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Perfecte verbinding van 

materialen en maximale 

stabiliteit dankzij Pro.Tec Frame 

(meer details op pagina 17)

De nummer 1, omdat hij... 

  daadwerkelijk één van de eerste  
caravanmodellen überhaupt is.

 met max. 8 slaapplaatsen en zeer efficiënte ruimte-indeling biedt.

 met 16 goed doordachte indelingen straalt.

Het caravan icoon

De praktische 

gasflessenkast biedt
 

extra opbergruimte en 

ruimte voor twee 11 kg 

gasflessen en is gem
akkelijk 

toegankelijk voor o
nderhoud 

en vervanging

Het elegante gladde 
plaatwerk 

zorgt optioneel voo
r een 

bijzonder moderne uitstraling

Alle informatie over het jubile
ummodel 60 YEARS 

kunt u raadplegen 
in de aparte brochu

re & online op

www.knaus.com/60years-actiemodellen  
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SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 750 UDF

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 500 QDK SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 550 FSK

SÜDWIND 500 PF

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 EU SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND 650 PEB

SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 500 UF

SÜDWIND 500 FU

257 cm

643 - 947 cm

232 - 250 cm

Het kinderstapelbed
 is optioneel 

ook met 3 bedden verkrijgba
ar

SÜDWIND OVERZICHT

3-8   4-9

           
Indelingen 16

Toegestane maximum massa kg 1.300 - 2.200

Omloopmaat voortent cm 872 - 1.172

  indelingenzoeker.knaus.com

  Nachtindelingen kunt u online 
bekijken op knaus.com

Dankzij de praktisch
e 

insectenhordeur bl
ijven 

(optioneel) muggen & 
vliegen buiten

Optionele garagedeur
 aan beide 

zijden (60 x 95 cm) voor een 

comfortabele doorlaadm
ogelijkheid

De KNAUS CATEYE 

evolution - achterlichten 

zorgen met dynamische 

LED-knipperlichten vo
or 

meer rijveiligheid

In de panoramakeuken 
hebt u tijdens het

 

koken uniek uitzic
ht

Gezinsindeling met heel 

grote badkamer

SÜDWIND INDELINGEN & HIGHLIGHTS

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. 

Bedvariant achterin voor perfect
e 

benutting van de ruimte

SÜ
D

W
IN

D
 IN

DE
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N
GE

N
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IG

H
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TS

NEW

Nu samenstellen op  

configurator.knaus.c
om/nl 

Bijzonder compacte 

eenpersoonsbed ind
elingen
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SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND WONEN & LEVEN

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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SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 540 FDKSÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

24 "

Dankzij de heftafel m
et één 

zuil is er op elke plaats 

meteen veel beenruimte

SÜDWIND WONEN & LEVEN

LOUNGE OVERZICHT

420 QD Dinette

450 FU U-zitgroep

460 EU U-zitgroep

500 EU U-zitgroep

500 FU U-zitgroep

500 UF U-zitgroep

500 PF Salonzitgroep

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 UDF  U-zitgroep & 

Dinette

De plooibare gordijnen bieden 

praktische zichtwering

NEW

Time out voor de 
volwassenen }

1.  Gezellige zitgroep. Dankzij de 
ergonomische kussens zit men 
hier ook na vele uren nog zeer 
comfortabel. De ombouw tot 
logeerbed is bijzonder eenvoudig.

2.  Draaibare en draaiende lcd-tv 
(optioneel). Dankzij de flexibele 
tv-houder kunt u zowel vanuit de 
zitgroep als vanuit uw bed tv kijken.

 3.  Enorme SkyRoof. Het panoramadak 
biedt een prachtig uitzicht in de 
zithoek. Perfect vakantiegevoel bij 
alle weersomstandigheden.

Snel en eenvoudig omhoog 

klappen van de ban
k voor 

eenvoudige toegang tot de 

opbergruimte eronder

 U kunt het niet zie
n, maar wel horen: Het optionele 

KNAUS Bluetooth geluidssysteem speelt uw favoriete muziek in 

de beste kwaliteit af via twee luidsprekers
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KEUKEN IN DE LENGTE SÜDWIND 540 FDK

