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DIN FRIHET
ÄR VÅR
FILOSOFI
Vi på KNAUS strävar sedan 1960 efter att skapa oförglömliga semsterögonblick.
Med vår erfarenhet och modet att gå nya vägar förenar vi gammalt och nytt.
Under produktionen satsar vi på tysk hantverkstradition, under utvecklingen av
nya husbilar väljer vi toppmoderna tekniker för konstruktion och tillverkning.
Den här kombinationen av beprövad teknik och innovativa idéer gör oss till ett av
de mest framgångsrika företagen i branschen. Och vi sätter alltid kunden först.

FÖRKLARING
HUSBIL
Sovplatser
Bältesplatser

MODELLFÖRKORTNING
HUSBIL*
SITTGRUPP
L

L-sittgrupp

D

Dinett

Under 3,5 t

M Enkelsittbänk

Enkelsängar

SÄNG

Tvärställd säng
3/4-säng

Q

Tvärställd säng fram/bak

F

3/4-säng

X

Queen size-säng

E

Enkelsängar

Queen size-säng
Barnsäng
Uppfällbar säng
Gästsäng
Alkovsäng

SÄNG
K

Barnrum

G

Garage

B

Badrum

* 2-delad/upp till 3 bokstäver
(Fram-bak ...)

Alla uppgifter innehåller viss tillvalsutrustning,som kan fås mot tilläggskostnad.

5 k an d u
På sid an 14 märkelser
se vilka ut ilar fått.
våra h usb
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VAN TI
VÅR LÄTTA ATLET

Tillåten totalvikt

3.500 kg

Längd (min/max)

599 / 703 cm

Bredd (yttre/inre)

220 / 205 cm

Höjd (yttre/inre)

276 / 196 cm

Garage bak (max)80 X 110 cm

2

4

2
an 4
d
i
s
från

3,5

övrerad att inte
an
m
tt
lä
så
är
I
T
VA N
bergsväg arna är
a
sk
si
gi
tu
or
p
e
d
s
en
en.
nå got problem för d

VAN TI PLANLÖSNING

VAN TI 550 MD

VAN TI 650 MEG

Fotograferad planlösning i denna katalog: 550 MD, 650 MEG
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L!VE TI

NEW

VÅR LIVSNJUTARE

Tillåten totalvikt

3.500 kg

Längd (min/max)

644 / 752 cm

Bredd (yttre/inre)

232 / 218 cm

Höjd (yttre/inre)

279 / 200 cm

Garage bak (max)

2-4

80 X 110 cm
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L!VE TI PLANLÖSNING

L!VE TI 590 MF

L!VE TI 650 MEG

Fotograferad planlösning i denna katalog: 650 MEG

L!VE TI 700 MEG
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SKY TI
VÅRT UNIVERSALGENI

Tillåten totalvikt

3.500 kg

Längd (min/max)

643 / 752 cm

Bredd (yttre/inre)

232 / 218 cm

Höjd (yttre/inre)

279 / 200 cm

Garage bak (max)

2-6

80 X 110 cm
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SKY TI PLANLÖSNING

SKY TI 590 MF

SKY TI 650 MEG

SKY TI 650 MF

SKY TI 650 MG

SKY TI 700 MEB

SKY TI 700 MEG

SKY TI 700 MG

SKY TI 700 MX

Fotograferad planlösning i denna katalog:
650 MEG, 650 MF, 700 MEG

SUN TI
VÅR SOLSTRÅLE

Tillåten totalvikt

3.500 kg

Längd (min/max)

699 / 747 cm

Bredd (yttre/inre)

234 / 218 cm

Höjd (yttre/inre)

294 / 200 cm

Garage bak (max)
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SUN TI PLANLÖSNING

SUN TI 650 MF

SUN TI 650 MG

SUN TI 700 MEG

SUN TI 700 MX

Fotograferad planlösning i denna katalog: 650 MF, 650 MEG, 700 MEG 700 MX

SUN TI 650 MEG
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NEW

L!VE WAVE
VÅR UPPLEVELSEKUNG

Tillåten totalvikt

3.500 kg

Längd (min/max)

698 / 734 cm

Bredd (yttre/inre)

