorgt u in elke hoek van uw KNAUS voor
een passende sfeerverlichting.

3. AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING
MET MEERDERE ZONES

VERVOLMAAKTE TECHNIEK
Het KNAUS smartCI systeem is sinds zijn introductie
in de SUN TI 2014 bij ons in gebruik en wordt nog
steeds doorontwikkeld en verfijnd. Hierbij waren
vanaf het begin twee punten heel belangrijk voor ons:
het systeem moet aan de ene kant onderhouds- en
reparatievriendelijk zijn en aan de andere kant moeten
bijv. lichtschakelaars of het bedieningspaneel van
de verwarming ook bij het uitvallen van het smart CI
systeem blijven functioneren.

Afhankelijk van de omvang van de uitvoering kunnen
hier meerdere airconditioningszones worden bediend. U
kiest de gewenste temperatuur en de automaat regelt
de verwarming of de airconditioning afhankelijk van de
omgevingssituatie.

4. NIVEAUMETER WATERRESERVOIR
Hier ziet u in één oogopslag wat het niveau is van het
reservoir in het voertuig. Bovendien helpt het apparaat
met akoestische signalen met het vullen van het
drinkwaterreservoir.

5. GEDETAILLEERDE ACCUCONTROLE

A. Bedieningspaneel

Controleer hier de laadtoestand van uw boordaccu. In
verbinding met de accusensor (standaard bij opbouwaccu)
kunt u uitgebreide informatie opvragen.

B. Digitaal koppelbare

6. PRAKTISCHE VOORRUITVERDUISTERING

elektronische verdeelkast
C. Lichtbesturingsmodule
met 8 digitale uitgangen

Via het instelmenu van de optionele voorruitverduistering
kunt u uit vooraf ingestelde standen kiezen en het gordijn
met een druk op de knop in de gewenste positie laten
zakken.
En dat zijn nog lang niet alle functies want natuurlijk
kunt u de verwarming en de airconditioning ook
handmatig besturen, de ALDE booster in vooraf ingestelde
gedeeltes van het voertuig activeren of de binnen- en
buitentemperatuur alsmede de tijd en de datum bekijken.

* Modelafhankelijk

INTERIEUR KWALITEIT

KNAUS INTERIEUR KWALITEIT

Interieur dat overtuigd: zoveel comfort zit
in onze campers. Een woning met badkamer,
slaapkamer, woonruimte en keuken op voor
de straat geschikte compacte afmetingen
te leveren is één ding. Maar een ander ding
zijn de intelligente details, zoals de dimbare
ambianceverlichting waarmee een woonruimte
tot uw lievelingsplek wordt.
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1. HOGE MATERIAALKWALITEIT & UITGEWERKT
LICHTCONCEPT 1
Hoge materiaalkwaliteit is de basis voor maximale
duurzaamheid. Daarom monteren wij bijvoorbeeld
massieve gietijzeren roosters, krasbestendige
roestvrijstalen spoelbakken, hoogwaardige metalen
handgrepen, stijlvolle acrylglasvakken en nog veel
meer. En voor het exclusieve feel-good comfort letten
we bij het ontwerp van onze campers op een stijlvol
lichtconcept: Van natuurlijk licht via de grote dakramen,
tot aan het uitgewerkte totaalconcept voor de
verlichting.
2. HEADUP DISPLAY 3 & NAVIGATIESYSTEEM MET
CAMPINGSOFTWARE 3
Het Headup display projecteert via een transparant
scherm alle belangrijke gegevens, zoals navigatie,
snelheid en ook verkeersbordherkenning in het
gezichtsveld van de chauffeur. Zo hoeft u niet onnodig
uw blik van de weg af te wenden en kunt u zich beter op
het verkeer concentreren. Om de rit nog stressvrijer en
tegelijkertijd vermakelijk te maken, biedt het Pioneer
navigatiesysteem alles wat u nodig hebt voor korte en
lange afstanden. En dat inclusief 3 jaar gratis update van
de kaarten.
3. COMFORTABEL DESIGN VAN DE
BESTUURDERSCABINE
Om ook als passagier in de cabine alles bij de hand te
hebben wat men eventueel tijdens het rijden nodig
heeft, bevindt zich naast de passagiersstoel een ruim
opbergvak 2 met doordachte schappen. Smartphone,
zakdoekjes, zonnebril — alles binnen handbereik en
veilig opgeborgen. En als men uiteindelijk arriveert en
een beetje privacy of zonwering wenst, kan de gehele
bestuurderscabine dankzij de handige verduistering1
naar buiten worden afgeschermd. Optioneel zorgt een
elektrische aandrijving2, 3 hier voor bijzonder veel comfort.
4. AIRCONDITIONING 2, 3
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Bij tropische temperaturen zorgen onze optionele airconditioningssystemen voor een aangename koeling van
de binnenruimte. In de bestuurderscabine kunt u kiezen
tussen een handmatige en automatische uitvoering —
altijd inclusief pollenfilter. Voor de airconditioning van de
woonruimte bieden wij, afhankelijk van het bouwseriemodel, de installatie van verschillende aircosystemen in het
hoog dak aan. Deze zorgen voor een efficiënte luchtverdeling in verschillende richtingen dankzij de individueel
instelbare luchtstroom en kunnen comfortabel met een
afstandsbediening worden bediend. De systemen hebben
ook een warmtefunctie en kunnen de omgevingslucht
ontvochtigen.
1
2

Geldt voor alle bouwmodellen
Modelafhankelijk 3 Optioneel

MEUBELBOUW

KNAUS MEUBELBOUW
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Wij bouwen geen luchtkastelen, maar meubels die voor
een goed binnenklimaat zorgen. De eisen aan het meubilair
in onze campers zijn enorm hoog. Met een aantrekkelijk
design en veel opbergruimte zijn wij echter nog niet tevreden.
Duurzaamheid, robuuste constructies en technologieën die
een leven lang inspireren - dat zijn onze maatstaven.

1. MASSIEVE ALUMINIUM PROFIELEN 1
De meubels leveren een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit
van de totale opbouw. Daarom gebruiken wij voor onze
meubels ultrasterke aluminium profielen. Deze zijn nog
stabieler dan profielen van massief hout en merkbaar lichter.

2. HOOGWAARDIGE SOFT CLOSE KLEPPEN 1
Niet dichtslaan, niet geklepper, niet aandrukken. Dankzij
hoogwaardige scharnieren sluiten de soft close kleppen
zachtjes en vergrendelen helemaal vanzelf.

3. SOLIDE PLUGTECHNIEK 1
Ons meubilair wordt standaard met een hoogwaardige
plugtechniek met elkaar verbonden. Dit leidt tot een zeer
precieze pasvorm en een duidelijk stabielere meubelbouw,
waarvan u ook na meerdere jaren nog zult kunnen genieten.

