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VELKOMMEN HOS 
AUTOCAMPERNE

Grænseløs ferieglæde på alle slags rejser. Uanset om det er en aktiv ferie med 
familien eller et hyggeligt øjeblik for to - blandt vores alsidige autocampere finder 
du det perfekte køretøj til enhver form for ferie. Uanset om de har familievenlige 
grundrids, er kompakte mirakler til opbevaring eller har et eksklusivt design, så kan 
de allesammen den samme ting: garantere maksimal ferieglæde.

Bemærk venligst, at det angivne antal senge 
kan omfatte både voksne og børne sovepladser. 
Sovepladserne har ikke de samme mål. Vi 
anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din 
KNAUS forhandler om sengemål i vognen, således 
du kan beslutte, om vognen er egnet til det antal 
personer (voksen/børn) du ønsker.

Modellerne kan være vist med ekstraudstyr, som 
kan leveres mod.

fra side 30 fra side 38 fra side 46 fra side 14 fra side 22 
SPORT SÜDWIND AZUR DESEO SPORT&FUN

Forklaring modelbetegnelse.
Tværgående seng (Q) Dinette (D) Børneværelse (K) f.eks: SÜDWIND 500 QDK.

Siddegruppe 
D Dinette 
L L-siddegruppe 
S Salon-siddegruppe
U U-siddegruppe

Seng
E Enkeltsenge 
F Fransk seng
Q Tværvendt seng 
X Queensseng

Varianter 
B Bad
K Børneværelse
P Panoramakøkken
TR Transport
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HVAD DER FORBINDER OS
OG BRINGER OS FREM TIL 
MÅLET

Med stor entusiasme sørger vi hos KNAUS siden 1960 for 
uforglemmelige ferieoplevelser. Vi vil ikke kun leve op til dine krav, 
men også overgå dem. Derfor udvikler vi kontinuerligt innovative 
teknologier for at give dig en enestående feriefornemmelse. I hvert 
af vores køretøjer sidder præcisionen af passionerede medarbejdere 
og erfaringer fra over 60 års arbejde med campingvogne. 

VI HAR MODTAGET FLERE END 
50 PRISER
KNAUS står for kvalitet. Det er ikke bare os, der 
siger det: Talrige priser bekræfter os i det, vi laver 
hver dag. Vores udmærkelser driver os til at yde vores 
bedste igen og igen. Det deler vi naturligvis meget 
gerne med vores kunder. En komplet kronik af vores 
priser kan findes på 

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/auszeichnungen

*For alle fritidskøretøjer af mærket KNAUS yder vi 10 års tæthedsgaranti på det af os fremstillede karrosseri inden for rammerne af vores 
gældende garantibetingelser fra tidspunktet for køretøjets udlevering. 

SERVICE
OS KAN MAN STOLE PÅ
Man kan stole på vores produkter og servicepartnere. I alle vores KNAUS-vogne 
er det en del af standardudstyret at nå sikkert frem til målet. Derfor giver vi 
10 års tæthedsgaranti* på alle vores produkter, og vi anvender udelukkende 
elementer af høj kvalitet, som du har glæde af i mange år. Vores kompetente 
forhandlere står gerne til rådighed med deres serviceværksteder og tilpassede 
tjenesteydelser. Derudover modtager du på alle deltagende støttepunkter af 
MAN TRUCK&BUS alle serviceydelser, reparationer, vedligeholdelse og pleje 
af din autocamper eller camper van-opbygning – helt uafhængigt af, hvilken 
undervogn du kører.

MERE INFORMATION ONLINE
haendler.knaus.com

TOPMODERNE 
PRODUKTION
På vores udviklingssted i Jandelsbrunn i Bayern 
designer vores team nye køretøjer, tester 
innovative teknologier og skaber igen og igen 
revolutionerende nyheder, som vi mener, giver nye 
impulser til campingvognsbranchen. Så snart en 
prototype lever op til vores høje krav, begynder den 
seriemæssige fremstilling. Dette sker på vores to 
topmoderne produktionsfabrikker i Mottgers i Hessen 
i Tyskland og Nagyoroszi i Ungarn. Avancerede 
produktionsanlæg gør det muligt, at vi kan reagere 
fleksibelt på nye produktionsprocesser. 

INNOVATION 
PÅ ALLE NIVEAUER 
Hos KNAUS står hjulene aldrig stille. Vi ønsker at begejstre dig igen og igen 
- uanset om det er med revolutionerende teknologier, omfangsrige ny- og 
videreudviklinger inden for letvægtsteknologi eller fleksible og bæredygtige 
løsninger. Alle resultater gør det muligt for os kontinuerligt at optimere vores 
produkter og fuldt ud udnytte deres potentiale. På den måde realiserer vi 
vores vision om at revolutionere køretøjsbranchen. Ved alle innovationer er 
vi drevet af at ville give dig den bedste ferieoplevelse.

MERE INFORMATION ONLINE
knaustabbert.de/innovation

MED LIDENSKAB 
TIL ARBEJDET
Hos os er mennesket i centrum. Derfor investerer vi kontinuerligt 
i vores medarbejdere og vores fabrikker. Vores produktionsanlæg 
er tilpasset til medarbejdernes individuelle behov. Vores team 
udmærker sig ved tillid, respekt og stærkt sammenhold. Som top-
arbejdsgiver inden for campingvognsbranchen glæder vi os altid over 
nye „feriemagere“ og uddanner inden for forskellige erhverv. 

MERE INFORMATION ONLINE
knaustabbert.de/karriere
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OVERBLIK
& HIGHLIGHTS

Lamelbund & pladelamelbund. Derfor 
installerer vi som standard lameller af høj kvalitet, 
hvor afstanden mellem lamellerne samtidig giver 
optimal stabilitet og fremragende ventilation. 
For ekstra komfort fås en pladefjederbund som 
ekstraudstyr. Dette muliggør punktelastisk 
kropstilpasning og endnu bedre støtte (på tværs 
af alle modelserier / tilvalg).

Innovativt mix af materialer.
Til vores møbler anvender vi blandt andet innovative og robuste 
letvægtsmaterialer. Kombinationen af dyvelteknikken og alu-
profiler reducerer vognens vægt, og sørger takket være den 
stabile konstruktion af letvægtsmøblerne, også for en ekstra stabil 
opbygning af vognen. Det betyder en lettere vogn og dermed større 
nyttelast! (modelafhængigt) 

FLOTTE 
MATERIALER

Faconlagner. Med vores 
skræddersyede stræklagner (tilvalg) 
er sovekomforten optimeret.

SMART TV. Du kan fortsætte med at 
streame dine yndlingsserier og film, mens 
du er på ferie. Med de valgfrie SMART TV 

inkl. HD-tuner i opholdsafdelingen har du 
en lang række muligheder.

Høj materialekvalitet er 
grundlaget for maksimal 

holdbarhed. Derfor monterer 
vi for eksempel massive 

gitterriste, ridsefaste 
vaske i rustfrit stål, ekstra 

modstandsdygtige HPL-
overflader og meget mere.

MERE END EN  
AMBIENTEBELYSNING
Over alt, hvor stemningsfyldt lys gør ferien 
skønnere, anvender vi vores integrerede, 
dæmpbare ambientelys (valgfrit). 
Mere end et ambientelys: Lyskonceptet 
med den unikke KNAUS-signatur skaber 
et eksklusivt samlet udtryk. Et særligt 
highlight er de dynamiske lyslister i AZUR 
(modelafhængigt).

Vi bygger møbler, som skaber et godt indeklima. Kravene til 
møblerne i vores campingvogne er særdeles høje. Derfor anvender 
vi materialer af høj kvalitet, robuste konstruktioner og teknologier, 
som begejstrer livet lang.