232 / 218 cm

Höjd (yttre/inre)

294 / 215 cm

Garage bak (max)80 X 110 cm
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Gemensa m semester i Grekland:
Juli a och Felix följer gärn a med

L!VE WAVE PLANLÖSNING

L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 650 MX

L!VE WAVE 700 MX

Fotograferad planlösning i denna katalog: 700 MEG, 700 MX

L!VE WAVE 700 MEG
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SKY WAVE

NEW

VÅR SURFARE

Tillåten totalvikt

3.500 kg

Längd (min/max)

698 / 752 cm

Bredd (yttre/inre)

232 / 218 cm

Höjd (yttre/inre)

284 / 200 cm

Garage bak (max)

5- 6

75 X 105 cm
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SKY WAVE PLANLÖSNING

SKY WAVE 650 MF

SKY WAVE 650 MEG

Fotograferad planlösning i denna katalog: 650 MF, 650 MEG, 700 MEG

SKY WAVE 700 MEG

KNAUS MODELLÖVERSIKT   10

L!VE TRAVELLER

NEW

VÅR PUBLIKFAVORIT

Tillåten totalvikt

3.500 kg

Längd (min/max)

596 / 698 cm

Bredd (yttre/inre)

234 / 218 cm

Höjd (yttre/inre)

323 / 200 cm

Garage bak (max)

4- 6

80 X 110 cm

4

frå
n si
dan 1
26

3,5

E R är
Nya L! VE TR A VELL
rssemester
per fekt för en äventy la fa m iljen
med he

L!VE TRAVELLER PLANLÖSNING

L!VE TRAVELLER 550 DB

L!VE TRAVELLER 600 DKG

Fotograferad planlösning i denna katalog: 600 DKG, 650 DG

L!VE TRAVELLER 650 DG
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SÅ BLEV VI DET
VI ÄR IDAG
Från husvagnsfabrik i Unterfranken till ett av de mest betydelsefulla
märkena i branschen: Grundaren Helmut Knaus satte 1961 med
sin första husvagn, det legendariska Schwalbennest (svalboet), nya
standarder. Svalparet är som logotyp starkt förknippat med den
vackraste semesterformen man kan tänka sig.
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1960 Helmut Knaus grundar KNAUS i staden
Marktbreit i Franken.

1985 Det går rakt uppåt. Det ser man även

1961 KNAUS Schwalbennest börjar säljas –
kompakt, komfortabel och lätt.

1988 TRAVELLER blir KNAUS första husbil
och utses av Promobil till „Årets husbil“.

1962 En ikon föds - det är premiär för
KNAUS SÜDWIND.

1996 Med Travel-Liner har vi nu integrerade
husbilar i vårt program.

2016 Den nya generationen av Tysklands
bäst säljande halvintegrerade kommer ut på
marknaden: SKY TI.

1970 En ny tidsålder börjar: Vår huvudfabrik i
Jandelsbrunn etableras.

2004 SUN TI erövrar med sitt stora panoramatak
alla semesterfirares hjärtan.

2016 Vi revolutionerade en hel bransch.
THE MISSION visar vägen till framtiden.

1973 Helmut Knaus får förbundsrepubliken Tysklands
förtjänstorder för sitt mod och sin pionjäranda.

2005 En riktigt framgångshistoria börjar. Äntligen
finns det en campingbil i KNAUS-kvalitet.

2017 KNAUS kompletterar med L!VE-modellerna den
största och attraktivaste modellpaletten någonsin.

tydligt på den nya logotypen.

2013 Våra husbilar firar 25 års framgång.
2015 Med SUN I tar vi oss tillbaka till Liner-
segmentet med stil.

FRÅN IDÉ
TILL KNAUS
Det är några steg att ta mellan att ha en riktigt bra idé till att
bygga en riktigt bra husbil. Vi har i alla steg som mål att konstruera
husbilar som du kan tillbringa den bästa tiden i ditt liv i.

1. IDÉ & SKISSER
Vart vill du resa? Behöver du
en kompakt husbil eller något
större och lyxigare?

2. NYCKELFUNKTIONER
Bästa förhållande mellan pris och prestanda eller en lyxig ledsagare på resan? Praktiska alkover eller dubbelgolv med massor
av plats? Här avgörs vad den nya modellen
måste erbjuda för att tilltala dig.

