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De elementen van robuust 
ABS-

PMMA kunststof zorgen v
oor een 

opvallende look en 
zien er ook na 

vele jaren nog uit a
ls nieuw

Perfecte verbinding
 van 

materialen en maximale 

stabiliteit dankzij P
ro.Tec Frame 

(meer details op pagin
a 17)

De praktische

De nummer 1, omdat hij...

  gewoonweg een echte legende  
onder de caravans is.

 moeiteloos allerlei sporttoestellen kan transporteren.

  woonbeleving en gebruiksgemak perfect combineert.

Alle informatie over het actiem
odel 

BLACK SELECTION kunt u raadplegen
 

in de aparte brochu
re en online op

www.knaus.com/sport-fun-

black-selection  

De optionele opbergk
lep aan de 

voorkant meet ruim 100 x 120 cm en 

maakt het laden bijzo
nder gemakkelijk
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

257 cm

232 cm 625 cm

SPORT&FUN OVERZICHT

4   4
 

       
Indelingen 1

Toegestane maximum massa kg 1.300 - 1.700

Bergruimte voorkant cm ca. 160 x 216

Met de ladder kunt 
u 

veilig bij het dak komen 

om volumineuze bagage 

zoals surfplanken &
 kajaks 

aan de reling te be
vestigen

De gasflessenkast 
is gescheiden van 
de woonruimte, 
gemakkelijk 
bereikbaar van 
buitenaf en biedt 
plaats aan twee 
11 kg gasflessen

Jürgen Thaler, productmanager
KNAUS campers & caravans

Mijn tip

SPORT&FUN INDELINGEN & HIGHLIGHTS

“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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Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

2 SPORT&FUN 480 QL

172 cm

92 cm

SPORT&FUN VARIABILITEIT

BERGRUIMTE OVERZICHT

480 QL  

SP
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Hier wacht het geïntegree
rde 

oprijplaat (optione
el) om 

gebruikt te worden als u uw 

motorfiets mee wilt nemen

De grote achterdeur
 met een 

breedte van 92 cm biedt 

de beste voorwaarden voor 

comfortabel in- en uitladen

1.  Optionele motorfietshouder. In combinatie met slim gepositioneerde 

sjormogelijkheden wordt uw motorfiets tijdens de rit optimaal 

vastgezet. Voor een eenvoudige belading is optioneel een geïntegreerd 

oprijplatform beschikbaar. 

2.  Comfortabel laden. De serviceklep rechts (65 x 80 cm) behoort tot de 

standaarduitrusting. In combinatie met de optionele opbergklep links 

(100 x 120 cm) heeft u een praktische doorlaadmogelijkheid voor een 

efficiënt gebruik van de opbergruimte voorin.

3.  Enorme bergruimte voorin. Maximale opbergruimte, perfecte 

verdeling van de lading en het gewicht over de hele breedte van het 

voertuig en praktische toegang dankzij het opklapbare en in hoogte 

verstelbare bed. En natuurlijk belooft het doordachte ontwerp van de 

indeling ook de best mogelijke rijeigenschappen bij een juiste belading.

4.  Verzonken sjorogen. Opdat u uw lading optimaal kunt beveiligen 

en er geen obstakels ontstaan, mocht er al eens geen lading vast te 

sjorren zijn.

5.  Duurzame materialen. De hoogwaardige vloerbedekking van vinyl is 

bijzonder duurzaam en ziet er zelfs na vele jaren nog goed uit.
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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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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Wie heeft nou  
wijnglazen nodig ?

SPORT&FUN WONEN & LEVEN

1.  Extra tweepersoonsbed. De loungesofa kan in 

een paar eenvoudige stappen worden omge- 

bouwd tot een comfortabel tweepersoonsbed 

dankzij de standaard, perfect passende bekleding.

2.  Opbergruimte & zitplaats in één. De praktische 

kubuskruk heeft een vaste plaats onder de 

koelkast, kan desgewenst als zitplaats worden 

gebruikt en biedt extra opbergruimte.

3.  Eenvoudig inladen. Precies daar waar u het nodig 

heeft: 230 V-stopcontact en USB-aansluiting.

