
NEW

DE #NUMMER 1, OMDAT HIJ...

daadwerkelijk één van 

de eerste caravanmo-

dellen überhaupt is.

max. 7 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 21)

Hoe stabiel het High 
Strength GFK-dak is, 
leest u op pagina 21



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

SÜDWIND OVERZICHT

         

Indelingen: 15

Toelaatbaar totaalgewicht: 1.300 - 2.200 kg

Omloopmaat voortent: 872 - 1.172 cm

Meer op www.knaus.com/suedwind 

3-7 4-9

SÜDWIND HIGHLIGHTS & VARIANTEN   96 | 97

van 643 tot 947 cm
van 232 tot 250 cm

Alles op één plaats. Ontdek 
wat er allemaal in de handige 

ServiceBox zit - op pagina 25

De KNAUS CATEYE 
evolution - achterlichten 
zorgen met dynamische 
LED-knipperlichten voor 
meer rijveiligheid De KNAUS KOMFORT opbouwdeur 

is bij de SÜDWIND met 700 mm 

bijzonder breed en comfortabel

NEW

NEWNEW NEW

NEW

NEWNEW NEW

NEWNEW

NEWNEW

NEW NEWNEW

In de panoramakeuken 
hebt u tijdens het 

koken uniek uitzicht

Geniet volop van het  
enorme panorama uitzicht  

vanuit de keuken

Nieuwe bedvariant achterin
voor perfecte benutting van de

 ruimte

Het kinderstapelbed is optioneel 

ook met 3 etages verkrijgbaar

Als optie met gezellige couch  

& tv-meubel beschikbaar

Gezinsindeling met heel 

grote badkamerHeel compacte indeling 

van eenpersoonsbedden

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 540 FDK

SÜDWIND WONEN & LEVEN   98 | 99

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 540 FDK

SÜDWIND 650 PEB

24 "

Time-out voor d
e 

volwassenen }
SÜDWIND WONEN & LEVEN   100 | 101

1.  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. 

2.  Raffbare gordijnen. Niet alleen leuk om 
naar te kijken, maar ook een praktisch 
privacyscherm.

 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 to
t 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

LOUNGE OVERZICHT

420 QD Dinette

450 FU U-zitgroep

460 EU U-zitgroep

500 FU U-zitgroep

500 UF U-zitgroep

500 PF Dinette

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 UFK  U-zitgroep & 

Dinette
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SÜDWIND KOKEN & GENIETEN      102 | 103

COMPACTE KEUKEN SÜDWIND 540 FDK COMPACTE KEUKEN SÜDWIND 540 FDK

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.

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 schuiflade
n verhogen 

het bedienings- en 
geluidscomfort

Uniek uitzicht: d
e nieuwe 

panoramakeuken is een 

genot voor alle 
zintuigen

KEUKEN OVERZICHT

420 QD Compacte keuken

450 FU Compacte keuken

460 EU Compacte keuken

500 FU Compacte keuken

500 UF Compacte keuken

500 PF Panoramakeuken

500 QDK Compacte keuken

540 UE Compacte keuken

540 FDK Compacte keuken

550 FSK Compacte keuken

580 UE Compacte keuken

580 OS Compacte keuken

650 PXB Panoramakeuken

650 PEB Panoramakeuken

750 UDF Compacte keuken
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KINDERBED SÜDWIND 540 FDK

FRANS BED SÜDWIND 450 FU

EENPERSOONSBEDDEN SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND SLAPEN & DROMEN   104 | 105

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.

Het onderste bed 

kan omhoog worden 

geklapt, om flexibele 

opbergruimte te creëren

  Eenpersoons-
bedden

 Dwarsbed

 Kinderbed

 Queensbed

BEDDEN OVERZICHT

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

Meer informatie over onze bedden vindt u 
vanaf p. 28, logeerbedden op p. 33.

