FASCINERANDE

UPPLEV FRIHET UTÖVER DET VANLIGA

CAMPINGBILAR 2017
BOXSTAR . BOXLIFE

I över 50 år har KNAUS skapat oförglömliga semesterögonblick, tack vare erfarenhet,
hantverkskunnande och gränslös passion. Du kommer att märka våra höga krav på kvalitet
och precision in i minsta detalj. Och vi följer alltid vår viktigaste princip: funktion och
design ska vara i harmoni. Pionjäranda och kompromisslös strävan efter perfektion har
tagit oss till toppen. Ge oss ditt förtroende och upplev friheten på väg.
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BOXSTAR

BOXSTAR 500

BOXSTAR 540

BOXSTAR 600

BOXSTAR 630

VÅRT SMIDIGA UTRYMMESMIRAKEL

VÅR KOMPAKTA TUSENKONSTNÄR

VÅR MÅNGSIDIGA KLASSIKER

VÅR RYMLIGA GLOBETROTTER
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TILLÅTEN TOTALVIKT:
LÄNGD:
BREDD (UTV/INV):
HÖJD (INV):
PLANLÖSNINGAR:

3

4

3300 KG
496 CM
205 / 187 CM
258 CM
1 VARIANTE

SIDA

16

TILLÅTEN TOTALVIKT:
LÄNGD:
BREDD (UTV/INV):
HÖJD (INV):
PLANLÖSNINGAR:

4

5

3300 – 3500 KG
541 CM
205 / 187 CM
258 CM
2 VARIANTEN

SIDA

22

TILLÅTEN TOTALVIKT:
LÄNGD:
BREDD (UTV/INV):
HÖJD (INV):
PLANLÖSNINGAR:

4

4

3300 – 3500 KG
599 CM
205 / 187 CM
258 – 282 CM
5 VARIANTEN

SIDA

28

TILLÅTEN TOTALVIKT:
LÄNGD:
BREDD (UTV/INV):
HÖJD (INV):
PLANLÖSNINGAR:

4

3500 KG
636 CM
205 / 187 CM
282 CM
1 VARIANTE

SIDA

34

BOXLIFE

BOXLIFE 540

BOXLIFE 600

BOXLIFE 630

VÅR INNOVATIVA ÄVENTYRARE

VÅR PRAKTISKA SPORTVAGN

VÅR BEKVÄMA LASTMÄSTARE

Sovplatser
Antal bältesplatser
Enkelsängar
Tvärsängar
Våningssängar

4

4

4

4

4

Nedsänkbar säng

4

All information inkluderar delvis
särskild utrustning som kan fås mot
tilläggskostnad.

TILLÅTEN TOTALVIKT:
LÄNGD:

3300 – 3500 KG
541 CM

TILLÅTEN TOTALVIKT:
LÄNGD:

3300 – 3500 KG
599 CM

TILLÅTEN TOTALVIKT:
LÄNGD:

3500 KG
636 CM

BREDD (UTV/INV):

205 / 187 CM

BREDD (UTV/INV):

205 / 187 CM

BREDD (UTV/INV):

205 / 187 CM

HÖJD (UTV/INV):

258 /190 CM

HÖJD (UTV/INV):

258 / 190 CM

HÖJD (UTV/INV):

258 / 190 CM

PLANLÖSNINGAR:

2 VARIANTEN

PLANLÖSNINGAR:

2 VARIANTEN

PLANLÖSNINGAR:

2 VARIANTEN

SIDA

42

SIDA

48

SIDA

54
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KNAUS

FÖRETAG & FILOSOFI

VÅRT FRAMGÅNGSRECEPT

VÅRA
VÄRDERINGAR

Frihet är för varumärket KNAUS samspelet mellan design och

Människor och deras behov är centralt i vår strävan - därför

funktion i alla våra produkter. En tjusig detalj är inte till någon nytta

står KNAUS för perfekt balans mellan modern design och tillförlitlig

om funktionen blir lidande. Därför är vårt viktigaste mål att förena det

funktion. Vi är måna om att ge våra trogna kunder bästa kvalitet

bästa från båda världarna med traditionellt hantverkskunnande,

och arbetar kontinuerligt med att förbättra våra produkter och

kvalitetsmaterial och stor passion. Och för att det ska fortsätta

processer. Symbiosen mellan industriell perfektion och passionerad

vara så, arbetar vi kontinuerligt med att skapa innovativa lösningar

innovation har fört oss till branschens framkant där vår kärlek

för ett skönare och friare sätt att resa. Både CARAVISION och

till husbilar ser till att vi blir kvar.

TRAVELINO visar att vi inte bara har drivkraften att söka nya vägar,
utan även modet att följa dem.

KNAUS

FABRIK

SAMSPELT
TEAM
Vi investerar i våra fabriker. Och framför allt i våra medarbetare. I bayerska Jandelsbrunn och
i ungerska Nagyoroszi har vi utifrån detta låtit uppföra två toppmoderna produktionsorter med
över 1 500 anställda, varav många varit hos oss i över 30 år. Detta eftersom de har optimala
arbetsförhållanden, eftersom de kan vidareutbilda sig och eftersom vi betalar mer än skäligt.
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KNAUS

DESIGN

SNYGGARE PÅ
SEMESTERN

En campingbil ska framför allt vara praktisk. Men det innebär inte att den inte också kan se bra
ut. Från de moderna och smakfulla färgkoncepten via den eleganta
stämningsbelysningen till de många små detaljerna. Här finns det mycket att se.