4.  Praktisch & doordacht. Afstandsbediening 

en bril kunnen worden opgeborgen in het 

geïntegreerde vak.

LOUNGE OVERZICHT

480 QL L-vormig

De comfortabele en ruime 

zitgroep is optioneel 

verkrijgbaar met water- en 

olieafstotende ActiveLine 
stoffen bekleding
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Het robuuste HPL-
werkblad is gemakkelijk 

in het onderhoud 
en 

ongevoelig voor kra
ssen: 

waarom dat zo is, leest 

u op pagina 25

SPORT&FUN KOKEN & GENIETEN

Wie kiest voor de 

apothekerskast, kri
jgt 

er extra ruimte bij

De kleppen kunnen 

ver geopend worden 

en zijn heel stabie
l

KEUKEN OVERZICHT

480 QL Keuken in de lengte

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

1.  Hoogwaardig 3-pits kooktoestel. Espresso maken en tegelijkertijd pasta 

koken én saus bereiden – dankzij het stabiele gietijzeren rooster geen 

wankele zaak.

2.  Kamerhoge 142 liter koelkast. Standaard met diepvriesvak en 

automatische energieselectie (AES-functie) voor uw voedingsmiddelen.

3.  Optioneel uischuifbare apotheek. De hoge, smalle constructie biedt een 

maximale, goed georganiseerde opbergruimte met een optimaal gebruik 

van de ruimte.

4.  Multifunctionele opbergruimte. De box onder de koelkast kan 

eenvoudig volledig worden uitgetrokken en biedt extra opbergruimte voor 

uw benodigdheden. Het dient ook als extra zitplaats.

Veilig opgeborgen: 
Hier bevindt 

zich de optionele, 

uischuifbare 19 "-tv 
met HD-tuner
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

199 cm
143 cm

125 cm

Waarom de EvoPore

koudschuimmatrassen 

zo bijzonder zijn, 
leest u op pagina 27

Bergruimte bij de 

vleet, zodat u altijd 
alles kwijt kunt

SPORT&FUN SLAPEN & DROMEN

Omklappen en in een diepe slaap vallen. 
Zo'n bed kan eigenlijk niet groot genoeg 
zijn, als het aan Julia ligt. Felix vindt de 
praktische klapfunctie leuk want daardoor 
verliezen ze geen centimeter bergruimte.

 Logeerbed Dwarsbed

BEDDEN OVERZICHT

480 QL   4  

Meer informatie over onze bedden 
vindt u op de pagina's 28 - 29.

1.  Inklapbaar bed. De gasdrukveren maken van het opklappen van het 
standaard dwarsbed kinderspel en u heeft voorin altijd gemakkelijk 
toegang tot de opbergruimte onder het bed.

2.  In hoogte verstelbaar bed. Als alternatief voor de inklapbare 
variant kunt u in de SPORT&FUN ook een in hoogte verstelbaar 
bed met hoogwaardig verstelmechanisme kiezen. Met de volledige 
transportcapaciteit van de bergruimte aan de voorzijde kan deze 
ook gebruikt worden om in de verhoogde positie te slapen. Het kan 
ook schuin omhoog geklapt worden, bijvoorbeeld als u bijzonder 
omvangrijke bagage wilt vervoeren.

Het standaard boegvenster z
orgt voor optimale 

ventilatie en een li
chtdoorlatende woonruimte. 

En dankzij de insectenh
or en de verduistering 

kunt u genieten va
n een ongestoorde 

nachtrust 

en een muggenvrije woonruimte
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QLSPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN VERZORGEN & ONTSPANNEN

Badkamer variant 2

BADKAMER 
OVERZICHT

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

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

1.  Uittrekbare douche. De badkamer kan 
heel gemakkelijk met een douchebak 
worden uitgebreid (optioneel). Ook 
inbegrepen in de doucheverlenging: 
Een hoogwaardige douchekop inclusief 
houder naast de deur - klaar voor 
gebruik in de douchebak.

2.  Uitstekende benutting van 
de ruimte. Veel plaats voor een 
ontspannen, avontuurlijke vakantie. 
Hier wordt elke hoek benut.

