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DIN FRIHET
ÄR VÅR
FILOSOFI
Med ohejdad passion förverkligar vi oförglömliga semesterupplevelser hos
KNAUS sedan 1960. Med all vår erfarenhet och modet att gå nya vägar förenar
vi invant med nytt. Vid produktionen använder vi oss av hantverkskonst från
nedre Bayern och när det gäller utveckling av nya fordon väljer vi det senaste
inom konstruktions- och tillverkningsteknik. Denna kombination av beprövade
principer och innovativa idéer gör oss till ett av de mest framgångsrika märkena
inom branschen. Och till #nummer 1 bland våra kunder.

ÖVERSIKT HUSVAGNAR
Sovplatser
Sittplatser
Enkelsängar
Tvärsäng
Fransk säng
Barnsäng
Höj- och sänkbar säng
Gästsäng
Alla uppgifter innehåller delvis extrautrustning
som kan levereras mot ett pristillägg.

MODELLBETECKNING HUSVAGNAR*
SÄNG
Q
F
E

Tvärsäng fram/bak
Fransk säng
Enkelsäng

SITTGRUPP
L
U
D
S

L-sittgrupp
U-sittgrupp
Dinett
Salong-sittgrupp

VARIANTER
K Barnrum
B Badrum
A Brett kök
V	Vitrinskåp/mediaskåp

* Tredelat/upp till tre bokstäver (fram-mitten-bak)
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DESEO

NEW

VÅR ALLROUNDER

1.500 - 1.800 kg

Tillåten totalvikt

Total lengd599 cm
Nyttolängd

402 cm

Bredd (utvändigt/invändigt)

230 / 216 cm

Höjd (utvändigt/invändigt)

258 / 196 cm
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DESEO PLANLÖSNING

DESEO 400 TR

Fotograferade planritningar i den här katalogen: DESEO 400 TR

som får
d
a
v
u
d
t
e
V
oc h Felix
a
li
u
J
?
r
ä
plats h und er sin resa
visar d et entinvägarna.
på serp

| 5

SPORT&FUN
VÅR GLÄDJESPRIDARE

1.300 - 1.700 kg

Tillåten totalvikt

Total lengd625 cm
Nyttolängd

480 cm

Bredd (utvändigt/invändigt)

232 / 216 cm

Höjd (utvändigt/invändigt)

257 / 196 cm

FÖRVARINGSUTYMME
GARAGE FRAM

160 X 216 cm

4

4

SPORT&FUN PLANLÖSNING

SPORT&FUN 480 QL

Fotograferade planritningar i den här katalogen: 480 QL

Felix till
h
c
o
a
li
u
J
Följ med ten för att sur fa.
spanska kus

från sidan 54

KNAUS MODELLÖVERSIKT   6

TRAVELINO
VÅR INNOVATIONSMODELL

750 - 900 kg

Tillåten totalvikt

Total lengd519 cm
Nyttolängd402 cm
Bredd (utvändigt/invändigt)

215 / 204 cm

Höjd (utvändigt/invändigt)

258 / 196 cm

från
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TRAVELINO PLANLÖSNING

TRAVELINO 400 QL

Fotograferade planritningar i den här katalogen: 400 QL
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VÅR MULTITALENT
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Tillåten totalvikt1.100 - 2.000 kg
Total lengd (min/max)

596 / 944 cm

Nyttolängd (min/max)

400 / 746 cm

3-7

Bredd (außen/innen)232 - 250 / 216 - 234 cm
Höjd (außen/innen)

257 / 196 cm

Fotograferade planritningar i den här katalogen: 420 QD, 500 EU, 500 FDK, 500 UF, 540 UE & 650 UDF

4-10
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SPORT PLANLÖSNING

SPORT 400 LK

SPORT 400 QD

SPORT 420 QD

SPORT 450 FU

SPORT 460 EU

SPORT 500 EU

SPORT 500 FDK

SPORT 500 FU

SPORT 500 UF

NEW

SPORT 500 KD

SPORT 500 QDK

SPORT 540 UE

NEW

SPORT 550 FSK

SPORT 580 QS

SPORT 650 UDF

SPORT 700 UFK

SPORT 750 FKU

Våra två ny a med rejält
panora mafönster!
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SÜDWIND
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VÅR HUSVAGNSIKON
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Tillåten totalvikt1.300 - 2.000 kg
Total lengd (min/max)

640 / 944 cm

Nyttolängd (min/max)

444 / 746 cm

Bredd (außen/innen)232 - 250 / 216 - 234 cm
Höjd (außen/innen)

257 / 196 cm

Fotograferade planritningar i den här katalogen: 460 EU, 500 FU, 500 FDK, & 500 FSK
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SÜDWIND PLANLÖSNING

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 500 FDK

SÜDWIND 500 FU

SÜDWIND 500 FVU

SÜDWIND 500 FSK

SÜDWIND 580 EU

SÜDWIND 580 FSK

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 590 FUS

SÜDWIND 700 EU

SÜDWIND 750 UFK
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SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION
VÅRT NORRSKEN

Tillåten totalvikt

1.700 - 2.500 kg

Total lengd (min/max)

782 / 944 cm

Nyttolängd (min/max)

568 / 746 cm

Bredd (außen/innen)

250 / 234 cm

Höjd (außen/innen)

257 / 196 cm
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SÜDWIND SCANDINAVIAN SELECTION PLANLÖSNING

SÜDWIND
SCANDINAVIAN SELECTION 580 UF

SÜDWIND
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UK

SÜDWIND
SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF

SÜDWIND
SCANDINAVIAN SELECTION 750 UFK

Fotograferade planritningar i den här katalogen: 580 UF, 590 UK & 650 UDF

SÜDWIND
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE
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HUR VI BLEV
DE VI ÄR

1

Från husvagnsfabrik i nedre Franken till ett av de mest betydande
märkena i branschen: Företaget grundades av Helmut Knaus som införde
nya riktlinjer 1961 med sin första husvagn, den legendära Svalbo-vagnen.
Från och med nu är logotypen med svalparet oskiljaktigt förbunden med
den härligaste semesterformen som finns.
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1960 Helmut Knaus grundar KNAUS i
frankiska Marktbreit.
1961 KNAUS Svalbo introduceras på
marknaden – kompakt, bekväm och lätt.
1962 En ikon föds. Premiär för
KNAUS SÜDWIND.
1970 En ny tidsålder inleds: Vår
huvudfabrik i Jandelsbrunn byggs.

1973 Helmut Knaus erhåller utmärkelsen
Bundesverdienstkreuz för sitt mod och sin
pionjäranda.
1985 Kurvan pekar rakt upp. Det syns nu
även tydligt på nya logotypen.

2015 Vi börjar med den revolutionära TRAVELINOstudien på temat lätta konstruktioner.
2016 Från och med nu styr MISSION TEC över våra
arbeten och fordonskoncept.

2011 Svalboet återkommer till jubileet - i begränsad
upplaga på 150 stycken.

2016 Enbart lätta konstruktioner är inte tillräckligt
för oss: vi vill göra revolution. TRAVELINO 2.0 börjar
serietillverkas.

2013 Uppbrottsstämning hos KNAUS: Med vår
Caravisio-studie inleds en ny tidsperiod.

2017 TRAVELINO följs av helt nya DESEO med det
senaste inom FibreFrame-teknik.

FRÅN IDÉ
TILL KNAUS
Det krävs några steg för att skapa ett riktigt bra fordon av
en bra idé. Vi strävar alltid mot ett mål när vi tar dessa
olika steg, nämligen att konstruera fordon som du kan
tillbringa den bästa tiden i livet med.

1. IDÉ & RITNINGAR
Vart ska du resa? En
kompakt husvagn, eller
lite större, lyxigare?

2. KEY FEATURES
Semester, sport, transport
eller alltihop? Vi definierar vad
fordonet måste kunna för ditt
användningsområde.

3. EXTERIÖR & INTERIÖR
Vi informerar om vilka varianter som
erbjuds. Dessutom extra spännande: hur
husvagnen ska se ut till slut. För designen
är en av nycklarna till

KNAUS IDÉFABRIKER   16
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4. FÖRBEREDELSER PÅ FABRIKEN
En ny modell innebär alltid att de passande förutsättningarna måste skapas.
Därför investerar vi i våra fabriker. Och
framför allt i våra medarbetare. Vår
huvudfabrik och vårt utvecklingscentrum finns i Jandelsbrunn i nedre Bayern.
I Mottgers i Hessen och i ungerska Nagyoroszi har vi låtit uppföra två toppmoderna produktionsorter. Med över 2
000 anställda i koncernen, och många
av dem har varit hos oss i över 30 år eller
mer. För hos oss finns optimala förhållanden, de kan vidareutbilda sig och vi är
också en enastående KNAUS-familj.
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5. PROTOTYP
För första gången antar idéen
former som man kan känna. En
första prototyp skapas.

6. SERIEPRODUKTION
Alla tester godkända. Nu sätter vi igång.
Nu dröjer det inte länge förrän de nya
husvagnarna är på väg till semestern.