KNAUS

FUNKTION

UTAN
KOMPROMISSER

Oavsett om det gäller kökslådorna med öppningar åt båda sidor eller den höj- och sänkbara
sängen bak i BOXLIFE, respektive de högkvalitativa mjukstängande lådorna och
överskåpsluckorna i BOXSTAR – hos oss gäller perfekt funktionalitet. I varje liten detalj.
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KNAUS

INNOVATION & KOMFORT

ALLROUND
MÅ-BRA-FAKTOR

Komfort och säkerhet står allra högst hos oss. T.ex. vad gäller stängningshjälpen för skjutdörren
som gör den lätt att stänga – och det framför allt tyst. Eller pilotkomfortsätena i ny stil. De är inte
bara snygga att titta på, utan även bekväma efter många timmars körning.

KNAUS

KONSTRUKTION & INREDNING

TACK VARE
BÄSTA KVALITET

Sofistikerad inredning är också vår styrka. Ingen annan campingbil har integrerade
möbler av samma höga klass och kvalitet, kraftiga gångjärn och utarbetad allisolering
av polyuretanskum med slutna celler på väggar och tak och 12 mm Styrodur på golvet.
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KNAUS

MODELLFINNAREN

1

HUR STOR OCH HÖG
KAN DEN VARA? FRÅN
KOMPAKT TILL RYMLIG.

Det är modellnamnet som avslöjar allt. BOXSTAR
finns i 4 längder mellan 500 och 630 cm, BOXLIFE i
3 längder. Modellerna som är markerade blå har
dessutom förhöjt tak.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2

VEM VILL HÄNGA MED?
BEHÖVER DU FYRA SÄTEN
MED BÄLTEN?

Eftersom campingbilar ofta används av bara två
personer har vi också modeller med en sittbänk i serien.
Alla modeller som är markerade blå i denna översikt
har fyra säten med bälten.

BOXSTAR 500 CITY
BOXSTAR 540 ROAD
BOXSTAR 540 ROAD 2 BE
BOXSTAR 600 STREET
BOXSTAR 600 FAMILY
BOXSTAR 600 SOLUTION
BOXSTAR 600 LIFETIME
BOXSTAR 600 LIFETIME 2 BE
BOXSTAR 630 FREEWAY

1

BOXLIFE 540
BOXLIFE 600
BOXLIFE 630
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2
3
4
5
6
7
8
9

11
12

3

HUR MÅNGA SÄNGAR
BÖR DET FINNAS?
UPP TILL FYRA ÄR MÖJLIGT.

Två av våra modeller har fyra sovplatser som standard.
På de som är markerade med ljusblått finns detta som
tillval. Om det finns en sittbänk kan denna byggas om till
barnsäng, eller också till gästsäng.

BOXSTAR 500 CITY
BOXSTAR 540 ROAD
BOXSTAR 540 ROAD 2 BE
BOXSTAR 600 STREET
BOXSTAR 600 FAMILY
BOXSTAR 600 SOLUTION
BOXSTAR 600 LIFETIME
BOXSTAR 600 LIFETIME 2 BE
BOXSTAR 630 FREEWAY

1

BOXLIFE 540
BOXLIFE 600
BOXLIFE 630
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9
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BOXSTAR 500 CITY
BOXSTAR 540 ROAD
BOXSTAR 540 ROAD 2 BE
BOXSTAR 600 STREET
BOXSTAR 600 FAMILY
BOXSTAR 600 SOLUTION
BOXSTAR 600 LIFETIME
BOXSTAR 600 LIFETIME 2 BE
BOXSTAR 630 FREEWAY
BOXLIFE 540
BOXLIFE 600
BOXLIFE 630

BOXSTAR

1 BOXSTAR 500 CITY

2 BOXSTAR 540 ROAD

3 BOXSTAR 540 ROAD 2 BE

4 BOXSTAR 600 STREET

5 BOXSTAR 600 FAMILY

6 BOXSTAR 600 SOLUTION

7 BOXSTAR 600 LIFETIME

OCH HUR VILL DU
SOVA? DET FINNS SEX
ALTERNATIV.
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HUR SEMESTRAR DU?
BEHÖVER DU EN STOR
DUSCH?

Enkelsängar, bakre tvärsängar, fällsäng, bakre
uppfällbar säng eller enkla våningsängar. Vi har dem
alla. Sängalternativen som är markerade mörkblå är
standard. De som är ljusblå är tillval.

Vårt en-suite badrum urskiljer sig på många
områden men främst genom den särskilt rymliga
duschkabinen. Mörkblå innebär: en-suite-badrum
är standard. Ljusblått: tillval.
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BOXSTAR 500 CITY
BOXSTAR 540 ROAD
BOXSTAR 540 ROAD 2 BE
BOXSTAR 600 STREET
BOXSTAR 600 FAMILY
BOXSTAR 600 SOLUTION
BOXSTAR 600 LIFETIME
BOXSTAR 600 LIFETIME 2 BE
BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 500 CITY
BOXSTAR 540 ROAD
BOXSTAR 540 ROAD 2 BE
BOXSTAR 600 STREET
BOXSTAR 600 FAMILY
BOXSTAR 600 SOLUTION
BOXSTAR 600 LIFETIME
BOXSTAR 600 LIFETIME 2 BE
BOXSTAR 630 FREEWAY

TRANSPORTALTERNATIV.
VILL DU HA EN
FÖRVARINGSFANTAST?

