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De flexibele

De nummer 1, omdat hij... 

  het tweede hoofdstuk van THE MISSION 
en deel van de revolutie is.

 wonen en vervoeren combineert zoals geen ander dat verenigt.

 met zijn revolutionaire FibreFrame de weg naar de toekomst wijst.

Het zelfdragende fibr
e frame zorgt 

niet alleen voor meer flexibiliteit 

qua indeling en rui
mteontwerp, 

maar ondersteunt oo
k de 

vooruitstrevende vo
rmtaal

De geoptimaliseerde achterklepc
onstructie 

is uitermate stabiel en licht 
qua gewicht. 

Onderscheidende en L
ED-achterlichten 

zorgen voor een bet
ere zichtbaarheid en

 

een modern totaalbeeld
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

258 cm

230 cm599 cm

DESEO OVERZICHT

2-4   5
 

       
Indelingen 1

Toegestane maximum massa kg 1.500 - 2.000

De premium gasflessenkast met centrale servicem
odule aan 

de voorzijde biedt r
uimte voor twee 11 kg gasflessen, e

venals 

praktische toegang t
ot belangrijke aanslu

itingen van de techn
ische 

voorzieningen en voo
r het legen van het 

cassettetoilet

Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 

Tot 4 slaapplaatsen 

dankzij standaard 
bedsofa en 
optioneel hefbed

Optioneel met 
2 motorfietshouders 

Jürgen Thaler, productmanager
KNAUS campers & caravans

Mijn tip

DESEO INDELINGEN & HIGHLIGHTS

De hele wereld in één indeling. De 
DESEO is zo goed gebouwd dat Julia en 
Felix gewoon alles kunnen inladen wat 
hun vakantie perfect maakt.

“De DESEO met zijn reusachtige achterklep is 
voorbestemd voor een uitbreiding van de 
woonruimte. Onze partner WIGO Zelte biedt 
voor de DESEO een speciaal ontwikkelde 
achtertent, die met een voortent kan 
worden gecombineerd.” Meer informatie 
vindt u onder: www.wigo-zelte.de 
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De achterklep van het
 voertuig maakt niet 

alleen het laden makkelijk, maar verbindt 

de woonruimte ook met de natuur
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

BERGRUIMTE 
OVERZICHT

400 TR  
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De gasdrukveren verg
emakkelijken 

het openen en sluite
n, en een speciaal 

mechanisme zorgt ervoor dat 
de 

achterklep stevig op
 zijn plaats blijft 

wanneer deze is geope
nd

DESEO VARIABILITEIT

De 160 x 180 cm brede achterklep en
 het stabiele 

oprijplaat, dat tijde
ns de rit wordt vastgezet door

 

middel van een stang 
en een draaislot, maken het 

laden bijzonder gem
akkelijk. Indien gewenst kunt u 

ook een optionele la
adbrug krijgen

1.  Transport Plus-pakket. Als u kiest voor 
het optionele Transport Plus-pakket, 
ontvangt u een oprijplaat, twee stevige 
motorfietshouders en 10 sjorogen. 
Om alles veilig te kunnen vervoeren, 
omvat het pakket ook een chassis 
met een laadvermogen van maximaal 
2.000 kg. Voor het woongedeelte bevat 
de transportvariant een bijzonder 
plaatsbesparende opklapbare zitbank en 
verder het optionele hefbed.

2.  Gezellig & flexibel. Voor iedereen die 
alleen een motorfiets wil meenemen maar 
niet zonder de comfortabele bedsofa wil, 
kan de standaarduitvoering ook worden 
uitgebreid met een motorfietshouder. 
Bijzonder praktisch: u kunt de variabele 
tafel ook buiten gebruiken dankzij het 
lichte, resistente aluminiumonderstel.

3.  Veilig opgeborgen. Zowel in de standaard- 
als in de transportuitvoering: alle variabele 
meubelen kunnen tijdens het rijden veilig 
aan de zijwand worden bevestigd. Zo heeft 
alles zijn vaste plaats en heeft u genoeg 
ruimte voor fietsen en meer.
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DESEO 400 TR

DESEO WONEN & LEVEN

Grote klep voor zomers genieten. De hele dag 
onderweg en er toch geen genoeg van krijgen. 
Dankzij de enorme achterklep kunnen Julia en 
Felix bij het diner heel relaxed binnen toosten 
met een gevoel alsof ze buiten zitten.