7. ÖVERLÄMNANDE TILL KUND
Vår nya modell har nått målet och är
förberedd på bästa sätt för många års
drömsemestrar.

VÅR MISSION:
EN REVOLUTION
THE MISSION är mer än bara vägen fram till en ny modellserie. THE MISSION
är uppdraget, hindren, modet och målet, att revolutionera framtidens
husvagnsbransch. Här var TRAVELINO det första steget. Den visade oss vad
som är möjligt när det gäller lätthet, flexibilitet och hållbarhet. Med alldeles
nya DESEO fortsätter vi nu konsekvent på den här vägen, ända tills vi har
revolutionerat alla våra modellserier och stolt kan säga: MISSION uppfylld.
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RIKTNINGEN
Konsekvent lättbyggnadskonstruktion
hos en husvagn för fyra personer med
en totalvikt på 750 kilogram.

VISIONEN
Vad måste framtidens
husvagn kunna? En sak är
klar: Vi går nya vägar.

STUDIEN
Vi presenterar TRAVELINO på
Caravan Salon 2014 för en
entusiastisk publik.

TRAVELINO 1.0
Serietillverkningen är beslutad, marknadsintroduktionen
står för dörren – sedan nystarten. Vi är inte nöjda med vår
innovation ännu, vi vill ha revolution.

IMPLEMENTERINGEN
REVOLUTIONEN
TRAVELINO 2.0 föds. Den börjar
serietillverkas, med revolutionär
konstruktionsteknik och
vägvisande material.

Med DESEO startar serieproduktionen av
det andra kapitlet i THE MISSION. Och
det är garanterat inte det sista ännu.

mot nya mål

| 19

Revolutionär teknik i
detalj: MissionTec
Med TRAVELINO har vi tagit ett stort steg mot framtiden. Men det är bara
början. Våra innovativa tekniker ska vidareutvecklas och serieproduceras i
allt fler fordon. Men vad är egentligen det speciella med våra nyheter?

POWERAXLE
Fjäderlätt chassiteknik.
Med 35 % mindre vikt än ett jämförbart
konventionellt chassi är vår PowerAxle ett
betydande steg i riktning mot hybridteknik
och eldrift i husvagnsbranschen.

REVOLUTIONCUBE & COLDMELT
Ultraljudshastighet - även
i interiören. När det gäller
RevolutionCube-tekniken
använder vi oss av ett helt nytt
material, EPP. Extremt lätt,
stabilt och motståndskraftigt.
Med hjälp av ultraljudsteknik
sammanfogas så kallade
KALTSCHMELZ®-pluggar
fast med bärarmaterialet i
lättbyggnadskonstruktionen.

* Sammanfogningstekniken baseras på den skyddade WoodWelding®-tekniken från WoodWelding SA och
underlicensieras av Adolf Würth GmbH & Co. KG.

KNAUS MISSIONTEC   20

FIBREFRAME
Patenterad ramteknik. Vi har
utvecklat en självbärande ram
som gör att möblerna faktiskt
bara är möbler och inte längre
stabiliseringselement. Det
öppnar helt nya möjligheter
och ger oanad flexibilitet vid
utformningen av planlösningen och utrymmet.

ULTRALIGHT
Den nya lättheten.
Helheten är mer än bara de olika delarna. Detta gäller speciellt
för våra husvagnar i lättbyggnadskonstruktion. För det var bara
genom den smarta kombinationen av alla våra revolutionära
tekniker och modet att välja nya vägar som vi kunde realisera vår
vision om framtidens rationella husvagn: Det är UltraLight!

| 21

BÄSTA TEKNIK
FÖR ÅRETS
HÄRLIGASTE TID
1

4

3
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1. ROBUST GLASFIBERFÖRSTÄRKT
HIGH-STRENGTH-TAK 1
Glasfiberförstärkt är inte alltid glasfiberförstärkt.
Motståndskraften varierar beroende på hur hög
glasandelen är. För maximalt hagelskydd valde vi därför
High-Strength-varianten med en nästan tre gånger
så hög glasfiberandel som hos den standardmässiga
glasfiberförstärkningen.

2. STABIL PRO.TEC FRAME 2
2

Pro.Tec Frame är en extra massiv aluminiumprofilskena
som förbinder sidoväggen samt den främre och den
bakre väggen och taket med varandra. Den förbättrar
stabiliteten hos karossen och därmed hållbarheten hos
hela fordonet. Särskild höjdpunkt: i Pro.Tec Frame finns en
inarbetad kammare för tätningsmassan. Massan kan alltså
inte längre tränga ut vilket ger en snygg framtoning.

3. SÄKERT ALKO-CHASSIS 1
Chassit på våra husvagnar är alltid varmförzinkat och kan
därför även användas på vintern utan problem. Tack vare
vinkellänk-axlar och oljetryck-stötdämpare färdas du
alltid säkert och bekvämt.

4. SNYGG SIDOVÄGG I SLÄT PLÅT 2
I stället för den traditionella kulhamrade-varianten
monterar vi modellbaserat sidoväggar av slät plåt i
aluminium. Dessa är mycket enkla att rengöra och ger en
självgående, högkvalitativ och modern utformning.
1

Serieövergripande
Modellbaserat
3
Valfritt
2

Starta semestern avslappnat
och med bästa utrustning
Våra husvagnar har element som ökar bekvämligheten vid så
väl transport som boende så att din semester blir fantastisk,
från början till slut. Därför sätter vi lika stort värde på en AKSspårstabilisator som på utmärkta madrasser.

1

6
5
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1. DUSCHDRAPERI MED LUFTKAMMARE 1
Det är känt: det våta duschdraperiet i en husvagn söker
ständigt kroppskontakt. Hos oss förhindras detta av en
integrerad luftkammare som ger duschdraperiet form
och håller det borta från kroppen på detta sätt.

2. UTMÄRKTA EVOPORE-MADRASSER 1
30 % lättare och 40 % lägre hårdhetsförlust än
jämförbara kallskumsmadrasser. Även vid ensidig
användning bildas inga håligheter. EvoPore-madrasserna
med fem zoner skämmer inte bara bort dig med
fantastisk sovkomfort utan övertygar också med ovanlig
hållbarhet.

3. PREMIUM GASOLUTRYMME 2
Lätt att nå tack vare påkostad parallelllyftmekanik.
Gastryckfjädern sörjer dessutom för att huven
glider upp mjukt och av egen kraft. Med det valbara
aluminiumgolvet blir gasolutrymmet för 2 x 11 kg
gasolflaskor ännu mera robust.

4. AKS SPÅRSTABILISATOR 1
2

För att färden ska vara säker förhindrar den seriemässiga
AKS-spårstabilisatorn vingliga rörelser och därmed även
att ekipaget börjar kränga.

5. METALLÅSANORDNING KAROSSDÖRR 1

3

Det är inte bara fantastiska madrasser som behövs för
att man ska sova lugnt. Det är även viktigt att känna sig
säker. Det massiva metallåset i dörren bidrar till detta.

4

6. KVALITETSFOLIER 1
Tidlös design är inte till stor nytta om fordonet ser
gammalt ut redan efter några år. Därför använder vi
enbart kvalitetsfolier från ansedda leverantörer, som
exempelvis 3M, Avery och Oracal.
1

Serieövergripande
Modellbaserat
3
Valfritt
2

Vi bygger inga luftslott utan
möbler som skapar bra rumsmiljö
Kraven som ställs på inredningen i våra husvagnar är enormt
höga. Det räcker inte med tilltalande design och gott om
förvaringsutrymme. Hållbarhet, robusta konstruktioner och
teknik som begeistrar hela livet - det är våra riktmärken.

2

1

EXKLUSIV INTEGRERAD
INREDNING 2
Luftcirkulation är en av
huvudförutsättningarna för en
behaglig och hälsosam rumsmiljö.
Takskåp:
De konstrueras extra stabilt och
monteras med avstånd till väggarna.
Resultatet: luften kan cirkulera
obehindrat bakom skåpen. Det
förhindras att det bildas kondensvatten
i skåpen och dina kläder och varor är
alltid behagligt torra och fräscha.
Köksenhet:
All inredning har bakventilation
som gör att uppvärmningen
kan fungera optimalt. De öppna
bakventilationsurtagen sörjer för att
uppvärmningsluften kan cirkulera
perfekt, och därmed för behaglig
värme i fordonet.

KNAUS INREDNING & MATERIAL    26
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3

1. STABILA MJUKSTÄNGANDE FULLUTDRAG 2
Tack vare fullutdrag dras lådorna ut så långt att de kan
fyllas och tömmas ända längst bak utan problem. De styrs
exakt och stänger mjukt – under fordonets hela livslängd
och förmodligen ännu längre.

2. REPTÅLIGA HPL/CPL YTOR 1
High-Pressure-Laminate och Continuous-PressureLaminate är laminat som framför allt används till den
hårda belastningen i t.ex. kök. Den flerskiktade karossen
produceras under mycket hårt tryck och förseglas med
extra motståndskraftigt Decklayer. Detta gör våra
arbets- och bordsplattor (alltid HPL) och inredningsfronter
(modellbaserad CPL) extra reptåliga.

