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LIFESTYLE

ONZE
TRENDSETTER
De KNAUS LIFESTYLE overtuigt. Met een innovatief woonconcept dat we volledig anders

ontwikkeld hebben dan u zou verwachten, maar dat precies is geworden zoals u het zich wenst. 

Of u nu liever met zijn tweeën of met de hele familie onderweg bent. De unieke bar en de

enorme lounge-zitgroep zorgen voor een nooit eerdere vertoonde woonruimtebeleving. Nu 

kan niemand ooit nog zeggen dat alle caravans er hetzelfde uitzien.

Ultra-comfortabele lounge

Groot panoramaraam

Uitdraaibare couchtafel

Stijlvol keukeneiland

Coole bar

Loungezitgroep & tweepersoonsbed in één

BESTE REDENEN



LIFESTYLE
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ONCONVENTIONEEL

VEILIG
De AKS-stabilisator 
zorgt voor veiligheid 
tijdens het rijden.

UNIEK
Verticaal panorama- 
raam voor veel 
natuurlijk licht.

ONTSPANNEND 
Het hoogwaardige
AL-KO chassis biedt de 
beste rijeigenschappen.

STIJLVOL
De unieke KNAUS 
Cat Eye-achterlichten.

UITNODIGEND 
Een disselbak zonder 
hinderlijke laaddrempel. 
Gewoon geweldig.

ROBUUST
Het standaard GFK-
dak is perfect bestand 
tegen hagel.

U vervelen kan altijd nog: de KNAUS LIFESTYLE is de 
perfecte caravan als u steeds op zoek bent naar iets unieks.

HIGHLIGHTS
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LIFESTYLE

LIFESTYLE
490 L

LIFESTYLE
550 LK

Michael Weber – Instructeur KNAUS Opleidings-
centrum. In mijn familie zijn we allemaal gepas-
sioneerd kampeerders. Vandaag de dag werken voor 
het bedrijf waarmee ik ben opgegroeid, is voor mij 
prachtig. Ik werk er elke dag aan mee om ervoor te 
zorgen dat KNAUS uitstekende kwaliteit blijft leveren.

FANTASTISCH

WEB INFORMATIE
Alle highlights in één oogopslag. Hebben 
wij uw interesse gewekt? Dat doet ons 
plezier. Ontdek meer over de KNAUS 
LIFESTYLE op www.knaus.de/lifestyle of 
scan gewoon deze QR-code.

KNAUS INSIGHT

Een enorme lounge, een stijlvolle bar en dat alles in flexibele afmetingen. Zo stellen wij ons een moderne
caravan voor. Of u nu liever met zijn tweeën, met zijn drieën of met zijn vieren op pad gaat.

VARIANTEN



LIFESTYLE

LIFESTYLE 550 LK . PETROL

WONEN

SIMPEL 
Het uittrekbare 
barcompartiment biedt plaats 
aan tal van favoriete sapjes.

ONTSPANNEN 
Lezen, muziek luisteren, chillen of gewoon 
relaxen. De lichte zithoek met het pano-
ramaraam maakt het niet alleen mogelijk, 
het gaat gewoon vanzelf.

UNIEK
De revolutionaire lounge-indeling overtreft alles. De randen van de meubels zijn 
standaard bruin en optioneel kunt u – zoals hier op de foto – kiezen voor rood. De 
bekleding kan in plaats van in PETROL blauw, ook in CARBON antraciet of STONE 
grijs worden uitgevoerd.  

GENIAAL
De salontafel trekt u simpelweg uit de zit-
bank tevoorschijn waar grote kastklappen 
zorgen dat u moeiteloos bij uw spullen kan.
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LIFESTYLE 550 LK . PETROL

DE LOUNGE OM
MEE TE NEMEN

Modern design gecombineert met Nieder-Bayrisch vakmanschap. In luttele seconden wordt van de LIFESTYLE-

Lounge een comfortabel tweepersoonsbed gemaakt. Het innovatieve en onconventionele woonkamer-concept 

zorgt voor een onmiskenbare beleving van sfeer. De KNAUS LIFESTYLE maakt waar, wat hij beloofd.



LIFESTYLE 550 LK . PETROL

VAKANTIE OP EEN
KOOKEILAND

Door de praktische opbergmogelijkheden en grote ruime lades kan alles mee en wordt

koken een feestje, waarbij zowel groot als klein graag een handje meehelpen.
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LIFESTYLE

PRAKTISCH 
In de extra diepe spoelbak van het
kookeiland passen ook de grootste
pannen.