NEW

De optionele insectenh
or kan aan beide zij

den 

volledig worden gesloten. Als alternatief kunnen
 

beide delen tot het 
midden van het voert

uig of 

tot een andere posit
ie worden gesloten. Zo geniet 

u van maximale variabiliteit! 
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

1.    Wegklapbare led-tv. Opdat hij bij 
het vervoer niet beschadigd kan 
raken en zo weinig mogelijk plaats 
inneemt, verdwijnt de 24 inch Full 
HD televisie elegant in de kast. 

2.  Ruime kledingkast. Met heel 
veel plaats voor meerdere weken 
heerlijke vakantiepret. 

3.  Extra bergruimte. Natuurlijk wordt 
in de DESEO ook de ruimte onder de 
zitgroep perfect gebruikt.

DESEO WONEN & LEVEN

De speciale rugkussen
s (optioneel) zijn 

verkrijgbaar in 6 verschillende varian
ten. 

Er is voor elke smaak wat wils

LOUNGE OVERZICHT

400 TR standaard

Bedsofa 

400 TR optie

Bijzonder plaatsbesparende, 

opklapbare zitgroep voor een 

maximale laadoppervlakte

Hier heeft alles een 

perfecte plek

Ook in de transportv
ariant kunt u reken

en 

op een hoog wooncomfort & de opklapbare 

zitbank gebruiken al
s extra slaapplaats
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

Extra legvlakken 

zorgen voor nog meer 
bergruimte 

DESEO KOKEN & GENIETEN

Koken voor twee. Daarvoor 
is het 2-pits kooktoestel 
optimaal, want het is zo 
geplaatst dat het de ruimte 
optimaal benut en voldoende 
plaats biedt voor het bereiden 
van de favoriete gerechten. Bij 
Julia en Felix heel klassiek en 
eenvoudig: lekkere pasta.

KEUKEN OVERZICHT

400 TR Compacte keuken

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

De extra krukken 
behoren tot de 
standaarduitrusting 

en 

bieden 2 extra zitplaatsen

1.  Praktische Orga-Box. In de keuken zijn er 
talloze kleine helpers, zoals bijvoorbeeld de 
innovatieve Orga-Box. Die zorgt voor orde 
en houdt alles tijdens de rit op zijn plek.

2.  Moderne uitrusting. De wandnis is zo 
geconstrueerd dat hierin ruimte is voor 
een koffiezetapparaat. Hoogwaardige 
jaloezieën (optioneel) passen optimaal bij 
het stijlvolle totaalplaatje en zorgen voor 
aangename verduistering.

De koelkast is ruimtebesparend 

in het keukenblok ge
ïntegreerd en 

heeft een inhoud va
n 108 liter

Krasbestendige CPL-

meubelfronten & stilsluitende 

bovenkasten met soft close-

functie behoren hie
r tot de 

standaarduitrusting



46 47|

140 cm x 200 cm

200 cm x 140 cm

DESEO SLAPEN & DROMEN
Revolutionaire bouwwijze. De rail voor het hefbe

d is 

direct in de B-zuil van het FibreFrame ge ntegreerd

 Bedsofa  Hefbed

BEDDEN OVERZICHT

400 TR Standaard   2-4   
400 TR Optie   2-4   

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

HEFBED DESEO 400 TR

BEDSOFA DESEO 400 TR BEDSOFA DESEO 400 TR

BEDSOFA & HEFBED DESEO 400 TR

Dankzij de enorme achterklep ligt u i
n de DESEO 

praktisch midden in de natuur 
en, dankzij de 

optionele hordeur, z
onder vervelende be

zoekers

1.  Comfortabele bedsofa. De zitbank 
kan in een paar eenvoudige stappen 
worden omgebouwd tot een comfortabel 
tweepersoonsbed. Dit betekent dat de 
woonruimte bijzonder efficiënt wordt gebruikt 
en biedt deze tijdens de dagmodus veel 
bewegingsvrijheid en transportruimte.

2.  Hefbed (optioneel). Overdag, wanneer het 
hefbed niet nodig is, kan het heel eenvoudig 
naar boven worden geschoven. 's Nachts 
biedt het dankzij hoogwaardige EvoPore HRC 
matrassen maximaal slaapcomfort.

Dankzij de draagban
d op de 

rugleuning kan het b
ed gemakkelijk 

door één persoon w
orden omgebouwd

Uniek ruimtewonder. Daarnet 
nog een comfortabele zitbank, 
nu in een handomdraai 
adoordachte constructie heeft 
Felix de praktische bedsofa 
vliegensvlug omgebouwd. 
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DESEO 400 TRDESEO 400 TR

DESEO 400 TR

1.  Innovatief douchegordijn. Met de 
optionele doucheverlenging ontvangt u 
naast de uitschuifbare douchekop inclusief 
houder, het gepatenteerde KNAUS-
douchegordijn. Dankzij een geleiderail 
aan het plafond kan deze bijzonder 
soepel worden geopend en gesloten. Een 
geїntegreerde luchtkamer maakt van het 
gordijn quasi een douchecabine en houdt 
het verwijderd van het lichaam.