Avanceret møbeldesign. Luftcirkulation er en 
af hovedforudsætningerne for et behageligt og 
sundt indeklima.

Loftsskabe. De konstrueres særdeles stabilt og 
monteres med afstand til væggene. Resultatet: 
Luften bag skabene kan cirkulere uhindret. 
Kondensdannelse i skabene forhindres og tøjet og 
fødevarer forbliver altid behageligt tørt og friskt.

Køkkenblok. Alle møbler er ventileret således, at 
varmeanlægget kan opfylde sin optimale funktion. 
De åbne ventileringsudskæringer sørger for en 
perfekt cirkulation af den varme luft og dermed 
for dejlig varme i vognen.

Soft-Close. Lågerne med soft-close lukker stille 
og roligt og låser automatisk. I de store skuffer kan 
du takket være fuldt udtræk og soft-close nemt 
opbevare tingene. Og de lukker naturligvis også 
helt stille i (modelafhængigt).

Stabil & nøjagtig. Med kompleks 
dyvelteknologi opnår vi en meget høj 
pasnøjagtighed og en langt mere stabil 
møbelkonstruktion. Derudover bruger 
vi massive aluminiumsprofiler, som ikke 
bare gør møblerne mere stabile, men også 
mærkbart lettere. (modelafhængigt).

De 5-zonede EvoPore madrasser  
forkæler dig ikke kun med fremragende sovekom-
fort, men imponerer også med exceptionel lang 
levetid. (på tværs af modelserierne). Det valgfri 
WaterGel-indlæg giver en endnu mere eksklusiv 
sovekomfort.

Afslappet & behageligt. For at du altid kan starte 
godt på en begivenhedsrig dag sætter vi højeste 
prioritet på designet af soveområdet.
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OVERBLIK
& HIGHLIGHTS

OPTIMAL  
GASFORSYNING
Takket være den komplekse parallel-hævemekanik 
er der nem adgang til gaskassen. Gasfjederen 
hjælper også med at sikre, at låget glider forsigtigt 
opad. Med det stabile aluminiumsgulv bliver 
gaskassen til 2 x 11 kg gasflasker endnu mere robust 
og har derudover en lav lastekant. Med E.POWER-
vognene kan du undvære gasforsyningen helt og 
dermed få ekstra opbevaringsplads i front. Få mere 
at vide om vores E.POWER-modeller på side 13. 

Pynt din campingvogn med 
en COSY HOME pakke.

(Tilvalg).

OPHOLDSRUM 
VARIANTER 
Føl dig hjemme på farten. Lige netop dét er 
målet med det indvendige udstyr. Alt efter 
behov og ønsker kan du vælge mellem de 
mange muligheder til seng, bad og køkken. 
Opdag de mange varianter her. 

En vægtbesparelse på op til 50 % og 
betydeligt mere udnyttelig kapacitet: 

Litium-ion-batterierne (tilvalg) er 
perfekt til alle, som ofte holder steder 

uden adgang til strøm.

Rejseapotek MediKit. Halsbrand, hovedpine, 
allergier: alt sammen noget, som man ikke har 
brug for – og da slet ikke i ferien. For at du kan 

være forberedt bedst muligt, medfølger ved køb 
af en ny vogn et gavekort til MediKit *, som du kan 

indløse online hos vores forsendelsespartner *. 

BEHAGELIG 
SIDDEKOMFORT 
er ikke et tilvalg men tilhører standardudstyret. Uanset hvilke hyndestoffer 
og polster du vælger, kan du stole på én ting: hver KNAUS-campingvogn 
grundlæggende udstyret med optimeret siddekomfort. Derfor monterer vi 
alt efter model ergonomiske sædehynder, der støtter din ryg optimalt.

Standard stoffer er alle overbevisende med deres slidstærke stof og 
tiltalende design, der matcher den særlige møbler indretning.

ACTIVE LINE stoffer er meget lette at passe. Væsker trænger ikke længere 
straks ind, og de fleste pletter kan fjernes med en fugtig klud. Ideel til 
familier og hundeejere på grund af de fremragende plejeegenskaber.

VORES CAMPINGVOGN  
INDGANGSDØRE 
Alle KNAUS-indgangsdøre er forsynet med en 
vejrbestandig dobbelt tætning. Derudover er de udstyret 
med et automotivt lukkesystem og kan afhængigt af 
grundrids også fås i en ekstra bred udførelse.

HYGIEJNISK RENT VAND PÅ ET 
HVILKET SOM HELST REJSEMÅL
Det nye bluuwater-vandfilter fjerner næsten alle kim, bakterier 
og små partikler (99,999 %) fra ledningssystemet i alle Knaus 
Tabbert-vogne (standard). Den udskiftelige filterpatron med 
højeffektiv ultrafiltreringsmembran monteres lodret eller 
vandret mellem vandtank og ledningssystemet. Den har 
en filtreringskapacitet på op til 8000 liter – og takket være 
timestrip-indikatoren i vognen er det nemt at kontrollere 
den resterende brugstid. Udskiftning af bluuwater-patronen 
afhænger af brugen, men bør dog udskiftes senest efter seks 
måneder. Med Click-and-Ready-lynkoblingssystemet kan den 
nemt udskiftes uden at dryppe. 

FÆLGE- & 
HELÅRSDÆK
Vores 17" alufælge i eksklusivt 
KNAUS design giver et flot 
og dynamisk total billede 
(Modelafhængigt / tilvalg). 
De er saltvandbestandige og 
dermed også egnet til brug om 
vinteren.

PRAKTISK  
SERVICEBOX
Når en campingvogn byder på samme komfort som derhjemme, kræver 
det noget af forsyningsteknikken. Denne placeres ved alle KNAUS-
campingvogne, så den føres frostbeskyttet med varmesystemet. 
Serviceboksen kombinerer alle vigtige forbindelser på ét sted. Vi 
sørger også for, at disse er særligt lette at nå via klappen integreret i 
sidevæggen.

Innovativt bruseforhæng med 
luftkammer. Hvem kender det ikke - det 
våde bruseforhæng i campingvognen klæber 
sig hele tiden til kroppen. Dette forhindres 
med et integreret luftkammer, som giver det 
patenterede bruseforhæng (tilvalg) form og 
således holder det væk fra kroppen.

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/campingvogne-varianter

*Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (MediKit). MediKit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på 
www.medikit.shop. Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet.Du kan også få mere information om dit MediKit 
på www.medikit.shop.

STANDARD
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OVERBLIK
& HIGHLIGHTS

SIKKERT  
AL-KO-CHASSIS
Chassiset på vores campingvogne er altid varmgalvaniseret 
og er derfor særligt beskyttet mod korrosion. Takket være 
bærearmsaksler og olietryk-støddæmpere, er du altid sikkert 
og komfortabelt undervejs (Modelafhængigt).

STØTTEHJUL MED  
STØTTELASTINDIKATOR
Undgåelse af forkert belæsning er særdeles nemt med 
det nye støttehjul med støttelastindikator. For her får 
du direkte vist den aktuelle støttelast og kan reagere 
tilsvarende (Valgfrit).

HIGH-STRENGTH  
GFK-TAG
For maksimal haglbeskyttelse er der 
monteret High-Strength GFK-tag 
med et næsten tre gange så højt 
glasfiberindhold sammenlignet 
med standard-GFK (på tværs af 
modelserierne).

STABIL 
PRO.TEC FRAME
Pro.Tec Frame er en ekstra massiv 
alu-profilliste, som forbinder sidevæg, 
frontvæg, bagvæg og tag med hinanden. 
Den forbedrer stabiliteten og dermed også 
holdbarheden af hele vognen. Særligt plus: I 
Pro.Tec Frame er der inkorporeret et kammer 
til tætningsmassen. Rammen kan altså 
ikke længere "boble" ud og der fås et rent 
udseende (autocamper/modelafhængigt).