 Fans bed NEW

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, en u heeft een 
comfortabel tweepersoonsbed

Zacht hoofd- en zijdeel en een w
andbekleding 

met een look van leer 
zorgen voor een voelb

aar 

hoogwaardige ambiance

Waarom de EvoPore 

koudschuimmatrassen zo 

bijzonder zijn, 
leest u op 
pagina 23



SÜDWIND 650 PXB

1 2SÜDWIND 580 QS SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND VERZORGEN & ONTSPANNEN   106 | 107

Optimale benutting van
 de ruimte: in 

de nieuwe badkamer achterin wordt 

de gehele breedte
 achterin benut

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

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

2.  Slim meegedacht. De inklapbare 
kledingstang behoort bij alle modellen 
tot de standaarduitrusting en is 
perfect geschikt voor het drogen van 
handdoeken en vochtige kleuren. Als 
u deze niet nodig hebt, verdwijnt deze 
ruimtebesparend tegen de wand.

Talrijke schappen 

bieden plaats voo
r alle 

belangrijke spulle
n

Badkamervariant 7

Badkamervariant 8

Badkamervariant 6

BADKAMER 
OVERZICHT

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

Badkamervariant 5



OBSIDIAN

PEARL CREAM

TALOS

FRESH MINT PETROL FUN

ACTIVE ROYALE*

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROCK*

10.0.85090 Hohenstein

STIJLVOLLE 
KUSSENS & 
STOFFEN
Geef het interieur van uw caravan individueel vorm met één 
van onze talloze kussen- en stofvarianten. Heel praktisch zijn 
onze ACTIVE LINE meubelstoffen. Ze zijn heel vlekbestendig en 
bovendien water- en olieafstotend.

Getest op hoge 
kleurechtheid

Anti-allergisch, 
ademend en 
huidvriendelijk

Slijtvast en 
onderhoudsarm

KNAUS KUSSENS & COZY HOME PAKKETTEN   108 | 109

DESEO KUSSENVARIANTEN

SPORT&FUN KUSSENVARIANTEN

TRAVELINO KUSSENVARIANTEN

Zo kleurrijk is de SPORT&FUN in Spanje onderweg - kijk zelf vanaf pagina 56

Model van het kussen is afhankelijk van de serie.

 Opties voor series  *ACTIVE LINE (tegen meerprijs)

Keuze uit decoratie
ve kussens (option

eel) in 6 

kleurvarianten. Meer informatie op pagina 111
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1
2

6

4

3

1. MAGNOLIA

2. EARTH

3. AVOCADO

4. STONE

5. PEACH

6. AQUA 

COOL GREY

CASUAL SILVERGREY COMFORT

ENERGY

ACTIVE ROYALE*

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYALE*ACTIVE ROCK*

BROWN EARTH

LIME GREEN

HIGH TECH BEKLEDINGSSTOFFEN

ACTIVE LINE bekledingsstoffen zijn water- en 
olieafstotend en extreem onderhoudsvriende-
lijk. Vloeistoffen dringen niet meer onmiddellijk 
door en de allermeeste vlekken kunt u pro-
bleemloos met een vochtige doek verwijderen. 

 Antibacterieel

 Vlekbestendig

 Ademend

 Water- & olieafstotend

 Onderhoudsvriendelijk

COZY HOME PAKKETTEN

KNAUS KUSSENS & COZY HOME-PAKKETTEN   110 | 111

SPORT KUSSENVARIANTEN

SÜDWIND SILVER SELECTION KUSSENVARIANTEN

Model van het kussen is afhankelijk van de serie.

  Opties voor series       *Active LINE (tegen meerprijs)