 2.  Ruim vak voor vuil wasgoed. Alweer 
zo'n praktisch detail dat ervoor zorgt 
dat in de DESEO altijd alles uitstekend 
is georganiseerd. In het vak naast het 
toilet kunt u vuil wasgoed of schone 
handdoeken optimaal opbergen waardoor 
u meer ruimte heeft in de kledingkast.

BADKAMER 
OVERZICHT

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

Eén badkamer, veel 
mogelijkheden. De 
compacte badkamer biedt 
Julia en Felix niet alleen 
een wellness oase met 
talrijke vakken en extra veel 
opbergruimte, maar ook 
een plek om handdoeken te 
drogen dankzij de praktische, 
inklapbare kledingstang.

Comfortabel en makkelijk 

te reinigen banktoile
t

Veel legvlakken dankz
ij 

verlengde wastafel 

DESEO VERZORGEN & ONTSPANNEN

Badkamer variant 1
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CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
3. PLATZ
Knaus Eurostar
Ober- und Luxusklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
3. PLATZ
Knaus Südwind Exclusive
Obere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
2. PLATZ
Knaus Südwind/Silver Selection 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
2. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2019
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2020
3. PLATZ
Knaus Sport (Silver Selection) 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2020
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

GESAMTSIEGER
GESAMTSIEGER

Gewinner in der Kategorie

Zielgruppen-Fokus

KNAUS TABBERT GMBH

Knaus Sport & Fun

160119_EU_Innovation_Award_Urkunden_englisch.indd   13 19.01.16   15:40

WINNER Any Caravan £18,000 - £21,000

Knaus Sport & Fun

WINNER Any Caravan £21,000 - £24,000

Elddis Avanté 840

WINNER Any Caravan £24,000 - £29,000

Elddis Crusader Storm

WINNER Any Caravan £29,000 - £34,000

Bessacarr By Design 560

WINNER Any Caravan over £34,000

Knaus StarClass 695

WINNER Any Family Caravan

Bessacarr by Design 650

WINNER Any Large Family Caravan

Elddis Avanté 868

2ND PLACE Any Large Family Caravan

Knaus Südwind 580 QS

WINNER Any Two Berth Caravan

Elddis Affinity 520

2ND PLACE Any Two Berth Caravan

Knaus StarClass 480

WINNER Any Caravan over 8ft wide

Knaus StarClass 695

2ND PLACE Any Caravan over 8ft wide

Bailey Alicanto Grande Sintra

WINNER Any Caravan £29,000-£34,000

Knaus StarClass 565

2ND PLACE Any Caravan £29,000-£34,000

Bailey Alicanto Grande Estoril

WINNER Any Caravan over £34,000

Knaus StarClass 695

2ND PLACE Any Caravan over £34,000

Buccaneer Barracuda

WINNER Any Family Caravan

Bailey Pegasus Grande Messina

2ND PLACE Any Family Caravan

Knaus Südwind 580 UE
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DS KNAUS staat voor kwaliteit. Dat 

weten niet alleen w
ij: talrijke 

onderscheidingen bevestigen d
it. 

Dat is wat wij elke dag doen

KNAUS MERKENWERELD

NEW

Trosts & motivatie. Onze onderscheidingen 
stimuleren ons om steeds weer opnieuw 
topprestaties te leveren. En dat willen wij natuurlijk 
ook graag delen met u als onze klant. Een 
verzamelde kroniek van onze onderscheidingen 
vindt u onder:  knaus.com/auszeichnungen

Gebruiksvriendelijke indelingenzoeker. Op weg naar de 
perfecte reisgezel zijn er een aantal vragen die beantwoord 
moeten worden: Hoeveel slaapplaatsen heeft u nodig? Hoe 
groot mag of moet uw KNAUS zijn? Heeft u een vast budget? 
De indelingenzoeker leidt u in enkele seconden naar de voor u 
meest geschikte voertuigen dankzij intuïtieve vragen over de 
belangrijkste punten. 

Nieuwe configurator. Configureer uw persoonlijke vrijheid die 
beweegt. Met de productconfigurator kunt u uw persoonlijke 
KNAUS vvoertuig volgens uw individuele wensen samenstellen 
en zo dichter bij uw eigen KNAUS-droom komen, klik voor klik. 
En tot slot kunt u alles eenvoudig opslaan als PDF, uitprinten en 
delen met familie en vrienden.

