
DE #NUMMER 1, OMDAT HIJ...

daadwerkelijk één van 

de eerste caravanmo-

dellen überhaupt is.

max. 8 slaapplaatsen 

en zeer efficiënte 

ruimte-indeling biedt

met volledig nieuwe 

indelingen en volledige 

uitrusting straalt

De AL-KO AAA 
Premium rem 
behoort tot de 
standaarduitrusting

Perfecte verbinding van 

materialen en maximale 

stabiliteit dankzij Pro.

Tec Frame (meer 
details op pagina 17)

Hoe stabiel het High 

Strength GFK-dak is, 

leest u op pagina 21

DIE CARAVAN IKONE
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SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 550 FSKSÜDWIND 500 UF

SÜDWIND 500 QDK

SÜDWIND 750 UDF

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 500 FU SÜDWIND 540 FDK SÜDWIND 650 PEB

SÜDWIND 650 PXBSÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 PF SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 540 UE

257 cm

643 - 947 cm
232 - 250 cm

Alles op één plaats. Ontdek 

wat er allemaal in de handige 

ServiceBox zit - op pagina 21

De KNAUS CATEYE 

evolution - achterlichten 

zorgen met dynamische 

LED-knipperlichten vo
or 

meer rijveiligheid De KNAUS PREMIUM opbouwdeur 

(optioneel) is bij d
e SÜDWIND met 

700 mm bijzonder breed e
n comfortabel

In de panoramakeuken 
hebt u tijdens het

 

koken uniek uitzic
ht

Geniet volop van het enorme 

panorama uitzicht vanuit de keuken

Het kinderstapelbed
 is optioneel 

ook met 3 etages verkrijgbaa
r

Gezinsindeling met heel 

grote badkamerHeel compacte indeling 

van eenpersoonsbed
den

SÜDWIND HIGHLIGHTS & VARIANTEN

Sterke indelingen voor 
actievelingen. De SÜDWIND brengt 
iedereen in vakantiestemming. 
En in de kindvriendelijke 540 FDK 
is dankzij het kinderstapelbed 
achterin voldoende plaats voor een 
vakantie met z'n vieren. 

SÜDWIND OVERZICHT

3-8   4-9
 

         
Indelingen 15

Toelaatbaar totaalgewicht kg 1.300 - 2.200

Omloopmaat voortent cm 872 - 1.172

Meer informatie op 

www.knaus.com/suedwind  

Bedvariant achterin voor perfect
e 

benutting van de ruimte
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SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND WONEN & LEVEN

Frisse wind voor de gezinsvakantie. Hier 
mag gewoon alles - en dat is ook gewenst. 
Kleuren, spelen, snoepen, lezen, ravotten en 
natuurlijk�gezellig�samen�knuffelen.�Daarvan�
geniet het gezin Bauer met volle teugen.
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3 SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 540 FDKSÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

24 "

Time-out voor de 
volwassenen }

1.  Gezellige zitgroep. Dankzij de 
ergonomische kussens zit men hier ook na 
vele uren nog zeer comfortabel. De ombouw 
tot logeerbed is bijzonder eenvoudig.

2.  Draaibare en draaiende lcd-tv. De 
flexibele�tv-houder�maakt�deel�uit�van�de�
standaarduitrusting, zodat u zowel vanuit 
de zithoek als vanuit het bed tv kunt kijken. 

 3.  Enorme SkyRoof. Het panoramische 
dak biedt een prachtig uitzicht in de 
zithoek. Perfect vakantiegevoel bij alle 
weersomstandigheden.

Snel en eenvoudig omhoog 

klappen van de EasyAccess-bank 

voor ongecompliceerde toegang 

tot de opbergruimte eronder

Soft close plafondka
sten voor 

bijzonder veel opbe
rgruimte

Dankzij de heftafel m
et één 

zuil is er op elke plaats 

meteen veel beenruimte

SÜDWIND WONEN & LEVEN

LOUNGE OVERZICHT

420 QD Dinette

450 FU U-zitgroep

460 EU U-zitgroep

500 FU U-zitgroep

500 UF U-zitgroep

500 PF Salonzitgroep

500 QDK Dinette

540 UE U-zitgroep

540 FDK Dinette

550 FSK Salonzitgroep

580 UE U-zitgroep

580 QS Salonzitgroep

650 PXB  L-zitgroep  

met zijzitje

650 PEB  L-zitgroep  

met zijzitje

750 UDF  U-zitgroep & 

Dinette

De plooibare gordijnen 
bieden praktische 

zichtwering
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KEUKEN IN DE LENGTE SÜDWIND 540 FDK KEUKEN IN DE LENGTE SÜDWIND 540 FDK

PANORAMAKEUKEN SÜDWIND 650 PEB

PANORAMAKEUKEN SÜDWIND 650 PXB 1.  3-pits kooktoestel met elektrische ont-
steking. Verwarmd bliksemsnel en dankzij 
het nobele gegoten rooster hebben 3 potten 
tegelijkertijd een veilige stand.