*For alle fritidskøretøjer af 
mærket KNAUS yder vi 10 års 
tæthedsgaranti på det af os 
fremstillede karrosseri inden for 
rammerne af vores gældende 
garantibetingelser fra tidspunktet 
for køretøjets udlevering.

Øget køresikkerhed og unik KNAUS natsignatur gen-
nem tredimensionel lysgeometri, dynamiske LED-blink-
lys og integreret fejlkontrol (modelafhængigt).

Den automotive FoldXpand bagendekonstruktion med 
integreret baglygteholder sikrer mere plads inde i vog-
nen, men med samme vognlængde. (modelafhængigt).

MARKANT, FLOT 
UDFORMNING OG  
100 % KNAUS.
De unikke bag- og sideruder 
passer perfekt til den flotte 
eksteriør-designlinje.

I tilfælde af tyveri kan GPS-trackeren hjælpe med at 
finde din vogn igen. GPS én har en levetid på op til  
3 måneder. GPS-trackeren kan derudover udvides med 
Bluetooth-sensorer (valgfrit).

BYGGET PERFEKT 
HELT FRA GRUNDEN

AKS 
SPORSTABILISATOR
Til en sikker kørsel forhindrer den 
standardmonterede AKS-sporstabilisator 
slingerbevægelser og dermed også farlige 
situationer, hvor vogntoget kommer i 
svingninger (På tværs af modelserierne).

baglygter

CATEYE evolution

GPS-Tracker

Velocate

*

Det smarte CI betjeningspanel med touchskærm er 
den nemmeste måde at styre alle vognens funktioner 
centralt. Det kan styres intuitivt via skærmen 
(modelafhængigt/tilvalg).

Betjeningspanel

SMART CI

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/campingvogne-konstruktion

*
FoldXpand bagendekonstruktion

Revolutionær
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SELVBÆRENDE  
RAMME
En ægte innovation! Den selvbærende 
FibreFrame revolutionerer udformningen 
af vognen indvendigt og variationerne af 
vores grundrids. Kunststofelementer, der 
klæbes sammen til en stabil FibreFrame, 
bærer hele opbygningen – og giver 
mulighed for fleksibel placering af møbler og 
opbevaringselementer. Rammen har evnen 
til at lade små ridser og skader på overfladen 
(uden materialefjernelse) forsvinde. På 
grund af solindstrålingen udvider materialet 
sig og vender tilbage til sin oprindelige form. 

Gasfri drift. Slut med at slæbe 
på tunge gasflasker. Slut med 
at tjekke, om der stadig er gas i 
flaskerne. Vores E.POWER-
vogne er fuldt elektriske og er 
dermed både mere sikre og 
lettere.

AUTARK UNDERVEJS  
MED E.POWER & EINHELL 
Du nyder maksimal frihed med tilvalg af Einhell 
ONE NIGHT STAND system bestående af batteri-
dockingstation „Caravan Charger“ og højeffektivt, 
udskifteligt genopladeligt batteri „Power X-Change“. 
6Ah Power X-Change-batteripakken med meget 
effektive li-ion-celler forsyner elapparaterne (12 V) 
uafhængigt af strømmen på pladsen.

  2 i 1: Den effektive „Caravan Charger“ er både 
strømgiver og batterilader

  Active Battery Management System for højeste 
sikkerhed, ydelse, udholdenhed og lang levetid. *

  1 Autark om natten: Med dette system drives lys, 
vandpumpe og kompressorkøleskab **

INNOVATION 
PÅ ALLE  
NIVEAUER

Gode idéer opstår altid der, hvor 
knowhow møder lidenskab. Det er 
vores krav, at vi ved hjælp af de nyeste 
teknologier og smarte innovationer 
kan gøre din ferie endnu bedre. Med 
vogne, som allerede i dag er bygget til 
morgendagens frihed.

ER DU 
E-CAMPIST?

Smart energistyring sørger 
for, at elapparaterne styres, 
prioriteres og slås til og fra efter 
behov og efter den tilgængelige 
strøm. Fuldkommen intuitiv og uden 
flyvende sikring! Alt hvad du skal gøre er at 
indstille sikringen til de ampere, der forefindes på 
campingpladsen.

MODERNE 
INTERIØR-
DESIGN
Revolutionære 
teknologier er 
grundlaget for et helt 
nyt designkoncept. 
Dermed kan møblerne 
takket være FibreFrame 
og ultralydsteknologi 
placeres frit og uden 
fastskruning. Resultatet 
er innovative grundrids, 
smarte løsninger og et 
moderne, åbent interiør 
med ægte feel-good-
følelse.

INNOVATIVT 
DYONIC CHASSIS
Bedste dynamik + innovativ Bionic = Dyonic. 
Dyonic-chassiset er udviklet til at skabe det 
bedste grundlag for vores campingvogne. 
Det har betydet et chassis, der er meget let, 
har lang levetid og tåler belastning.

Fuldt udstyret køkken. Her 
finder du kompressorkøleskab og 
induktionskogeplade, hvis du ikke ønsker at 
grille udenfor.

Behageligt klima. Et energieffektivt 
klimatiseringsapparat med 

varmepumpeteknologi (standard) sørger 
kold eller varm luft med et enkelt tryk på en 

knap.

Med vores E.POWER modeller med komplet gas fri opbygning 
camperer du hurtigere, mere sikkert og mere behageligt. 
Dermed bytter du det ubenyttede, vinterduelige udstyr i 
almindelige campingvogne med mere opbevaringsplads og 
flere lastemuligheder, moderne elapparater, nem betjening, 
øget sikkerhed og mindre vedligeholdelse!

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/e-power

* Vær opmærksom på, at den mulige brugstid for et genopladeligt batteri afhænger af forskellige faktorer, som f.eks. antal og strømforbruget af tilsluttede brugere,  
batteriets alder, og vil blive begrænset af disse. Der kan derfor ikke garanteres en mindste brugstid pr. ladecyklus. 

** For endnu større uafhængighed og længere standtider finder du passende valgmuligheder i vores aktuelle prisliste og på configurator.knaus.com

INNOVATION
& UDVIKLING

Hvis du kan sige ja til disse spørgsmål, 
så er vores E.POWER teknologi et 
godt alternativ til dig. 

  Du rejser helst i sommerhalvåret, fra påske til 
oktober?

  Du ønsker nem og intuitiv betjening?

  Du vil ikke undvære et klimaanlæg i din  
campingvogn?

  Du er helt sikkert ikke typen, der camperer om  
vinteren?
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DESEO
DEN FLEKSIBLE

1.500-2.000 kg 
Teknisk tilladt totalvægt 2-4 Sovepladser 1 Grundrids

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/deseo
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DESEO

230 cm

258 cm

599 cm

GRUNDRIDS
OG FAKTA

Med DESEO kan du i en håndevending omdanne vognen fra 
transportmiddel til bolig. Den unikke konstruktion giver en fleksibel 
udnyttelse af vognen, så det er nemt at transportere to motorcykler. 
Når du ankommer til rejsemålet, byder DESEO på maksimal 
boligkomfort og en behagelig følelse af plads.

VARIABEL RUMOPDELING & 
MAKSIMAL FLEKSIBILITET

HELE  
VERDEN I ÉT 
GRUNDRIDS

DESEO 400 TR. Vælger du transport-pluspakken 
medfølger en opkørselsrampe, to stabile 
motorcykelholdere og 10 fastsurringsøjer 
For at kunne transportere det hele sikkert, er 
en opvejning til et 2000 kg chassis også en 
del af pakken. Til opholdsrummet indeholder 
transportvarianten en særlig pladsbesparende 
bænk og hejsesengen som tilvalg.