3. EXKLUSIV INNERBELYSNING 3

4

Vi integrerar stämningsfulla ljuskoncept överallt där
indirekt ljus ökar välbefinnandet. Men vi tänker även på den
praktiska nyttan. Innerbelysningskenan under arbetsbänken
i köket lyser exempelvis även över lådorna i öppet läge. Då
hittar du korkskruven snabbt även på kvällen.

4. SOLID PLUGGTEKNIK 1
Våra möbler förbinds seriemässigt med en exklusiv
pluggteknik. Det gör att vi uppnår en mycket hög
noggrannhet och den inbyggda inredningen blir betydligt
mera stabil. Detta är något du kommer att ha glädje av
även efter flera år.
1

Serieövergripande
Modellbaserat
3
Valfritt
2

UPPTÄCK
VÅRA SÄNG
VARIANTER
Resa betyder uppleva och koppla av. Det finns många olika
sängvarianter att välja mellan så att du kan starta en händelserik
semesterdag utvilad: från utökningsbara enkelsängar till generösa
liggytor. Hur vill du ligga?

1

1

3

SPORT 500 EU

1. G
 enerösa sängmått. Enkelsängarna är mellan 185 cm och 196 cm långa
och knappt 90 cm breda, beroende på planlösningen.
2. U
 tökning till dubbelsäng. Den utdragbara rullribbottnen bildar
underlaget för dynan med exakt passform. På detta sätt får man enkelt
en bekväm, över 200 cm bred, dubbelsäng av enkelsängarna.
2

3. G
 ott om förvaringsutrymme. Under sängarna finns ytterligare
SÜDWIND 460 EU

förvaringsutrymme för allt som gör semesterlivet trevligare.

KNAUS SÄNGVARIANTER    28

ENKELSÄNGARNA

upp till 198 cm långa

upp till 86 cm breda

3

o Pore
Exzellente Ev r
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Den franska sängen: platssparande i
verkligheten och storartad i drömmen
Den franska sängen är ett verkligt utrymmesmirakel. I kombination med
det intilliggande badrummet utnyttjar den det tillgängliga utrymmet så
optimalt, att rumskänslan i hela fordonet alltid är lite generösare än vad
karosslängden låter förmoda.

1

SPORT 500 FDK

1. G
 ott om sovplats. De franska
sängarna är alltid cirka 150 cm
upptill och de är knappt 130 cm
på det smalaste stället.
2. K
 omfortfjädring undertill
(tillval). Det perfekta underlaget

2

för de utmärkta EvoPoremadrasserna och grunden för
god sömn.
SÜDWIND 500 FDK
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FRANSK SÄNG
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Tvär-, barn- och gästsängar: rätt
sovplats för alla på drömresa
Önskar du dig ett riktigt utrymmesmirakel? Resa bort med dina
barn eller barnbarn? Eller tycker du om att ha extra sovplats
för spontana besökare i bakfickan? Då är våra tvär-, barn- och
gästsängsvarianter helt rätt för dig.

upp till 207 cm långa
upp till 134 cm breda

SPORT 420 QD

TVÄRSÄNG

1. O
 ptimalt för sjusovare. Tvärsängarna
är upp till 207 cm långa och cirka
150 cm breda för stor rörelsefrihet,
beroende på planlösningen.
2

1

2. P
 erfekt använt utrymme. Tvärsängen
behöver inte stor plats, precis som
den franska sängen. Det är positivt för
boendedelen.

KNAUS SÄNGVARIANTER    32

BARNSÄNGAR

upp till 76 cm breda

För de små. Våningssängarna med
fallskydd kan, beroende på modell,
utökas med en tredje säng som tillval.
upp till 228 cm långa

Beroende på variant kan den undre
sängen fällas upp och då skapas
ytterligare förvaringsutrymme.

SÜDWIND 500 FSK

GÄSTSÄNG

upp till 149 cm breda

upp till 228 cm långa

För gästerna. Den bäddbara sittgruppen
kan göras om till en bekväm säng. (tillval)

SPORT 500 FDK
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UPPLEV VÅRA
BADRUMS
VARIANTER
Stilfulla, genomtänkta och rymliga är KNAUS badrumsvarianter. Vid
designen sätter vi stort värde på en användarvänlig utformning och så
gott om förvaringsutrymme och måbra-atmosfär som möjligt.

BADRUMSVARIANT 1

Kompakt och bekvämt. Gott om plats, även
för en lättskött och bekväm kassettoalett,
praktisk dusch, extra förvaringsyta tack vare
stort handfat, som är en enhet, och många
praktiska detaljer som tvättfacket.
Planlösning: DESEO 400 TR

BADRUMSVARIANT 2

Innovativ och praktisk. Med duschkaret
som kan dras ut – som en låda – är
badrummet i SPORT&FUN ett äkta
utrymmesmirakel som lämnar gott om plats
kvar för boende och transport.
Planlösning: SPORT&FUN 480 QL

BADRUMSVARIANT 3

Universellt och genomtänkt. Extra praktiskt
tack vare stort handfat. I SPORT med vridbar, i
SÜDWIND med kassettoalett.
Planlösning: SPORT 400 LK, 420 QD, 460 EU,
500 EU (UE), 500 QDK, 700 UFK, SÜDWIND
420 QD, 460 EU, 500 EU, 580 EU, 700 EU*,
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE
*med separat duschutrymme

KNAUS BADRUMSVARIANTER     34
BADRUMSVARIANT 4
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Kompakt och bekvämt. Tack vare
den vridbara toaletten och det
platssparande, inpassade handfatet
får du ett fullvärdigt hygienutrymme
även i den kompakta husvagnen.
Planlösning: SPORT 400 QD,
SCANDINAVIAN SELECTION 580 UF

BADRUMSVARIANT 5

Smart och rymligt. Gäller planlösningarna
med fransk säng-standard. I SPORT med
vridbar toalett, i SÜDWIND används en
kassettoalett i hög kvalitet.
Planlösning: SPORT 450 FU, 500 FDK, 500 FU
(UF), 550 FSK, 650 UDF, 750 FKU, SÜDWIND
450 FU, SÜDWIND 500 FVU, 580 FSK, 590 FUS

BADRUMSVARIANT 6

Genomtänkt och riktigt stort. Den som
väljer tvärsängen och barnsängar får det
nominellt största badrummet. Det har till
och med en separat dusch, vid sidan av stor
rörelsefrihet.
Planlösning: SPORT 500 KD, 580 QS,
SÜDWIND 580 QS, SCANDINAVIAN
SELECTION 650 UDF (liknande bild)

BADRUMSVARIANT 7

Bekväm och intelligent. Ett äkta flaggskepp
förtjänar också ett speciellt badrum. Den här
varianten använder sig även av passagen tack
vare två rumsavdelare och är därför extra
variabel och rymlig.
Planlösning: SÜDWIND 750 UFK,
SCANDINAVIAN SELECTION 750 UFK

BADRUMSVARIANT 8

Variabel och framtidsinriktad. Smart
användning av utrymmen är en trend för
framtiden. Med den vikbara väggen kan
antingen badrummet eller boendedelen
utökas. Precis så som du vill ha det.
Planlösning: TRAVELINO 400 QL
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Hela världen i en planlösning.
Så bra som DESEO är konstruerad kan Julia och Felix enkelt
lasta in allt som gör deras semester perfekt.
4
U pp t i l l e r
s o vp l a t s
DESEO 400 TR

NEW

Mitt tips
Jürgen Thaler, produktchef
KNAUS Reisemobile & Caravans

”DESEO med sin rejäla baklucka är predestinerad
för utökning av boendedelen. Precis vid den tidpunkt
när DESEO kommer ut på marknaden erbjuder vår
partner WIGO Zelte ett specialutvecklat baktält som
kan kombineras med ett förtält.”

DESEO HÖJDPUNKTER & VARIANTER   38

kan gör inte bara
Den automatiska bakluc n förbinder också
lastningen enkel utan de len med naturen
boendede

258 cm

599 cm

230 cm

DESEO ÖVERSIKT

2-4

5

Planlösning: 1
Tillåten totalvikt: 1.500 - 1.800 kg
Mer på www.bergholm.com
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ingen är
Logotypprojicer titta på
att
verkligen något

DESEO HÖJDPUNKTER & VARIANTER    40

Unik nattsignatur
för ett kraftfullt
intryck

DESEO 400 TR
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Stor lucka för fräsch sommarluft. På väg hela
dagen och ändå inte mätt på synintryck. Tack
vare den rejäla bakluckan kan Julia och Felix skåla
avslappnat inomhus vid middagen och känna sig
som om de vore utomhus.