4. KRASVASTE HPL/CPL BLADEN 1

HOOGWAARDIGE INTEGRALE MEUBELBOUW 2
Luchtcirculatie is één van de belangrijkste
voorwaarden voor een aangenaam en gezond
binnenklimaat.
Dakkasten:
Ze worden heel stabiel geconstrueerd en met afstand
tot de wanden gemonteerd. Het gevolg: de lucht
kan ongehinderd achter de kasten circuleren. Dit
voorkomt vorming van condensatiewater in de kasten
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
verwarmingslucht en dus voor een behaaglijke warmte
in het voertuig.

5

High pressure laminaat is een coatingmateriaal dat speciaal
voor flinke belasting wordt gebruikt, bijv. in keukens. De
meerlagige opbouw wordt onder zeer hoge druk vervaardigd
en met een bijzonder resistente deklaag verzegeld. Dat maakt
onze werk- en tafelbladen bijzonder krasvast.

5. STABIELE SOFT CLOSE EN VOLLEDIG
UITTREKBARE LADEN 1
Voor onze uittrekbare laden werken wij samen met de
kwaliteitsleverancier GRASS die anders voornamelijk levert
aan A-merk meubelfabrikanten. En dat merkt u. Dankzij
volledig uittrekbare ladegeleiders kunnen de lades zo ver
worden uitgetrokken dat ze ook tot helemaal achterin in- en
uitgeruimd kunnen worden. Ze worden precies geleid en
sluiten zacht – een heel voertuigleven lang en waarschijnlijk
ook nog daarna.
1
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SLAAPCOMFORT

KNAUS SLAAPCOMFORT

Hemels in slaap vallen en ontspannen weer ontwaken. Om
uitgerust te kunnen beginnen aan een dag vol belevenissen, is de
vormgeving van het slaapgedeelte onze hoogste prioriteit. Ons
concept omvat hoogwaardige materialen, doordachte details en
individualiseerbare oplossingen.
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1. UITSTEKENDE EVOPORE HRC MATRAS 1
30% lichter en een 40% minder hard dan vergelijkbare
koudschuimmatrassen. Ook bij gebruik aan één kant geen vorming van
kuilen. De 5-zone EvoPore matrassen (1a) verwennen u niet alleen met
uitstekend slaapcomfort, ze overtuigen ook met hun buitengewone
duurzaamheid. Want de High-Resilience-Climate technologie
zorgt ervoor dat de matras zelfs onder veeleisende klimatologische
omstandigheden zeer elastisch blijft. Voor nog exclusiever slaapcomfort
zorgt de optionele WaterGel-topper (1b) met tot wel 50 mm meer dikte.
Het ademende schuimstof past zich vloeiend aan het lichaam aan.

2. VERWARMDE MATRASSEN 2, 3
Voor iedereen die het snel koud heeft, de voorkeur geeft aan
reizen in de winter of gewoon graag in een lekker voorverwarmd
bed stapt, zijn de comfortmatrassen optioneel met een elektrische
verwarmingssysteem verkrijgbaar. En dankzij automatische
terugschakeling is oververhitting uitgesloten.

3. OPTIMALE LATTENBODEM 1
Het beste matras is altijd maar even goed als zijn onderbouw.
Daarom plaatsen wij standaard hoogwaardige lattenbodems, waarbij
de afstand tussen de afzonderlijke latten tegelijkertijd optimale
stabiliteit en uitstekende ventilatie biedt.

4. UITBREIDING BED 3
Natuurlijk willen wij voor u ook het maximale uit de slaapplaats
halen. Hiertoe dragen ook bijzondere detailoplossingen bij,
zoals bijvoorbeeld de op maat gemaakte rollattenbodems en
matrasinleggers bij eenpersoonsbedden.

5. OPBERGRUIMTE, STOPCONTACTEN
& VERLICHTING 2
Nog een beetje lezen, 's nachts de smartphone opladen en de
bril binnen handbereik hebben. Voor dit alles en meer vindt u in
het slaapgedeelte aangename dimbare verlichting, doordachte
oplossingen voor opbergruimte en stopcontacten.

m a at
Met onze op ioneel
gema akte, opt lakens
es
verkr ijgb a re h ogc om for t
wordt h et li a liseerd
ge optim

6. STOFFEN RUIMTEVERDELER 2
& WANDBEKLEDING 1
Vooral bij meerdere medereizigers en grotere gezinnen is de privacy
een belangrijke factor voor een ontspannen nachtrust. Hiervoor
zorgen stoffen ruimteverdelers, die eenvoudig kunnen worden
uitgetrokken en eenvoudige zichtwering bieden. Dankzij de soft
touch wandbekleding wordt het slaapgedeelte bijzonder knus.
1

Geldt voor alle bouwmodellen

2

Modelafhankelijk

3

Optioneel

BEDVARIANTEN

FANTASTISCH VEELZIJDIG:
ONZE BEDVARIANTEN
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KNAUS BEDVARIANTEN
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Aangenaam geïntegreerd. Door de volledige
breedte van het voertuig te gebruiken, wordt
de ruimte bijzonder efficiënt benut en krijgt
u bedden tot 200 cm lang. De opstaptreden

Een van de belangrijkste vragen voor ontspannen reizen: hoe wilt u
zich neervlijen? Geeft u de voorkeur aan ruime eenpersoonsbedden
of slaapt u liever overdwars? Welke bedvariant u ook kiest, op het
uitstekende KNAUS slaapcomfort kunt u zich altijd verheugen.

zorgen voor een gemakkelijke toegang tot
het bed.
Indelingen: VAN I 550 MD, 600 MG

QUEENSBED

In het middelpunt van de ontspanning. Het
queensize bed met een ligvlak van 200 x 153
cm is aan beide kanten bijzonder comfortabel
toegankelijk. Naast het bed bevindt zich
bovendien aan iedere kant een grote
kledingkast.
Indelingen: SUN I 900 LX

203 x 85 cm

HEFBED

203 x 85 cm

Ontspannen laten zakken. Voor een tweede,
afzonderlijk slaapgedeelte kan het hefbed
heel eenvoudig en bijzonder diep worden
neergelaten. De toegang is gemakkelijk, ook
zonder ladder. In opgeheven toestand wordt een
comfortabele stahoogte tot 205 cm onder het
bed behouden.
Standaard in alle volintegraal-campers

EENPERSOONSBEDDEN SUN I 900 LEG

EENPERSOONS
BEDDEN

Royaal in elk opzicht. Met een lengte
tot 203 cm heeft iedereen ruimte voor

LOGEERBED

Variabel en comfortabel. De dinette kan met
enkele handelingen in een extra slaapplaats

zichzelf en dankzij de rollattenbodem

worden veranderd. De stabiele heftafel met

met zijn precies passende bekleding

één zuil wordt daartoe gewoon neergelaten.

(optioneel) ontstaat er snel een

Dankzij de precies passende kussens ontstaat

comfortabel tweepersoonsbed.

dan een stabiel, gezellig ligvlak.

