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SPORT&FUN
TECHNISCHE GEGEVENS

Indelingen 1

Toegestane maximum massa kg 1.500 - 1.700

Totale lengte  cm (min/max)   625

Breedte cm (buiten/binnen) 232 / 216

Hoogte cm (buiten/binnen) 257 / 196

De grote achterdeur
 met eenbreedte van 

92 cm biedt

De grote achterdeur
 met eenbreedte van 

92 cm biedt

de beste voorwaarden voorcomfortabel in- en uitladen

de beste voorwaarden voorcomfortabel in- en uitladen

Meer informatie op: Meer informatie op: 

knaus.com/caravan-actiemodellen 
knaus.com/caravan-actiemodellen 

Voor diegenen die niet 
genoegkunnen krijgen 
van opbergruimte, is de 
SPORT&FUN de eerste keuze. 
In de reusachtige bergruimte aan 
de voorzijde kan een enorme 
hoeveelheid bagage overzichtelijk 
worden opgeborgen. De grote 
achterdeur en de dakrails - en 
ladder zijn bijzonder populair bij 
actieve vakantiegangers.

Extra standaarduitrusting 
SPORT&FUN BLACK SELECTION: 

 • Exclusief buitendesign  
BLACK SELECTION

 • Hoogwaardig carbon optiek 
BLACK SELECTION

 • Exclusieve stoffering BLACK SELECTION

 • Exclusief meubeldesign met CPL 
oppervlak BLACK SELECTION

 • KNAUS embleem in zwart/chrome op 
front en achterkant

 • Donkere remlichten

 • Dakreling met ladder zwart

 • Alko Vario X chassis

 • Dakraam (hef-kiep) 96cm x 65cm met 
insectenhor en verduistering

 • Hordeur

 • AL-KO verzwaarde uitdraaisteunen

 • Neuswiel met kogeldrukmeter 

 • Waterfiltersysteem "BWT best camp 
mini"

 • 17" lichtmetalen velgen (enkelasser), 
Titan metallic gelakt in exclsusief KNAUS 
design

 • Zijwanden in gladde plaat wit 

 • Extra garagedeur/klep of opbergkleppen

 • Cassette combi rollo voor raam in 
toiletruimte

 • Combi buitenstopcontact  
(combi stroom + TV)

 • 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken 

 • Rookmelder

 • Voortentlamp achterzijde in LED techniek 

 • Truma MonoControl CS incl. gasfilter

 • Vuil watertank, 25 liter, rolbaar

 • Disselafdekking 

 • AL-KO AAA premium remmen 

 • MediKit voucher: voucher voor een 
exclusieve EHBO-set*

*  Een voucher om de EHBO-set in te wisselen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat o.a. wondspray, 
desinfecterende spray en diverse bij de apotheek verkrijgbare medicijnen. De voucher kan daarom alleen worden 
ingewisseld bij de MediKit postorderapotheek kan worden ingewisseld op www.medikit.shop.  
Onder www.medikit.shop. ontvangt u ook meer informatie over uw MediKit.

Compromiloze lichtbouw: Het bionische 
Compromiloze lichtbouw: Het bionische 

VARIO X chassis geeft een u
itstekende 

VARIO X chassis geeft een u
itstekende 

stabiliteit en gewichtsreduceringstabiliteit en gewichtsreducering

Prijzen incl. 21% BTW

Actieprijs all-in  
"af fabriek" 

€ 23.582 ,-

Prijzen incl. 21% BTW

Actieprijs all-in  
"af dealer" 

€ 24.080 ,-


