
Exclusieve KNAUS CATEYE 

evolution - achterlichten voor
 

verhoogde rijveiligh
eid

De veelzijdige

De nummer 1, omdat hij... 

  voor tot maar liefst 6 vakantiegangers 
comfortabele slaapplaatsen in petto heeft.

  een fantastische prijs-kwaliteitverhouding biedt.

  in 15 optimaal uitgeruste indelingen verkrijgbaar is

SP
O

RT

Alle informatie over het actiem
odel 

SILVER SELECTION kunt u terugvinde
n 

in de aparte brochu
re & online op

www.knaus.com/sport-silver-selectio
n  

Zijwanden standaard in 

aluminium hamerslagplaat
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SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 400 QD

SPORT 420 QD

SPORT 450 FU

SPORT 460 EU

SPORT 500 EU

SPORT 500 FU

SPORT 500 UF

SPORT 500 KD

SPORT 500 QDK

SPORT 540 UE

SPORT 550 FSK

SPORT 580 QS

SPORT 650 UDF

257 cm

599 - 861 cm
232 - 250 cm

Met het steunwiel 

incl. kogeldrukmeter 

(optioneel) worden 

beladingsfouten 
vermeden

SPORT OVERZICHT

3-6   4-8
 

         
Indelingen 15

Toegestane maximum massa kg 1.100 - 1.800

Omloopmaat voortent cm 828 - 1.088

  indelingenzoeker.knaus.com

 Nachtindelingen kunt u online bekijken op knaus.com

Perfect voor groter
e families dankzij 

multifunctionele hoo
gslaper (optioneel)

Dwarsbed in plaats va
n zitgroep voorin

Met de optionele Dometic 

Freshjet 2200 OEM-

airconditioning kunt u alt
ijd 

zorgen voor een in
dividueel, 

aangenaam klimaat

Met de tot 100 x 120 cm 

(optioneel) grote g
aragedeur 

wordt het laden kin
derspel

Met het steunwiel 

incl. kogeldrukmeter 

(optioneel) werden 

beladingsfouten 
vermeden

Optioneel met een 

enorme 177 liter koelkast

Geweldige uitzichten met 

het SkyRoof panoramadak
SPORT INDELINGEN & HIGHLIGHTS

Lang leve de SPORT! 
Met de grote ruimte 
kan familie Bauer alles 
inpakken voor een 
geslaagde actieve vakantie 
in het Beierse Woud en 
iedereen is enthousiast.
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Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 
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Iedereen blij. De kinderen zijn blij 
met de ruimte voor een luidruchtig 
kussengevecht. De ouders met de 
duurzame meubels en stoffering.
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De LED-spots kunnen 

willekeurig worden 

verschoven: precies
 

waar u op dat moment 

licht nodig hebt

Hoogwaardige 
sfeerverlichting voo

r 

gezellige avonden

SPORT WONEN & LEVEN

LOUNGE OVERZICHT

400 LK Dinette & 
 halve dinette

400 QD Dinette

420 QD Dinette

450 FU U-zitgroep

460 EU Dinette

500 UF U-zitgroep

500 EU U-zitgroep

500 FU U-zitgroep

500 KD Dinette

500 QDK Dinette

540 UE U-zitgroep

540 FDK Dinette

550 FSK Salonzitgroep

580 QS Salonzitgroep

650 UDF   U-zitgroep  

& Dinette

Rookmelders (optioneel) 
verhogen de 

veiligheid en zorge
n voor een goed 

gevoel en een onbe
zorgde vakantie

1.  Modern meubeldesign. Donker houtdecor 
met nerven overdwars in combinatie met 
lichte plafondkasten zien er zeer elegant uit.

2.  KNAUS opbouwdeur. Als standaard STYLE-
deur of de optionele STYLE PLUS-variant 
met raam: Met de in tweeën gedeelde deur 
kunt u ventileren en tegelijkertijd kleine 
kinderen en honden veilig binnen houden.

3.  Ombouwbare zitgroep. Dankzij precies 
passende bekleding (gedeeltelijk optioneel) 
ontstaat in een handomdraai een comfort-
abel, extra bed.
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COMPACTE KEUKEN SPORT 500 UF

KEUKEN IN DE LENGTE SPORT 540 FDK

Optimaal 
toegankelijke gask

ranen

Hoogwaardig interieur: alle 

meubelgrepen zijn va
n metaal

Het robuuste 
HPL-werkblad 

is gemakkelijk in 
het onderhoud en 

ongevoelig voor 

krassen: waarom dat 
zo is, leest u op 

pagina 25

SPORT KOKEN & GENIETEN

Keuken in topvorm. Of het 
nu gaat om vers geperst 
sinaasappelsap voor het ontbijt 
of een lekkere groenteschotel 
's avonds. Hier kan het gezin 
Bauer naar believen smullen.