6

Vi utforskar nya vägar med den uppfällbara
sängen bak. Med BOXLIFE 600 eller 630 kan
du transportera två cyklar utan konvertering,
eftersom sängen helt enkelt flyttas upp.
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BOXLIFE 540
BOXLIFE 600
BOXLIFE 630
EB L
EB Q
HQ
HB
HH
SD

BOXLIFE 540
BOXLIFE 600
12 12 12 12 12 12 12 BOXLIFE 630

10 10 10 10 10 10 10

10 10

11 11 11 11 11 11 11

11 11
12 12

BOXLIFE 540
BOXLIFE 600
BOXLIFE 630

SE
RB
FB

LÄNGSGÅENDE ENKELSÄNGAR
ENKELSÄNGAR (TRANSVERSELL)
BAKRE TVÄRSÄNG
BOW LIFT-UP BED
BAKRE UPPFÄLLBAR SÄNG
VÅNINGSSÄNG (DUBBEL)
VÅNINGSSÄNG (ENKEL)
EN-SUITE BATHROOM
FIXED BATHROOM
TILLVAL

BOXLIFE

8

BOXSTAR 600 LIFETIME 2 BE

9 BOXSTAR 630 FREEWAY

10 BOXLIFE 540

11 BOXLIFE 600

12 BOXLIFE 630

12
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MÖBLER

AV HÖGSTA
KVALITET
MED PÅKOSTAD
PLUGGTEKNIK

BOXSTAR

LIKA MÅNGSIDIG SOM
EN SEMESTERNOVELL
Från den superkompakta parkeringsplatskungen till det familjevänliga utrymmesmiraklet och den rymliga
resespecialisten med enkelsängar. Vi har verkligen den perfekta husbilen för alla användningsområden – för det
mesta t.o.m. för flera användningsområden samtidigt. Byggmarknaden på morgonen, Bologna på kvällen.
Det kan bara BOXSTAR. Och med sin nya inner- och ytterdesign ser den samtidigt fantastisk ut.

PRAKTISK

Den manuella
stängningshjälpen för
den stora skjutdörren.

ISOLERAD

Inga köldbryggor
tack vare PET-skum
och Styrodur.

HÖG KVALITET
Ramfönstret
Seitz S7P för perfekt
isolering.

SÄKER

Det elektroniska
insteget dras tillbaka
om du glömmer det.
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4,99 m

YTTERLÄNGD

PÅ INSIDAN EN FULLVÄRDIG

KOMPAKTBIL

BOXSTAR 500

VÅRT SMIDIGA
UTRYMMESMIRAKEL
Ta med din semester när du åker och handlar. KNAUS BOXSTAR 500 är ditt personliga under av
utrymme - varje dag och naturligtvis på din nästa semestertripp. Med en längd på endast 4,99 meter
är den inte mycket större än vissa stadsjeepar. Trots den kompakta designen så har den allt du behöver
för en fantastisk semester, från dusch till ett fullt utrustat kök, och med en sådan yteffektivitet är den
lika lämplig för parkering i trånga utrymmen som för en resa till byggvaruhuset i helgen.

BÄSTA SKÄL

4,99 m ytterlängd

Största badrummet bland alla KNAUS kompaktbilar

Utmärkt utnyttjande av
utrymmet

Fullvärdig utrustning

16
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BOXSTAR 500

BOYTA

4,99 m

YTTERLÄNGD

PÅ INSIDAN EN FULLVÄRDIG

KOMPAKTBIL

BOXSTAR 500 CITY . SMOKEY GREY

EN UTRYMMESFANTAST
FÖR ALLA RESOR

När vi pratar om en fullvärdig kompaktbil så menar vi just det. Även när det gäller den superkompakta BOXSTAR 500. Den utdragbara höj- och sänkbara sängen ger utmärkt komfort med sina
194 x 130 cm. Och för att känslan ska bli rätt har vi använt vår nya, snygga slipade pärlemordekor.

BOXSTAR 500

MATLAGNING

KOMPAKT UTANPÅ
RYMLIG INUTI
Kortare än många stadsjeepar men ändå fullt utrustad - en perfekt
följeslagare på semestern. Och det gäller såklart även köket där du håller
huvudet svalt medan läckerheter värms upp. Med en så fulländad
utrustning blir matlagning ett nöje och en barnlek.

LJUS

Den integrerade lådbelysningen
gör matlagningen på kvällen trevlig och
stämningsfull.

ELEGANT

Nyligen i lyxklassen, men hos oss redan i
kompaktbilen – de snygga mjukstängande
överskåpsluckorna.

RYMLIG

Ställ dig i köket med läckra specialiteter från saluhallen eller bara med några korvar.
Dra ut bänkskivans förlängning, plocka fram kastruller och pannor ur lådorna eller de
rymliga takskåpen och släpp loss kreativiteten.
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BOXSTAR 500

SÖMN

NJUT AV
BERGSLUFTEN
Sköna drömmar är standard i KNAUS BOXSTAR 500. Den nedsänkbara
sängen är extremt utrymmessnål och kan snabbt och enkelt sänkas. Du
kliver i och ur utan stege och sängen är mycket rymlig med massor av
utrymme, även upp till taket när du sover. När vi pratar om ett under av
utrymme, så menar vi det verkligen.