Indelingen: VAN I 650 MEG, L!VE I 650
MEG, 700 MEG, 900 LEG, SUN I 900 LEG

Indelingen: VAN I 600 MG, L!VE I 650 MEG,
700 MEG, 900 LEG

KEUKENVARIANTEN

KNAUS KEUKENVARIANTEN
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KEUKEN IN DE LENGTE

KEUKENVARIANTEN GEHEEL
VOLGENS UW SMAAK
De keuken is voor u het hart van uw huis? Of bent u meer het type dat
niets anders nodig heeft dan een stevig ontbijt? Hoe dan ook, er is
voor elke smaak wel iets dat bevalt in onze keukenvarianten. En omdat
een keuken enorm veel moet doorstaan en aan hoge eisen moet
voldoen, hechten wij veel belang aan robuuste werkoppervlakken
en hoogwaardige apparatuur. Een doordacht concept met korte
afstanden en veel opbergruimte is standaard in elke KNAUS-keuken.

Opbergruimtewonder. De koelkast wordt hier
apart naast de kitchenette geïnstalleerd. Dit
betekent dat het hele keukenblok beschikbaar is
als opslagruimte en dat de koelkast 142 liter en
dus bijzonder groot kan zijn.
Indelingen: VAN I 600 MG, 650 MEG,
L!VE I 650 MEG
KEUKEN IN DE LENGTE L!VE I 650 MEG

COMPACTE KEUKEN

HOEKKEUKEN SUN I 900 LEG

HOEKKEUKEN

Ruime L-vorm. Door de hoekverlenging van het

Perfecte ruimte-efficiëntie. Dankzij de

keukenblok in de ruimte kan de spoelbak en het

compacte vormgeving van de in het keukenblok

fornuis om de hoek worden geplaatst. Naast extra

geïntegreerde koelkast is de compact keuken

werkoppervlak en opbergruimte zorgt de L-vorm

bijzonder plaatsbesparend. Dit opent de

voor een moderne, ontspannen sfeer.

zichtperspectieven en maximaliseert het gevoel
van ruimte.

Indelingen: L!VE I 700 MEG, 900 LEG,
SUN I 900 LEG, 900 LX

Indelingen: VAN I 550 MD
COMPACTE KEUKEN VAN I 550 MD

BADKAMERVARIANTEN

KNAUS BADKAMERVARIANTEN

BADKAMERVARIANTEN: VAN
COMPACT TOT RUIM

COMFORT
BADKAMER
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Rondom zwenkbaar voor comfort. De
zwenkbare wand zorgt aan de ene kant voor
een bijzonder ruime douchecabine. Aan de
andere kant bevindt zich de wastafel. Zo heeft
u altijd precies de ruimte die u op dat moment
nodig heeft.

Een eigen wellness-oase altijd bij u hebben is een echt voordeel voor iedereen die vandaag
niet weet waar uw reisplannen u morgen naartoe zullen brengen. Bij het ontwerpen van onze
badkamers hechten wij veel belang aan een gebruiksvriendelijk concept, zoveel mogelijk
opbergruimte en een feel-good sfeer. Het concept is gebaseerd op het idee dat de badkamer
zoveel mogelijk ruimte moet bieden, maar zo weinig mogelijk ruimte in beslag moet nemen.

Indelingen: VAN I 550 MD, 600 MG, 650 MEG,
L!VE I 650 MEG

VASTE BADKAMER

Perfecte benutting van de ruimte. In de
vaste badkamer bevindt zich alles op een
centrale en doordachte plaats, waarbij
elke hoek perfect wordt benut. De ruime
douchecabine is voorzien van hoogwaardige
armaturen en in de opbergkasten hebt u
voldoende ruimte voor cosmetica.
Indelingen: L!VE I 700 MEG

LUXE
BADKAMER LEG

Luxe badkamer en eenpersoonsbedden.
Dankzij de intelligente deurconstructie met
magneetslot kunt u de toiletruimte afzonderen of de gehele badkamer afscheiden. Zo
ontstaat een uniek ruimtegevoel, dat door
luxe details zoals de glazen douchecabine met
dakraam en de volwaardige spiegelkast wordt
aangevuld.
Indelingen: SUN I 900 LEG

RUIME BADKAMER SUN I 900 LEG

RUIME BADKAMER

RUIME BADKAMER SUN I 900 LEG

Elegant en ruim. De flexibele badkamer
valt op door zijn doordachte design. De
aparte douchecabine is bijzonder ruim.

LUXE
BADKAMER LX

Luxe badkamer en queensize bed. In
combinatie met het queensize bed bevindt de
was- en spiegelkast aan een extra wand aan het

De deur naar de was- en toiletruimte

voeteneinde van het bed. Daardoor ontstaat een

fungeert tegelijkertijd als ruimteverdeler

bijzonder elegant totaalbeeld. Ook hier zorgen

ten opzichte van het woongedeelte. Zo

een hoogwaardige glazen douchecabine en

ontstaat, indien nodig, een bijzonder ruime

handige schappen voor maximaal comfort.

badkamer. Dankzij het draaibare toilet hebt
u bijzonder veel beenruimte.
Indelingen: L!VE I 900 LEG

Indelingen: SUN I 900 LX
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VAN I INDELINGEN & HIGHLIGHTS

VAN I INDELINGEN & HIGHLIGHTS

Deze indelingen zijn echt een goede
vangst. Voor hun reis naar Schotland
hebben Marie en Anton de 600 MG
met 680 kilo laadvermogen voor hun
uitrusting aan de haak geslagen.
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VAN I 550 MD
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220 cm

VAN I 600 MG

VAN I OVERZICHT

VAN I 650 MEG
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4

3

Toelaatbaar totaalgewicht kg3.500

indelingenzoeker.knaus.com
Nachtindelingen kunt u online bekijken op knaus.com

VAN I WONEN & LEVEN

Goede smaak hoort er natuurlijk ook
bij. Bij het stijlvolle interieur net als bij
het vers gevangen grillgoed dat Anton
juist bakt. Marie is met allebei blij.
VAN I 600 MG
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VAN I WONEN & LEVEN
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1. Uitstekende Grammer stoelen.
Talrijke instellingsmogelijkheden
en een actieve zitventilatie zorgen
ervoor dat u ook lange afstanden
ontspannen kunt volhouden.
En dat zelfs standaard

s over d e
Verd ere d eta il luxe en d e super
G R A M M E R est u op pa gina 23
luxe stoelen le

LOUNGE OVERZICHT

2. Uitdraaibare tafel. Afhankelijk
van hoeveel plek u nodig heeft
is de tafel heel flexibel aan uw
behoeften aan te passen.

VAN I 650 MEG

550 MD

Zitbank

600 MG

Zitbank met zijzitje

650 MEG

Zitbank

VAN I KOKEN & GENIETEN
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Sappige lekkernijen van
de gril en uit de keuken.
En het beste is: dankzij de
uiterst stabiele en makkelijk
te bedienen verlenging
van de werkbladen is er
voldoende plaats voor heel
veel lekkernijen.

nkasten
So ft close bove atisc he
met autom ling
vergrend e
l
voor max ima a t
r
bed ieningsc omfo

KEUKEN IN DE LENGTE VAN I 650 MEG

1

KEUKEN IN DE LENGTE VAN I 600 MG
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COMPACTE KEUKEN VAN I 550 MD

1. G
 rote koelkast. De 145 liter
koelkast met vriesvak biedt zeer
veel plaats voor uw voorraden.

KEUKEN OVERZICHT
550 MD

Compacte keuken

600 MG

Keuken in de lengte

650 MEG

Keuken in de lengte

Meer informatie over onze keuken
vindt u op pagina 38 - 39.