PANORAMAKEUKEN SÜDWIND 650 PEB

Volledig uittrekbare 

Soft close schuifladen 

verhogen het bedienings- 
en geluidscomfort

SÜDWIND KOKEN & GENIETEN

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.Eenmalig uitzicht: de 

panoramakeuken is een 

genot voor alle zin
tuigen

KEUKEN OVERZICHT

420 QD Compacte keuken

450 FU Compacte keuken

460 EU Compacte keuken

500 EU Compacte keuken

500 FU Keuken in de lengte

500 UF Keuken in de lengte

500 PF Panoramakeuken

500 QDK Keuken in de lengte

540 UE Keuken in de lengte

540 FDK Keuken in de lengte

550 FSK Keuken in de lengte

580 UE Keuken in de lengte

580 OS Keuken in de lengte

650 PXB Panoramakeuken

650 PEB Panoramakeuken

750 UDF Keuken in de lengte

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

NEW

NEW

COMPACTE KEUKEN SÜDWIND 500 EU

KEUKEN IN DE LENGTE  SÜDWIND 540 FDK 1.  Compacte keuken. Van de in het keukenblok 
geïntegreerde koelkast tot veel opbergruimte 
en het gasfornuis: hier is alles beschikbaar en 
bijzonder ruimtebesparend ingericht.

2.  Hoogwaardige achterwandpanelen in de 
keuken (optioneel). Beschermt tegen vlekken 
en spatten tijdens het koken en ziet er, dank-
zij dezelfde inrichting als het werkblad en de 
sfeerverlichting, bijzonder stijlvol uit.

3.  3-pits kooktoestel met elektrische onts-
teking. Verwarmd bliksemsnel en dankzij 
het nobele gegoten rooster hebben 3 potten 
tegelijkertijd een veilige stand.

De enorme 177 liter 

koelkast kan gemakkelijk in 

beide richtingen w
orden 

geopend dankzij de 

dubbele stopsluiting
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SÜDWIND 580 QSSÜDWIND 580 QS

KINDERBED SÜDWIND 540 FDK

EENPERSOONSBEDDEN SÜDWIND 540 UE

Het onderste bed 

kan omhoog worden 

geklapt, om flexibele 

opbergruimte te creëren

t/m 144 cm breed

t/m 200 cm lang

QUEENSBED SÜDWIND 650 PXB

Zacht hoofd- en zijdeel en een 

wandbekleding met een look van lee
r zorgen 

voor een voelbaar 
hoogwaardige ambiance

SÜDWIND SLAPEN & DROMEN

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.

De optionele hoeslak
ens zijn 

perfect afgestemd op de vorm 

van de bedden en 
zorgen voor 

maximaal ligcomfort en een 

bekleding op maat

  Eenpersoons- 
bedden

 Fans bed

 Kinderbed

 Dwarsbed

BEDDEN OVERZICHT

420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   3    
500 EU   4    
500 FU   4    
500 UF   4    
500 PF   3    
500 QDK   5 - 6    
540 UE   3    
540 FDK   5 - 6    

550 FSK   5 - 6    
580 UE   4    
580 QS   5 - 6    
650 PXB   3    
650 PEB   3    
750 UDF   7 - 8     

Meer informatie over onze bedden  
op pagina 28 - 29.

 Queensbed

1.  Functionele kinderbedden. Het 
2-etagebed kan optioneel bij enkele 
indelingen met een linnenkast of een 3e 
etage worden aangevuld. Altijd standaard 
meegeleverd: valbeveiliging en een vaste 
ladder voor optimale veiligheid.

2.  Uitbreidbare eenpersoonsbedden. In 
een handomdraai verandert u 2 aparte 
langsbedden in een grote ligplaats.

3.  Opbergruimte. Tot twee grote 
kledingkasten bieden u voldoende 
opbergruimte voor uw reisgarderobe.

Lattenbodem (optioneel) op wielen 

uittrekken, kussens 
plaatsen, en u 

heeft een comfortabel tweepersoonsbed
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SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 450 FU SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 650 PXB

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

Talrijke schappen 

bieden plaats voor
 alle 

belangrijke spullen

SÜDWIND VERZORGEN & ONTSPANNEN

Badkamervariant 6

Badkamervariant 7

Badkamervariant 5

Badkamervariant 4

BADKAMER 
OVERZICHT

Meer informatie over onze 
badkamers vindt u op de 
pagina's 32 - 33.

Praktische details: 
De 

inklapbare kledingstang 
voor het ophangen 

van handdoeken en
 

doucheartikelen

NEW

1.  Badkamervariant 6 achterin. Hier hebt u 
bijzonder veel bewegingsvrijheid, een grote 
wastafel en een aparte douche. 

2.  Badkamervariant 7 achterin. De badkamer 
achterin biedt optimale ruimte-efficiëntie 
doordat de gehele breedte van de binnenruimte 
wordt benut. Zo ontstaat er ruimte voor een 
afzonderlijke, royale douchecabine.