4,99 m

YTTERLÄNGD

PÅ INSIDAN EN FULLVÄRDIG

KOMPAKTBIL

BOXSTAR 500

HYGIEN

MED OSS
FUNGERAR ALLT
Men hur får man in det största badrummet i den minsta kompaktbilen?
Med mycket skicklighet och mästerlig möbelkonstruktion. Eftersom sängen
inte är placerad bak i 500 City så finns det gott om plats för ett generöst
badrum. Och den platsen utnyttjar vi optimalt med ett fällbart handfat.

UTFÄLLBAR

Varifrån kommer egentligen tvättstället? Svaret är enkelt: spegelskåpet
har två delar. Den övre är ett spegelskåp, och den undre ett tvättställ som
kan fällas ner.

20
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GENERÖST

FLEXIBELT
BADRUM
I KOMPAKTBIL

BOXSTAR 540

VÅR KOMPAKTA
TUSENKONSTNÄR
KNAUS BOXSTAR 540 är den mest kompakta lösningen som finns när det gäller
campingbilar med eget badrum. Den stora bakre sidosängen och toaletten med
duschkabin lämnar ingenting övrigt att önska. Det här är verkligen en blandning av en
fullt utrustade husbil och ett lättmanövrerat vardagligt fordon, antingen med den
klassiska semi-dinetten eller som en campingbil för två passagerare med en rymlig
lounge. Den är lika allround i städer, på landsbygden och vid havet.

BÄSTA SKÄL

Rymligt badrum

Även som planlösning för 2 personer

Praktisk garderob

Stor tvärbädd bak (194 x 140 cm)

22
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BOXSTAR 540

BOYTA

GENERÖST

FLEXIBELT
BADRUM
I KOMPAKTBIL

BOXSTAR 540 MQ ROAD . ACTIVE ROYALE

VEM HÄNGER MED
PÅ SEMESTER?

Den som vill dela sin semester med andra eller som använder BOX-STAR mycket i vardagen
behöver antagligen en mysig sittbänk. För alla andra har vi utvecklat våra 2BE-planlösningar.
Med extra byrå och extra mycket rörelsefrihet.

BOXSTAR 540

MATLAGNING

ALLTID MED
GOD SMAK
Det är så köket i KNAUS BOXSTAR 540 bäst kan beskrivas. De fullt
utdragbara kökslådorna och takskåpen erbjuder gott om utrymme. Det finns
också en stor diskho, en stabil och förlängningsbar bänk och ett 65l kylskåp.
Resultatet är ett riktigt bra kök.

ERGONOMISK

Diskbänken och spisen utnyttjar
effektivt tillgänglig plats och är
placerade i bekväm arbetshöjd.

MJUKT

De nya fronterna är inte bara snygga,
utan stängs även helt av sig själva tack
vare den mjukstängande mekanismen.

BOXSTAR 540 MQ ROAD
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BOXSTAR 540

SÖMN

MJUK SOM
BOMULL
I KNAUS BOXSTAR 540 kommer du att vakna utvilad och avslappnad.
Taklamporna är standard och den bekväma bakre sidosängen på
194 x 140 cm har tillräckligt med utrymme för de skönaste av drömmar.
Jämför gärna med konkurrenterna.

GENERÖST

FLEXIBELT
BADRUM
I KOMPAKTBIL

BOXSTAR 540 MQ ROAD

HÖG KVALITET

Något av det absolut viktigaste på semestern är god sömn. Därför har vi utvecklat
våra bekväma kallskumsmadrasser. De visas här i 2-zoners utförande, vilket är bland
det bästa du kan få i en campingbil.

PRAKTISK

Det omgjorda köket gör det
möjligt. BOXSTAR 540 har nu en
rymlig garderob.

SOLIGT

Inget överträffar naturligt ljus.
Takfönstret med en fönsteryta på
400 x 400 mm är standard.

BOXSTAR 540

HYGIEN

EN PLATS FÖR
ETT BADRUM
Så stort badrum i en kompaktbil? Inga problem för oss. Det flexibla
badrummet ger å ena sidan en generös rumskänsla eftersom passagen
kan användas när avskiljningen är stängd, och å andra sidan en rymlig
duschkabin med egen belysning.

GENOMTÄNKT

För att du inte ska famla i
mörkret har duschkabinen inbyggd
LED-belysning.

VÄLANPASSAT

Duschkaret med täckplatta är
nedsänkt i golvet och har tre avlopp
för extra säkerhet.

BOXSTAR 540 MQ ROAD

27
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BEKVÄMA

ENKELSÄNGAR

VID EN YTTERLÄNGD
PÅ UNDER 6m

BOXSTAR 600

VÅR MÅNGSIDIGA
KLASSIKER
Upptäck den stora friheten på en totallängd på 5,99 m. KNAUS BOXSTAR 600
erbjuder en oslagbar mängd modeller. Tvärbädd bak, flexibla dubbelvåningssängar,
tvärbädd bak plus höj- och sänkbar säng fram, enkelsängar, flexibelt badrum med
duschkabin eller fast badrum? Här finns verkligen det perfekta semesterutrymmet
för var och en. Men flyga kan den inte. Inte än.

BÄSTA SKÄL

Störst antal planlösningar

Praktisk höj- och sänkbar säng fram i Solution

Upp till 5 sovplatser

Bekväma enkelsängar vid en ytterlängd på under 6
meter

28
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BOXSTAR 600

BOYTA

BEKVÄMA

ENKELSÄNGAR

VID EN YTTERLÄNGD
PÅ UNDER 6m

BOXSTAR 600 MQ STREET . ACTIVE ROCK

KOMFORT SOM ÄR LIKA
LÅNG SOM DEN ÄR BRED

Bänkens bredd kan enkelt ökas genom att skjuta ena sätet i sidled. Och eftersom det är certifierat,
kan man behålla detta läge även under färd. Behöver Ni inget extrasäte kan Ni välja modellen 2BE.
Den är utan sittbänken och har istället lastutrymme i det extra stuvfacket.