NEW

NEW NEW

Gevuld met veren

Passende tafelloper

Ook erbij : twee 

superzachte knu
ffeldekens

Verfraai uw caravan met twee 

grote (60 x  40 cm) en kleine 

(40 x  40 cm) kussens



2018 DESEO, „European Innovation Award 
2018“: Winnaar in de categorie Totaalconcept 
Caravan (DESEO)

2018 SPORT, lezerkeuze „Caravans des Jahres 
2018“: 1e plaats

2018 SÜDWIND, lezerkeuze „Caravans des Jahres 
2018“: 2e plaats

2017 TRAVELINO, Danish Camping Award 2017

2017 SPORT, lezersenquête „Caravans des Jahres 
2017“: 1e plaats

2017 SÜDWIND SILVER SELECTION, Leserwahl 
„Caravans des Jahres 2017“: Platz 2

2017 TRAVELINO, Caravan van het jaar 2017 in 
NL (KCK)

2017 STARCLASS 560, Practical Caravan „Tourer 
of the year Awards 2017“: Best specialist tourer

2016 SPORT&FUN, The Caravan Club „Caravan 
Design Awards 2016“: winnaar

2016 DESEO, Transport Plus Practical Caravan 
„Tourer of the year Awards 2016“: Best specialist 
tourer

2016 SPORT&FUN, „European Innovation 
Award 2016“ Winnaar in de categorie 
doelgroepenfocus

2016 SPORT&FUN, Caravan van het jaar 2016 
in NL (KCK)

2016 SPORT, lezersenquête „Caravans des 
Jahres 2016“: 1e plaats

2016 EUROSTAR, lezersenquête „Caravans des 
Jahres 2016“: 3e plaats

2016 SÜDWIND EXCLUSIVE, lezersenquête 
„Caravans des Jahres 2016“: 3e plaats

2015 SPORT, lezersenquête „Caravans des 
Jahres 2015“: 2e plaats

2014 SPORT, lezersenquête „Caravans des 
Jahres 2014“: 1e plaats

2014 EUROSTAR, lezersenquête „Caravans  
des Jahres 2014“: 3e plaats

2014 SÜDWIND EXCLUSIVE 580 FU,  
„Caravan des Jahres 2014“ van de vakbeurs 
„Ferie for Alle“ in DK

2006 C’LINER 550 Q, red dot award

2006 C’LINER 550 Q, Caravaning Design  
Award: ’innovations for new mobility’

2005 Designprijs (DESEO)

... EN 
BEKROOND
KNAUS staat voor kwaliteit. Dat 
zien niet alleen wij zo: talloze 
onderscheidingen bevestigen ons 
datgene wat wij dagelijks doen.

KNAUS DEALERNETWERK & AWARDS   112 | 113

ONDERSCHEIDINGEN

Trots en motivatie in één: o
nze 

onderscheidingen sporen ons
 

aan om steeds weer opnieuw 

topprestaties te 
leveren

KNAUS IS 
INTERNATIONAAL...

Meer informatie vindt u o
nline 

op dealer.knau
s.com

Ruim 25 landen. Ruim 300 merkpartners. KNAUS is 
wereldwijd vertegenwoordigd. Dit enorme dealernetwerk 
draagt bij aan de hoge klanttevredenheid.

China

IJsland

En ook in

Ierland

Zweden

Noorwegen

Denemarken

Nederland

Duitsland

Polen

Hongarije
Roemenië

Oostenrijk
Frankrijk

Spanje
Portugal Italië

Griekenland Turkije

Bulgarije

Tsjech. Republiek

België

Finland

Taiwan

Japan
Australië

Groot-Brittannië

Zuid-Korea

Slowakije

Zwitserland

Slovenië
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HOE ZIJN WIJ VINDBAAR

KNAUS is ook op het world wide web er altijd als eerste bij. 
Ontdek onze merken en veelvoud aan produkten op www.
knaus.com. Op ons zwaluwblog vindt u regelmatig nieuwe en 
spannende verhalen en natturlijk zijn wij ook op onze social 
media kanalen actief. Veel plezier bij het surfen met KNAUS!

De zwaluwblog met vele 

verhalen vindt
 u onder  

schwalbenblog.knau
s.com

Onze homepage met 

zijn geweldinge fansh
op

Bent u al lid? Alle informatie 

vindt u op mein.knaus.com

Atlijd het laatste nieuws via de 

KNAUS social media kanalen

mein.KNAUS KLANTENCLUB

mein.KNAUS Klantenclub. De mein.KNAUS klantenclub 
biedt talrijke voordelen zoals exclusieve acties van onze 
cooperatieve partners en het kostenloos toesturen van 
het mein. KNAUS klantenmagazine INSIDE. Bovendien 
heeft u als clublid de kans om aan onze jaarlijkse 
klantenbijeenkomsten deel te nemen.