50 | 51

2. K
 eukenvariant 550 MD. Ook de
compacte keuken in de VAN I is
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natuurlijk compleet uitgerust.
3. R
 obuuste HPL-oppervlakken.

H PLWat a an d eze d er is,
b ijzon
werkblad en zo p pa gina 33
leest u o

Zodat uw VAN I er ook na vele
reizen nog uitstekend uitziet.

2

VAN I SLAPEN & DROMEN

EENPERSOONSBEDDEN VAN I 650 MEG
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Te comfortabel om te slapen?
In het gezellige bed achterin zou Marie wel
de hele dag door kunnen brengen en met
een kopje thee in haar boeken opgaan.

EENPERSOONSBEDDEN VAN I 650 MEG

1

EENPERSOONSBEDDEN VAN I 650 MEG

2

HEFBED VAN I 650 MEG

3
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1. O
 ptimaal te benutten kledingkast.
Dankzij de grote kastdeur bijzonder
eenvoudig toegankelijk en uitgerust met
praktische aflegmogelijkheden alsmede
kledingstang.
2. Uitbreidbare eenpersoonsbedden.

BEDDEN OVERZICHT
550 MD

  4	  

600 MG

  4-5	  

650 MEG

  4	  

Meer informatie over onze bedden
vindt u op pagina 36 - 37.

Lattenbodem op wielen uittrekken en
kussen erin leggen. En u heeft van de
eenpersoonsbedden gemakkelijk een
tweepersoonsbed gemaakt.
3. H
 oogwaardig hefbed. Hierin slaapt u
Eenpersoonsbedden

Dwarsbed

Hefbed

Logeerbed

dankzij de EvoPore matras en lattenbodem
net zo lekker als in vaste bedden.
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VAN I VERZORGEN & ONTSPANNEN
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Een bad voor een baard. Wie
er verzorgd uit wil zien heeft
een comfort badkamer nodig.
Dat weet Anton heel zeker.
In de ruime opbergvakken
kan hij alles kwijt voor een
verzorgde scheerbeurt.

1

VAN I 650 MEG

2

VAN I 650 MEG

Comfort badkamer

1. Ruime comfort badkamer. In de

BADKAMER OVERZICHT

uitgangspositie biedt de VAN I u
veel bewegingsvrijheid en diverse
aflegmogelijkheden
2. G
 rote douchecabine. Wanneer de
zwenkbare wand naar de zijkant

Comfort badkamer

600 MG

Comfort badkamer

650 MEG

Comfort badkamer

Meer informatie over onze
badkamers leest u op
pagina 40 - 41.

wordt gedraaid ontstaat er een
ruime douchecabine met alles wat
daarbij hoort. Zo blijven spiegel,
spoelbak en toilet droog.

550 MD

VAN I 650 MEG
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functie en design op geheel nieuwe
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 met optimale prijs- en kwaliteitverhouding straalt.
met zijn opvallend ontworpen front het gezicht van een nieuw tijdperk is.
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L!VE I INDELINGEN & HIGHLIGHTS

L!VE I INDELINGEN & HIGHLIGHTS
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L!VE I 700 MEG

L!VE I 900 LEG NEW
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Mijn tip

232 cm

Was zou nog mooier
kunnen zijn? Dan na een
ontspannen fietstocht te
genieten van het comfort
van de eigen woning met
de mooiste uitzichten op
de hele wereld.

Jürgen Thaler, productmanager
KNAUS campers & caravans

“Voor dat aangename stukje extra comfort
raad ik u aan de 700 mm brede KNAUS
EXKLUSIV opbouwdeur met Coming Homeverlichting en ALDE-vloerverwarming te
overwegen. Twee optionele functies die uw
vakantie nog prettiger maken.”

699 - 861 cm

indelingenzoeker.knaus.com
 achtindelingen kunt u online
N
bekijken op knaus.com

L!VE I OVERZICHT

4-6

Indelingen

e n op
Nu samenstell l
aus.c om/n
c on fi gurator.kn

4-5

2

Toelaatbaar totaalgewicht kg 3.500 - 5.000

L!VE I WONEN & LEVEN

Meer ruimte voor nieuwe ideeën. In het
ruime woongedeelte voelen Simone en Tom
zich echt op hun gemak. Dankzij talrijke
ramen en sfeervolle ambianceverlichting
genieten ze optimaal van het interieur.
L!VE I 900 LEG
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VE I
Het un ieke L! r tier
bestu urd erspo ijke
b iedt met ta lrcties z o a ls
u itrustin gsfunen muntenvak
ticketh o ud er for t
extra veel c om

L!VE I 650 MEG

27 "

3

L!VE I 900 LEG

1. U
 itschuifbare tv. De optionele 27" tv
is uitgerust met een HD-tuner en kan
tijdens het rijden of als deze niet wordt
gebruikt gewoon achter de zitbank

en
Optioneel zorglen
stoe
G R A M M E R omfort
voor extra z itc

worden neergelaten.
2. D
 oordachte garderobekast. In
het 3-assige voertuig is er naast de
opbouwdeur een ruime kast voor jassen,
schoenen en alles wat u buiten nodig
heeft maar binnen liever niet wilt zien.

LOUNGE OVERZICHT

3. Standaardbekleding. De
bestuurderscabinestoelen zijn standaard
voorzien van TURIN-bekleding. U kunt
optioneel ook kiezen voor de bijzonder
comfortabele GRAMMER-stoelen voor
uw L!VE I met een bekleding die past bij
de woonwereld.

L!VE I 900 LEG

erkrijgbare
v
l
e
e
n
io
t
p
o
e
D
arming is
w
r
e
v
r
e
lo
v
E
D
AL
fortbonus
e e n e c h te c o m

650 MEG

Zitbank met zijzitje

700 MEG

Zitbank met zijzitje

900 LEG

L-vormige zitgroep met zijzitje

L!VE I KOKEN & GENIETEN
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liter-koelkast t d e stand a ard
stopslu iting to
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Smaakvolle creatie.
Doordachte constructies
zoals de extra diepte
roestvrijstalen spoelbak, de
eenvoudig te onderhouden
keukenachterwandbekleding
en de grote koelkast met
AES-functie maken koken en
prepareren echt plezierig.

eerd elige
Dankz ij het mers sta an
gietijzeren roostannen h ier
potten en p en veilig
l
b ijzond er stab ie

L!VE I 900 LEG

1

KEUKEN IN DE LENGTE L!VE I 650 MEG

3

HOEKKEUKEN L!VE I 700 MEG

1. R
 uime koelkast. Met 142-177 liter inhoud
biedt de koelkast veel ruimte en dankzij de
AES-functie hoeft u de energiebron niet
handmatig in te stellen.