BOXSTAR 600

MATLAGNING

VÄLKOMMEN TILL
KOCKENS KÖK
Med en stor gasolspis med tre brännnare, mjukstängande överskåp och
djup diskho med lock låter BOXSTAR 600 STREET (höger) inget brännas vid. Och
eftersom man även äter med ögonen har vi satt in nya fronter med modernt
masurmönster och snygg slipad dekor

KOMPAKT

Vi är förvisso väldigt duktiga, men trolla, det kan inte ens vi. Enkelsängar
kräver helt enkelt mer plats än tvärbäddar bak. Därför är köket i LIFETIME något
mer kompakt än i STREET. Men det är fortfarande riktigt bra. Det lovar vi.

BOXSTAR 600 MQ STREET

30
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BOXSTAR 600

SÖMN

SJUSOVARE
VÄLKOMNA
För de bekväma enkelsängarna i LIFETIME är på det längsta stället hela
2,02 m och ger därmed mer än tillräckligt med plats. Även för långa
semesterfirare. De rymliga hyllorna och överskåpen rymmer samtidigt all
möjlig packning och småplock.

BEKVÄMA

ENKELSÄNGAR

VID EN YTTERLÄNGD
PÅ UNDER 6m

BOXSTAR 600 LIFETIME

HIMMELSK

En av de viktigaste sakerna på semestern är god sömn och det är därför
som vi har utvecklat våra bekväma kallskumsmadrasser. Här i utförande
med 2-zoner vilket är bland det bästa du kan få i en campingbil.

PRAKTISKT

RYMLIG

Mycket förvaringsutrymme under
Vissa kläder vill man helst hänga upp.
sängen för allt som ni gärna vill ha med Inga problem i BOXSTAR 600.
på semestern och behöver i vardagen.

BOXSTAR 600

HYGIEN

ETT FESTBAD NÄR
DU RESER
Vårt festbad är en riktig klassiker och erbjuder allt du behöver på resan.
Och dessutom ett unikt KNAUS-patent. En uppblåsbar luftslang i
duschdraperiet gör att det inte fastnar mot kroppen. Genialt eller hur?

MATCHANDE

Tvättstället passar perfekt och ger dig
mer utrymme och rörelsefrihet.

VÅTT

Det sägs att allt det goda kommer från
ovan. Och naturligtvis med tillräcklig kraft
från ett duschhuvud av högsta kvalitet.

BOXSTAR 600 MG STREET
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IMPONERANDE

RYMLIG
KÄNSLA

TACK VARE 218cm
STÅHÖJD

BOXSTAR 630

VÅR RYMLIGA
GLOBETROTTER
KNAUS BOXSTAR 630 är stjärnan på campingbilshimlen. Med förhöjt tak,
en-suite-badrum, stora enkelsängar och en sänkbar säng som tillval, kombinerar
BOXSTAR 630 det bästa från alla BOXSTAR-modeller. Det innebär den fullstora
husbilens alla egenskaper och mindre campingbilens smidighet. Med andra ord:
den perfekta följeslagaren på semestern.

BÄSTA SKÄL

Rymligt badrum

Upp till 4 sovplatser

218 cm ståhöjd

Upp till 200 cm långa enkelsängar
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BOXSTAR 630

BOYTA

IMPONERANDE

RYMLIG
KÄNSLA

TACK VARE 218cm
STÅHÖJD

BOXSTAR 630 FREEWAY . LAS VEGAS

STOR FRI
HÖJD

Inte undra på. Med en imponerande ståhöjd av 218 cm. Det förhöjda taket, som är standard, skapar
en imponerande känsla av rymd, och rikligt med plats för extra stora förvaringsfack. Så vill du ha gott
om utrymme och kunna känna dig fri är BOXSTAR 630 precis rätt val.

BOXSTAR 630

MATLAGNING

ETT DRÖMKÖK ATT
TA MED
I BOXSTAR är det inte bara de sex växlarna som gör det roligt. Även i
köket är det tempo. Stor arbetsyta, 90 l kylskåp, gasolspis med tre brännare
med avdelat glaslock, mjukstängande överskåpsluckor och naturligtvis
massor av förvaringsutrymme. Så bra kan en kompaktbil vara.

BOXSTAR 630 MQ FREEWAY
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BOXSTAR 630

SÖMN

SOM I SJUNDE
HIMLEN
BOXSTAR 630 är lyxmodellen bland campingbilar. Det blir uppenbart så
fort du kliver in i den rymliga bilen. Interiören erbjuder mer än tillräckligt med
utrymme för sköna drömmar. Fäll enkelt ribbotten åt sidan och få plats med
sportutrustningen eller för stora helginköp på byggvaruhuset.

IMPONERANDE

RYMLIG
KÄNSLA

TACK VARE 218cm
STÅHÖJD

BOXSTAR 630 FREEWAY

BEKVÄM

God sömn kräver en bra madrass,
vilket den bekväma 2-zoners
kallskumsmadrassen definitivt är.

ENORM

Dra fördel av standarden med
förhöjt tak. Takskåpen är ungefär
dubbelt så höga mot normalt.