FANTASTISCH 
Wie wil er nu een eettafel, als hij een grote bar met krukken kan krijgen? 
Vooral als die zo ruim en praktisch is. Onder de zitbank bevindt zich namelijk 
niet alleen een ruim opbergvak, maar ook een opstapje voor de kleintjes.

WARM 
Onopvallend en betrouwbaar. 
Zelfs in de LIFESTYLE hoeft het niet altijd 
overal uitgesproken te zijn.

STIJLVOL 
Bij het ontwikkelen van de LIFESTYLE hebben we continu nieuwe wegen  
gevolgd. Zo is uit een caravan een stedelijke loft gegroeid, met een modern  
en minimalistisch design. En natuurlijk in de bewezen KNAUS-kwaliteit.

KEUKEN



LIFESTYLE SLAPEN

PRAKTISCH 
In de zwaluwnestjes boven het stapelbed vindt alles zijn plaats, waardoor de 
vakantie nog  een beetje mooier wordt. Spannende boeken, grappige strips of een 
tablet om ‚s nachts stiekem onder de dekens te bekijken.

AVONTUURLIJK 
Hier gaan zelfs de grootste druktemakers rustig naar bed. Of ze echter vrijwillig gaan 
slapen, is een andere vraag. Tegen boze monsters helpt  in elk geval de 
separate verlichting.

STEMMIG
Wat zou een stijlvolle loft zijn zonder de juiste verlichting? In ieder geval niet half
zo leuk. Daarom hebben we aan de bovenkasten, in de zwaluwnesten en achter de 
gordijnen: indirecte verlichting gemonteerd, bijzonder sfeervol.
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LIFESTYLE 550 LK . PETROL

UITSTREKKEN EN 
GAAN SLAPEN

In een KNAUS LIFESTYLE is het prima vertoeven. Op het gigantische bed van 212 x 160 cm 

komt u volledig tot rust en kunt u krachten opdoen voor de volgende dag. Wij hebben aan alles 

gedacht, zodat u alleen maar hoef te ontspannen om heerlijk weg te kunnen dromen.



ELKE DAG EEN 
BADKAMERBELEVING
Opfrissen in een LIFESTYLE is een waar genot op zich. Hoogwaardige

materialen, veel opbergkasten en een mooi gevormde wastafel, maakt dat

tanden poetsen in een Lifestyle bijna nog leuker wordt dan gewoon thuis.
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LIFESTYLE

HANDIG 
Natuurlijk ook in de LIFESTYLE: onze
kwalitatief hoogwaardig, draaibaar
cassettetoilet. Klinkt goed, toch?

GENIAAL 
De hoge kwaliteit handdouche zorgt
ervoor dat de badkamer in een oogwenk 
dienst doet als ruime douchecabine.

SANITAIR



KNAUS

SPORT 550 FSK

SPORT 500 FU

***

SPORT 500 QDK

SPORT 580 QSSPORT 500 FDKSPORT 450 FU

SPORT 500 EU

SPORT 500 KDSPORT 400 QD

SPORT 400 LK

SPORT 420 QD

SPORT 460 EU

***

SPORT 650 UDF

SPORT 750 FKU

SPORT 700 UFK

DESEO 400 Transport

DESEO

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN

SPORT

PLATTEGRONDEN
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LIFESTYLE 550 LK SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 FDK

SÜDWIND 500 FSK

SÜDWIND 500 FU

SÜDWIND 500 FVU

SÜDWIND 750 UFK

SÜDWIND 700 EULIFESTYLE 490 L SÜDWIND 580 EU

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 590 FUS

SÜDWIND 580 FSK

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

Wilt u deelnemen aan de 
KNAUS-community, meld u aan op:
facebook.knaus.de

Uw knaus-dealer verheugt zich op uw bezoek!

OOK BESCHIKBAAR VOOR

CAMPERS &
BUSCAMPERS

Aanpassingen, (prijs)wijzigingen en veranderingen blijven voorbehouden (07/2016). Ook na het sluiten van de redactie kunnen 
er nog productiewijzigingen worden aangebracht. De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale 
uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn. Bepaalde items kunnen door beeldvorming anders worden weergegeven. 
Door druk – en licht omstandigheden kunnen kleurafwijkingen in de brochure zijn ontstaan. Laat u zich voor aankoop  
informeren door een erkende merkdealer. Weest u attent op de verklaringen achterin de prijslijst, in het bijzonder over gewichten, 
laadvermogen en tolerantie. Herdruk en gebruikmaking van fotomateriaal en teksten uit deze brochure en/of prijslijsten 
wordt alleen toegestaan na schriftelijk overleg en goedkeuring van Knaus Tabbert GmbH. Druk- en zetfouten voorbehouden.