VOOR ONZE FANS

Het exclusieve 
mein.KNAUS 

klantenmagazine

NEW

KNAUS ONZE REIS- EN MERKENWERELD   114 | 115

SATELLIETINSTALLATIE VAN TEN HAAFT

Met de nieuwe optionele satellietinstallaties 
van ten Haaft wordt tv-kijken nog comfortabeler 
en gebruikersvriendelijker. Vanaf 2019 bieden wij 
tv-pakketten aan die met de ruimtebesparende, 
extreem windbestendige CARO+ Premium 
satellietinstallatie en 24̕“ ̕tot 32̕“ tv’s maximaal 
entertainment garanderen.

Bijzonde
r 

ruimtebespa
rend

Extreem 
windbestendig

In het tv-pakket vanaf 2019 met 

24 tot 32 inch tv’s

Om echt van uw vakantie te kunnen 
genieten, zijn er dingen die op de 
camping gewoon niet mogen ontbreken. 
Vertrouw op de kwaliteitsproducten

van KNAUS-partner Frankana Freiko.

FRANKANA FREIKO

Set van 4
stuks

In 7  trappen
 verstelbaar

Verander de s
toel in een 

comfortabele ligs
toel

FRANKANA FREIKO

Ontdek het veelzijdige aanbod in onze 
Fanshop op shop.knaus.com

1. Pannenset Skipper 8+1
Artikelnr. 51 013 | € 69,90

2. Serviesset Cosmic, 8 delen
Artikelnr. 51 014 | € 37,90

3. Mokken met oor set van 4, blauw
Artikelnr. 651/020 | € 19,90

4. Campingtafel Linear 115 WPF 
Artikelnr. 51 012 | € 109,90

5. Campingstoel Kerry Phantom 
antraciet, Artikelnr. 651/019 | € 89,90

6. Voetsteun Kerry Phantom 
antraciet, Artikelnr. 601/143 | € 32,90

De illustratie toont de Duitse Website  
met Duitse prijzen

Besturing van de installatie
 en de tv met 

slechts één afstandsbediening



De gegevens over leveringsomvang, afmetingen en gewichten alsmede uitstraling komen overeen met de kennis op het moment van ter perse gaan (08/2018). 
Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na afsluiting van de overeenkomst blijven technische 
wijzigingen qua constructie voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen en voor de klant redelijk zijn. Geringe kleur- en kwaliteitsverschillen 
zijn eveneens - ook na afsluiting van de overeenkomst - voorbehouden voor zover deze materiaalafhankelijk niet kunnen worden vermeden en voor de klant 
redelijk zijn. Afbeeldingen kunnen opties tonen die tegen meerprijs leverbaar zijn, of apparatuur of kenmerken van prototypen en/of studies weergeven, die niet 
standaard meegeleverd worden en ook niet als optiemogelijkheid beschikbaar zullen zijn. Kleurverschillen zijn druktechnisch mogelijk. Laat u daarom vóór de 
aanschaf van een voertuig door een erkend Knaus Tabbert dealer uitvoerig over de huidige stand van de standaarduitrustingen informeren. De in de catalogus 
afgebeelde decoratie wordt niet meegeleverd. Let ook op de opmerkingen in de actuele prijslijst, vooral over gewichten, laadvermogens en toleranties. Herdruk, 
ook gedeeltelijk, is alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Knaus Tabbert GmbH toegestaan. Drukfouten en vergissingen voorbehouden.

Knaus Tabbert GmbH . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

shop.knaus.com
Ontdek de KNAUS diversiteit op onze socialemediakanalen!
U kunt veel meer informatie over KNAUS vinden www.knaus.com

Uw KNAUS dealer
verheugt zich op uw bezoek!

Artikel nr. R08116073-N
L-IN

T

Wij hebben ook cat
alogi voor halfint

egraal  

en integraal campers en ook voor
 CUV!