BOXSTAR 630

HYGIEN

HELT ENKELT
UNDERBART RYMLIG
Ett begränsat badrum? Inte alls! Badrummet i KNAUS BOXSTAR 630 med
strömsnål, vattentålig LED-belysning och en fast duschkabin ger maximal
rörelsefrihet. Duschkaret är i jämnhöjd med golvet och har tre brunnar.

BOXSTAR 630 FREEWAY
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UTMÄRKT

PRISPRESTANDAFÖRHÅLLANDE
MED FANTASTISK
FLEXIBILITET

BOXLIFE

I JAKT PÅ
LIVET
Stig in, spänn fast dig, kör iväg - på väg hem från jobbet men redan full av reslust. BOXLIFE är den perfekta
följeslagaren för dem som alltid är sugna på nästa äventyr. Med sin revolutionerande och nedsänkbara bakre säng
(tillval), som inte behöver konverteras, blir den på ett ögonblick en förvaringsfantast för cyklar, surfingbrädor eller
för nästa stora inköp i byggvaruhuset.

PRAKTISKT

Den bekväma stängningshjälpen för den
manuella skjutdörren.

LÄTT

Eleganta aluminiumfälgar så att BOXLIFE
blir ännu snyggare.

SÄKER

Det elektriska insteget
dras tillbaka om du
glömmer det.

INNOVATIVT

Förvaringsutrymmet Koncept med nedsänkbar bakre säng (tillval).
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4 SOVPLATSER
PÅ 5,40 m?

INGA PROBLEM.

BOXLIFE 540

VÅR INNOVATIVA
ÄVENTYRARE
När man reser handlar det om att hitta nya vägar. Detsamma gäller BOXLIFE 540.
Enkelsängen bak är okonventionell, sparar dock massor med plats, vilket gynnar hela
planlösningen. Den som väljer våningssängen kan ändå resa på tu man hand. Och den som
dessutom väljer till den höj- och sänkbara sängen fram kan t.o.m. resa med hela familjen.

BÄSTA SKÄL

Upp till 4 sovplatser

Bekväm höj- och sänkbar säng fram (tillval)

Rymligt badrum (tillval)

Enkelsäng eller enkla våningssängar bak
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BOXLIFE 540

BOYTA

4 SOVPLATSER
PÅ 5,40 M?

INGA PROBLEM.

BOXLIFE 540 MQ . FRESH MINT

EN ÄVENTYRARE
MED INRE VÄRDEN

Ljust, inbjudande och modernt med reptåliga CPL-ytor på alla viktiga ställen för att alla ska
kunna ha kul. Det är BOXLIFE. Den perfekta följeslagaren för utflykter med mountainbike eller
skärmflygning. Eller bara för en trevlig och avkopplande semester.

BOXLIFE 540

MATLAGNING

RES
SMAKFULLT
Frukostbordet är dukat och allt är klart. Allt? Nej naturligtvis saknas det
något. Men i BOXLIFE är det inget problem. Kökslådorna öppnas nämligen
även utåt och såklart finns det också mycket annat att se, som kylskåpet i
ögonhöjd och den stora diskhon.

REVOLUTIONERANDE

Lådorna öppnas både inåt och utåt.
Insidan blir utsidan och gör semestern
fantastisk.

UTSMYCKAD

Varje vrå utnyttjas perfekt och är
också smakfullt upplyst. Vi
tillhandhåller förvaringsutrymme.

BOXLIFE 540 MQ . FRESH MINT
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BOXLIFE 540

SÖMN

SOM I DIN
BARNDOM
Visst var det härligt? Att sova i våningssäng som barn. Dessa minnen
kan du nu återuppleva. BOXLIFE 540 är likadant byggd som 600-modellen,
förutom den bakre delen, men har naturligtvis betydligt kompaktare
yttermått. Det uppnår vi genom våningssängarna som kan väljas till på
184 x 85 cm nere resp. 180 x 80 cm uppe.

4 SOVPLATSER
PÅ 5,40 m?

INGA PROBLEM.

BOXLIFE 540

HYGIEN

VARMT SOMMARREGN
VID VARJE ÅRSTID
Vare sig det gäller ett standardbadrum eller ett 3-D badrum är design och
materialval alltid av högsta klass. Badrummet standard (nedan) levereras med
KNAUS patenterade ventilation, integrerade luftkanaler som ser till att
duschdraperiet inte fastnar på kroppen, och 3-D badrummet (höger, tillval)
använder passagen för sängen för maximal rörelsefrihet.
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OSLAGBART

FÖRVARINGSMIRAKEL
TACK VARE HÖJOCH SÄNKBAR
SÄNG BAK

BOXLIFE 600

VÅR PRAKTISKA
SPORTVAGN
En sportbil? Absolut. Oavsett om du ska klättra, flyga glidskärm, paddla kanot eller
cykla mountainbike så är den snygga BOXLIFE en rymlig transportbil, praktiskt basläger och
bekvämt hotellrum i ett. Men oroa dig inte – det går naturligtvis även att ligga och slappa
i solen under markisen.