3. EXTERIÖR & INTERIÖR
Vi fastställer vilka varianter som kan
erbjudas. Och alldeles särskilt spännande:
Hur husbilen ska se ut. För designen är en
nyckel till framgång.

14
KNAUS IDÉVERKSTAD  
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4. FÖRBEREDELSER PÅ FABRIKEN
För nya modeller måste även
lämpliga förutsättningar skapas.
Därför investerar vi i våra fabriker.
Och framförallt i våra medarbetare.
I Jandelsbrunn i Niederbayern finns
vår huvudfabrik och vår utvecklingsavdelning. I Mottgers i Hessen och i
Nagyoroszi i Ungern finns två toppmoderna produktionsanläggningar.
Vi har mer än 2000 anställda i hela
koncernen, vissa av dem har varit hos
oss i mer än 30 år. De stannar för att
de får bra villkor, för att de kan vidareutbilda sig och för att vi är en enda
stor, fantastisk KNAUS-familj.
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Du h ittar me m/factory-tour
www.knaus.c o

5. PROTOTYP
Idén tar konkret form för första
gången. En första prototyp uppstår.

6. SERIETILLVERKNING
Alla tester har klarats av. Nu drar
det igång. Snart kommer den första
husbilen vara på väg ut på semester.

7. ÖVERLÄMNING TILL KUND
Vår nya modell är klar och redo
att ge dig din drömsemester
under många år framöver.

VÅR MISSION:
EN REVOLUTION
THE MISSION är mer än en väg till en ny modellserie. THE MISSION är
uppdraget, problemen, modet och målet att revolutionera branschen för
husvagnar. TRAVELINO var det första steget. Det visade oss vad man kan
göra med lättvikt, flexibilitet och hållbarhet. Dess banbrytande innovationer
sprider sig nu steg för steg till andra modeller, tills vi har revolutionerat alla
våra modeller och med stolthet kan säga: MISSION completed.
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RIKTNINGEN
Konsekvent lättbygge för en
husvagn för fyra personer med
en tillåten totalvikt på 750 kg.

VISIONEN
Vad måste en husvagn kunna
erbjuda i framtiden? Ett är klart:
Vi tar nya vägar.

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

TRAVELINO 1.0
Vi bestämmer oss för serietillverkning, lanseringen är
nära förestående – då satsar vi på nystart. Vi är inte
nöjda med innovationen än, utan vill revolutionera den.

IMPLEMENTERING
REVOLUTIONEN
TRAVELINO 2.0 föds. Med revolutionerande
konstruktion och ledande materialval startar
vi serietillverkningen.

Vi överför THE MISSION från
TRAVELINO och DESEO även på
våra halvintegrerade och startar
ett helt nytt kapitel.

mot nya äventyr
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VART ÄR
KNAUS PÅ VÄG?
KNAUS kan se tillbaka på ett halvt århundrade av framgångar.
Vad finns kvar att uppnå? Är det fortfarande möjligt att utveckla
nyheter och förbättra oss? Vår produktchef Jürgen Thaler har
intressanta svar på de här frågorna.

Vad är det som är så speciellt med KNAUS?

Vad är det som är så speciellt med den här ramen?

Jürgen Thaler: KNAUS har alltid hållit jämna

Jürgen Thaler: Det är en ram som inte längre

steg med utvecklingen. Men nu har vi kommit

behöver möblerna som stabiliseringselement.

till en punkt där vi leder utvecklingen. Med nya

Det gör oss mycket flexiblare än förr, både vad

idéer och tekniker revolutionerar vi för närva-

gäller design av bilens interiör som dess exte-

rande vår bransch.

riör. Dessutom ger det banbrytande resultat
vad gäller vikt och stabilitet. För att inte tala om

Hur menar du då?

funktionalitet. Med FibreFrame kan vi till exem-

Jürgen Thaler: Under de senaste decennierna

pel integrera en stor baklucka, för att komma

har den grundläggande konstruktionen för

närmare naturen och bekvämt kunna transpor-

fritidsfordon knappt förändrats alls. Men nu tar

tera motorcyklar eller liknande.

vi helt nya vägar.
Kan man redan få se detta live?
Vilka åtgärder menar du då konkret?

