
DE #NUMMER 1, OMDAT HIJ...

het tweede hoofdstuk van 

THE MISSION en deel van 

de revolutie is.

wonen en vervoeren 

zoals geen ander dat 

verenigt.

met zijn revolutionaire 

FibreFrame de weg naar 

de toekomst wijst.

Centrale servicemodule in de gaskast met aansluitingen 

voor de voorzieningen en open
ing voor het legen van het 

cassettetoilet, voor een maximaal bedieningscomfort

Progressieve vormen door 
innovatieve bouwwijze. Zo goed 

ziet de toekomst eruit



DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

258 cm

230 cm

599 cm

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.

Tot maar liefst 

4 slaapplaat
sen

Jürgen Thaler, productmanager
KNAUS campers & caravans

Mijn tip

„De reusachtige achterklep van de DESEO is voorbestemd 

voor een uitbreiding van de woonruimte. Onze partner WIGO 

Zelte biedt precies op tijd voor de marktintroductie van de spik-

splinternieuwe DESEO een speciaal ontwikkelde achtertent, die 

met een voortent kan worden gecombineerd.“

DESEO HIGHLIGHTS & VARIANTEN   38 | 39

DESEO OVERZICHT

   

Indelingen: 1

Toegestaan totaalgewicht: 1.500 - 2.000 kg

Meer op www.knaus.com/deseo 

52-4

De achterklep van het voertuig m
aakt niet 

alleen het laden makkelijk, maar verbindt 

de woonruimte ook met de natuur

De optionele
 

inklapbare 
zitbank 

biedt plaat
s aan 2 

motorfietsho
uders



DESEO 400 TR

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.

DESEO WONEN & LEVEN   40 | 41
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DESEO WONEN & LEVEN   42 | 43

LOUNGE OVERZICHT

400 TR Zitbank met krukjes

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

Vrij zicht 
naar buiten 

}

Jaloezieën geven het interieur 
een modern, technisch aanzicht 
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DESEO KOKEN & GENIETEN   44 | 45

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 Keuken in de lengte

1.  Praktische Orga-Box. In de keuken 
zijn er talloze kleine helpers. Dankzij 
de Orga-Box vindt men voor alles een 
vaste plaats.

2.  Moderne jaloezieën. Hier komen 
functie en design optimaal samen. 
De jaloezieën passen perfect in het 
moderne interieurconcept en bieden 
een goede verduistering.

Extra legvlakken 
zorgen voor nog meer 

bergruimte 
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

140 cm

200 cm

DESEO SLAPEN & DROMEN   46 | 47

Hier is de mooiste droom al in 
vervulling gegaan. Want wie zoals 
Julia en Felix graag met een mooi 
uitzicht slaapt, maar toch van comfort 
houdt, zal het hefbed achterin 
fantastisch vinden. Het kan heel 
gemakkelijk worden neergelaten en 
biedt bij geopende klep het beste 
uitkijkpunt om sterren te tellen.

1.  Revolutionaire bouwwijze. De rail voor het hefbed is direct 
in de B-zuil van het FibreFrame geїntegreerd. 

2.  Praktische details. Om ook het hefbed van aangenaam 
licht te voorzien, zijn hier ook extra led-spots aangebracht.

BEDDEN OVERZICHT

400 TR     4  

Meer informatie over onze bedden 
vindt u op de pagina's 28 - 33.  Hefbed  Logeerbed

Dankzij de enorme achterklep ligt u in de 

DESEO praktisch midden in de natuur



1 2 DESEO 400 TRDESEO 400 TR

DESEO 400 TR

Bikerstyle, die er 
niet om liegt. De 
opbergvakken in de 
badkamer zijn zo ruim 
dat Felix hier makkelijk 
alles kan opbergen om al 
vroeg in de ochtend op 
gang te komen.

DESEO VERZORGEN & ONTSPANNEN   48 | 49

1.  Innovatief douchegordijn. 
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.

Comfortabel en
 makkelijk 

te reinigen
 banktoilet

Badkamervariant 1

BADKAMER 
OVERZICHT

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

Veel legvlakken dankzij 
verlengde wastafel 
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3 DESEO 400 TR

DESEO VARIABILITEIT   50 | 51

BERGRUIMTE 
OVERZICHT

400 TR  

De 170 X 186 cm brede achterklep 

en de stabiele laadbrug 
maken het 

beladen heel eenvoudig

Gasdrukveren vergemakkelijken 
het openen en sluiten

De inklapbare tafel en 
de krukken kunnen 

veilig aan de zijwand 
worden bevestigd

1.  Stabiele motorfietshouder. Motorfietsen moeten voor transport 
zeer goed worden vastgezet. Voor de DESEO is onder andere een 
stabiele motorfietshouder beschikbaar. 

2.  Flexibel en gezellig. Met enkele handelingen kan het 
tweepersoonsbed in een gerieflijke zitbank worden omgetoverd. 
En dankzij de variabele krukken en de inklapbare tafel kunt u zelfs 
gasten uitnodigen.

3.  Georganiseerde opbergruimte. In transporttoestand zijn alle 
meubels veilig tegen de zijwanden gezet. Zo heeft alles zijn eigen 
plaats en hebt u voldoende ruimte voor bikes en nog veel meer.

4.  Geїntegreerde laadbruggen. Voor het makkelijk beladen heeft de 
DESEO steeds twee stabiele, uitschuifbare laadbruggen aan boord.