DESEO 400 TR. For alle, som kun ønsker at medtage en motorcykel og ikke 
vil give afkald på den bekvemme sovesofa, er det også muligt at udvide 
standardudførelserne med en motorcykelholder. Særligt praktisk: Det variable bord 
kan også benyttes udendørs takket være den lette og modstandsdygtige aluramme.

DESEO 400 TR. Den 160 x 180 cm brede bagklap og 
den stabile rampe, der er sikret, med en lås, mens du 
kører og gør lastningen let. Som tilvalg kan du også få 
en anden læserampe.

Højdepunkter
  Perfekt balance mellem opbevaringsplads og soveafdeling

  Fleksibel rumopdeling

  Op til 4 sovepladser

400 TR

  Kompakt køkken
  2-4 Sovepladser
  Sovesofa

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/dk
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DESEO

DESEO 400 TR. Rummeligt 
klædeskab. Med masser af plads 
til flere ugers vidunderlig ferie. 

DESEO 400 TR. Nedsænkeligt 
LED-TV. For at undgå, at 

tv’et bliver beskadiget under 
kørslen og optager så lidt plads 

som muligt, forsvinder TV ét 
elegant ned i siden.

DESEO 400 TR. Stor klap for forfriskende 
luft om sommeren. Hele dagen undervejs 
og stadig ikke set nok. Når bagklappen er 
åbnet, kan du sidde afslappet og nyde din 
aftensmad og samtidig føles det som om, 
du sidder udenfor.

DESEO 400 TR. Madlavning til to. Dertil er de 2 
kogeblus optimale, da de er placeret således, at 
pladsen udnyttes ideelt og byder på nok plads til 
tilberedningen af yndlingsretter. 

DESEO 400 TR.  
I køkkenet er der masser 

af små hjælpere, som 
f.eks. den innovative 

organisationsboks. Det 
holder tingene sorterede 

og sikrer, at alt forbliver 
på plads under rejsen.

DESEO 400 TR. Smart integreret. Det rummelige 
køleskab er integreret i køkkenblokken og holder 
alle madvarer friske.

Lige fra det fuldt udstyrede køkken til badeværelset til 
den fleksibelt anvendelige sovesofa: Her er der tænkt på 
alt. Og takket være den store bagklap kan du medbringe 
alt det, som du har brug for på ferien. Uanset, om det er 
motorcyklen eller surfbrættet.

KOMPAKT RUM  
FULDT UDSTYRET

kompakt køkken

Pladsbesparende

LOUNGEVARIANTER
Sovesofa   400 TR

KØKKENVARIANTER
Kompakt køkken   400 TR

sovesofa

Sammenklappelig

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/deseo
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DESEO

DESEO 400 TR. Igen sådan en praktisk detaljer, 
der sikrer, at alt er altid velorganiseret i en DESEO. 
I rummet ved siden af toilettet kan du opbevare 
vasketøj eller friske håndklæder optimalt og have 
mere plads i garderobeskabet.

DESEO 400 TR. Med den bruseopbygning (tilvalg) 
får du udover et udtrækkelige brusehoved inkl. 
holder også det patenterede KNAUS badeforhæng. 
Takket være skinnen i loftet er det nemt at trække 
badeforhænget frem og tilbage. Et integreret 
luftkammer gør forhænget næsten til en brusekabine 
og holder det således væk fra kroppen.

Med den åbne bagklap ligger du nærmest midt i naturen - ganske enkelt 
fantastisk! Og om morgenen kan du nyde et forfriskende brusebad på dit 
eget badeværelse. Takket være multifunktionaliteten byder DESEO på en 
omfattende pakke muligheder.

FRA FANTASTISK  
TIL FORFRISKENDE

SENGVARIANTER
2-4 Sovepladser  400 TR 

BADVARIANTER
Bad i front  400 TR

DESEO 400 TR. Bænken kan med få trin omdannes 
til en hyggelig dobbeltseng. 

DESEO 400 TR. Hæveseng (tilvalg). I løbet af dagen, 
når hævesengen ikke er nødvendig, kan den let 
hæves op under loftet. Om natten tilbyder den 
den højeste sovekomfort takket være høj kvalitets 
EvoPore HRC madrasser.

DESEO 400 TR. Det rummelige badeværelse i fronten før sig bemærket 
med detaljer, som den foldbare bøjlestang, adskillige opbevaringsrum, en 
forlænget håndvask og et bænktoilet, der er nemt at rengøre.

bad i front

Praktisk

sovesofa

Sammenklappelig

DESEO 400 TR. 
Både en bekvem 
sofa og en hyggelig 
seng: Takket være 
den gennemtænkte 
konstruktion bliver 
den praktiske sovesofa 
omdannet til en seng i 
en håndevending.

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/deseo
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SPORT&FUN
DEN PRAKTISKE

1.300-1.700 kg 
Teknisk tilladt totalvægt 2-4 Sovepladser 1 Grundrids

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/sportfun

FÅS OGSÅ SOM 
SPECIALMODEL

   

Du finder alle oplysninger i den separate 
brochure og online på 

 knaus.com/sportfun-black-selection
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232 cm

257 cm

625 cm

SPORT&FUNGRUNDRIDS
OG FAKTA

480 QL

  Langsgående køkken
  4 Sovepladser
  Tværvendt seng

For dem, som slet ikke kan få opbevaringsplads 
nok, så er SPORT&FUN førstevalget. I den store 
garage i front kan der placeres masser af bagage 
på en overskuelig måde. Særligt personer, 
der sætter pris på aktiv ferie, glæder sig over 
tagrælingen og -stigen. Her kan der sikkert og 
bekvemt opbevares sports- og fritidsudstyr, der 
fylder meget.

CAMPING OPSKRIFTEN  
PÅ EN AKTIV FERIE

STORT OPBEVARINGSRUM 
MAKSIMAL FORNØJELSE

SPORT&FUN 480 QL. For at du kan 
sikre din last optimalt, og der ikke er fare 
for at snuble, hvis der ikke er nogen last, 
der skal sikres.SPORT&FUN 480 QL. Maksimal 

opbevaringsplads, perfekt last- og 
vægtfordeling i hele vognens bredde 

samt praktisk adgang takket være 
opklappelig og højdejusterbar seng. Og 

naturligvis lover den gennemtænkte 
grundridsudformning ved korrekt lastning 

også den bedste køreadfærd.

Højdepunkter
  Op til 4 sovepladser

  Motorcykelholder (tilvalg)

  Stor bagklap

Takket være optionale motorcykelholdere er dette den 
perfekte kombination af transport- og opholdsrum.

SPORT&FUN 480 QL. Kombineret med 
strategisk placerede fastsurringsmuligheder 
står din motorcykel sikkert i motor-
cykelholderen (tilvalg) under kørslen. 
For hurtig lastning fås en integreret 
opkørselsrampe som tilvalg. For hurtig 
lastning fås en integreret opkørselsrampe 
som tilvalg.

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com

SPORT&FUN 480 QL. Vinyl-
gulvbelægningen af høj kvalitet kan klare 
det meste og ser stadig godt ud efter flere år.



 

26 27

SPORT&FUN 480 QL. Den praktiske, firkantede 
skammel har en fast plads under køleskabet og kan 
bruges, når der er behov for en ekstra siddeplads, og 
samtidig kan der opbevares ting i skamlen.

SPORT&FUN 480 QL. Nem opladning. Lige 
præcis der, hvor du har brug for det: 230 V 
stikdåse og USB-tilslutning. I den integrerede 
hylde er der plads til fjernbetjening og briller.