BÄSTA SKÄL

Rymligt badrum (tillval)

Dubbelsäng bak, kan fås som höj- och sänkbar säng

Mycket stort och variabelt
förvaringsutrymme

Praktisk höj- och sänkbar säng fram (tillval)
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BOXLIFE 600

BOYTA

OSLAGBART

FÖRVARINGSMIRAKEL
TACK VARE HÖJOCH SÄNKBAR
SÄNG BAK

BOXLIFE 600 MQ . TURIN

DÅLIGT VÄDER
VÄLKOMMEN

För i BOXLIFE är det helt enkelt så bra att man inte vill lämna den. Det öppningsbara takfönstret
som finns som tillval ger på 700 x 500 mm mycket naturligt ljus, och de extremt reptåliga, petrolblåa
CPL-ytorna gör att din BOXLIFE ser lika fin ut år efter år.

BOXLIFE 600

MATLAGNING

ALLT ÄR BRA
SOM ÄTER BRA
Få skulle tillreda en hel anka i en campingbil men köket i BOXLIFE
är faktiskt redo för allt. Tack vare en stor disko, den stabila förlängningen
av bänkskivan och ett 90l kylskåp finns det inget mer att önska.

HÖG KVALITET

Det är de små detaljerna som gör en
campingbil stor. Blandaren i köket är
en av dem.

OKONVENTIONELL

Kökslådorna kan öppnas både
från in- och utsidan. Bara BOXLIFE
klarar det.

BOXLIFE 600 MQ
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BOXLIFE 600

SÖMN

DET MILJONSTJÄRNIGA
HOTELLET
Räkna stjärnorna på natten i lugn och ro. Och det som standard, för
takfönstret ovanför sängen i 600-serien är just standard. När du räknat
alla stjärnor har du gott om plats på rymliga 194 x 144 cm (134 cm i fotändan)
för vackra drömmar. Garanterat.

OSLAGBART

FÖRVARINGSMIRAKEL
TACK VARE HÖJOCH SÄNKBAR
SÄNG BAK

BOXLIFE 600 MQ

FLEXIBEL

Den höj- och sänkbara sängen (tillval) går att fästa på valfri höjd och ger
även tillräckligt med rörelsefrihet i översta läget. På så sätt kan du t.ex. även
förvara dina cyklar säkert på natten.

BOXLIFE 600

HYGIEN

VALET
ÄR DITT
Fast eller flexibelt badrum? Det finns argument för båda. Det fasta badrummet
(till höger ovan) har vårt patenterade duschdraperi med luftkammare som
förhindrar att draperiet klibbar mot kroppen, och det flexibla badrummet (tillval)
(till höger nedan) utnyttjar passagen till sängen för mer rörelsefrihet.

BEKVÄMT

Stäng dörren och sätt på vattnet.
Naturligtvis erbjuder standardbadrummet allt du behöver för att
alltid hålla dig fräsch.

RYMLIG

Duschkaret i det flexibla badrummet
är nedsänkt i golvet och har totalt
tre avlopp för extra säkerhet.
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UNIKA

ENKELSÄNGAR BAK

SOM KAN
JUSTERAS PÅ
HÖJDEN

BOXLIFE 630

VÅR BEKVÄMA
LASTMÄSTARE
Letar du efter kompromisser? Då har du tyvärr kommit fel. För BOX-LIFE 630 kan mer än det
du väntar dig av en kompaktbil. Enkelsängarna bak kan hissas upp till under takförvaringsskåpen
för maximalt förvaringsutrymme, den höj- och sänkbara sängen (tillval) fram är alltid redo för
små och inte längre så små passagerare och det generösa flexibla badrummet som också är
tillval lever verkligen upp till sin beskrivning.

BÄSTA SKÄL

Upp till 4 sovplatser

Maximalt och variabelt förvaringsutrymme

Innovativa höj- och sänkbara
sängar bak (tillval)

Rymligt badrum (tillval)
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BOXLIFE 630

BOYTA

UNIKA

ENKELSÄNGAR BAK

SOM KAN
JUSTERAS PÅ
HÖJDEN

BOXLIFE 630 ME . ACTIVE ROCK

REDO FÖR DEN
LÅNGA RESAN

I den största BOXLIFE-modellen finns gott om plats och rörelsefrihet. Och med sin ljusa,
moderna inredning i stabil och integrerad design är den en perfekt följeslagare under många år
av avkopplande semester.

BOXLIFE 630

MATLAGNING

VÄLKOMMEN TILL
LÄCKERLANDET
På 6,36 m ytterlängd är ett fullvärdigt kök en självklarhet. Men inte lika
självklart är de reptåliga, petrolblå CPL-ytorna och trädekorens fina mönstring.
Med BOXLIFE är ju inte bara en bra kompaktbil, utan en utmärkt sådan.

GENIAL

Vare sig inne eller ute. Kökslådorna
öppnas lätt i båda riktningarna.

RYMLIG

Våra påkostade och integrerade
möbler ser inte bara bra ut, de ger dig
också extra stort förvaringsutrymme.

BOXLIFE 630 ME
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BOXLIFE 630

SÖMN

UPP OCH NER MED
TRYCKET PÅ EN KNAPP
Höj- och sänkbara enkelsängar? Låter konstigt men fungerar utmärkt. Tack
vare smart teknik och den nedsänkbara bakre sängen (tillval) ger BOXLIFE 630
helt nya möjligheter. Du kommer inte att hitta en campingbil som ger dig
bättre förvaringsutrymme.

UNIKA

ENKELSÄNGAR BAK

SOM KAN
JUSTERAS PÅ
HÖJDEN

ENORM

Det är inte bara de höj- och sänkbara längsgående enkelsängarna som
garanterar mycket förvaringsutrymme. Den konventionella uppfällbara versionen
förvandlar också BOXLIFE 630 på ett ögonblick till en genuin förvaringsfantast.