KEUKEN OVERZICHT

400 LK Compacte keuken

400 QD Compacte keuken

420 QD Keuken in de lengte

450 FU Compacte keuken

460 EU Compacte keuken

500 UF Compacte keuken

500 EU Compacte keuken

500 FU Compacte keuken

500 KD Keuken in de lengte

500 QDK Keuken in de lengte

540 UE Compacte keuken

540 FDK Keuken in de lengte

550 FSK Compacte keuken

580 QS Keuken in de lengte

650 UDF Keuken in de lengte

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

SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK 1.  Keukenachterwandbekleding (optioneel). 
Beschermt tegen spatten tijdens de 
bereiding van maaltijden en het koken, en 
zorgt daarenboven voor een harmonieus 
totaalbeeld.

2.  Volledig uittrekbare schuifladen. U kunt 
ze zover uittrekken dat u ze comfortabel tot 
helemaal achterin kunt gebruiken.

3.  Groot 3-pits kooktoestel. Veel plaats 
voor meerdere kook- of braadpannen 
tegelijkertijd, die dankzij het massieve 
gietijzeren rooster absoluut veilig staan.

Hier standaard  
met grote 142 
liter koelkast incl. 
AES-functie
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198 x 86 cm 198 x 86 cm

  Eenpersoons  
bedden

 Frans bed  Kinderbed

 Dwarsbed

EENPERSOONSBEDDEN SPORT 500 EU

KINDERBED SPORT 540 FDK FRANS BED SPORT 540 FDK

KINDERBED & OMGEBOUWD LOGEERBED SPORT 540 FDK

SPORT SLAPEN & DROMEN

Gratis bedlinnen optie? Hoe goed een 
verhaaltje voor het slapengaan ook is. In 
het bed van de ouders is ze nog steeds 
een beetje beter. En wie zou de kleine 
Mathilda de schuld kunnen geven van 
die zalige glimlach?

BEDDEN OVERZICHT

400 LK   4 - 5    
400 QD   3    
420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   3    

500 EU   4    
500 FU   4    
500 KD   4 - 6    
500 QDK   4 - 6    
500 UF   4   

540 UE   4    

540 FDK   4 - 6    
550 FSK   4 - 6    
580 QS   4 - 6    
650 UDF   5 - 6     

Meer informatie over onze bedden  
op pagina 28 - 29.

1.  Comfortabele kinderbedden. In 
elke indeling met een ‘K’ vindt u 
comfortabele kinderbedden en extra 
veel bergruimte in de bak onder het bed.

2.  Frans bed. Dankzij de aansluitende 
badkamer wordt de woonruimte bij 
indelingen met Frans bed tot in de 
laatste hoek perfect benut. 

3.  Bezoekersvriendelijk logeerbed. 
In bepaalde indelingen kunt u de 
dinette ombouwen tot een logeerbed 
(gedeeltelijk optioneel).

De wandbekleding van 

textiel (optioneel) 
zorgt voor 

een bijzonder aang
enaam 

ruimte- en slaapklimaat

Dankzij de lattenbod
em (optioneel) op 

wielen worden de eenpersoo
nsbedden 

met enkele handeling
en in een groot 

tweepersoonsbed omgetoverd

Talrijke opbergvakke
n en grote 

opbergkasten biede
n voldoende 

ruimte voor alles wat u snel 

bij de hand moet hebben
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Efficiënt gebruik van de ruimte. 

De wastafel is optimaal in de 

hoek geïntegreerd e
n biedt talrijke 

opbergvakken voor 
cosmetica

SPORT VERZORGEN & ONTSPANNEN

Badkamervariant 4

Badkamervariant 5

Badkamervariant 6

Badkamervariant 3

1.  Badkamervariant 5. Indelingen met Frans bed 

beschikken altijd over een afgesloten toiletruimte 

met douche (optioneel) en een wasgedeelte met 

een open toegang tot de woonruimte. 

2.  Badkamervariant 6. Bij indelingen met 

dwarsbed en kinderbedden is de badkamer 

bijzonder ruim en heeft een aparte douche.

3.  Badkamervariant 4. De perfect geïntegreerde 

wastafel biedt een verlengd rek. Met de optionele 

doucheverlenging wordt de badkamer in een 

handomdraai omgetoverd tot een douchecabine.

En de ruime onderkast 

biedt bijzonder ve
el 

opbergruimte

Het hele gezin verhe
ugt zich 

op de royale spiegel

BADKAMER 
OVERZICHT

Meer informatie over onze 
badkamers vindt u op de 
pagina 34 - 35.

Op uw plaats, start, en 
poetsen maar! Geen 
sportieve discipline, maar 
toch leuk voor het hele 
gezin. Vooral bij de moderne 
wastafelkast.