SPORT&FUN 480 QL. Individuelt designet interiør, gulv i yacht-look og 
praktisk udstyr gør campingvognen til en feriefølgesvend med stil.

SPORT&FUN 480 QL. 
Kvalitetsgasblus. Lav 

espresso, kog pasta 
og tilbered sovsen 

samtidigt – den stabile 
støbejernsrist sørger for 

stabilitet.

SPORT&FUN 480 QL. Det store køleskab 
leveres som standard med fryser og 
automatisk energivalg (AES-funktion) til 
dine madvarer.

SPORT&FUN 480 QL. Det langsgående køkken ser ikke bare godt 
ud, det har også masser af opbevaringsplads. Den robuste HPL-

arbejdsflade er let at holde ren og er ufølsom over for ridser.

Vandre i bjergene eller surfe på standen. Med SPORT&FUN 
er du sikret sjove oplevelser overalt. Og efter en oplevelsesrig 
dag, kan du se frem til en afslappende aften.

BO &  
NYD

LOUNGEVARIANTER
L-formet bænk  480 QL

KØKKENVARIANTER 
Langsgående køkken   480 QL

 L-formet bænk

Komfortabel

SPORT&FUN

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/sportfun
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SPORT & FUN 480 QL. Pladsbesparende 
hjørnevaskbord, rummelig spejlskab, drejbart toilet: 
Dette badeværelse er et ægte pladsmirakel.

SPORT & FUN 480 QL. Meget plads til 
en afslappende ferie. Her udnyttes hver 
vinkel og hvert hjørne.

Sov uforstyrret og vågn op frisk og udhvilet næste dag - takket være 
den perfekt integrerede tværvendte seng. Direkte fra sengen og ind på 
badeværelset og start dagen med et frisk brusebad. Ganske enkelt skønt!

FULD FERIEGLÆDE  
HVER DAG

tværvendt seng

Hyggelig

SENGVARIANTER
2-4 Sovepladser  480 QL

BADVARIANTER
Kompakt bad  480 QLSPORT&FUN 480 QL. Alternativt kan du også vælge en højdeindstillelig seng med en 

praktisk justeringsmekanisme. Ved fuld udnyttelse af frontgaragen kan sengen også 
bruges som soveplads i den hævede position.

SPORT&FUN 480 QL. Loungesofaen kan 
takket være de præcise standardhynder 
nemt omdannes til en behagelig 
dobbeltseng.

kompakt bad

Multifunktionelt

SPORT & FUN 480 QL. 
Badeværelset kan 

nemt udvides med et 
brusebad (valgfrit). 

Også inkluderet i 
bruseopbygningen: et 

højkvalitets brusehoved 
inkl. holder ved siden 
af døren – lige inden 

for rækkevidde i 
brusekarret.

SPORT&FUN 480 QL. Med gasfjedrene kan du nemt hæve den 
tværvendte seng og derved let få adgang til det underliggende 
opbevaringsrum.

SPORT&FUN

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/sportfun
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SPORT
DEN ALSIDIGE

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/sport 

OGSÅ TILGÆNGELIGT  
SOM SPECIALMODEL

  

�Du�kan�finde�alle�oplysninger�i�en�
separat�brochure�og�online 

 knaus.com/sport-epower-selection

1.100-2.000 kg 
Teknisk tilladt totalvægt 3-6 Sovepladser 15 Grundrids
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SPORT

232 - 250 cm

257 cm

605 - 865 cm

GRUNDRIDS
OG FAKTA
GRUNDRIDS
OG FAKTA

Uanset om du er en naturelsker, der rejser alene, et 
udforskende par eller en stor familie: SPORT tilbyder 
et stort udvalg af indretninger og et unikt pris-
ydelsesforhold, der giver alle mulighed for at opfylde 
deres feriedrømme. Der er naturligvis også den højeste 
grad af komfort og praktiske detaljer.

Højdepunkter
  Masser�af�værdi�for�pengene

  Mange�senge-,�bad-�og�køkkenvarianter

  Stort�udvalg�af�grundrids�og�op� 
til�6�sovepladser

650 UFK  

  Langsgående køkken
  5-6 Sovepladser
  Fransk seng, Etageseng

650 FDK  

  Langsgående køkken
  4-6 Sovepladser
   Fransk seng, Etageseng

580 QS  

   Langsgående køkken
  4-6 Sovepladser
  Tværvendt seng, Etageseng

540 UE  

  Kompakt køkken
  4 Sovepladser
  Enkeltsenge

540 FDK

  Langsgående køkken
  4-6 Sovepladser
  Fransk seng, Etageseng

500 UF  

  Kompakt køkken
  4 Sovepladser
  Fransk seng

500 QDK  

  Langsgående køkken
  4-6 Sovepladser
  Tværvendt seng, Etageseng

500 KD  

  Langsgående køkken
  4-6 Sovepladser
  Tværvendt seng, Etageseng

500 FU  

  Kompakt køkken
  4 Sovepladser
  Fransk seng

500 EU  

  Kompakt køkken
  4 Sovepladser
  Enkeltsenge

460 EU  

  Kompakt køkken
  3 Sovepladser
  Enkeltsenge

450 FU  

  Kompakt køkken
  4 Sovepladser
  Fransk seng

420 QD  

  Kompakt køkken
  3 Sovepladser
  Tværvendt seng

400 QD  

   Kompakt køkken
  3 Sovepladser
  Tværvendt seng

400 LK  

  Kompakt køkken
  4-5 Sovepladser
  Klapkøje

KÆMPE
VARIATION

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com
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SPORT

SPORT 420 QD. Mørkt�træmønster�virker�i�
kombination�med�lyse�loftskabe�højst�elegant.

SPORT 450 FU. Afhængigt�af�grundrids�er�der�her�
plads�til�et�stort�spejl,�tøjkroge�og�ekstra�hylder�
og�opbevaringsplads.�Og�hvis�du�også�ønsker�det�
24“�SMART-TV�er�der�plads�til�det�også.

SPORT 540 FDK.�Det�rumlige�
interiør�byder�på�den�perfekte�
plads�til�en�hyggelig�spilleaften�
med�familien.�Det�moderne�
design�med�lyse�faraver�skaber�
en�behagelig�atmosfære.

SPORT 540 FDK. Pladsen�i�det�langsgående�
køkken�er�ideelt�til�alle�mesterkokke.�

Bagvægsbeklædningen�beskytter�mod�
madstænk�og�er�nem�at�rengøre.�Så�bliver�

det�endda�sjovt�at�rydde�op.

SPORT 540 FDK. Skuffer�med�fuldt�
udtræk.�De�kører�så�langt�ud,�så�det�er�
let�at�komme�til�selv�de�inderste�ting.

Moderne interiørdesign og en hyggelig spiseplads med 
god benplads indbyder til fælles hygge og afslapning.

PLADS TIL 
FÆLLES HYGGE

langsgående køkken

Stort

Dinette

Hyggelig

 U-siddegruppe

Kæmpestor

LOUNGEVARIANTER
Dinette  400�QD,�420�QD,�460�EU,� 
� 500�KD,�500�QDK,�540�FDK,� 
 650 FDK
Dinette & halvdinette  400 LK
U-siddegruppe  �450�FU,�500�UF,�500�EU,� 

500�FU,�540�UE
Salon-siddegruppe 580 QS
U-siddegruppe &  650�UFK 
halvdinette 

KØKKENVARIANTER
Kompakt køkken  �400�LK,�400�QD,�420�QD,� 

450�FU,�460�EU,�500�UF,� 
500�EU,�500�FU,�540�UE

Langsgående køkken   500�KD,�500�QDK,�540�FDK,� 
580�QS,�650�FDK,�650�UFK

salon-siddegruppe

Bekvem
MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/sport 

SPORT 540 FDK.  
Rejse-�eller�
fastliggertypen?�AES-
funktionen�giver�ved�
absorberingskøleskabet�
mulighed�for�at�køre�
på�gas�over�en�længere�
periode,�uden�ladestrøm.

kompakt køkken

Pladsbesparende
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SPORT

SPORT 540 FDK.�Takket�være�det�
tilstødende�badeværelse�ved�grundrids�
med�fransk�seng�udnyttes�opholdsrummet�
perfekt�til�den�sidste�vinkel.