Jürgen Thaler: Jadå, både i TRAVELINO och i

Jürgen Thaler: Förutom innovativa lättvikts-

DESEO finns mycket av det framtidstänket med.

material för möblemang och unika fästtekniker

Och var så säker: Vi arbetar för fullt med att

med ultraljud är det främst vår FibreFrame som

revolutionera även husbilarna. Vi kommer slå er

skriver historia.

med häpnad.
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DEN BÄSTA TEKNIKEN FÖR DEN BÄSTA
TIDEN PÅ ÅRET
1

6

5
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1. HÅLLBAR TVT-PÅBYGGNAD 3
Funktionell sandwich-konstruktion av aluminium och
isolering (XPS eller EPS) med förstärkningar av polyuretan
och helt limmad påbyggnadsstruktur gör hela fordonskonstruktionen stabilare, hållbarare och mer långlivad.

2. ROBUST OCH HÅLLFAST TAK AV
GLASFIBERARMERAD PLAST 1
All glasfiberarmerad plast är inte likadan. Hållfastheten
varierar beroende på hur hög glashalten är. För maximalt
hagelskydd har vi valt en höghållfast variant med nästan
tre gånger så hög glasfiberandel som standardglasfiberarmerad plast.
2

3. STABIL PRO.TEC-RAM 2
Pro.Tec-ramen är en särskilt massiv aluminiumprofillist
som förbinder sidovägg, framvägg, bakvägg och tak med
varandra. Den förbättrar stabiliteten för påbyggnaden
och därmed hela fordonets livslängd. Särskilda höjdpunkter: I Pro.Tec-ramen finns ett utrymme för tätningsmassa.
Den kan alltså inte längre tränga fram, vilket ger ett
renare utseende.

3

4. SUVERÄN UNDERRAM AV
GLASFIBERARMERAD PLAST 2
För att skydda underramen från väder och vind, stenslag
och liknande, lägger vi på ett tjockt, motståndskraftigt
lager av glasfiberarmerad plast.

5. PRAKTISKT DUBBELGOLV 2
Dubbelgolvet ger dubbel isolering och värmer skönt
även vid låga temperaturer. Här läggs vatten- och
värmeledningar så att de är skyddade mot frost och
skador. Dessutom det plats för småsaker i de praktiska
förvaringsutrymmena.

6. HÖGKVALITATIVT LÅGRAMS CHASSI 2
För att ge våra husbilar maximal ståhöjd med minimal
ytterhöjd har vi valt ett original Fiat lågramschassi.
4
1

För alla modeller
Beroende av modell
3
Tillval
2

Detaljer du kan lita på:
Med högsta kvalitet
Vad är det viktigaste att tänka på när man konstruerar en
husbil? Helt klart lång hållbarhet. För att du ska kunna lita
till 100 % på ditt fordon, bygger vi alla husbilar i material av
högsta kvalitet, som till exempel våra optimalt isolerande
takhuvar av glasfiberarmerad plast.

5

2
4

3
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1. TAKHUV AV GLASFIBERARMERAD PLAST 1
Markant design, isolering integrerad i strukturen och
naturligtvis maximalt hagelskydd. Som tillval med
stort panoramatak.

1

2. INGA SYNLIGA SKRUVFÖRBAND 1
Oavsett om det gäller fendrar, skärmar eller bakljushållare. Överallt där det är möjligt och konstruktivt arbetar vi
för ett rent och elegant utseende med anslutningar som
ger ett säkert fäste för konstruktionsdelar.

3. HJULHUS MED EPP-ISOLERING 1
Optimal ljudkomfort under körning, säker isolering vid
parkering. EPP är ett högteknologiskt material som inte
kompromissar: lätt, slagtåligt, värmeisolerande och stabilt.