KEUKEN OVERZICHT
650 MEG

Keuken in de lengte

700 MEG

Hoekkeuken

900 LEG

Hoekkeuken

Meer informatie over onze
keukens vindt u op pagina 38 - 39.

2. Doordachte opbergruimte. In de
keukenhoek wordt elke centimeter optimaal
benut voor maximale opbergruimte.

grad e:
Sma akvolle up op d e
Trakteer uzelf rijgbare
optioneel verk f grillfunctie
gasoven inclusie

3. Keuken in de lengte 650 MEG. Dankzij
inklapbaar werkbladverlengstuk hebt u
een extra werkblad. De ruime schuifladen
kunnen bijzonder ver worden geopend
voor een gemakkelijke toegang dankzij de
HOEKKEUKEN L!VE I 900 LEG

volledige uittrekfunctie.

2

L!VE I SLAPEN & DROMEN

EENPERSOONSBEDDEN L!VE I 900 LEG
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Flexibele oase om te liggen. Als Simone en Tom
het echt gezellig willen maken, maken ze gebruik
van de optioneel verkrijgbare uitbreiding van de
eenpersoonsbedden. Dankzij de precies passende
bekleding en de rollattenbodem gebeurt het
ombouwen in een handomdraai. De opbergbare
ladder maakt de instap gemakkelijker.
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L!VE I 700 MEG

1

L!VE I 900 LEG

2

HEFBED L!VE I 650 MEG

3

200 x 83 cm

200 x 83 cm
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De H igh- R es Pore-matrassen zeer elastisc
houdt d e Evo e vorming van holtes
en voorkomt d

1. S
 cheidingswand van textiel. Voor
meer privacy is er een gordijn tussen het
bed en het woongedeelte voorzien, dat
gemakkelijk kan worden dichtgedaan
dankzij een geleiderail.
2. Ruime kledingkasten. Onder de

BEDDEN OVERZICHT

eenpersoonsbedden bevinden zich twee

650 MEG

  4-5  

ruime kledingkasten met kledingstang.

700 MEG

  4-5  

En in de 900 LEG krijgt u er zelfs nóg een

900 LEG

  4-6  

hoge kledingkast bovenop.

Meer informatie over onze bedden
vindt op pagina 36 - 37.

3. V
 olwaardig hefbed. Met lattenbodem en
Eenpersoonsbedden

Hefbed

Logeerbed

hoogwaardige EvoPore HRC-matras biedt
het hefbed op 195 x 150 cm de beste
voorwaarden voor een ontspannen nacht.
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en d a glic ht: oo fort
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L!VE I VERZORGEN & ONTSPANNEN
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Verfrissend. Op reis
over een eigen badkamer
beschikken, is echt comfort.
Deze overal mee kunnen
nemen, is echte luxe. Vooral
wanneer deze zo optimaal
als hier is uitgerust met de
extra grote wandkast.

1

RUIME BADKAMER L!VE I 900 LEG

2

VASTE BADKAMER L!VE I 700 MEG

Comfort badkamer

Vaste badkamer

3

COMFORT BADKAMER L!VE I 650 MEG

1. Variant met ruime badkamer. De deur
Ruime badkamer

naar de was- en toiletruimte dient ook als
scheidingswand naar de woonruimte. Een
aparte, ruime douchecabine biedt maximaal
comfort.
2. Variant vaste badkamer. De hoogwaardige

BADKAMER OVERZICHT

douchecabine van acrylglas biedt enorm veel
bewegingsvrijheid. Dankzij talrijke schappen

650 MEG

Comfort badkamer

hebt u hier voldoende ruimte voor alle

700 MEG

Vaste badkamer

900 LEG

Ruime badkamer

cosmetica-artikelen.
3. V
 ariant comfortbadkamer. Hier zorgt de

Meer informatie over onze
badkamers vindt u op
pagina 40 - 41.

innovatieve draaiwand ervoor dat u altijd
precies de ruimte ter beschikking hebt die
u op dat moment nodig hebt. De bespaarde
ruimte komt ten goede aan het woongedeelte.

RUIME BADKAMER L!VE I 900 LEG
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24/7

SUN I

VIP Support

De #Nummer 1, omdat hij...
 dankzij de dubbele bodem ook tijdens
de wintersportin de smaak valt.
 als enige in zijn klasse een Alu-XPS-Alu opbouw biedt.
het design highlight onder de liners is. Zowel binnen als buiten.

NEW

SUN I INDELINGEN & HIGHLIGHTS

SUN I INDELINGEN & HIGHLIGHTS

Alles zit in de assen, ons luxemodel.
Maar na een lange sneeuwtocht is er
niets mooiers dan in de SUN I
weer heerlijk op temperatuur te
komen. Dankzij de beste isolatie, een
warme dubbele vloer en efficiënte
verwarming kunnen Amanda en Georg
zich gelukkig snel weer opwarmen.
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294 cm

SUN I 900 LX
882 cm
2 3 4 cm

Mijn tip

SUN I OVERZICHT

Jürgen Thaler, productmanager
KNAUS campers & caravans

“De luxe voorzieningen op het gebied van
entertainment. Naast de grote 32-inch tv met HDtuner, bevat het tv-pakket ook het Oyster V Premium
satelliet complete systeem met GPS en tilt sensor voor
een nog betere ontvangst en snelle oriëntatie, evenals
pre-bekabeling voor 2 extra tv-toestellen.”

4

Indelingen

e n op
Nu samenstell l
aus.c om/n
c on fi gurator.kn

4-5

2

Toelaatbaar totaalgewicht kg5.000
indelingenzoeker.knaus.com
 achtindelingen kunt u online
N
bekijken op knaus.com

SUN I WONEN & LEVEN

Een echte luxedroom. Amanda en Georg waren
vanaf de eerste seconde enthousiast over het elegante
totaalbeeld met de warme houtoptiek, de vele details
en het uitgebreide lichtconcept in de SUN I. De nieuwe,
ergonomische zitkussens bieden ook luxe die u niet
alleen kunt zien, maar ook werkelijk kunt voelen.
SUN I 900 LEG
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Met é én klik }
gezellig warm

SUN I WONEN & LEVEN
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SUN I 900 LEG
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Meer h iero
1.39 inch LED-TV met TV-lift. De gigantische, optioneel

3

SUN I 900 LEG

verkrijgbare TV kan met een druk op de knop elektrisch
achter de zitbank worden uitgeschoven.
2. E
 rgonomisch & stijlvol. Voor extra comfort zijn de zitbank
en de zijzitplaats voorzien van een geoptimaliseerd volume
en een ergonomisch gebogen lendensteun op de kussens
van de rugleuning.
3. Edele

afwerking als signture. Naast de kwalitatief
hoogwaardige materialen en luxueuze aanbod qua ruimte,

a n h e el
Het ta felblad k rd en ro o t w o
eenvoud ig verg ijd precies d ie
zo heeft u alt u nod ig heeft
ru imte d ie