Sterk dealer-netwerk. Meer dan 300 merkenpartners in meer 
dan 25 landen wereldwijd: dit enorme dealer-netwerk draagt 
ook bij aan een hoge klanttevredenheid. Vakkundig advies, 
vriendelijke service en spannende evenementen wachten hier 
op u. U kunt de dichtstbijzijnde KNAUS-dealer en de indelingen 
die u daar kunt verwachten in een paar klikken vinden door uw 
postcode in te voeren bij het zoeken naar een dealer. 

Alles direct op  wwww.knaus.com

Hoe vindt u ons. Of het nu bij uw plaatselijke KNAUS dealer is of 
op onze talrijke online kanalen: wij staan tot uw dienst met advies 
en ondersteuning. Dankzij onze sterke community hebben onze 
voertuigen ook herhaaldelijk experts en vakjury's overtuigd en 
hebben ze al talrijke onderscheidingen ontvangen.

KNAUS ONLINE

Of het nu gaat om spannende nieuwe producten, interactieve 
functies of informatie over de afhaling in de fabriek: op de 
KNAUS-website ontdekt u alles wat u moeten weten. Hier is 
een kleine selectie:

 indelingenzoeker.knaus.com

 knaus.com/beurzen-datums

 shop.knaus.com

 knaus.com/fabrieksafhaling

KNAUS is ook actief op de sociale-mediakanalen. In onze Zwaluwblog vindt u 
leuke reisverhalen, op Instagram delen we fascinerende vakantiefoto's met u 
en op Facebook leest u vele spannende artikels over onze voertuigen en het 
merk KNAUS.

 schwalbenblog.knaus.com

 facebook.knaus.com

 youtube.knaus.com

 instagram.knaus.com

De link die u rechtstreeks 

van thuis uit naar uw 

KNAUS-dealer brengt 

dealer.knaus.com 

HELDERE DOELEN

STERKE SERVICE
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RENT AND TRAVEL. U wilt een recreatief voertuig kopen, 
maar wilt graag vooraf testen of deze werkelijk bij u 
past? Dan is het aanbod van RENT AND TRAVEL precies 
de juiste oplossing voor u. Zoek uw favoriete indeling 
gemakkelijk online of in het reisbureau. Samen met een 
over heel Duitsland verdeeld netwerk van meer dan  
170 verhuurstations met meer dan 1900 
huurvoertuigen en meer dan 380 partnerreisbureaus 
ondersteunt RENT AND TRAVEL u bij uw keuze voor 
het juiste voertuig. Profiteer bovendien van het 
grote dienstenportfolie zoals routevoorstellen en 
talrijke samenwerkingsverbanden met campings 
& staanplaatsen. Veel plezier met het in praktijk 
testen van uw vakantie!

Online te boeken op  

www.rentandtravel.de 

KNAUS MERKENWERELD

KNAUS Fanshop. Zin om te shoppen? In onze fanshop vindt 
u een grote keuze in artikelen, die reizen nog mooier maken. 
Van attractieve dames- en herenmode, leuke spelletjes tot 
aan de sleutelhanger toe, is er voor een ider wat bij.

Nog geen lid? Meld u dan direct 

aan en mis niets meer van 

mein.knaus.com  
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Vind u heel veel gew
eldige 

KNAUS fanartikelen op 
shop.knaus.com 

mein.KNAUS klantenclub. Als KNAUS klant 
geniet u van een vrijheid die beweegt. Als lid 
van de klantenclub voelt u een vrijheid die 
verbindt. Profiteer van talrijke voordelen, 
zoals exclusieve promoties en grote 
kortingen bij onze samenwerkingspartners! 
Als clublid ontvangt u een uitnodiging 
voor onze jaarlijkse klantenbijeenkomst en 
twee keer per jaar wordt ons informatieve 
klantenmagazine INSIDE per post naar u 
toegestuurd. Het lidmaatschap is 100% 
gratis voor alle KNAUS klanten.

Dit is vrijheid die iedereen beweegt. KNAUS staat niet alleen voor 
hoogwaardige vrijetijdsvoertuigen, maar bovenal voor het plezier van 
caravaning. Laat u verrassen door onze unieke merkenwereld en ontdek 
ons brede aanbod dat de mooiste tijd van het jaar nog kleurrijker maakt. 
Profiteer van ons aanbod zoals o.a. het mein.KNAUS klantenclub, onze 
fanshop of de diensten van ons verhuurportaal RENT AND TRAVEL.
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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
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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
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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.
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