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 LIFESTYLE  – technische gegevens  LIFESTYLE 490 L  LIFESTYLE 550 LK

 Totale lengte (in cm)* 685 750

Binnenlengte 490 554

Totale breedte / breedte binnenzijde (cm) 232/216 250/234

Totale hoogte / stahoogte (cm) 257/196 257/196

Omloopmaat (cm)s 918 982

Leeggewicht (in kg) ** 1160 1.260

Rijklaar gewicht (in kg) ** 1230 1.330

Toelaatbaar totaalgewicht (in kg) ** 1400 1.500

Max. laadvermogen (in kg) ** 170 170

Voertuig

Bandenmaat 185 R14C 185 R14C

Velgenmaat 5 1/2 J x 14 5 1/2 J x 14

Opbouw

Openslaande ramen rondom 4 7

met combirollo's 5 6

met alu. jalouzie (in keuken) - 1

Panoramaraam met alu. jalouzie 2 2

Woongedeelte

Slaapplaatsen 2 4

Zitplaatsen aan bar 4 4

Zitplaatsen loungebank 4 4

Bedmaat loungebank (in cm) 212 x 160 212 x 160

Bedmaat stapelbedden (in cm) - 190 x 70; 190 x 77

Verkoopprijs incl. 21% BTW 19.190,00 € 21.290,00 €

• 2 vaste Panorama-ramen (Typ Polyplastic) met 
jalouzie en zitgelegenheid (incl. 2 zitkussens)

• 2 openslaande dakluiken, helder glas, 40x40 incl. 
Vliegenhor

• Loungesofa, om te bouwen tot 2persoonsbed

• Stofkeuze: Carbon, Petrol, Stone (duurzaam en 
gemakkelijk te onderhouden)

• TV-voorbereiding

• Lamellen raamverduistering

• Vloerverhoging

• Salontafel met variabel draaibaar element

• Bijzettafel met lamp, afl egplank en geintegreerde 
fl essenruimte

• Stapelbedden met trap, vangnet en aparte 
verlichting

5. Bar-tafel

• 2 barkrukken (stapelbaar)

• Zitbank, incl. 2 extra loungekussens

6. Gas, water

• Truma S 5004 

• Verswatertank, 45 ltr.

• Centrale waterafvoer aan onderzijde

• Truma Therme met warmwaterboiler in keuken en 
sanitairsruimte

• Waterverzorging met 12V dompelpomp

• Ringverwarming met 12V met automatische 
toerental regelaar

7. Keuken, toiletruimte 

• Driepitsgasstel met glazen afdekking en spoelbak 
van edelstaal

• Dometic 140l koelkast, 230V/Gas, (Werkzaam op 
gas tijdens het rijden alleen in combinatie met 
Mono Control)

• Zelf sluitende lade's

• Kruidenrekje

• Wasgelegenheid met aparte spoelbak en 
moderne sanitair-armatuur, spiegel, kast en 
afl egmogelijkheden met 12V verlichting (spotjes) 
en ventilatiemogelijkheden

• Dometic cassette toilet, keramisch

  KNAUS LIFESTYLE – Standaarduitrusting 

 1. Voertuig, chassis 

• ALKO-onderstel met Euro-Delta as

• Verzwaarde uitdraaisteunen

• 2 hydraulische schokdempers

• Bekrachtigde handrem 

• Achteruitrij automaat

• Stabilisator AKS

• Reservewielhouder in disselkast 

2. Opbouw

• GFK-dak voor gereducering schade als gevolg van 
hagelinslag

• Aluminium hamerslag beplating, voor- en 
achterwand glad

• Serviceluik, afsluitbaar

• Gedeelde toegangsdeur, 60 cm breed, incl. 
Afvalemmer 

• Eénsleutel-systeem

• Disselkast met busscharnierklep geschikt voor 2 x 
11kg gasfl essen

• Wanddikte: 31 mm, Dak: 31 mm, Bodem: 38 mm

• Voortentlamp 12V

• Derde remlicht

3. Elektra

• Elektro koppeling naar voertuig met 13-polige 
Jaeger stekker

• Complete binnenverlichting op 12V (Omvormer 
240VA)

• 230V Euro buitenaansluiting, div. Schuko 
stopcontacten

• 12V en 230V boordelectronica

• Tafellamp, spotjes (6 x bij loungegedeelte, 2 x 
Tresen, 4 x in de keuken, 2 x in sanitair en 2 x bij de 
stapelbedden)

• 240VA Omvormer

4. Woonruimte

• Modern meubeldecor in 'Mistral'

• Houten staafmotief PVC zeil op de vloer

• Dubbelraam, openslaand met combirollo resp. Alu. 
Jalouzie

 LIFESTYLE

Technische gegevens

Prijzen

* incl. Dissel 
 - Technisch niet mogelijk

** het max. laadvermogen (kg) = het verschil tussen het rijklaargewicht en 
toelaatbaar totaalgewicht. Zie algemene toelichting op bladzijde 23.