SPORT 400 LK. 
Det�perfekt�integrerede�
vaskebord�med�
forlænget�bord.�Med�
bruseopbygning�som�
tilvalg�forvandler�
badeværelset�sig�
på�et�øjeblik�til�en�
brusekabine.

SPORT gør sig bemærket med masser 
af opbevaringsplads og med op til 
6 sovepladser med en køjeseng og 
ombyggelig siddegruppe. Dermed har alle 
sin egen seng, og i badeværelset er der 
god plads til håndklæder, shampoo mm.

HVER I SIN SENG  
& ET BAD 
TIL ALLE

SPORT 540 FDK. I�det�store�underskab�er�der�ekstra�
meget�opbevaringsplads�og�herover�finder�du�et�stort�
spejl,�som�hele�familien�kan�have�glæde�af�-�perfekt�til�
at�starte�dagen�med�et�stort�smil..

SPORT 500 KD. I 
disse�grundrids�er�
badeværelset�meget�
rummeligt�og�har�
separat�bruserum.

etageseng

Familievenlig

fixbad

Stort

hjørnebad

Pladsbesparende

langsgående bad

Rummeligt

komfortbad

Gennemtænkt

SENGEVARIANTER
3 Sovepladser � �400�QD,�420�QD
4 Sovepladser� �450�FU,�460�EU,�500�EU, 

500�FU,�500�UF,�540�UE
4-5 Sovepladser  400 LK
4-6 Sovepladser  500�KD,�500�QDK,�540�FDK,� 

580�QS,�650�FDK
5-6 Sovepladser� �650�UFK

BADVARIANTER
Hjørnebad 400 QD
Komfortbad �400�LK,�420�QD,�460�EU,�

500�EU,�500�QDK,�540�UE,�
650�UFK

Langsgående � 450�FU,�500�FU,�500�UF,� 
bad� 540�FDK,�650�FDK
Fixbad 500�KD,�580�QS

fransk seng

Komfortabel

tværvendt seng

Hyggelig

SPORT 540 FDK. Følelsen�af�et�træhus�fra�2.�etage.�
En�god�følelse�for�alle�forældre�takket�være�en�
sengehest�og�en�fast�monteret�stige.

SPORT 540 FDK. I�det�store�klædeskab�
ved�siden�af�køjesengen�har�Lotte�plads�

til�hele�sin�feriegarderobe.

enkeltsenge

Store

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/sport 
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SÜDWIND
CAMPINGVOGNS-IKONET

1.300-2.500 kg 
Teknisk tilladt totalvægt

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/suedwind 3-6 Sovepladser 16 Grundrids

FÅS OGSÅ SOM 
SPECIALMODEL 

  

Alle Informationer findes i en separat  
brochure og online på 

 knaus.com/60years-sondermodelle
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SÜDWIND

257 cm

232-250 cm

647-865 cm

CAMPINGVOGNIKONER
DER BEGEJSTRER

500 QDK  

   Langsgående køkken
  5-6 Sovepladser
  Tværvendt seng, Køjeseng

En af de første campingvognmodeller og stadig 
en ægte succeshistorie: SÜDWIND har i næsten 
60 år begejstret med altid nyt udstyr, innovative 
teknologier og design-highlights. 

540 UE

   Langsgående køkken
  3 Sovepladser
  Enkeltsenge

540 FDK

  Langsgående køkken
  5-6 Sovepladser
   Fransk seng, Køjeseng

550 FSK

  Langsgående køkken
   5-6 Sovepladser
  Fransk seng, Køjeseng

650 FSK

  Langsgående køkken
  5-6 Sovepladser
  Fransk seng, Køjeseng

580 QS  

   Langsgående køkken
  5-6 Sovepladser
  Tværvendt seng, Køjeseng

650 PXB

  Panormac køkken
  3 Sovepladser
  Queensseng

650 PEB

  Panormac køkken
  3 Sovepladser
  Enkeltsenge

650 UX

  Vinkel køkken
  4 Sovepladser
  Queensseng

Højdepunkter
 3 Grundrids uden gas i serie

 Lyst og moderne interiør

 En absolut bestseller i årevis

450 FU  

   Kompakt køkken
  4 Sovepladser
  Fransk seng

460 EU  

  Kompakt køkken
  4 Sovepladser
   Enkeltsenge

500 EU  

  Kompakt køkken
  4 Sovepladser
  Enkeltsenge

500 FU  

   Langsgående køkken
  4 Sovepladser
  Fransk seng

500 PF

  Panormac køkken
  3 Sovepladser
  Fransk seng

500 UF  

   Langsgående køkken
  4 Sovepladser
  Fransk seng

420 QD  

  Kompakt køkken
  3 Sovepladser
  Tværvendt seng

som standard udstyret med den gasfri E.POWER-pakke.
Flere informationer på side 13.

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com

GRUNDRIDS
OG FAKTA
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SÜDWIND

SÜDWIND 650 PXB. Så behagelig kan en 
siddegruppe være: Nyd mere plads til dine 
ben, og læn dig komfortabelt tilbage. 

SÜDWIND 540 UE. Panoramataget har en 
storslået udsigt i opholdsområdet. Perfekt 
ferie i enhver vejr.

SÜDWIND 580 QS. Den store 
dinette har rigeligt plads til 
hele familien. Det lyse, varme 
ambiente og de mange vinduer 
giver en behagelig følelse.

SÜDWIND 650 FSK. I det langsgående 
køkken indbygges det store køleskab, der 
kan åbnes fra begge sider, separat ved siden 
af køkkenelementerne. Du kan bage dine 
rundstykker op i den valgfri ovn (tilvalg).

SÜDWIND 460 EU.  
Lige fra det 

integrerede køleskab 
i køkkenblokken 

over masser af 
opbevaringsplads til 

gasblusset: Her findes 
det hele og placeret på 

en effektiv måde.

SÜDWIND 650 PXB. I panoramakøkkenet udnyttes hele vognens 
bredde, så der opnås maksimal opbevaringsplads og arbejdsflade. 
Med det store vindue skabes en unik følelse af plads.

Mens der laves lækker mad i det veludstyrede køkken, 
inviterer de lyse møbler og en hyggelig siddegruppe til at 
slappe af. I de praktiske overskabe er bøger, brætspil eller 
tøj altid ved hånden.

LAV MAD 
OG OPHOLD DIG 
I ET MODERNE MILJØ

Vinkel køkken

Rumligt

Panoramakøkken

Enestående

Kompakt køkken

Pladsbesparende

Langsgående køkken

Stort 

U-siddegruppe

Kæmpestor

Salon-siddegruppe

Bekvem

LOUNGEVARIANTEN
Dinette  420 QD, 460 EU, 500 QDK
U-siddegruppe   450 FU, 500 EU, 500 FU, 500 UF, 

540 UE, 650 UX, 650 PXB, 650 PEB
Salon-siddegruppe 500 PF, 550 FSK, 580 QS, 650 FSK

KØKKENVARIANTER
Kompakt køkken   420 QD, 450 FU, 460 EU, 500 EU
Vinkel køkken  650 UX
Langsgående   500 FU, 500 UF, 500 QDK, 540 UE,
køkken  540 FDK, 550 FSK, 580 QS, 650 FSK
Panorama køkken  500 PF, 650 PXB, 650 PEB

dinette

Hyggelig

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/suedwind
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SÜDWIND

SÜDWIND 540 UE. Meget praktisk takket 
være et perfekt integrereret vaskebord med 
forlænget afsætningsplads og bænktoilet.