DESEO BO & LEVA    42

DESEO 400 TR
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t
Fri sikt u
det fria }

1

DESEO 400 TR

3

DESEO 400 TR

2

i

DESEO 400 TR

1. Sänkbar LED-tv (tillval). Tvapparaten på 24 tum med Full HD
försvinner elegant i sidoväggen så att
den inte kan skadas under transporten
och tar så lite plats som möjligt.
2. Rymlig garderob. Med gott om plats
för fantastiska semesterupplevelser
under flera veckor.
3. E
 xtra förvaringsutrymme. Även
platsen under sittgruppen utnyttjas
naturligtvis perfekt i DESEO.

DESEO DESEO BO & LEVA    44
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Persienner ger interiören
en modern, teknisk look

LOUNGEÖVERSIKT
400 TR

DESEO 400 TR

Sittbänk med pallar

KÖKOVERSIKT
400 TR

Längsgående kök

DESEO 400 TR

DESEO LAGA MAT & NJUTA    46
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Matlagning för två.
Gasolspisen med två
brännare är optimal för
detta för den är placerad
så att den utnyttjar
platsen perfekt och
erbjuder tillräckligt med
plats för tillagningen av
favoriträtterna. Klassiskt
och enkelt hos Julia och
Felix: god pasta.
DESEO 400 TR

Extra förvaringsytor
ger ännu mera
förvaringsutrymme
DESEO 400 TR

2

1. P
 raktisk Orga-box. I köket finns
det många små hjälpredor. Tack vare
Orga-boxen har allt sin egen plats.
2. M
 oderna persienner. Här möts
funktion och design på ett perfekt
sätt. Persiennerna passar perfekt i
det moderna rumskonceptet och
mörklägger mycket bra.

1

ligger du
Tack vare den rejäla bakluckani DESEO
n
praktiskt taget mitt i nature

140 cm

200 cm

SÄNGÖVERSIKT
400 TR

  

  4

Mer information om våra sängar
hittar du på sidorna 28 - 33.

Höj- och sänkbar säng

Gästsäng

DESEO SOVA & DRÖMMA     48
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Här har den bästa drömmen redan
gått i uppfyllelse. För alla som, precis
som Julia och Felix, gärna sover med
utsikt men samtidigt vill ha det bekvämt kommer att älska den höj- och
sänkbara sängen längst bak. Den är
enkel att köra ner och när luckan är
öppen blir den till den bästa utsiktsplatsen om man vill räkna stjärnor.

Tillval

1. R
 evolutionär konstruktion. Skenan till den höj- och sänkbara
sängen är direkt integrerad i FibreFrame-ramens B-stolpe.
2. P
 raktiska detaljer. Du hittar extra LED-spottar vid den höjoch sänkbara sängen så att belysningen blir behaglig även där.

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

1

DESEO 400 TR

2

Bikerstyle som inte
skäms för sig. Förvaringsfacken i badrummet är så rymliga att
Felix enkelt får plats med
allt här för en tidig start.

1

DESEO 400 TR

2

DESEO 400 TR

1. Innovativt duschdraperi. En
integrerad luftkammare skapar
så att säga en duschkabin av
draperiet och håller det borta från
kroppen på detta sätt.
2. R
 ymligt tvättfack. Ytterligare
en praktisk detalj som sörjer för
att allt är organiserat på bästa
sätt i DESEO hela tiden.

DESEO OMPYSSLING & ÅTERHÄMTNING    50
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Bekväm l att hantera
är enke

DESEO 400 TR

BADRUMSÖVERSIKT
Mer information om våra
badrum hittar du på
sidorna 34 -35.

1

DESEO 400 TR

2

DESEO 400 TR

140 X 200 cm

3

DESEO 400 TR

1. S
 tabil motorcykelhållare (tillval).
Motorcyklar måste vara extra bra säkrade
för en transport. Hos DESEO finns det bland
annat en stabil motorcykelhållare för detta.
2. U
 tdragbar dubbelsäng. Dra ut den undre
delen av sittbänken och fäll ryggstödet.
Enklare kan det inte bli.
3. I ntegrerade lastramper (tillval). DESEO
har alltid två stabila påfartsramper ombord
som kan köras ut för enkel lastning.

DESEO VARIATION   52
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FÖRVARINGSUTRYMMEÖVERSIKT
400 TR

DESEO 400 TR
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Byggd för att hålla vad den
lovar: SPORT&FUN. Precis rätt
husvagn för en surfsemester
på spanska kusten. För hela
utrustningen kan följa med tack
vare ett rejält garage fram.

SPORT&FUN 480 QL

Mitt tips
Jürgen Thaler, produktchef
KNAUS Reisemobile & Caravans

”Vill du ha ännu mer plats på semestern? Då är
förtältet från WIGO perfekt för dig för det är skräddarsytt
för SPORT&FUN och passar exakt. Användarvänlig
uppbyggnad med kederindragning och avtagbara
sidodelar är bara några av fördelarna.” Mer information
finns på: : www.wigo-zelte.de

SPORT&FUN HÖJDPUNKTER & VARIANTER    56
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På sid an 23 får rstärkta taket
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Med den stab ila stegen kommer
man säkert upp på taket

257 cm

232 c
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62

5c

m

SPORT&FUN ÖVERSIKT

4

4

Planlösning: 1
Tillåten totalvikt: 1.300 - 1.700 kg
Förvaringsutymme garage fram: ca. 160 X 216 cm
Mer på www.bergholm.com

Surfa och uppleva världen. Surfa och
uppleva världen. Medan Julia testar
Atlantens temperament händer det att
Felix ägnar sig åt sin reseguide för att
hitta nästa mål.

SPORT&FUN BO & LEVA    58

SPORT&FUN 480 QL
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över
Vem be h v in gla s?
e g e ntl i g e n

1

SPORT&FUN 480 QL

3

SPORT&FUN 480 QL

2

SPORT&FUN 480 QL

1. G
 asolspis i hög kvalitet med tre brännare.
Tillaga espresso, koka spagetti och tillreda
sås samtidigt – inte ostadigt alls tack vare
stabilt gjutjärnsgaller.
2. 1
 45 liters kylskåp i full höjd. Du får plats
med allt och når det bekvämt, utan att du
behöver böja dig.

äljer
Den som v t får
pe
apoteka rsk å rva r in g
extra fö

3. R
 ymlig apoteksutdragningsdel. Utrymmet
används optimalt för maximalt förvaringsutrymme och mer glädje vid matlagningen.

SPORT&FUN LAGA MAT & NJUTA     60
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KÖKSÖVERSIKT
480 QL

SPORT&FUN 480 QL

Längsgående kök
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199 cm

143 cm

SÄNGÖVERSIKT
480 QL
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Mer information om våra sängar
hittar du på sidorna.

Tvärsang

Gästsäng

SPORT&FUN SOVA & DRÖMMA    62

| 63

Fäll ner och fall i djup sömn.
En sådan säng kan egentligen
inte vara stor nog om Julia får
bestämma. Felix gillar den praktiska
nedfällningsfunktionen som gör att
de inte förlorar en enda centimeter
förvaringsutrymme.
1. F
 ällbar säng. Med gastrycksfjädrarna blir uppfällningen
riktigt enkel. Lastningen kan börja.
2. H
 öjdjusterbar säng. I SPORT&FUN kan du även välja en säng
med justerbar höjd och exklusiv justeringsmekanik istället för
den fällbara varianten. Då kan du använda sängen även när
transportkapaciteten hos det främre garaget utnyttjas till fullo.

eVa r för Evo Por a ssern a
ka llsku msma d r får d u
är så spec iella 25
veta på sid an

SPORT&FUN 480 QL

1

SPORT&FUN 480 QL

2

125 cm

SPORT&FUN 480 QL

Solbad to go. Efter
en dag i den spanska
värmen hittar Julia
välkommen rekreation
här. Och de praktiska
skåpen är en ren fröjd

1

SPORT&FUN 480 QL

2

SPORT&FUN 480 QL

1. Utdragbar dusch. Badrummet kan enkelt
utökas med ett duschkar som kan belastas
med upp till 120 kg. I duschdraperiet
finns dessutom en integrerad luftslang
som så att säga gör en duschkabin av
duschdraperiet och håller draperiet borta
från kroppen på detta sätt.
2. U
 tmärkt användning av utrymmet. Gott
om plats för en avkopplande semesterupplevelse. Här används alla vinklar och vrår.

SPORT&FUN OMPYSSLING & ÅTERHÄMTNING    64
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Badrumsvariant 2
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SPORT&FUN 480 QL

BADRUMSÖVERSIKT
Mer information om
våra badrum hittar du
på sidorna 34 -35.

1

SPORT&FUN 480 QL

2

SPORT&FUN 480 QL

1. R
 ejält garage fram. Fäll upp sängen
eller använd den valfria höjdjusteringen,
och sedan finns det optimal plats för
olika sport- och fritidsutrustningar.
2. N
 edsänkta surrningsöglor. Så att du
kan säkra din last optimalt, och så att det
inte uppstår snubbelställen om det inte
skulle finnas last att säkra.