Alle genoemde prijzen zijn excl. transportkosten, kosten 
rijklaarmaken, kosten verkrijging kenteken en recyclingsbijdrage
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Artikelnr  • = Optie  |  – = niet mogelijk  |  X = standaard KG

Verkoopprijs 
incl. 21% 

BTW  40
0 

L

55
0 

Q
D

 VOERTUIG

Toelating

150111 Gewichtsverhoging van 1.400 naar 1.500 kg - 104,00  • -

150112 Gewichtsverhoging van 1.400 naar 1.600/1.700 kg 25 488,00  • -

150112 Gewichtsverhoging van 1.500 naar 1.600/1.700 kg 25 488,00  - •

Chassis

150997 ALKO trailer-control ATC 4,5 791,00  • •

150109 Aluminium velgen enkelasser tot 1.500 kg - 405,00  • •

150122 Stalen reservewiel + wagenkrik 25 196,00  • •

151728 Reservewiel met aluminium velg 281,00  • •

151634 14" Wieldoppen 70,00  • •

150620 Hulpset bij lekkeband (Bandenvulsysteem Terra S) 2,5 99,00  • •

150065 4 x Verzwaarde uitdraaisteunen 6,5 125,00  • •

Opbouw

Ramen, deuren, ventilatie

100170 Heki II, kantel-dakluik 7,2 683,00  • •

100832 Hor toegangsdeur, gehele hoogte 3 205,00  • •

100612 Serviceluik, afsluitbaar, links achter 1,5 222,00  - •

102154 Openslaand raam in toiletruimte - zonder rolle 149,00  X X

102153 Rollo voor openslaand raam in toiletruimte - alleen i.c.m. optie 102154 59,00  • •

Overige opties

100577 Dakrailing 10 329,00  • •

100570 Disselafdekking (niet i.c.m. fi etsendrager op dissel) 4 93,00  • •

100039 Fietsendrager op dissel voor 2 fi etsen 5 200,00  • •

100694 Isolatie-afdekking disselkast met KNAUS-logo 7 369,00  • •

Interieur

Wonen 

550660 Textiel pakket, bestaande uit: decoratiekussns, slaap/hoofdkussens, 
deken en tafelloper

- 176,00  • •

552052 Airco, type Freshjet 2200 30 2.022,00  • •

550076 Tapijt 6 222,00  • •

550081 Truma Comfortpakket met airmix 0,5 130,00  • •

KNAUS LIFESTYLE – Optiemogelijkheden

Artikelnr  • = Optie  |  – = niet mogelijk  |  X = standaard KG

Verkoopprijs 
incl. 21% 

BTW  40
0 

L

55
0 

Q
D

552276 Alternatief; Fineerband bruin (ipv rood) 0,00 • •

552369 Hoeslakenset, aangepast aan matrasvorm - voor 2 slaapplaatsen, bij 
vaste bedden modelafhankelijk

66,00  - •

551687 Stapelbed 219,00  - X

550590 Stapelbed met 3 bedden 285,00  - •

Elektra

250004 Digitaal antenne pakket CARO 15 2.515,00  • •

250072 Extra 230V stopcontact, binnen 0,3 61,00  • •

250940 Extra 12V stopcontact, binnen 0,3 61,00  • •

250941 Combi-Buitenstopcontact, (220V + TV) - 99,00  • •

250969 Flatscreen - 19" LCD scherm (alleen i.c.m. optie 251261 mogelijk) 9 429,00  • •

251261 Houder voor fl atscreen, zwenkbaar 3 166,00  • •

250376 Mobielpakket 12V bestaande uit: gelaccu, automatische lader en 
schakelaar

28,6 1.008,00  • •

551327 Rookmelder 0,3 26,00  • •

Gas, verwarming water

300518 Gas- buitenaansluiting - 202,00  • •

301956 Mono Control CS Vertikal (voor 1 gasfl es) - 271,00  • •

301957 Duo Control CS Vertikal (voor 2 gasfl essen) - 324,00  • •

301057 Afstandsbediening + Eis Ex voor Duo Control - 152,00  • •

550279 Electrische vloerverwarming 10 506,00  • •

550086 Truma Ultraheat (electrische verwarming) 2 340,00  • •

450092 25 ltr. Verrijdbare afvalwatertank, op te bergen in de disselkast 3,3 125,00  • •

451443 City-wateraansluiting (alleen i.c.m. 45 ltr.vaste watertank) 0,5 294,00  • •

450563 Waterniveaumeter voor vaste watertank - 158,00  • •

302033 Gasmelder 236,00  • •

Keuken- en sanitair

450520 Luxe douche-uitrusting bestaande uit: uittrekbare douchekop met 
houder en douchegordijn

2 214,00  • •

Extra’s

500162 Zonnescherm 355 x 250 cm 792,00  • -

500163 Zonnescherm 405 x 250 cm 30 862,00 - •

Afl everpakket, vanaf 1.199,00  • •
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KNAUS CARAVANS –  Verklaringen en toelichting 

*) Toelichting op de gewichtsaanduidingen bij uw KNAUS caravan:
KNAUS caravans onderscheiden zich met hoge laadvermogens. Door innovatieve oplossingen, zoals het gebruik van hoogwaardig staal in 
het chassis en een intelligente honingraad constructie in de opbouw, wordt een laag eigengewicht van de caravan gerealiseerd. Volgens 
Europeesche regelgeving (EU 1230/2012) is het wettelijk verplicht dat de gewichtsaanduiding van de caravan in een ‚rijklaargewicht‘ en een 
‚totaal toelaatbaar gewicht‘ wordt aangeduid. 

