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gewoonweg een echte 

legende onder de 

caravans is. 

moeiteloos allerlei 

sporttoestellen kan 

transporteren. 

woonbeleving en 

gebruiksgemak 

perfect combineert.
De elementen van robuust 

ABS-PMMA 

kunststof zorgen vo
or een opvallende l

ook en 

zien er ook na vele
 jaren nog uit als n

ieuw

Perfecte verbinding
 van 

materialen en maximale 

stabiliteit dankzij P
ro.

Tec Frame (meer 

details op pagina 17
)

DE PRAKTISCHE
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

257 cm

232 cm 625 cm

Jürgen Thaler, productmanager
KNAUS campers & caravans

Mijn tip

Waarom het high strength
 

GFK-dak bijzonder stabie
l 

is, leest u op pagina 17

Met de stabiele ladd
er 

gaat u veilig het d
ak op 

SPORT&FUN HIGHLIGHTS & VARIANTEN

SPORT&FUN OVERZICHT

4   4
 

       
Indelingen 1

Toelaatbaar totaalgewicht kg 1.300 - 1.700

Bergruimte voorkant cm ca. 160 x 216

Meer informatie op 

www.knaus.com/sportandfun  
"Wilt u nog meer vrije ruimte in uw vakantie?  

Dan is de op maat gemaakte en precies passende 

voortent voor de SPORT&FUN van WIGO perfect 

voor u. Gebruiksvriendelijke opbouw via strip 

montage en afneembare zijkanten zijn maar een 

paar van de voordelen.“  

Lees meer op: www.wigo-zelte.de 

Tot maar liefst 
4 slaapplaatsen

Dankzij de optionele
 

motorfietshouder de
 

perfecte combinatie 

van transport- & 
woonruimte

Doet wat hij belooft: SPORT&FUN. Precies 
de juiste caravan voor een surfvakantie. 
Want dankzij de enorme bergruimte voorin 
kan de hele uitrusting mee.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL 1.  Enorme bergruimte voorin. Klap het 
bed omhoog of gebruik de optionele 
hoogteverstelling en u heeft meteen 
optimaal plaats voor diverse sport- en 
recreatietoestellen.

2.  Verzonken sjorogen. Opdat u uw 
lading optimaal kunt beveiligen en er 
geen obstakels ontstaan, mocht er al 
eens geen lading vast te sjorren zijn.

Zo kunt u zelfs uw
 kajaks en surfplan

ken 

veilig vervoeren: h
et begaanbare dak met 

reling houdt behoo
rlijk wat uit

Laadbrug en sjormogelijkheden voor 

eenvoudig beladen en een v
eilige reis

Comfortabel inladen: 

de achterdeur is 9
2 

cm breed

SPORT&FUN VARIABILITEIT

BERGRUIMTE OVERZICHT

480 QL  
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN WONEN & LEVEN

Voor surfers en globetrotters. Terwijl 
Julia het temperament van de Atlantische 
kust uittest, kan Felix zich ook eens gaan 
verdiepen in zijn reisgids om alvast de 
volgende bestemming te vinden.
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

Lievelingsmuziek 
maakt lichtvoetig }

1.  RevolutionCube meubelbouw. Dankzij de 
innovatieve meubelvormen en -geometrieën 
moeten de meubels hier niet van de vloer tot 
het plafond worden ingebouwd. Dit creëert 
een open ruimtelijk gevoel en bespaart 
gewicht. Natuurlijk met de gebruikelijke 
stevigheid en functionaliteit.

2.  Laadstation. Hier kunt u apparaten als tablets 
en laptops heel gemakkelijk via USB opladen. 
Bijzonder slim: smartphones kunnen zelfs 
wireless per inductie worden opgeladen. En 
door de directe integratie in het meubel achter 
de zitbank valt het stopcontact niet op en kan 
hij op een veilige plek worden weggelegd.

De tafel kan heel een
voudig 

dieper worden gezet en maakt 

plaats voor een ex
tra bed

Schitterende Cube-Lights: 

de sfeervolle verlic
hting in 

de TRAVELINO bestaat 

uit lichtbanden, die zijn 

geintegreerd in het
 meubel

TRAVELINO WONEN & LEVEN

LOUNGE OVERZICHT

400 QL L-zitgroep
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL 2

1.  Volwaardige keuken. Veel 
bergruimte en een uitbreidbaar 
werkblad, zodat u zich bij het koken 
optimaal kunt organiseren.

2.  Grote 80 liter koelkast. Ook in een 
ultralichte caravan mag een koelkast 
voor uw voorraden natuurlijk niet 
ontbreken.

3.  Unieke materialen. Dankzij de corpus 
van geëxpandeerd polypropyleen 
weegt een hele bovenkast slechts 
enkele kilo's en draagt hij toch met 
groot gemak uw keukengerei.

In het FibreFrame 

geintegreerde LED-verlichting 

voor een futuristis
che sfeer

TRAVELINO KOKEN & GENIETEN

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

KEUKEN OVERZICHT

400 QL Compacte keuken

Meer informatie over onze 
keuken vindt u op pagina 30 - 31.

Compleet nieuwe mogelijkheden bij d
e vormgeving 

van het interieur
: dankzij FibreFrame-technologie 

hoeven meubels niet meer zowel met de wand als 

het plafond verbo
nden te zijn
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1TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

149 cm

199 cm

125 cm

DWARSBED TRAVELINO 400 QL

LOGEERBED TRAVELINO 400 QL

Wat de EvoPore 
koudschuimmatrassen 

zo bijzonder maakt, 

leest u op pagina 27

1.  Georganiseerde opbergruimte. In de grote kledingkast bieden 
meerdere vakken en een kledingroede veel ruimte. Bij het 
daarboven gelegen rek zorgen stijlvolle metalen randen ervoor 
dat er tijdens de rit niets uitvalt.

2.  Variabele slaapmogelijkheden. In plaats van het standaard 
dwarsbed voorin is de TRAVELINO optioneel ook verkrijgbaar 
met twee zitgroepen achterin en voorin. Met minimale moeite 
kunnen beide tot een tweepersoonsbed worden omgebouwd, 
zodat er maar liefst 4 slaapplaatsen ontstaan.

TRAVELINO SLAPEN & DROMEN

Met gemak van de bank naar het bed. 
Julia zet grote ogen op als Felix met 
slechts een paar handelingen het bed 
klaarmaakt. Op het logeerbed zou zelfs 
nog plaats voor bezoekers zijn.

Stijlvolle dakhemelbekleding: 

De zetting van het 
dakluik in 

donkere stof breng
t dynamiek in 

het interieurdesign

 Logeerbed Dwarsbed

BEDDEN OVERZICHT

400 QL   4  

Meer informatie over onze 
bedden vindt u op pagina 28 - 29.
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1 2TRAVELINO 400 QL TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

Inklapbare wastafel 

voor maximale 
bewegingsvrijheid

1.  Intelligente indeling van de ruimte. 
Voor meer bewegingsvrijheid en 
een mooier ruimtegevoel kunt u de 
badkamer – zolang u die niet nodig heeft 
– met ongeveer de helft verkleinen.

2.  Efficiënt gebruik van de ruimte. 
Dankzij de grote spiegelkast, de 
inklapbare wastafel en extra vakken.

TRAVELINO VERZORGEN & ONTSPANNEN

BADKAMER 
OVERZICHT

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

Badkamer variant 3

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


