
een nieuw 

voertuig tijdperk 

inluidt.

een volwaardige 4-per-

soonscaravan is met een 

toelaatbaar totaalge-

wicht van slechts 750 kg.

geheel 

nieuwe vormen 

definieert.

DE #NUMMER 1, OMDAT HIJ...

Revolutionaire FibreFrame-technologie voor 

maximale stabilliteit bij minimaal gewicht

Beleef een nieuwe dimensie 
van de rijdynamiek en 
gewichtsbesparing door het 
ultralichte chassis

Sterke uitstraling dankzij led-

achterlichten met dynamische 

knipperlichten (veegeffect)



TRAVELINO 400 QL

519 cm

258 cm

215 cm

Met gemak de berg op. 
Haarspeldbochten, sterke 
hellingen en dunne berglucht. 
Dankzij de revolutionaire lichte 
bouwwijze geen probleem voor 
de auto met aanhangwagen. Het 
lukt zelfs zo goed dat Felix een 
vreugdesprong maakt.

TRAVELINO HIGHLIGHTS & VARIANTEN   68 | 69

Vier persone
n in een 

400-er opbouw

Jürgen Thaler, productmanager
KNAUS campers & caravans

Mijn tip

"Zo eenvoudig kunt u nog meer uit de TRAVELINO 

halen. De nauwkeurig passende voortent van WIGO laat 

zich bijzonder makkelijk opbouwen.“  

Lees meer op: www.knaus.com/travelino 

TRAVELINO OVERZICHT

 

Indelingen: 1

Toelaatbaar totaalgewicht: 750 - 900 kg

Meer op www.knaus.com/travelino 

4 4

High Strength GFK-dak en 
frameonderdelen met sterke deklaag voor 

maximale resistentie tegen hagel



TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO WONEN & LEVEN   70 | 71

Indrukwekkend perspectiefwissel. 
Hoe gezellig de zitbank ook is, als Felix 
roept dat het tijd is voor een cameratour, 
legt Julia haar schetsenblok graag opzij.
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

Lievelingsmuziek 

maakt lichtvoe
tig } TRAVELINO WONEN & KOKEN   72 | 73

1.  RevolutionCube meubelbouw. Compleet 
nieuwe meubelvormen en -geometrieën 
bij een gering gewicht, maar vertrouwde 
stabiliteit en functionaliteit.

2.  Laadstation. Hier kunt u apparaten als tablets 
en laptops heel gemakkelijk via USB opladen. 
Bijzonder slim: smartphones kunnen zelfs 
wireless per inductie worden opgeladen. En 
door de directe integratie in het meubel achter 
de zitbank valt het stopcontact niet op en kan 
hij op een veilige plek worden weggelegd.

LOUNGE OVERZICHT

400 QL L-zitgroep

De tafel kan heel eenvoud
ig 

dieper worden gezet en maakt 

plaats voor een extra b
ed

Schitterende Cube-Lights: 

de sfeervolle verlic
hting in 

de TRAVELINO bestaat 

uit lichtbanden, die zijn 

geintegreerd in het
 meubel
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL 2

KEUKEN OVERZICHT

400 QL Compacte keuken

TRAVELINO KOKEN & GENIETEN   74 | 75

Om van te smullen. 
In het compacte 
keukenblok met 
ultramoderne meubels 
bereidt Julia heerlijke 
soepen. Meteen twee 
redenen voor Felix om 
vrolijk te zijn.

Compleet nieuwe mogelijkheden bij de vormgeving van het interieur: dankzij FibreFrame-technologie hoeven meubels niet meer tegelijk met wand en vloer/plafond te zijn verbonden

1.  Volwaardige keuken. Veel bergruimte en 
een uitbreidbaar werkblad, zodat u zich bij het 
koken optimaal kunt organiseren.

2.  Grote 80 liter koelkast. Ook in een ultralichte 
caravan mag een koelkast voor uw voorraden 
natuurlijk niet ontbreken.

3.  Unieke materialen. Dankzij de corpus van 
geëxpandeerd polypropyleen weegt een hele 
bovenkast slechts enkele kilo's en draagt hij 
toch met groot gemak uw keukengerei.

In het FibreFrame 

geintegreerde LED-verlichting 

voor een futuristische 
sfeer
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1TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

149 cm

199 cm

125 cm

TRAVELINO SLAPEN & DROMEN   76 | 77

BEDDEN OVERZICHT

400 QL     4  

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

DWARSBED TRAVELINO 400 QL

LOGEERBED TRAVELINO 400 QL

Wat de EvoPore 
koudschuimmatrassen 

zo bijzonder maakt, 

leest u op pagina 23

Met gemak van de bank naar het 
bed. Julia zet grote ogen op als Felix 
met slechts een paar handelingen 
het bed klaarmaakt. Op het 
logeerbed zou zelfs nog plaats voor 
bezoekers zijn.

1.  Stijlvolle dakhemelbekleding. De zetting van het dakluik in 
donkere stof brengt dynamiek in het interieurdesign. 

2.  Variabele slaapmogelijkheden. In plaats van het standaard 
dwarsbed voorin is de TRAVELINO optioneel ook verkrijgbaar met 
twee zitgroepen achterin en voorin. Met minimale moeite kunnen 
beide tot een tweepersoonsbed worden omgebouwd, zodat er 
maar liefst 4 slaapplaatsen ontstaan.
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TRAVELINO 400 QL

Nieuwe definitie voor 
benutting van de 
ruimte. Wat oogt als een 
kastdeur, is de ingeklapte 
badkamer. Indien nodig, 
ruimtebesparend 
en ultramakkelijk te 
bedienen.

Badkamervariant 3

BADKAMER 
OVERZICHT

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

TRAVELINO VERZORGEN & ONTSPANNEN   78 | 79

Inklapbare wastafel 

voor maximale 

bewegingsvrijheid

1.  Intelligente indeling van de ruimte. Voor 
meer bewegingsvrijheid en een mooier 
ruimtegevoel kunt u de badkamer – zolang 
u die niet nodig heeft – met ongeveer de 
helft verkleinen.

2.  Efficiënt gebruik van de ruimte. Dankzij 
de grote spiegelkast, de inklapbare 
wastafel en extra vakken.