SPORT&FUN VARIATION   66
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FÖRVARINGSUTRYMMEÖVERSIKT
480 QL

#NUMMER 1, FÖR DEN...
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Det går lätt uppför berget. Smala kurvor, kraftiga stigningar och
tunn luft på hög höjd. Inget problem för teamet tack vare den revolutionära lättbyggnadskonstruktionen. Fungerar till och med så bra
att Felix gör glädjesprång.

TRAVELINO 400 QL

ner i
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e
p
a
Fyr -kaross
en 4 0 0

Mitt tips
Jürgen Thaler, produktchef
KNAUS Reisemobile & Caravans

”Så enkelt kan du få ut ännu mera av TRAVELINO.
Förtältet med exakt passform från WIGO är mycket
enkelt att sätta upp.” Det finns mer information på:
www.knaus.com/travelino

TRAVELINO HÖJDPUNKTER & VARIANTER     70

förstärkt tak
H ig h-Strength glasfiber ståndskrafti gt
oc h ra mdela r med mott ha gelmotstånd
täckskikt för max imal

258 cm

519 cm

215 cm

TRAVELINO ÖVERSIKT

4

4

Planlösning: 1
Tillåten totalvikt: 750 - 900 kg

Mer på www.bergholm.com
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Imponerande perspektivbyte. Hur
bekväm sittbänken än är så lägger Julia
gärna ritblocket åt sidan när Felix vill ut
på kameratur.

TRAVELINO BO & LEVA    72

TRAVELINO 400 QL
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TRAVELINO 400 QL

2

TRAVELINO 400 QL

1. R
 evolutionCube inredning. Helt nya
inredningsformer och -geometrier med låg
vikt men samma stabilitet och funktionalitet.
2. Laddstation. Här kan du enkelt ladda
apparater som surfplattor och bärbara
datorer per USB-anslutning. Extra smart:
Smartphone-telefoner kan till och med
laddas trådlöst per induktion. Den direkta
integreringen i möbelstommen bakom
sittbänken gör också att eluttaget inte stör
och man har en säker förvaringsplats.

TRAVELINO BO & LEVA    74
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LOUNGEÖVERSIKT
400 QL
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KÖKSÖVERSIKT
400 QL

Kompakt kök

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO LAGA MAT & NJUTA    76
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Fantastiskt helt enkelt. I den kompakta
köksdelen med toppmodern inredning
lyckas Julia med det
mesta. Felix har direkt
två anledningar att
vara glad.

TRAVELINO 400 QL

1

TRAVELINO 400 QL

3

TRAVELINO 400 QL

1. F
 ullvärdigt kök. Gott om förvaringsutrymme och en arbetsbänk som kan
utökas så att du kan vara optimalt organiserad under din matlagning.
2. R
 ymligt kylskåp på 80 liter. Även i en
superlätt husvagn får det givetvis inte
fattas ett kylskåp för dina varor.
3. E
 nastående material. Tack vare stommen av expanderad PolyPropylen väger
ett helt överskåp bara några få kilo och bär
ändå dina köksutensilier utan problem.

2

149 cm

125 cm

SÄNGÖVERSIKT
400 QL
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Mer information om våra sängar
hittar du på sidorna 28 - 33.

Tvärsäng

Gästsäng

TRAVELINO SOVA & DRÖMMA    78
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Från bänk till säng hur enkelt
som helst. Julia blir förvånad över
hur smidigt Felix gör i ordning för
natten, med några få handgrepp.
Det skulle till och med kunna få
plats besök på gästsängen.
1. S
 nygg takhimmelbeklädnad. Inramningen av takluckan i
mörk textil skapar dynamik i interiördesignen.

Evo PoreVa d s o m g ö r r a s s e r n a s å
ka llsku msmad u veta på
spec iella får d
sid an 25

2. V
 ariabla sovmöjligheter. TRAVELINO erbjuds även
med två sittgrupper i bakre och främre delen, i stället för
den seriemässiga tvärsängen längst fram. Med några få
handgrepp kan båda byggas om till vardera en dubbelsäng
så att upp till fyra sovplatser skapas.
TRAVELINO 400 QL

1

GÄSTSÄNG TRAVELINO 400 QL

2

199 cm

TVÄRSÄNG TRAVELINO 400 QL

Utrymmesanvändning
på nytt sätt. Det som
ser ut som en skåpdörr är
det infällda badrummet.
Det tar inte stor plats och
är väldigt lätt att hantera
när det behövs.

1

TRAVELINO 400 QL

2

TRAVELINO 400 QL

1. Smart indelning av utrymmet. För
större rörelsefrihet och en trevligare
rumskänsla kan du minska ner
badrummet till cirka hälften – så
länge det inte behövs.
2. Effektiv utrymmesanvändning.
Tack vare rymligt spegelskåp, fällbart
handfat och extra hyllfack.
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Badrumsvariant 8

BADRUMSÖVERSIKT
Mer information om våra
badrum hittar du på
sidorna 34 - 35.

TRAVELINO 400 QL

#NUMMER 1, FÖR DEN...

har bekväma

erbjuder fantastiskt

Är utrustad med

sovplatser för upp till 7

mycket för

många olika

semesterfirare.

pengarna.

planlösningar.

r
R ejält panora matak fö r
härlig a semesterv ye

ut a n k a nt
e
m
m
y
r
t
lu
G a so
tn in g
för enkel la s

SPORT 400 LK

SPORT 500 FDK

SPORT 550 FSK

SPORT 400 QD

SPORT 500 FU

SPORT 580 QS

SPORT 420 QD

SPORT 500 KD

SPORT 650 UDF

SPORT 450 FU

SPORT 500 QDK

SPORT 700 UFK

SPORT 460 EU

SPORT 500 UF

NEW

SPORT 750 FKU

lösn in ga r med
Våra två ny a plan ster!
rejäla panoramafön
SPORT 500 EU

SPORT 540 UE

NEW
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Mod erna Cat- Eyebakljus sörjer för ett
markant intr yck
gelskura r: det
S ov lu gnt, även vid hah-Strengthglasfiber förstärkta H ig l
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H
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h
t
g
n
e
r
t
S
ein i ges we g
257 cm

232 cm

f

96 ti
rån 5

ll 9 4

4 cm

Lika många planlösningar som
SPORT-typer. Lisa och David
reser med 500 UF till Bayerischer
Wald för sin kajaktur och är
framför allt nöjda med det rejält
stora panoramataket.

SPORT ÖVERSIKT

3-7

4-10

Planlösning: 17
Tillåten totalvikt: 1.100 - 2.000 kg
Förtältets A-mått: 828 - 1.174 cm
Mer på www.bergholm.com
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Semesterglädje på det torra. I den rymliga
loungen kan Lisa och David, återhämta sig
efter det ofrivilliga doppet med kajakerna
och passa på att planera nästa tur.
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rt
Is + S p o

1

2

SPORT 650 UDF

=}

SPORT 500 EU

Exklusiv innerb
för trevli g a kväl elysn in g
la r

3

SPORT 500 FDK

1. T
 revlig rund sittgrupp. När kvällen närmar
sig slutet är det bara att sänka ner bordet,
lägga ryggdynorna i mitten och sedan har
man redan en bekväm dubbelsäng.
2. Tvådelad ingångsdörr. Med säkerhetslås
och metallåsanordning så att du alltid kan
sova lugnt.
3. G
 enerös dinett. Det finns en bekväm dinett i
din SPORT, baserat på planlösningen. Denna
kan man (delvis tillval) bygga om till säng
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S k y R o o f n s t r et
panora ma fö ljuse f fekt
ger en un ik n
i b oend ed ele

LOUNGEÖVERSIKT
400 LK

Dinett &
halvdinett

400 QD

Dinett

420 QD

Dinett

450 FU

U-sittgrupp

460 EU

U-sittgrupp

500 UF

U-sittgrupp

500 EU

U-sittgrupp

500 FDK

Dinett

500 FU

U-sittgrupp

500 KD

Dinett

500 QDK

Dinett

540 UE

U-sittgrupp

550 FSK

Salongsittgrupp

580 QS

Salongsittgrupp

650 UDF	U-sittgrupp &
Dinett

SPORT 500 UF

700 UFK

U-sittgrupp &
Dinett

750 FKU

U-sittgrupp &
Dinett

: alla
Interi ör i hö g kvalitet etall
möbel handta g är av m

KÖKSÖVERSIKT
400 LK

Kompaktkök

400 QD

Kompaktkök

420 QD

Kompaktkök

450 FU

Kompaktkök

460 EU

Kompaktkök

500 UF

Längsgående kök

500 EU

Kompaktkök

500 FDK

Kompaktkök

500 FU

Längsgående kök

500 KD

Längsgående kök

500 QDK

Längsgående kök

540 UE

Kompaktkök

550 FSK

Kompaktkök

580 QS

Längsgående kök

650 UDF

Längsgående kök

700 UFK

Längsgående kök

750 FKU

Längsgående kök

PLDen rob usta Hen är
a rbetsb änk g:
reptåli
lättskött oc h r så kan
Va r för d et ä an 27
d u läsa på sid

KOMPAKTKÖK SPORT 540 UE

SPORT LAGA MAT & NJUTA    90

| 91

Ett kök för kropp
och skäl. Det kan vara
nypressad apelsinjuice
till frukost eller en god
grönsaksrätt på kvällen.
Här är det bara att njuta.