3.  Badkamervariant 5. De gescheiden 
toiletruimte met praktisch banktoilet is 
bijzonder praktisch voor gezinnen.

4.  Badkamervariant 4.  Bijzonder praktisch 
dankzij de perfect geïntegreerde wastafel met 
verlengd rek en banktoilet. 
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*tegen meerprijs  Model van het kussen is afhankelijk van de serie.

BEKLEDINGSVARIANTEN

De standaard bekledingsstoffen overtuigen 

allemaal met slijtvast weefsel en een aantrekkelijk 

design, dat bij het betreffende meubeldecor past.

+  Anti-allergisch, ademend en huidvriendelijk

+ Getest op hoge kleurechtheid

+ Slijtvast en onderhoudsarm

De ACTIVE LINE bekledingsstoffen zijn uiterst onderhouds-

vriendelijk Vloeistoffen dringen niet meer onmiddellijk door en de 

allermeeste vlekken kunt u met een vochtige doek verwijderen.  

+ Antibacterieel

+ Vlekbestendig

+ Ademend

+  Water- & olieafstotend

+ Onderhoudsvriendelijk

Optimaal voor gezinnen &
 hondenbezitters 

vanwege de uitstekende 
onderhoudseigensch

appen

100% KNAUS  
100% INDIVIDUEEL

KNAUS INDIVIDUALITEIT

DESEO WOONWERELD DESIGN 

SPORT&FUN WOONWERELD DESIGN 

MEUBELDECOR 
Nagano Oak

WOONWERELD 
DESIGN

Opties voor series
1. OBSIDIAN
2. TALOS

Active Line *  
3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

MEUBELDECOR
Salem Oak

WOONWERELD 
DESIGN

Opties voor standaard 

modellen
1. FRESH MINT
2. PETROL FUN

Active Line *  
3. ACTIVE ROCK

Ontwerp uw caravan individueel volgens uw eigen ideeën. Met onze 
talrijke decopaketten en bekledingsvarianten verandert onze caravan in 
die van u. U kunt daarbij altijd vertrouwen op hoogste KNAUS kwaliteit en 
optimaal comfort.

 Zoutwaterbestendig & daardoor ook 

optimaal geschikt voor g
ebruik in de winter

VELGEN 

Onze 17"-lichtmetalen velgen in het exclusieve KNAUS design  

zorgen voor een bijzonder harmonieus en dynamisch totaalbeeld.

1. Glanzend zwart gepolijst

2. Titaniummetallic gelakt

U kunt alle andere velg- en wieldoppen ontdekken op 

 configurator.knaus.com/nl

Om ervoor te zorgen 
dat u 

nog vele jaren van 
uw KNAUS 

reisbegeleider kunt
 genieten, 

hechten wij veel belang aan 

hoogwaardige en duurzame 

materialen van de be
kleding.
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*tegen meerprijs  Model van het kussen is afhankelijk van de serie.

SPORT WOONWERELD DESIGN 

MEUBELDECOR 
Egmond Elm

WOONWERELD 
DESIGN 

Opties voor series
1. GREY COMFORT
2. CASUAL SILVER

Active Line *  
3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

MEUBELDECOR 
Olmo Pavarotti

WOONWERELD 
DESIGN 

Opties voor series
1. COOL GREY
2. ENERGY

Active Line *  
3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

SÜDWIND WOONWERELD DESIGN 

COZY HOME PAKKETTEN

Verfraai uw caravan met een COZY HOME pakket. Van 
fris tot klassiek is hier voor elke smaak wat wils. Elk 
pakket bevat twee grote (60 x 40 cm) en kleine (40  x   40 
cm) kussens die gevuld zijn met veren, alsmede een 
bijpassende tafelloper en twee knuffeldekens.

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

Aangenaam zitcomfort is niet optioneel, maar behoort tot de standaarduitrusting. 
Ongeacht voor welke stof en kussens u kiest, van één ding kunt u op aan: tot de 
basisuitrusting van elke KNAUS caravan hoort een geoptimaliseerd zitcomfort voor 
het betreffende model. Daarom bouwen wij ergonomische stoelkussens in die van het 
model afhankelijk zijn. Deze ondersteunen uw rug optimaal 
en kunnen ook op lange avonden en bij uitgebreide 
gezinsmaaltijden een gezonde lichaamshouding 
ondersteunen.

 Afhankelijk van het 

model ondersteunen 
de 

stoelkussens de nat
uurlijke 

S-vorm van de wervelkolom

KNAUS INDIVIDUALITEIT

  configurator.knaus.com/nl
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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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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
IS

W
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
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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.

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