LOUNGE OVERZICHT

toont de SUN I met zijn unieke design en exclusieve KNAUS

900 LEG

L-vormige zitgroep met zijzitje

signature-elementen een voortreffelijk gevoel voor stijl. De

900 LX

L-vormige zitgroep met zijzitje

dimbare contourverlichting is uitgebreid geïntegreerd in de
meubelbouw en maakt deel uit van de standaarduitrusting.
SUN I 900 LEG

rkblad
Het in het we b iedt
pbergvak
geïntegreerd e oa opbergru imte
extr

SUN I KOKEN & GENIETEN

Uitstekende smaak.
De combinatie van
hoogwaardige uitrusting,
doordachte opbergruimte
en elegant meubeldesign
is een echte belevenis.
En met de optioneel
verkrijgbare gasoven kan
Georg het stokbrood net
als thuis bakken.
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SUN I 900 LEG

1

SUN I 900 LEG

3

SUN I 900 LEG

2

1. G
 lazen vitrinekast. Champagne- en wijnglazen
worden perfect gepresenteerd in de elegante
glazen vitrinekast met led-verlichting en worden
dankzij de inleghouders met magneetsluiting ook
tijdens het rijden veilig vastgezet.
2. Enorme koelkast van 177 liter. Dankzij de

900 LEG

Hoekkeuken

dubbele stopsluiting kan de deur in beide

900 LX

Hoekkeuken

richtingen worden geopend voor extra

Meer informatie over
onze keuken vindt u op
pagina 38 - 39.

SUN I 900 LEG

A lles op ord e ionele
d ankz ij d e opt e
ind eling van d
sc h u iflad en

bedienigscomfort. Voor diepvriesproducten werd
een 30 liter- diepvriesvak voorzien.
3. S
 oft close schuifladen. De hoogwaardige
volledig uittrekbare laden van GRASS laten
zich extra ver uittrekken voor een optimale
opbergmogelijkheid.

SUN I SLAPEN & DROMEN
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Buiten sneeuwdek, binnen dekbed. De
hoogwaardige EvoPore-matrassen zijn
zo heerlijk zacht dat u er de hele dag op
zou kunnen blijven liggen. En in de riante
bovenkasten is er voldoende plek voor een
uitgebreide reisbibliotheek.
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1. Kamerhoge kledingkast. Om ervoor te zorgen dat er geen van uw
lievelingsstukken hoeven thuis te blijven, vindt u niet alleen hier, maar
ook in de ruime lades onder het bed voldoende opbergruimte.
2. C
 omfortabel hefbed. Een EvoPore HRC-matras en een volwaardige
lattenbodem zorgen ook voor het hoogste slaapcomfort in het
standaard hefbed. Als u geen hefbed nodig heeft: Het kan af fabriek
optioneel worden vervangen door extra opbergkasten.
EENPERSOONSBEDDEN SUN I 900 LEG

1

HEFBED SUN I 900 LEG

2

203 x 85 cm
203 x 85 cm
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BEDDEN OVERZICHT
900 LEG

  4

900 LX

  4

Meer informatie over onze bedden
vindt op pagina 36 - 37.

Eenpersoonsbedden

Queensbed

Hefbed

EENPERSOONSBEDDEN SUN I 900 LEG
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Alles op het droge. Na de
rustgevende douche in de
luxueuze douchecabine krijgt
Amanda's badhanddoek een
vaste plaats op de praktische
radiator. Het verkort ook de
droogtijd en zorgt voor een
aangename voorverwarming
van de handdoeken.

1. V
 ariabele luxe badkamer LEG. De

1

SUN I VERZORGEN & ONTSPANNEN
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LUXE BADKAMER LEG

deur sluit niet alleen de doorgang
naar de toiletruimte af maar ook
de complete badkamer naar het
woongedeelte. Het comfortabele
banktoilet kan optioneel
worden uitgerust met een SOGventilatiesysteem voor het toilet.
2. Veel opbergruimte. Zodat u niet alleen
alles goed kunt opbergen, maar ook
alles zo goed mogelijk kunt organiseren,
zijn er in het badkamergedeelte tal

Luxe badkamer LEG

van compartimenten. voorzien. De
wandkasten boven het toilet en onder
de radiator, een ruime spiegelkast en
compartimenten in de onderkast van
de wastafel, bieden u het absolute
maximum aan ruimte.

Luxe badkamer LX
2

LUXE BADKAMER LEG

2

LUXE BADKAMER LEG

2

LUXE BADKAMER LEG

svriend elijke
De ond erhoud d onkere
ac hterwand in is
leisteenoptiek en zorgt
watera fstotend reffelijke sfeer
voor een voort
LUXE BADKAMER LEG

BADKAMER OVERZICHT
900 LEG

Luxe badkamer LEG

900 LX

Luxe badkamer LX

Meer informatie over onze badkamers
leest u op pagina 40 - 41.

INDIVIDUALITEIT WOONWERELD DESIGN & COZY HOME

KNAUS INDIVIDUALITEIT

100% KNAUS
100% INDIVIDUEEL
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Aangenaam zitcomfort is geen optie, maar
behoort tot de standaarduitrusting. Het maakt
niet uit voor welke bekleding u kiest, op één ding
kunt u altijd vertrouwen: op het desbetreffende
model geoptimaliseerd zitcomfort behoort bij iedere
camper van KNAUS tot de basisuitrusting. Dat u
overal ontspannen aankomt heeft voor ons bovenste
prioriteit. Afhankelijk van het model maken wij daarom
ergonomische zitkussens die uw rug optimaal steun
bieden en u ook tijdens lange ritten en bij uitgelopen
etentjes met de familie kunnen ondersteunen, ten
behoeve van een gezonde lichaamshouding.
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COZY HOME PAKKETTEN

BEKLEDINGSVARIANTEN

Verfraai uw camper met een COZY HOME pakket.
Van fris tot klassiek is hier voor elke smaak wat wils.
Elk pakket bevat twee grote (60 x 40 cm) en kleine
(40 x   4 0 cm) kussens die gevuld zijn met veren, alsmede
een bijpassende tafelloper en twee knuffeldekens.

De standaard bekledingsstoffen overtuigen allemaal

De ACTIVE LINE bekledingsstoffen zijn uiterst

met slijtvast weefsel en een aantrekkelijk design, dat bij het

onderhoudsvriendelijk Vloeistoffen dringen niet meer

betreffende meubeldecor past.

onmiddellijk door en de allermeeste vlekken kunt u met een

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

configurator.knaus.com/nl
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Stel uw camper zelf samen volgens uw wensen. Met onze talrijke,
individuele aanpassingsmogelijkheden wordt onze camper de uwe.
Waar u altijd op kunt vertrouwen is de hoogste KNAUS-kwaliteit en
optimaal comfort.
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vochtige doek verwijderen.
+ Anti-allergisch,
ademend en huidvriendelijk

+ Antibacterieel

+ Getest op hoge kleurechtheid

+ Vlekbestendig

+ Slijtvast en onderhoudsarm

+ Ademend

Model van het kussen is afhankelijk van de serie.