G a skran a r är än gli g a
optima lt tillg
LÄNGSKÖK SPORT 420 QD

1

KOMPAKTKÖK SPORT 500 FDK

3

KOMPAKTKÖK SPORT 500 EU

1. M
 ånga olika köksvarianter. Även i de
kompakta planlösningarna hittar du ett
rymligt kök. Bästa exempel hos 420 QD.
2. L
 ådor med fullutdrag. De dras ut så
långt att du bekvämt kan nyttja hela
lådan, även längst bak.
3. S
 tor gasolspis med tre brännare. Gott
om plats för flera grytor eller pannor
samtidigt. De står absolut säkert tack
vare massivt gjutjärnsgaller.

2

ENKELSÄNGAR SPORT 540 UE

t a rn a k a n a
t
o
p
s
D
E
L
ll
a
De skjutb a r h än g a s in i ford onets a
t a s ut o c h e n o r
belysn in gssk

en be hövs d et ba ra
Tack va re ru llr ibbott r att göra om
nå gra få hand grepp fö stor d u bbelsäng
enkelsän ga rn a till en

information
er
m
ar
t
it
h
u
D
-kallskumsre
o
P
o
v
E
a
år
v
om
an 25
madrasser på sid

198 X 86 cm

198 X 86 cm

SÄNGÖVERSIKT
400 LK	  

  4

500 QDK

  

  4 - 5

400 QD	  

  3 - 4

540 UE

  

  4

420 QD	  

  3 - 4

550 FSK

  

  4 - 5

450 FU	  

  4

580 QS

  

  5 - 6

460 EU	  

  4

650 UDF

  

  5 - 6

500 EU	  

  4

700 UFK

  

  6

500 UF	  

  4

750 FKU	  

  7

500 FDK	  

  4 - 5

500 FU	  

  4

500 KD

  4

  

Det finns mer information om våra sängar
från sidan 28, gästsängar på sidan 33.

Enkelsängar

Tvärsang

Fransk Säng

Barnsäng
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Här kommer man till rätt ställe.
De skjutbara halogenspottarna
är särskilt praktiska för sena
lästillfällen. Det är bara för Lisa att
sova om Davids bok skulle vara för
spännande för att lägga ifrån sig.

BARNSÄNG SPORT 500 FDK

1

1. B
 ekväma barnsängar. I varje
planlösning med ett ”K” hittar du
bekväma barnsängar och extra mycket
förvaringsutrymme i sänglådan.
2. R
 ymlig tvärsäng. Den som väljer en
tvärsäng har fördelen av extra stora
liggytor. Perfekt för långa personer
eller alla som snurrar runt.
3. B
 esöksvänlig gästsäng. I utvalda
planlösningar kan du göra om
dinetten till gästsäng.

TVÄRSÄNG SPORT 420 QD

2

FRANSK SÄNG & OMBYGGD GÄSTSÄNG SPORT 500 FDK

3

Synkron tandborstning.
Ingen sportgren men
är roligt ändå. Framför
allt vid det moderna
handfatsskåpet.

1

SPORT 500 UF

2

SPORT 540 UE

1. P
 lanlösningar med franska sängar.
Den här varianten har alltid ett avskärmat
toalettutrymme med dusch (valfritt) och ett
handfat som man når fritt från boendedelen.
2. B
 adrumsvariant 500 EU. Hitta det perfekta
badrummet för dina krav. Exempelvis
här i 500 EU med stort hörnhandfat, stor
förvaringsyta och praktisk, vridbar toalett.
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Badrumsvariant 3

Tack vare
H örb ar kvalitet: ger d örren
magnet fa llås stän
n ästan ljud löst

Badrumsvariant 4

Badrumsvariant 5

Badrumsvariant 6

BADRUMSÖVERSIKT
Mer information om våra
badrum hittar du på
sidorna 34 -35.

SPORT 650 UDF

#NUMMER 1, FÖR DEN...

är faktiskt en av de första

erbjuder dig en solid

är komplett utrustad

husvagnsmodellerna

inredning som saknar

redan som SILVER

över huvudtaget.

konkurrens.

SELECTION

H ur stab ilt det
t
glasfiber förstärkta take
du
H ig h-Strength är kan 3
läsa på sidan 2

Perfekt materia lbind nin g oc h
max imal sta bilitet tack va re
Pro.Tec Frame (fler deta ljer
på sid an 23)

Kva liteten märks även n
på de stab ila hjul huse
av A BS-plast

med
Fam iljeplanlösn in g m
extra stor t b ad ru

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 500 FU

SÜDWIND 580 QS

h
Extra stor sittgrupp oc k
rejält vinkelkö

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 500 FVU

SÜDWIND 590 FUS

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 FSK

SÜDWIND 700 EU

SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 580 EU

SÜDWIND 500 FDK

SÜDWIND 580 FSK

Extra kompakt
g
enkelsän gplanlösn in

u pp
Fla ggskeppet med
till sju sovplatser

SÜDWIND 750 UFK
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gör
Fönstret i ka rossdörrenh
insidan ännu ljusa re oc
hemtrevli ga re

Cat- Eye-b akljus
med LE D-teknik

257 cm

från 232 till 250 cm

från 640 till 944 cm

Kraftfulla planlösningar
för virvelvindar. SÜDWIND
skapar reslust hos alla. I
barnvänliga 500 FDK finns
tillräckligt med plats för en
semester för fyra tack vare
våningssängen längst bak.

SÜDWIND ÖVERSIKT

3-7

4-9

Planlösning: 14
Tillåten totalvikt: 1.300 - 2.000 kg
Förtältets A-mått: 872 - 1.174 cm
Mer på www.bergholm.com
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Frisk vind för tid med familjen. Här är helt
enkelt allt tillåtet - och önskat. Måla, leka,
småäta, läsa, stoja och givetvis mysa. Det tycker
Lisa och David är lika härligt som barnen.

SÜDWIND BO & LEVA    100
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för
Egen tid }
d e vuxn a

1

SÜDWIND 500 FU

2

SÜDWIND 500 EU

24 "

3

SÜDWIND 500 FSK

1. V
 rid- och svängbar LCD-tv. När
monteringspositionen tillåter det
monterar vi alltid ett flexibelt fäste
för tv-apparaten så att du kan se på
tv bekvämt så väl från sittgruppen
som från sängen.
2. ALDE-uppvärmning. Ett måste
för vintercampare. Tillvalet ALDE
varmvattenuppvärmning värmer
snabbt och tillförlitligt även när det
är minusgrader.
3. F
 lexibel dinett. Görs om till
gästsäng med några få handgrepp.
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LOUNGEÖVERSIKT

a, inte grerad e
Extremt sta b il kventilation
möb ler med b ae h a gli g
sörjer för en b
inom h usm iljö

420 QD

Dinett

450 FU

U-sittgrupp

460 EU

U-sittgrupp

500 EU

U-sittgrupp

500 FDK

Dinett

500 FU

U-sittgrupp

500 FVU

U-sittgrupp

500 FSK

Salongsittgrupp

580 EU

U-sittgrupp

580 FSK

Salongsittgrupp

580 QS

Salongsittgrupp

590 FUS

U-sittgrupp

700 EU

U-sittgrupp

750 UFK	U-sittgrupp &
L-sittgrupp

SÜDWIND 500 FU

Elegant, slipad pärlemordekor
för en ädel miljö

KÖKSÖVERSIKT
420 QD

Kompaktkök

450 FU

Kompaktkök

460 EU

Kompaktkök

500 EU

Kompaktkök

500 FDK

Kompaktkök

500 FU

Längsgående kök

500 FVU

Kompaktkök

500 FSK

Kompaktkök

580 EU

Kompaktkök

580 FSK

Längsgående kök

580 QS

Längsgående kök

590 FUS

Vinkelkök

700 EU

Längsgående kök

750 UFK

Vinkelkök

Mjukstän g and e
med fu llutd ra g låd or
använd n in gs- o öka r
ljud kom for ten c h

KOMPAKTKÖK SÜDWIND 460 EU
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Favoritmaten smakar
överallt. Men ännu
bättre på semestern och
framför allt när mamma
lagar den. Gasolspisen
med tre brännare har
tillräckligt med plats för
familjeportioner.
VINKELKÖK SÜDWIND 500 FU

1

LÄNGSKÖK SÜDWIND 500 FU

3

VINKELKÖK SÜDWIND 500 FU

1. G
 asolspis i hög kvalitet med tre
brännare. Här står tre grytor stadigt
samtidigt tack vare ädelt gjutjärnsgaller.
2. F
 unktionell kökshylla. De extra
funktions- och förvaringsfacken
(tillval) sörjer för perfekt organiserade
matlagningskvällar.
3. R
 ymligt längsgående kök. Från en
500-karosslängd har KNAUS SÜDWIND
det generöst tilltagna längsgående
köket med extra gott om arbetsyta.