SÜDWIND 650 PXB. Den eksklusive queensseng er bekvem og meget nem at komme til fra 
begge sider. Vægbeklædningen i læderlook sørger for en mærkbar førsteklasses atmosfære.

I SÜDWIND kan du vælge blandt 
mange senge- og badvarianter. 
Derved er komfort og funktionelle 
løsninger altid i fokus.

FRISK OG 
UDHVILET 
HVER DAG

SÜDWIND 500 FU. En ægte klassiker, som 
er pladsbesparende i grundridset. Den 
pladsbesparende placering af bad og seng 
ved siden af hinanden giver ekstra plads i 
opholdsrummet.

SÜDWIND 580 QS. Her har du særdeles stor 
bevægelsesfrihed, et stort badeværelsesbord og 
en separat brusekabine. 

SÜDWIND 580 QS. Sengene er placeret 
således, at de fungerer som små oaser, man 
kan trække sig tilbage til. Her har hvert barn 
sit eget område, og alligevel er de sammen 
allesammen.

SENGEVARIANTER
3 Sovepladser   420 QD, 500 PF, 540 UE,  

650 PXB, 650 PEB
4 Sovepladser 450 FU, 460 EU, 500 EU, 500 FU, 
 500 UF, 650 UX
5-6 Sovepladser 500 QDK, 540 FDK, 550 FSK,  
 580 QS, 650 FSK

BADVARIANTER
Komfortbad 420 QD, 460 EU, 500 EU,
  540 UE, 650 UX
Langsgående bad  450 FU, 500 FU, 500 UF, 500 PF,  
 540 FDK, 550 FSK, 650 FSK
Fixbad  500 QDK, 580 QS
Badeværelse  650 PXB, 650 PEB

SÜDWIND 540 UE. Træk rullelamelbunden 
(tilvalg) ud, sæt hynderne i og så er der 
allerede en komfortabel dobbeltseng.

Queensseng

Eksklusiv

badeværelse

Eksklusivt

Fixbad 

Store

Langsgående bad

Rummeligt

Tværvendt seng

Hyggelig

Fransk seng

Komfortabel

Enkeltsenge

Store

Etageseng

Familievenlig

komfortbad

Gennemtænkt

SÜDWIND 650 PXB. Endebadeværelset 
giver optimal plads effektivitet ved brug af 
hele indvendig bredde. Dette skaber plads 
til en separat, rummelig brusekabine.

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/suedwind
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AZUR
DEN TIDSLØSE

1.500-2.000 kg 
Teknisk tilladt totalvægt

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/azur 4-6 Sovepladser 4 Grundrids

NEW
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AZUR

698-758 cm

272 cm

231 cm

GRUNDRIDS
OG FAKTA

GRÆNSELØS
KOMFORT
En drømmebolig på hjul. AZUR gør indtryk med 
skrå møbler i interiøret og har fokus på komfort. 
Vognen imponerer både indvendigt og udvendigt 
med en unik, dynamisk lyssignatur. Materialer 
af høj kvalitet og gennemtænkte, funktionelle 
løsninger gør campingvognen i cooconing-stil til 
et sted, hvor man føler sig godt tilpas.

Højdepunkter
  Dynamisk LED-ambientelys

  FoldXpand i front og i bag

  Selvhelende FibreFrame

500 FU  

  Langsgående køkken
  4 Sovepladser
  Fransk seng

500 EU  

  Langsgående køkken
  4 Sovepladser
  Enkeltsenge

460 EU  

  Kompakt køkken
  4 Sovepladser
  Enkeltsenge

540 UE  

  Langsgående køkken
  5-6 Sovepladser
  Enkeltsenge

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/dk
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AZUR

AZUR 500 FU. I Smart Wall’en er 
opbevaringspladsen flot integreret i væggen, 
og bag hynderne gemmer der sig endnu mere 
opbevaringsplads. Lågen fungerer som ekstra 
hylde og takket være den integrerede stikdåse 
kan du for eksempel stille en kaffemaskine her.

AZUR 500 FU. Under glasafskærmningen med soft-
close-funktion befinder der sig gasblus med rist. Her 
står espressokande, gryder og pander sikkert.

AZUR 500 FU. Vi spiser som bekendt med øjnene - og 
især i AZUR: Det minimalistiske designkøkken er ikke  
kun et kulinarisk højdepunkt, men er også yderst 
funktionelt takket være ambientebelysningen i  
skufferne, den elegante bordplade og et flot  
køleskab med dobbelthængsel.

AZUR 500 FU. De 
store skuffer med fuldt 
udtræk sørger ikke bare 
for orden, men er også 
meget nemme at holde 
orden i.

AZUR 500 FU. Et blikfang med en generøs 
følelse af plads: Interiøret viser sig fra sin bedste 
side i LED-ambientebelysning med dynamisk 
lyssignatur. Takket være den skrånende 
møbelkonstruktion strækker den åbne synsakse 
sig imponerende gennem rummet.

AZUR 500 FU. Cocooning-design for maksimalt velbefindende. Simpelthen hyggeligt:   Takket 
være SmartWall med stofbeklædning, elegante overflader og dynamisk LED-ambientebelysning 
føler du dig straks hjemme i den komfortable U-formede siddegruppe.

Det rumlige opholdsrum er et visuelt highlight takket være 
de åbne blikakser, det stilfulde cocooning-design og det 
unikke lyskoncept. 

BOLIG MED  
FEEL-GOOD-FØLELSE

kompakt køkken

Pladsbesparende

LOUNGEVARIANTER
U-siddegruppe   460 EU, 500 FU,  

500 EU, 540 UE

KØKKENVARIANTER
Kompakt køkken 460 EU
Langsgående køkken    500 FU, 500 EU, 540 UE

U-siddegruppe

Kæmpestor

AZUR 500 FU. Der er 
ikke opbevaringsskabe 
hele vejen rundt i AZUR -  
men du kommer 
ikke til at undvære 
opbevaringsplads.

MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/azur

langsgående køkken

Stort
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AZUR

Cocooning-designet føres videre i soveafdelingen. Indirekte lys og 
stofbeklædte vægge sikrer også her en behagelig atmosfære. Badeværelset 
overbeviser med et moderne vaskebord og masser af opbevaringsplads.

SOM VÆKKET  
AF ET KYS

fransk seng

Komfortabel 

SENGEVARIANTER
4 Sovepladser 460 EU, 500 FU, 500 EU
5-6 Sovepladser 540 UE

BADVARIANTER
Komfortbad 460 EU. 500 EU, 540 UE
Langsgående bad  500 FU

langsgående bad

Rummeligt

enkeltsenge

Store

AZUR 500 FU. I de skjulte hylder er der 
god plads til yndlingsbøgerne, tidsskrifter 
eller tøj.

AZUR 500 FU. I den franske seng er der god plads til at strække sig helt ud. 
Ved sengens sokkel er det et stemningsfyldt ambientebelysning, og under 
sengen er der ekstra opbevaringsplads.

AZUR 500 FU. 2 bliver til 4: Den rummelige 
U-formede siddegruppe i bag kan nemt 
omdannes til en behagelig liggeflade på 
ingen tid. På den måde fås to separate 
sovepladser til op til 4 personer i AZUR.

AZUR 500 FU. Vasken, de store 
afsætningsflader og det brede spejl med 
stemningsfyldt ambientebelysning - det 
langsgående bad i AZUR imponerer 
med moderne design og rigelig 
opbevaringsplads.