2.  Hoogwaardige achterwandpanelen in de 
keuken. Beschermt tegen vlekken en spatten 
tijdens het koken en ziet er, dankzij dezelfde in-
richting als het werkblad en de sfeerverlichting, 
bijzonder stijlvol uit.

3.  Enorme koelkast. Met 177 liter volume biedt 
dit genoeg ruimte voor alle favoriete gerechten. 
Dankzij de dubbele verbinding kan deze een-
voudig in beide richtingen worden geopend.

Volledig uittrekbare 

Soft close schuifladen 

verhogen het bedienings- 
en geluidscomfort

SÜDWIND KOKEN & GENIETEN

Het lievelingseten smaakt 
overal. Maar in vakantie nog 
beter en vooral als mama en 
papa koken. Op het 3-pits 
kooktoestel is voldoende 
plaats voor gezinsporties.

KEUKEN OVERZICHT

420 QD Keuken in de lengte

450 FU Keuken in de lengte

460 EU Keuken in de lengte

500 FU Keuken in de lengte

500 UF Keuken in de lengte

500 PF Panoramakeuken

500 QDK Keuken in de lengte

540 UE Keuken in de lengte

540 FDK Keuken in de lengte

550 FSK Keuken in de lengte

580 UE Keuken in de lengte

580 OS Keuken in de lengte

650 PXB Panoramakeuken

650 PEB Panoramakeuken

750 UDF Keuken in de lengte

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

Eenmalig uitzicht: de 

panoramakeuken is een 

genot voor alle zin
tuigen
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KINDERBED SÜDWIND 540 FDK

FRANS BED SÜDWIND 450 FU

EENPERSOONSBEDDEN SÜDWIND 540 UE

Het onderste bed 

kan omhoog worden 

geklapt, om flexibele 

opbergruimte te creëren

t/m 144 cm breed

t/m 200 cm lang

QUEENSBED SÜDWIND 650 PXB

Het bijzondere 
aan het queenbed 
is de toegang aan 
beide zijden

1.  Functionele kinderbedden. Het 
2-etagebed kan optioneel bij enkele 
indelingen met een linnenkast of een 3e 
etage worden aangevuld. Bij de variant 
met 3 etages krijgt u een multifunctioneel 
bed voor zitten, slapen en luieren.

2.  Uitbreidbare eenpersoonsbedden. In 
een handomdraai verandert u 2 aparte 
langsbedden in een grote ligplaats.

3.  Hoogwaardige schotelvering. Een 
feature uit de hoogste klasse: de 
optionele puntelastische veerelementen 
staan garant voor de allerbeste slaap.

Lattenbodem op wielen uittrekken, 

kussens plaatsen, e
n u heeft een 

comfortabel tweepersoonsbed

Zacht hoofd- en zijdeel en een 

wandbekleding met een look van lee
r zorgen 

voor een voelbaar 
hoogwaardige ambiance

SÜDWIND SLAPEN & DROMEN

  Eenpersoons- 
bedden

 Dwarsbed

 Fans bed

 Kinderbed

 Queensbed

Een plek om weg te dromen. De bedden 
zijn zo geplaatst dat ze net een kleine oase 
zijn waar men zich kan terugtrekken. Zo 
kan men aan één kant nog een hoofdstuk 
in het boek lezen, terwijl men aan de 
andere kant al in dromenland is.

De optionele hoeslak
ens 

zijn perfect afgeste
md 

op de vorm van de 

bedden en zorgen 
voor 

maximaal ligcomfort en 

een bekleding op maat

BEDDEN OVERZICHT

420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   4    
500 FU   4    
500 UF   4    
500 PF   3    
500 QDK   5 - 6    
540 UE   3    
540 FDK   5 - 6    
550 FSK   5 - 6    
580 UE   4    
580 QS   5    
650 PXB   3    
650 PEB   3    
750 UDF   7 - 8   

Meer informatie over onze bedden  
op pagina 28 - 29.
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SÜDWIND 650 PXB

21

3

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 450 FU

1.  Badkamervariant 7 achterin. Hier hebt u 
bijzonder veel bewegingsvrijheid, een grote 
wastafel en een aparte douche. 

2.  Badkamervariant 6. De gescheiden 
toiletruimte met praktisch banktoilet is 
bijzonder praktisch voor gezinnen.

3.  Badkamervariant 8 achterin. De badkamer 
achterin�biedt�optimale�ruimte-efficiëntie�
doordat de gehele breedte van de binnenruimte 
wordt benut. Zo ontstaat er ruimte voor een 
afzonderlijke, royale douchecabine.

Talrijke schappen 

bieden plaats voor
 alle 

belangrijke spullen

SÜDWIND VERZORGEN & ONTSPANNEN

Badkamervariant 7

Badkamervariant 8

Badkamervariant 6

Badkamervariant 5

BADKAMER 
OVERZICHT

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

Kinderen, wat een 
badkamer! De grote wastafel 
biedt voldoende plaats voor 
alles. Ook om met pa een 
beetje plezier te hebben.

Praktische details: 
De 

inklapbare kledingstang 
voor het ophangen 

van handdoeken en
 

doucheartikelen