2

FRANSK SÄNG SÜDWIND 500 FU

del sa mt en
Mjuk hu vud- oc h sidotil sörjer för en
vä ggbekläd nad i läders g kvalitet
m iljö med påta gligt hö

143 cm

153 cm
198 cm

Var för Evo Poreär så
ka llsku msmad ra sserna n 25
sida
spec iella får du veta på
SÄNGÖVERSIKT
420 QD	  

  3

580 QS

  

  5

450 FU	  

  4

590 FUS

  

  4

460 EU	  

  4

700 EU

  

  4

500 EU	  

  4

750 UFK

  

  2	

500 FDK	  

  4

500 FU	  

  4

500 FVU	  

  4

500 FSK	  

  6

580 EU	  

  4

580 FSK

  4

  

Enkelsängar

Tvärsäng

Fransk Säng

Barnsäng

Det finns mer information om våra sängar
från sidan 28, gästsängar på sidan 33.
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En plats för drömmare.
Sängarna är placerade så att blir
till små oaser där man kan dra sig
tillbaka. Då kan man läsa slut på
kapitlet på ena sidan, medan det
går bra att drömma på den andra.

BARNSÄNG SÜDWIND 500 FSK

1

ENKELSÄNGAR SÜDWIND 460 EU

2

och sed an
Dra ut ru llr ibb otten, sätt in dyna än g
ha r red an man en bekväm du bbels

1. F
 unktionella barnsängar. Säker
sömn tack vare fallskydd och mer
förvaringsutrymme genom den
uppfällbara, undre sängen.
2. M
 ånga sängvarianter. Även i
SÜDWIND kan du givetvis välja en
planlösning med enkelsängar som
kan utökas.
3. T
 allriksfjädring i hög kvalitet.
En egenskap från överklassen: De,
punktelastiska fjäderelementen är
en garanti för allra bästa sömn.

FRANSK SÄNGAR SÜDWIND 500 FU

3

Perfekt badrum
för barn. Vid det
stora handfatet
finns tillräckligt
med plats för lite
undervisning i rakning,
för sminktips och
tandborstningstävling.
1

SÜDWIND 460 EU

2

SÜDWIND 500 FU

1. B
 adrumsvariant enkelsäng-planlösning. När du bestämmer dig
för enkelsängar och en kaross som
är kortare än 6 meter har ditt badrum ett stort hörnhandfat med gott
om förvaringsyta och en kassettoalett i hög kvalitet.
2. R
 ymligt underskåp. Under
handfatet finns förstås mer
förvaringsutrymme för handdukar,
schampo och mycket annat.
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Badrumsvariant 3

Badrumsvariant 5

Badrumsvariant 6

sitta på
Be k v ä m a t t re n g ö r a :
o c h en ke l atten
ka ssetto a lett

Badrumsvariant 7

BADRUMSÖVERSIKT
Mer information om våra
badrum hittar du på sidorna
34 -35.

SÜDWIND 500 FU

#NUMMER 1, FÖR DEN...

utvecklades speciellt

erbjuder fantastisk

samlar poäng med

för nordeuropeiskt

utsikt tack vare

ädel skandinavisk

klimat.

Panorama SkyRoof.

design.

re individuell
Nordisk desi gn tack va n-folielimning
Scand in av ia

Extra smar t:
är
sp illvattenledn in ga rn a
dragna helt inom hus

Cat- Eye-b akljus med
LE D-teknik

Fem varianter för norr- och
sydsken. Oavsett vindriktningen
så är Scandinavian Selection alltid
rätt val för Lisa och David. De
valde 580 UF när de skulle leta
efter norrskenet.
Stor planlösn in g för två
upp till fyra sovplatser personer med
för gäster

SÜDWIND
SCANDINAVIAN SELECTION 580 UF

SÜDWIND
SCANDINAVIAN SELECTION 650 UDF

Upp till 7 sovpla

SÜDWIND
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UK

SÜDWIND
SCANDINAVIAN SELECTION 590 UE

SÜDWIND
SCANDINAVIAN SELECTION 750 UFK

tser

SCANDINAVIAN SELECTION HÖJDPUNKTER & VARIANTER     112

oo f för de
R ejält Panora ma Sky R terv yern a
bästa semes
dret
Ä ven i det nord iska vä
sover man lu gnt: Det h-Strength
glasfiber förstärkta H ig l
taket klarar en hel de

257 cm

från 782 till 944 cm
250 cm

SÜDWIND SCANDINAVIAN
SELECTION ÖVERSIKT

4-7

4-9

Planlösning: 5
Tillåten totalvikt: 1.700 - 2.500 kg
Förtältets A-mått: 996 - 1.174 cm
Mer på www.bergholm.com
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Skandinavien på utsidan, Västindien
inomhus. Det är den perfekta blandningen för Lisa och David. De tycker
lika bra om den nordiska designen som
den värmande golvvärmen.
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v oc h
S l a pp n a a i l l b a k a }
l ut a s i g t

1

SCANDINAVIAN 650 UDF

2

SCANDINAVIAN 650 UDF

24 "

3

SCANDINAVIAN 650 UDF

1. F
 lexibelt tv-väggfäste. Tack vare
sväng- och utdragbart väggfäste kan du
se på tv bekvämt så väl från sängen som
från sittgruppen.
2. K
 raftfull ALDE uppvärmning. ALDE
varmvattenuppvärmning och golvvärme värmer snabbt och tillförlitligt även i
nordiska minusgrader.
3. M
 örkläggningsgardin i hög kvalitet.
Det går givetvis att mörklägga alla fönster i SkyRoof i en handvändning.
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Panora ma f h imlen oc h sörjer
i tak
f fekt
inte grerad e en en a ståend e ljuse
för

Mörkt trä och ljus
pärlemord ekor skapa r
en äd el m iljö

LOUNGEÖVERSIKT

k va re e
c
a
t
r
e
t
t
fö
ärm
In g a ka lla a rmvatten-golvv
A L DE v

580 UF

U-sittgrupp

590 UK

U-sittgrupp

590 UE

U-sittgrupp

650 UDF	U-sittgrupp &
dinett
750 UFK	U-sittgrupp &
L-sittgrupp

SCANDINAVIAN 650 UDF

g g h y ll o r i
ä
v
a
l
b
i
Flex r ord n in g
köket
sörjer fö

KÖKSÖVERSIKT
580 UF

Vinkelkök

590 UK

Kompaktkök

590 UE

Kompaktkök

650 UDF

Längsgående kök

750 UFK

Kompaktkök

r
Vad det är som gör den hä
H PL-ytan så spec iell läser
du på sid an 27

LÄNGSGÅENDE KÖK SCANDINAVIAN 650 UDF
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Illaga en riktig gourmetmidda. Den robusta HPL-arbetsbänken klarar en hel del.
Där kan Lisa öva på sin
skärteknik utan några
betänkligheter.

KOMPAKTKÖK SCANDINAVIAN 590 UK

VINKELKÖK SCANDINAVIAN 650 UDF

1

3

LÄNGSGÅENDE KÖK SCANDINAVIAN 650 UDF

1. K
 öksvariant 590 UK. Även köken i de
kompakta planlösningarna erbjuder
arbetsyta som är mer än tillräcklig.
2. L
 ådor med fullutdrag. Fullutdrag i hög
kvalitet med mjukstängande funktion
sörjer för utmärkt manövrerings- och
användbarhet.
3. I ntegrerad mikro med grillfunktion. Tack
vare den eleganta, integrerade mikron i
hög kvalitet lyckas man med kvällsmaten
även när det ska gå fort ibland.

2
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SÄNGÖVERSIKT
580 UF	  

  4

590 UK	  

  7	

590 UE	  

  4

650 UDF	  

  7

750 UFK	  

  7	

222 cm
Enkelsängar

Fransk säng

137 cm

Det finns mer information om våra sängar
från sidan 28, gästsängar på sidan 33.

Barnsäng
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Den bästa nattlampan i världen.
Med skådespelet från norrskenet
framför fönstret vet de båda
inte riktigt om de fortfarande är
vakna eller redan befinner sig i
drömmarnas land.

1. B
 arnsäng över sittgruppen. Ovanför sidosittgruppen
kan man enkelt fälla ner en extra barnsäng i 650 UDF
2. S
 äkra våningssängar. Man kan givetvis också få
SCANDINAVIAN SELECTION med fasta våningssängar
inklusive fallskydd; exempelvis här i 590 UK.
FÄLLBAR SÄNG SCANDINAVIAN 650UDF

1

195 cm

S äkringsn ätet li gger
und er mad ra ssen oc h
kan enkelt sättas fa st
BARNSÄNG & FRANSK SÄNG SCANDINAVIAN 590 UK

Evo Po- sper
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g
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d
Vad sku msmad å sid an 25
re-kall år d u veta p
c i e ll a f

FRANSK SÄNG SCANDINAVIAN 650 UDF

2

Varm och kall
badglädje. Det kan
vara morgonens
uppfriskande kick eller
uppvärmningsfasen
på kvällen: det rymliga
badrummet är alltid
en ren fröjd.
1

SCANDINAVIAN 650 UDF

2

SCANDINAVIAN 650 UDF

1. Avskild dusch. Från en karosslängd
på 6,50 meter kan du njuta av
morgonduschen i en separat kabin.
2. E
 xtra förvaringsutrymme. Oavsett
vilken planlösning du bestämmer dig
för så utnyttjas alltid den tillgängliga
platsen optimalt.
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Badrumsvariant 3

Badrumsvariant 4
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Badrumsvariant 5

Badrumsvariant 7

BADRUMSÖVERSIKT
Mer information om
våra badrum hittar du
på sidorna 34 -35.