+ Water& olieafstotend
+ Onderhoudsvriendelijk

INDIVIDUALITEIT WOONWERELD DESIGN & VELGEN

KNAUS INDIVIDUALITEIT
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VAN I WOONWERELD DESIGN

SUN I WOONWERELD DESIGN
MEUBELDECOR
Noce Opera Caramel

MEUBELDECOR
Gentle Voyage

WOONWERELD
DESIGN

WOONWERELD
DESIGN

Opties voor series

Opties voor series

1. INDIAN SUMMER

1. INDIAN SUMMER

2. BLUE MARINE

2. MODERN CREAM

3. ENERGY
Active Line

Echt leder *
3. ECRU

*

4. ACTIVE ROCK

4. DARK COFFEE

5. ACTIVE ROYAL

5. CREAM NATURE

NEW

Echt leder *
6. CREAM NATURE

NEW
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L!VE I WOONWERELD DESIGN
MEUBELDECOR
Matara Teak Tiberino
WOONWERELD
DESIGN
Opties voor series
1. TURIN
2. COOL GREY
3. BLUE NIGHT
Active Line *

tie
Meer in forma
kunt u v ind en
op pa g in a 9 4

tend ig &
Zo utwaterbes l gesc h ikt
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4. ACTIVE ROCK
5. ACTIVE ROYAL

VELGEN & BANDEN*

Echt leder *
6. CREAM NATURE

NEW

Onze 17"-lichtmetalen velgen in het exclusieve KNAUS design
zorgen voor een bijzonder harmonieus en dynamisch totaalbeeld.
1. Glanzend zwart gepolijst
2. Titan metallic gelakt
3. Banden incl. 17" lichtmetalen velgen in exclusief KNAUS design
U kunt alle andere velg- en wieldoppen ontdekken op configurator.knaus.com/nl

configurator.knaus.com/nl

*tegen meerprijs

Model van het kussen is afhankelijk van de serie.

NEW

U kunt vertrouwen op onze producten & servicepartners. Een
onderdeel van de standaarduitrusting van elk KNAUS-voertuig is
de veiligheid van goed aan te komen. Daarom geven wij op al onze
producten een tienjarige lekdichtheidsgarantie* en gebruiken wij
uitsluitend hoogwaardige elementen die u vele jaren plezier geven.
Voor inspectie- en werkplaatsbezoeken kunt u vertrouwen op de
competentie van onze servicepartners.

88 | 89

Service & servicepartner. We
zijn er voor u. Voor een inspectie
of atelierbezoek staan onze
competente specialisten met hun
servicewerkplaatsen en diensten
op maat tot uw beschikking. U
vindt meer informatie onder
dealer.knaustabbert.com
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* Voor vrijetijdsvoertuigen van het merk KNAUS geven wij, in het kader van onze garantievoorwaarden,
naast uw wettelijke garantie, een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw.
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Streng volgens de norm.
Voor speciale elementen in
onze voertuigen vertrouwen
we op partners en leveranciers
waarmee we vaak een langdurige,
betrouwbare samenwerking
hebben. Wij hechten het grootste
belang aan de kwaliteit van de
extra componenten. Naleving van
de geldende wettelijke normen is
voor ons net zo belangrijk als het
gebruik van elementen met de
ISO/IEC-certificering.
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KNAUS lekkagegarantie. We
weten dat onze producten precies
leveren wat we beloven. Voor
al onze recreatieve voertuigen
bieden wij u in het kader van de
bij de aflevering van het voertuig
geldende garantiebepalingen 10
jaar lekkagegarantie op de door ons
geproduceerde opbouw, alsmede
24 maanden garantie door uw
Knaus Partner.

EN T HOUS

MERKENWERELD STERKE SERVICE

KNAUS MERKENWERELD

KNAUS MERKENWERELD

90 | 91

REISEMOBILE

DES JAHRES

2016
2018
2019
REISEMOBILE
DES JAHRES
REISEMOBILE

DES JAHRES

Trosts & motivatie. Onze 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:
knaus.com/auszeichnungen

2. PLATZ

Knaus Sky Traveller
Alkovenmobile bis 50 000 €

3. PLATZ
Knaus Live Traveller
2. PLATZ
Alkovenmobile bis 50 000 €
Knaus Live Traveller
Alkovenmobile bis 50 000 €

NEW
GESAMTSIEGER
GESAMTSIEGER

Gebruiksvriendelijke indelingenzoeker. 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.

WI

NNAAR

Kampeerauto
van het jaar
Half-integraal
Knaus Van Ti Plus 650 MEG

Nieuwe configurator. Configureer uw persoonlijke vrijheid die
beweegt. Met de productconfigurator kunt u uw persoonlijke
KNAUS vvoertuig volgens uw individuele wensen samenstellen
en zo dichter bij uw eigen KNAUS-droom komen, klik voor klik.
En tot slot kunt u alles eenvoudig opslaan als PDF, uitprinten en
delen met familie en vrienden.
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Alles direct op
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indelingenzoeker.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

knaus.com/beurzen-datums

facebook.knaus.com

shop.knaus.com

youtube.knaus.com

knaus.com/fabrieksafhaling

instagram.knaus.com
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KNAUS is ook actief op de sociale-mediakanalen. In onze Zwaluwblog vindt u
leuke reisverhalen, op Instagram delen we fascinerende vakantiefoto's met u
en op Facebook leest u vele spannende artikels over onze voertuigen en het
merk KNAUS.
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Of het nu gaat om spannende nieuwe producten, interactieve
functies of informatie over de afhaling in de fabriek: op de
KNAUS-website ontdekt u alles wat u moeten weten. Hier is
een kleine selectie:
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KNAUS ONLINE
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KNA US-d e a le o m
d e a le r.kn a u s.c

Sterk dealer-netwerk. Meer dan 300 merkenpartners in meer
dan 25 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 KNAUS-dealer 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.

EN T HOUS

MERKENWERELD ONLINE & AWARDS

Hoe vindt u ons. Of het nu bij uw plaatselijke KNAUS dealer is of
op onze talrijke online kanalen: wij staan tot uw dienst met advies
en ondersteuning. Dankzij onze sterke community hebben onze
voertuigen ook herhaaldelijk experts en vakjury's overtuigd en
hebben ze al talrijke onderscheidingen ontvangen.
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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.
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mein.KNAUS klantenclub. Als KNAUS klant
geniet u van een vrijheid die beweegt. Als lid
van de klantenclub voelt u een vrijheid die
verbindt. Profiteer van talrijke voordelen,
zoals exclusieve promoties en grote
kortingen bij onze samenwerkingspartners!
Als clublid ontvangt u een uitnodiging
voor onze jaarlijkse klantenbijeenkomst en
twee keer per jaar wordt ons informatieve
klantenmagazine INSIDE per post naar u
toegestuurd. Het lidmaatschap is 100%
gratis voor alle KNAUS klanten.