Het rijklaargewicht is: 

De massa van het lege voertuig
PLUS gevulde gasfl essen (100% gevuld)
PLUS gevulde verswatertank (100% gevuld)
PLUS Spoelwatertank toilet (100% gevuld) 
PLUS Warmwaterboilet (100% gevvuld) 
 is het rijklaargewicht

Voorbeeld:
Massa leeg voertuig is            1.090 kg
Totaal toelaatbaar gewicht is  1.400 kg
Maximale laadvermogen is        310 kg  (dus de te beladen accessoires, bagage, gas, water, etc)

Het totaal toelaatbaar gewicht geeft aan wat het voertuig in totaal technisch mag wegen, dus de massa van het lege voetuig plus  
fabrieksaccessoires, toebehoren, bagage, gas, water, etc. 
Voor u als gebruiker van een voertuig:
De voor de gebruiker belangrijke waarde van het maximale laadvermogen (accessoires, bagage, water, gas, etc) ontstaat dus wanneer u het 
ledig gewicht van het voertuig aftrekt van het totaal toelaatbaar gewicht. De massa van het lege voertuig wordt bepaald door de weging van de 
seriematige (standaard) uitvoeringen, dus zonder pakketten of andere extra accessoires. 
Wees u er op attent dat extra accessoires, toebehoren en fabriekspakketten door hun gewicht het laadvermogen kunnen beperken. Als 
gebruiker bent u verplicht om tijdens het rijden het totaal toelaatbaar gewicht niet te overschreiden.

De prijzen van de afzonderlijke pakketten zijn vaste prijzen en kunnen ook door toegevoegde opties niet veranderd worden. Bij bestellingen van 
opties, die onderdelen uit de pakketten vervangen, worden deze vervangen pakketonderdelen niet los meegeleverd.  
Technische aanpassingen in constructie, kleur en uitvoering zijn voorbehouden. 

 KNAUS caravans hebben van fabriekswege, geldig voor geheel Europa, een 
waterdichtheidsgarantie van 60 maanden en 24 maanden garantie op materiaal- en 
constructiefouten. Voor alle KNAUS caravans geldt:

 Maten en gewichten hebben door gebruikmaking van natuurlijke grondstoff en een 
tolerantie van +/- 5%

In- en opbouw van accessoires door niet erkende bedrijven kunnen de veiligheid 
van uw caravan benadelen en u riskeert nietigheid van de KNAUS Garantie. Laat 
derhalve uw reparatie of in- en opbouw van accessoires alleen plaatsvinden bij de 
erkende KNAUS-dealerbedrijven en maak gebruik van originele KNAUS onderdelen 
en accessoires.

Alle hier genoemde accessoireprijzen zijn alleen geldig bij in- en opbouw tijdens de 
productie van de caravan. In- en opbouw achteraf, indien en voorzover mogelijk, 
brengen extra montage- en materiaalkosten met zich mee. 
Technische veranderingen in constructie, kleur en/of uitvoering, zover technisch 
noodzakelijk geacht, worden voorbehouden. 
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen 
zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn. De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op 
basis van de kennisstand per 07/2016. Deze prijslijst is geldig vanaf 01.08.2016 voor 
het modeljaar 2017. Voorgaande prijslijsten komen hiermee te vervallen. 

De waterinstallatie is ingebouwd volgens en voldoet minstens aan de technische 
voorschriften van 03/2009 (Voorschriften 2002/72/EG)

 KNAUS CARAVANS HEBBEN VAN FABRIEKSWEGE, GELDIG VOOR GEHEEL EUROPA, EEN WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 60 MAANDEN EN 24 MAANDEN GARANTIE OP MATERIAAL- EN 
CONSTRUCTIEFOUTEN. VOOR ALLE KNAUS CARAVANS GELDT:
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NOTIZEN
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Uw KNAUS dealer verheugt zich op uw bezoek!

KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

Deze prijslijst geeft de stand weer welke van toepassing is op moment van drukken (07/2016). Wijzigingen in constructie en 
uitvoering, na publicatie, in het bijzonder als gevolg van wettelijke aanpassingen en veranderingen zijn voorbehouden.
Let u in het bijzonder op de algemene toelichting, in het bijzonder op de uitleg van de gewichten en toleranties. Het gebruik van 
teksten en foto’s, geheel of gedeeltelijk, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Knaus Tabbert GmbH niet toegestaan. 
Druk- en (zet)fouten voorbehouden. 

facebook.knaus.de