SCANDINAVIAN 590 UK

SNYGGA
DYNOR &
MATERIAL
Inred insidan på din husvagn individuellt med en av våra många
dy- och textilvarianter. Våra ACTIVE LINE dynmaterial är extra
praktiska. De har tillförlitligt fläckskydd och är dessutom
vatten- och oljeavvisande.

A ntia llerg iska, oc h
and n in gsaktiva
h ud vänli g a
Testat för h ö g
färg äkth et

R o b u st o c h
lättskött

10.0.85090Hohenstein
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DESEO TEXTILVARIANTER

OBSIDIAN

TALOS

ACTIVE ROCK*

er.
sex färgva r iant 7
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an 12
dd ar
Dekorativa ku Mer in formation på sid

ACTIVE ROYALE*

SPORT&FUN TEXTILVARIANTER

FRESH MINT

PETROL FUN

ACTIVE ROCK*

Så färgglad är SPORT&FUN på res
Spanien - se själv från sid an 58 a i
TRAVELINO TEXTILVARIANTER

PEARL CREAM

Seriealternativ

*ACTIVE LINE (mot pristillägg)
Dynornas stil styrs av serien.

SPORT TEXTILVARIANTER

sid an
Den här dynan ser du från Wald
86 på resa i Bayerisch er

SCANDINAVIAN SELECTION

ENERGY

PULSE

OBSIDIAN

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYALE*

PEARL CREAM

SÜDWIND TEXTILVARIANTER

ACTIVE ROCK*

BROWN EARTH

LIME GREEN

ACTIVE ROYALE*

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYALE*

LAS VEGAS

Seriealternativ

*ACTIVE LINE (mot pristillägg)

Dynornas stil styrs av serien.

äcka att hela
Från sid an 100 kan du uppthär dynan
fam iljen tycker bra om den
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COZY HOME-PAKET

NEW
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4

2

Följer också med: tv
supermjuka mysfiltarå

5

6

1. EARTH

e
Passand e bordslöpar
till d inetten

2. STONE
3. PEACH
4. AQUA
5. AVOCADO
6. MAGNOLIA

HIGH-TECH MATERIAL I DYNORNA
Dynor i ACTIVE LINE textiler är vatten- och
oljeavvisande och väldigt lättskötta. Vätskor
tränger inte längre in direkt och de flesta
fläckar kan utan problem tas bort med en
fuktig trasa.

Antibakteriella
Fläckskydd
Andningsaktiva
Vatten- & oljeavvisande
Underhållsmedel

KNAUS ÄR
INTERNATIONELL...
Över 30 länder. Mer än 200 märkespartner. KNAUS finns
runt om i världen. Detta enorma nät med återförsäljare
bidrar till hög kundnöjdhet.
ion finns

m at
Mer infor bergholm.com
o n l in e på

Taiwan
Island
Japan
Australien

  Finland

  Norge

Oc h

n
äve

Ryssland

i
  Sverige

  Danmark
Irland
Storbritannien

  Nederländerna
Belgien

  Polen

  Tyskland
Tjeck. republiken

Kina
Luxemburg

Österrike

  Schweiz

Slovakien

Ungern

Rumänien

Slowenien

Frankrike
Syd Korea

Bulgarien
Italien
Portugal

  Spanien

Turkiet
Grekland
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... OCH
PRISBELÖNAT
KNAUS står kvalitet. Det är inte
bara vi som anser detta: Många
utmärkelser bekräftar oss och det vi
dagligen gör.

UTMÄRKELSER

i ett: Våra
n
io
t
a
iv
t
o
m
Stolth et oc h lser gör att v i ständ igt
utmärke er att leverera ny a
sträva r e ft topprestationer

2017 TRAVELINO, Danish Camping Award 2017
2017 SPORT, Läsarens val ”Årets husvagnar
2017”: Plats 1
2017 SÜDWIND SILVER SELECTION, Läsarens
val ”Årets husvagnar 2017”: Plats 2
2017 TRAVELINO, Caravan van het jaar 2017
in NL (KCK)
2017 STARCLASS 560, Practical Caravan
”Tourer of the year Awards 2017”: Best
specialist tourer
2016 SPORT&FUN, The Caravan Club
”Caravan Design Awards 2016”: Vinnare

2016 DESEO, Transport Plus Practical Caravan
”Tourer of the year Awards 2016”: Best
specialist tourer
2016 SPORT&FUN, ”European Innovation
Award 2016” vinnaren i kategorin
Målgruppsfokus
2016 SPORT&FUN, Caravan van het jaar 2016
in NL (KCK)
2016 SPORT, Läsarens val ”Årets husvagnar
2016”: Plats 1
2016 EUROSTAR, Läsarens val ”Årets
husvagnar 2016”: Plats 3
2016 SÜDWIND EXCLUSIVE, Läsarens val
”Årets husvagnar 2016”: Plats 3

2015 SPORT, Läsarens val ”Årets husvagnar
2015”: Plats 2
2014 SPORT, Läsarens val ”Årets husvagnar
2014”: Plats 1
2014 EUROSTAR, Läsarens val ”Årets
husvagnar 2014”: Plats 3
2014 SÜDWIND EXCLUSIVE 580 FU, ”Årets
husvagn 2014” på mässan ”Ferie for Alle” i DK
2006 C’Liner 550 Q, red dot award
2006 C’Liner 550 Q, Caravaning Design Award:
’innovations for new mobility’
2005 Designpris (DESEO)

VÄLDIGT
PRAKTISK
VÅR FANSHOP
Vi frågar oss ständigt hur vi kan göra din semester ännu behagligare.
Med rätt utrustning till exempel. För våra trogna fans finns det också
härligt praktiska redskap i unik KNAUS design.

Ryg gsäckar

Väskor

Sk ä rm a r

ycket
G ad gets oc h mr d u i
annat h itta hop
vår online-s

r
Ficklampo
T-tröjor
KNAUS FANSHOP
Titta in och se vad som finns. Vi
önskar dig mycket nöje:
shop.knaus.com
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MEIN.KNAUS KUNDMAGASIN
När du är medlem hos mein.KNAUS
Club får du gratis vårt spännande
och underhållande kundmagasin
med trevliga resetips och de
senaste utvecklingarna. Mer på:
mein.knaus.com
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KNAUS ONLINE
Vill du veta mer och klicka dig fram
interaktivt genom vår märkesvärld?
Surfa en stund på vår webbplats och
upptäck vår mångfald: www.knaus.com

Du når oss
också mob ilt

SOCIAL MEDIA
KNAUS följer med sin tid. Gör det du också!
Du hittar intressanta inlägg, diskussioner och
videor hos våra officiella Social Media-kanaler.
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shop.knaus.com

Bli del av gemenskapen kring
KNAUS och delta i samtalet:
facebook.knaus.com

Uppgifterna om leveransinnehåll, mått och vikter och om utseende motsvarar kunskaperna vid tidpunkten för tryckningen (07/2017). Ändringar
i utrustningar, tekniska data, serieomfattning och priser förbehålles. Efter ingånget avtal förbehålles tekniska ändringar inom ramen för
konstruktionen, om de är fördelaktiga för den tekniska utvecklingen och rimliga för kunden. Mindre avvikelser i färg och beskaffenhet är också
- även efter ingånget avtal - förbehållna om de inte kan undvikas på grund av materialet och är rimliga för kunden. Observera att bilderna i
katalogen delvis visar alternativa designvarianter eller tillvalsutrustning som kan fås mot extra kostnad. Färgavvikelser kan förekomma av
trycktekniska skäl. Därför är det viktigt att du informerar dig noggrant om seriens aktuella utförande hos en auktoriserad återförsäljare för
märket innan du köper ett fordon. Dekorationen på bilderna i katalogen ingår inte i leveransomfånget. Observera också informationen i den
aktuella prislistan, i synnerhet om vikter, lastmöjligheter och toleranser. Kopiering, vare sig helt eller delvis, är tillåtet endast med föregående
skriftligt tillstånd från Knaus Tabbert GmbH. Med reservation för tryckfel och misstag.

BERGHOLM FÖRSÄLJNING AB
Gesällgatan 6 . 681 42 Kristinehamn . Tel: 0550-380 80 . bergholm.com

Art.nr. R08115924-SE

Din KNAUS återförsäljare
ser fram emot ditt besök!