AZUR 500 FU. Bag toilettet, der er nemt 
at rengøre, befinder der sig yderligere 
opbevaringsmuligheder. Her kan der opbevares 
hårshampoo,. bodyshampoo og håndklæder.

AZUR 500 FU. Et toiletrum med merværdi.
I det separate toiletrum er der endnu mere 
opbevaringsplads. Takket være den integrerede 
klædestang og med tilvalg af bruserudbygning 
kan rummet bruges meget fleksibelt.

komfortbad

Gennemtænkt
MERE INFORMATION ONLINE
knaus.com/azur
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DET ER FRIHED, 
SOM BEVÆGER
KNAUS står ikke kun for fritidskøretøjer af høj kvalitet, men frem for alt også 
for glæden ved camping. Dyk ned i vores unikke verden af mærker og opdag 
vores alsidige tilbud, som gør den skønneste tid på året endnu bedre. Nyd 
godt af vores tilbud som mein.KNAUS kundeklub, vores Fanshop eller 
ydelserne på vores udlejningsportal RENT AND TRAVEL.

STÆRKT 
FORHANDLERNET 
Mere end 450 mærkepartnere i mere end 30 lande 
fordelt over hele verden: Dette store forhandlernet 
bidrager i høj grad til høj kundetilfredshed. Her 
får du kompetent rådgivning, venlig service og 
kan deltage i spændende events. Du finder den 
nærmeste KNAUS-forhandler og hvilke grundrids, 
du kan se her, via nogle få klik og ved at indtaste dit 
postnummer i forhandlersøgningen. 

FORHANDLER ONLINE
haendler.knaus.com

BRUGERVENLIG 
GRUNDRIDSFINDER
For at finde den perfekte rejseledsager skal du først 
have styr på nogle ting: Hvor mange sovepladser har 
du brug for? Hvor stor må eller skal din KNAUS være? 
Har du et fast budget? Grundridsfinderen hjælper dig 
på baggrund af intuitive spørgsmål vedrørende de 
vigtigst punkter med at finde passende vogne til dig 
på få sekunder. 

GRUNDRIDS ONLINE
grundrissfinder.knaus.com

ONLINE 
KONFIGURATOR
Med produktkonfiguratoren sammensætter du din 
personlige KNAUS-vogn individuelt efter dine ønsker 
og kommer tættere på din drøm om en egen KNAUS 
klik for og klik. 

KONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/dk mein.KNAUS 

KUNDEKLUB 
Nyd godt af de mange fordele, såsom eksklusive 
kampagner og gode rabatter, hos vores 
samarbejdspartnere! Som klubmedlem får du en 
invitation til vores årlige kundetræf, og derudover 
modtager du to gange om året vores informative 
kundemagasin INSIDE med underholdende 
fortælleringer fra campingvognenes verden helt gratis 
med posten. Medlemsskabet er 100 % gratis for alle 
KNAUS-kunder.

KUNDEKLUB ONLINE
mein.knaus.com

KNAUS 
FANSHOP
Har du lyst til en lille shoppingtur? I vores fanbutik 
finder du et stort udvalg af artikler, der gør rejsen 
endnu smukkere. Fra modetøj til både kvinder og 
mænd, over spændende spil og til nøgleringe, er der 
noget for enhver smag.

FANSHOP ONLINE
shop.knaus.com

FRANKANA 
FREIKO 
Der findes ting, der bare ikke må mangle på 
campingpladsen. Stol på KNAUS-kollektionen fra 
vores partner Frankana Freiko. På shop.knaus.com  
finder du alle vores tilbud i vores fanshop. Alle 
informationer og priser om Frankana Freiko findes 
på www.frankanafreiko.de

1 Gasadaptersæt | Art-Nr. 651/026 
2 Krus 4 stk. | Art-Nr. 651/020  
3 Campingbord | Art-Nr. 51 016  
4 Servicesæt Cosmic Blue, 9 dele | Art-Nr. 51 014 

5 Campingstol | Art-Nr. 651/019 
6 Fodstøtte | Art-Nr. 601/143 
7 Grydesæt 9 dele | Art-Nr. 51 013

* Til grundudstyret hører: 1 nano-gel-pad af metal, 1 magnetkrog og 
1 kupon med individuel kuponkode til gratis bestilling/levering af 
metalmåtten BLACK (20 x 27 cm) plus metallisten BLACK (25 cm)

DIT ØNSKEKØRETØJ — 
PRØV DET FØRST! 
Du ønsker at købe en campingvogn, men vil gerne først prøve, om det 
virkelig passer til dig? Så er tilbuddet på RENT AND TRAVEL lige det rigtige 
for dig. På de professionelle lejestationer på over 180 steder i Tyskland 
kan du vælge blandt talrige grundrids af over 2.200 udlejningskøretøjer 
i 11 køretøjskategorier. Lad vores eksperter rådgive dig om de enkelte 
køretøjer, og oplev en uforglemmelig rejse til det bedste pris.

Yderligere oplysninger på www.rentandtravel.de  

SILWYREADY  
TIL AFSLAPPEDE REJSER
Takket være magnetsystemet fra silwy® glider glas og 
beholdere ikke længere omkring i campingvognen. 
Takket være modpoler af metal bliver porcelæn 
stående, hvor det er. Dermed opnår du ikke alene en 
sikker rejse uden klapren, men har også til hver en tid 
mulighed for at anbringe de aftagelige nano-pads 
lige der, hvor der er brug for dem. silwyREADY-
grundudstyret* fås som standard til alle nye KNAUS-
køretøjer. Flere informationer under  
www.silwy.de/ready

ONLINE
OG PÅ FARTEN

FLERE OPLYSNINGER
KNAUS.COM



@knaus_official

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

facebook.knaus.com
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Vi har også et katalog med autocampere og 
Camper Vans. Se derudover vores special- og 
jubilæumsmodeller i de separate brochurer!

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

Alle vogne online
knaus.com

Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl. Oplysningerne om leveringsomfang, mål og vægt samt udseende svarer 
til kendskabet på trykningstidspunktet (07/2022). Der tages forbehold for ændringer vedrørende udstyr, tekniske 
data, standardudstyr og priser. Få mere at vide hos din autoriserede KNAUS-forhandler før køb. Oplysningerne om 
leveringsomfang, dimensioner og vægt samt udseende svarer til den viden, der var på udskrivningstidspunktet (07/2022). 
Vi forbeholder os ret til ændringer i udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter kontraktens indgåelse 
forbeholder vi os ret til at foretage tekniske ændringer, forudsat at de tjener den tekniske udvikling og er rimelige for 
kunden. Mindre afvigelser i farve og tekstur er også - også efter indgåelse af kontrakten - forbeholdt så vidt dette ikke 
kan undgås på grund af materialet (fx farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på metalplade og maling på 
GRP / Plastic) og er rimelige for kunden. Billederne i brochuren kan være vist med specielt udstyr, der kan leveres mod et 
tillægsgebyr, eller funktioner af prototyper / undersøgelser, der ikke svarer til seriestatus, og som i nogle tilfælde ikke vil 
være tilgængelige som specialudstyr.Farveafvigelser er mulige på grund af udskrivningsteknologi. Inden du foretager et 
køb, skal du søge omfattende rådgivning og information fra din KNAUS-forhandler for at få oplysninger om den aktuelle 
status på serien. Dekorationen vist i kataloget er ikke en del af leveringsortimentet. Bemærk også oplysningerne i den 
aktuelle Tekniske Data, især med hensyn til vægte, lasteindstillinger og tolerancer. Genudskrivning, også delvist, er kun 
tilladt med forudgående skriftligt samtykke fra Knaus Tabbert AG.
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