BOXLIFE 630

HYGIEN

DUSCHA
SOM HEMMA
BOXLIFE 630 övertygar inte bara med det fasta badrummet (till höger ovan),
utan även med det flexibla badrummet (till höger nedan). Inte minst tack vare de
totalt fyra avloppen i duschkaret. I motsats till många andra tillverkare rinner
det här inte in något vatten i boutrymmet. Garanterat.

EFFEKTIVT

Handfatet är perfekt anpassat efter
rummet så att det blir så mycket plats
som möjligt för toaletten.

PRAKTISKT

I de rymliga överskåpen finns
det plats för allt, från handdukar till
tandborste.
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BOXLIFE

TRANSPORT

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 630 ME

BRA
TÄNKT

Allt som vanligt? Ingalunda. Även utan den innovativa höj- och sänk-bara sängen bak erbjuder
BOXLIFE mer förvaringsutrymme än andra kompaktbilar. Det beror på att vi på platssparande sätt
placerat försörjningstekniken under sittbänken i boutrymmet. På så sätt blir det mer plats bak.
För ett besök i möbelaffären och för allt som gör semestern ännu bättre.

BOXLIFE

TRANSPORT

BRA
GJORT

Hittills har man alltid behövt välja mellan förvaringsutrymme och sovplats i en kompaktbil. Men
det har vi ändrat på med BOXLIFE 600 och 630. Om man ska transportera något så hissar man
helt enkelt manuellt och steglöst upp den höj- och sänkbara sängen bak. Men oavsett om den är
längst upp, längst ned eller någonstans däremellan så kan sängen användas i alla lägen. God natt.
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KNAUS

FÄRGER

FORM OCH FÄRG
I PERFEKTION

DU VÄLJER:

Låt de många färgvalen inspirera dig och fatta ditt beslut i
lugn och ro. Vårt tips: vad du än väljer riskerar du inte husfriden
eftersom BOXSTAR och BOXLIFE ser fantastisk ut oavsett färg.

OM FÄRGERNA

ALUMINIUM-SILVER (METALLIC)

FER-GRÅ (METALLIC)

LAGO-BLÅ (METALLIC)

GULDVIT (METALLIC)

Mycket reptåliga
Vattenbaserade
Högglansiga
Tåliga
Ger effektivt korrosionsskydd

TIZIANO-RÖD (BLANK)

LINE-BLÅ (BLANK)

PROFONDO-RÖD (METALLIC)

IMPERIAL-BLÅ (BLANK)

SVART (METALLIC)
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KNAUS

TEXTILIER

FÖR ALLA
SMAKER

KNAUS BOXSTAR

KNAUS BOXLIFE

DYNOR

DYNOR

Vi har flera högkvalitativa och omsorgsfullt
utarbetade klädselalternativ att välja bland.
ACTIVE LINE imponerar med sin smutsav-

INDIAN SUMMER

SMOKEY GREY

FRESH MINT

TURIN

ENERGY

TURIN

ACTIVE ROCK

ACTIVE ROYALE

ACTIVE ROCK

ACTIVE ROYALE

LAS VEGAS

visande specialväv. Att spilla lite rödvin är
ingen fara längre. Och det är inte något vi
bara säger, för vi har redan testat.

VÅRA TYGER ÄR
Testade enligt Ökotex-Standard 100
Antiallergiska
Andningsaktiva
Snälla mot huden
Hållbara och lätta att rengöra
Testade för en hög färgbeständighet

LAS VEGAS
10.0.85090Hohenstein

ACTIVE LINE

*Snittet på dynorna beror på modell.

KNAUS

FANSHOP

HIGH-TECH MÖBELMATERIAL
ACTIVE LINE‘s stoppning är vatten- och
oljeavvisande och extremt lätt att rengöra.
Vätskor tränger inte omedelbart in, utan

SHOP.KNAUS.DE

de flesta fläckar kan tas bort utan problem
med en fuktig trasa.

KNAUS
FANSHOP
Antibakteriell

Smuts
avvisande

Andnings
aktiva

Den som är ett riktigt KNAUS-fan får
omedelbart möjlighet att visa det utåt. I vår nya
fanshop har vi sammanställt ett omfattande urval
stora och små artiklar som gör resan ännu bättre.
Allt från högkvalitativt dam- och herrmode till
nyckelringar – här finns något för alla. Ha det så

Vatten- och
oljeavvisande

Enkel
skötsel

roligt när du letar.
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KNAUS

PLANLÖSNINGAR

BOXSTAR

BOXSTAR 500
CITY

BOXSTAR 540
ROAD

BOXSTAR 540
ROAD 2 BE

BOXSTAR 600
SOLUTION

BOXSTAR 600
LIFETIME

BOXSTAR 600
LIFETIME 2 BE

BOXSTAR 600
STREET

BOXSTAR 630
FREEWAY

BOXSTAR 600
FAMILY

BOXLIFE

BOXLIFE 540
(SERIE)

BOXLIFE 540
(OPTION)

BOXLIFE 600
(SERIE)

BOXLIFE 600
(OPTION)

BOXLIFE 630
(SERIE)

BOXLIFE 630
(OPTION)

66   67

Din auktoriserade KNAUS-återförsäljare ser fram emot ditt besök!

ÄVEN FÖR

HUSBILAR &
HUSVAGNAR

shop.knaus.de

Bli medlem i KNAUS nätgemenskap
och kommunicera med oss:
facebook.knaus.de
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