Een grote douche 
in een compacte 

caravan: de option
eel 

uittrekbare douchek
uip 

maakt het mogelijk
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FRANKANA FREIKO

|102 103

Satellietinstallatie 
& televisie laten 
zich bedienen 
met slechts één 
afstandsbediening.

ONZE LEVERANCIERS 
& PARTNERS
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 professionals 
en ontwikkelen we samen oplossingen op maat voor 
onze recreatieve voertuigen en uw reisplezier.

RE
IS

W
ER

EL
D

STERKE PARTNERS & FEATURES

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 22.

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 17.

WIGO Voor- en achtertenten

Wanneer het om op maat gemaakte voor- en achtertenten gaat, 

vertrouwen wij op onze partner WIGO. Van de gebruikersvriendelijke 

stormband en afneembare zijkanten tot aan de combinatie van voor- 

en achtertent biedt de tentexpert uit Hessen praktische en ten dele 

speciaal voor KNAUS caravans op maat gemaakte producten aan om de 

woonruimte naar buiten toe uit te breiden.

TRUMA rangeerhulp 

Voor perfect en comfortabel rangeren kunt u uw caravan** optioneel 

uitrusten met het bijpassende TRUMA Mover rangeersysteem. 

Deze maakt nauwkeurig manoeuvreren en het exact aankoppelen 

aan het trekkende voertuig mogelijk via een intuïtieve, doelmatige 

afstandsbediening. Hellingen tot 10% en zelfs eenzijdige hindernissen 

en oneffen terrein meestert de TRUMA Mover zonder problemen. 

Dankzij de automatische stopfunctie en de terugrolvergrendeling 

biedt hij bovendien maximale veiligheid.

TEN HAAFT satellietinstallaties

Met de optionele satellietinstallaties van ten Haaft wordt 

tv-kijken in de KNAUS voertuigen nog comfortabeler en 

gebruikersvriendelijker. Onze tv-pakketten garanderen dankzij 

de ruimtebesparende, extreem windbestendige CARO+ Premium 

satellietinstallatie en 24" tot 32" tv’s maximaal entertainment 

alsmede een heldere tv-ontvangst. 

NEW

Meer informatie over de 

MediKit-reisapotheek is 

te vinden op pagina 19

Bovendien is de hardware voorbereid  om de communicatie met het systeem via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact) verder uit te brieden. Meer informatie vindt u op www.velocate.com of www.knaus.com.
** Beschikbaarheid en uitvoering van het rangeersysteem zijn afhankelijk van het model.

KNAUS REISWERELDOnmisbaar voor fietsers
 en 

actieve vakantiegan
gers

Dankzij het lage pla
tform 

kan de drager heel
 eenvoudig 

worden beladen en m
aakt 

hij ook met fietsen volledige 

toegang tot de gas
kast mogelijk

THULE FIETSDRAGER

Voor een veilig en gebruikersgemakkelijk 
vervoer van uw fietsen of e-bikes is de Thule 
Caravan SUPERB het optimale uitrustingsfeature. 
Dankzij de montage op de dissel en 
vergrendelbare schuifbeugel worden de fietsen 
zelfs bij zware wegen- en weeromstandigheden 
veilig op hun plaats gehouden.

In 7 trappen verste
lbaar

Verandert de stoel i
n een 

comfortabele ligplaats

NEW 4 verschillende adap
ters

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

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

3.  Campingstoel antraciet | Artikelnr. 651/019

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

Op  shop.knaus.com vindt u het omvangrijke assortiment 

van onze fanshop. Alle info & prijzen over Frankana Freiko zijn 

beschikbaar op  www.frankanafreiko.de



Artikel nr. R08116843-N
L-IN

T

Uw KNAUS dealer
verheugt zich op uw bezoek!

Onze catalogi zijn 
ook beschikbaar v

oor 

semi-geïntegreerde en
 geïntegreerde cam

pers 

en CUV ‘s. Ontdek ook onze sp
eciale en 

jubileummodellen in de apa
rte brochures!

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