RENT AND TRAVEL. U wilt een recreatief voertuig 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. Zoek uw favoriete indeling
gemakkelijk online of in het reisbureau. Samen met een
over heel Duitsland verdeeld netwerk van meer dan
170 verhuurstations met meer dan 1900 huurvoertuigen
en meer dan 380 partnerreisbureaus ondersteunt RENT
AND TRAVEL u bij uw keuze voor het juiste voertuig.
Profiteer bovendien van het grote dienstenportfolie zoals
routevoorstellen en talrijke samenwerkingsverbanden
met campings & staanplaatsen. Veel plezier met het in
praktijk testen van uw vakantie!

S T ER K E S ERVICE

Dit is vrijheid die iedereen beweegt. KNAUS staat niet alleen voor
hoogwaardige vrijetijdsvoertuigen, maar bovenal voor het plezier van
caravaning. 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.
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MERKENWERELD KLANTENCLUB, FANSHOP & VERHUURAANBOD

KNAUS MERKENWERELD
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REISWERELD
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ONZE LEVERANCIERS
& PARTNERS

KNAUS REISWERELD
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GA-ACTUATION E.HIT GEЇNTEGREERDE ACHTERDRAGER
Elektrisch uitschuifbaar, met voldoende hoog
draagvermogen en gecombineerd met een afneembare trekhaak is de achterdrager extreem praktisch.
Met slechts een paar handelingen is de e.hit gereed

NEW

Met de producten van onze sterke en betrouwbare
partnerbedrijven wordt elke KNAUS camper nog een
klein beetje beter. Om ervoor te zorgen dat u ook
hier kunt vertrouwen op maximale kwaliteitsnormen,
werken wij uitsluitend samen met geselecteerde
e Med iKit- 0
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professionals en ontwikkelen we samen oplossingen op
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Meer in for te v ind en op pa g in a 2
maat voor onze recreatieve voertuigen en uw reisplezier. re isapot h eek is
NEW

voor de reis: met een druk op de knop schuiven twee
beweegbare armen naar buiten. Zodra de accessoirebasis met inklapbare led-achterlichten erop is
geplaatst, ontstaat een directe verbinding van de
elektra met de camper.
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FRANKANA FREIKO
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STERKE PARTNERS & FEATURES
Seizoensbanden van een hoogwaardig merk
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NEW

Ze zijn voorzien van zowel een M+S- als 3PMSF- identificatie, wat
maakt dat dit echte seizoensbanden zijn waarmee zowel in de zomer
als in de winter, bij hitte, ijs of sneeuw kan worden gereden. Dit
betekent voor u: geen extra investering voor zomer- of winterbanden
en -velgen. U hoeft dan ook geen rekening meer te houden met de
weersgerelateerde en seizoensgebonden bandenwissel.
BWT Waterfilter
Onze partner voor hygiënische voorziening van vers water. Het hoge
capaciteit filtersysteem van BWT werd speciaal ontwikkeld voor de
eisen in onze recreatieve voertuigen. Meer informatie hierover vindt
u vanaf pagina 26.
VELOCATE GPS-tracker*
Voor optimale bescherming tegen diefstal zorgt het innovatieve
GPS-plaatsbepalingsysteem van Velocate dankzij intuïtieve app-besturing met stil alarm-modus en een zelfvoorzienende gebruiksduur
van maximaal 3 maanden zonder stroomaansluiting. Meer informatie
vindt u op pagina 20.

* Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen via optionele sensoren (bv.
deur/raamcontact). Meer informatie vindt u www.velocate.com op www.knaus.com

PIONEER Headup Display
Het Headup display zorgt voor nog meer comfort en veiligheid tijdens het
rijden. Op een transparant scherm worden alle belangrijke gegevens als
navigatie en snelheid in het gezichtsveld van de bestuurder geprojecteerd.
Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 30.
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PIONEER navigatiesysteem
Het naadloos geïntegreerde navigatie- en entertainmentsysteem Pioneer
NavGate EVO kan intuïtief worden bediend. Een geïntegreerde DAB+
ontvanger zorgt voor een ruisvrije radio-ontvangst en voor uw ritten zijn
reeds 5.600 kampeerplaatsen door heel Europa opgeslagen. Inclusief 3 jaar
updates van de kaarten en ook snelle toegang tot achteruitrijcamera en
voice control per smartphone.
TEN HAAFT satellietinstallaties
Met de optionele satellietinstallaties van ten Haaft wordt televisie kijken in
de voertuigen van KNAUS nog leuker, comfortabeler en gebruiksvriendelijker. Afhankelijk van het model bieden de installaties Oyster 80 Premium
en Oyster 80 Premium heldere tv-ontvangst en technische highlights zoals
bediening per app via smartphone en nog veel meer.

FRANKANA FREIKO
Er zijn dingen die op de camping gewoon niet
mogen ontbreken. Vertrouw op de KNAUS
collectie van onze partner Frankana Freiko.
1. Gasadapterset geschikt voor alle Europese
gasflesaansluitingen | Artikelnr. 651/026

4. Voetsteun antraciet | Artikelnr. 601/143
5. Pannenset 9-delig, ø 20 cm | Artikelnr. 51 013
6. Serviesset Cosmic Blue, 9-delig | Artikelnr. 51 014
7. Mokken met oor set van 4, blauw | Artikelnr. 651/020

2. C ampingtafel afmetingen (L x B): 115 x 70 cm |
Artikelnr. 51 012

Op

3. Campingstoel antraciet | Artikelnr. 651/019

beschikbaar op

shop.knaus.com vindt u het omvangrijke assortiment

van onze fanshop. Alle info & prijzen over Frankana Freiko zijn
www.frankanafreiko.de
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Onze catalog eerde campers, CU V ‘s en
semi-geïntegr tdek ook onze speciale en
On
s!
voor caravans. ellen in de aparte broc hure
jubileummod

shop.knaus.com

Ontdek de KNAUS-veelzijdigheid op onze sociale mediasites!
Nog meer informatie over het thema KNAUS vindt u op www.knaus.com

Fouten en drukfouten zijn voorbehouden. De vermelde specificaties, maatvoering en gewichten, evenals het uiterlijk zijn geldig op het moment van het ter perse gaan
(08/2020). Veranderingen aan uitvoeringen, technische gegevens, standaardgrootte en prijs zijn voorbehouden. 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
het 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
niet standaard meegeleverd worden en/of 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 één 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.
Leest u ook kritisch de algemene toelichtingen en in het bijzonder het onderdeel over gewichten, beladingsmogelijkheden en toleranties. Het gebruik van beelden en of delen uit de
brochure en prijslijst is, zonder voorafgaande toestemming van Knaus Tabbert GmbH niet toegestaan.
Knaus Tabbert GmbH . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

Artikel nr. R08116801-NL-INT

Uw KNAUS dealer verheugt
zich op uw bezoek!