4. LUCKOR MED ENHANDSMANÖVRERING 1
Stora dörrar, som dörren till garaget bak måste kunna
låsas uppe och nere. vanligen görs det med två lås, som
måste låsas och låsas upp separat. Men inte hos KNAUS.
Vi har integrerat en stång i garagedörren som förbinder
båda stängningsanordningarna och på sätt gör det enkelt
att manövrera med en hand. Den påkostade dubbeltätningen gör att du inte behöver oroa dig för kraftiga
slagregn eller vindljud.

5. HÖGKVALITATIV FOLIEN 1
Tidlös design blir meningslös om fordonet ser gammalt
ut redan efter ett par år. Därför använder vi uteslutande
högkvalitativ folie från kända leverantörer, som till
exempel 3M, Avery och Oracal.
1

För alla modeller
Beroende av modell
3
Tillval
2

Anslutning, påfyllning, tömning:
Vår servicebox klarar allt
På många husbilar är strömanslutningar, tappkranar
och färskvattentank placerade på olika ställen,
men vi har valt att placera all försörjningsteknik
tillsammans. I alla KNAUS husbilar är den praktiska
serviceboxen inbyggd och alla viktiga funktioner och
anslutningar samlade centralt, på ett ställe.
För maximal användarkomfort.

i ford onet,
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I
På SUN T ka rengöringsöppning
med praktis

FÖRSÖRJNINGSTEKNIK
För att en husbil ska kunna erbjuda samma
komfort som hemma, krävs en del av
försörjningstekniken. På vårt exempelfordon SUN TI har den framför allt placerats i
dubbelgolvet. Det ger hela installationen ett
extra frostskydd och öppningarna i golvet är
lätta att komma åt.

B

C

A

A. ServiceBox
B. Färskvattentank
C. Gråvattentank
D. Batteri
E. Gasflaskor

D

E

KNAUS FÖRSÖRJNINGSTEKNIK    24

1

| 25

5

6

3
7

4

UNIK SERVICEBOX

Du kommer enkelt åt r vattentanken
rengöringsöppningarna fö
genom fack i dubbelgolvet
2

1. Påfyllning för färskvattentank
2. F
 ärsk- och gråvattentank Rengöringsöppning
3. Tappkranar för färsk- och gråvatten
4. Ledningsgenomföring
För att ledningarna ska kunna dras ordentligt
finns det en skadedjursskyddad ledningsgenomföring från undersidan in i serviceboxen.

5. Tankuppvärmning
Uppvärmningen kan enkelt aktiveras och
avaktiveras med ett handgrepp, och finns som
standard inbyggd i alla husbilar.

6. Strömanslutningar
7. Frostskydd
Vid kalla temperaturer aktiveras frostskyddet och
för att undvika frostskador tappas vattnet ut ur
vattenledningar och beredaren.

INTERIÖR SOM
BEGEISTRAR
Att skapa en lägenhet med badrum, sovrum, bodel och kök i kompakta
mått som passar för vägarna är en sak. Men sedan gäller det att ta
fram intelligenta detaljlösningar, som dimbar trivselbelysning, som
förvandlar bodelen till ditt älsklingsställe.

5

4
3
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1. HÖG MATERIALKVALITET 1
Material med hög kvalitet är en förutsättning för maximal
livslängd. Därför använder vi till exempel massiva galler av
gjutjärn, reptåliga vaskar av rostfritt stål, metallhandtag
av hög kvalitet med mera.

2. NAVIGERING MED CAMPING-PROGRAM 3
Till en vilsam semester hör även en trevlig körning utan
stress. Det fixar vårt nya navigeringssystem från Pioneer.
Med intuitiv Multi-Touch-manövrering, kartor för 44
länder i Europa, DAB+-mottagare, Apple CarPlay, Android
Auto, Parrot Bluetooth handsfree-utrustning och optimalt
ljud tack vare en 13-bands equalizer har du allt man kan
önska från ett modernt multimedia navigeringssystem.
Inklusive 3 års kostnadsfria kartuppdateringar.

1

3. MAGNETFALLÅS 2
Det högkvalitativa magnetfallåset gör att dörren till
badrummet kan användas på flera sätt, och att den
stängs mjukt och nästan ljudlöst.
2

4. UTMÄRKTA EVOPORE-MADRASSER 1
30 % lättare och 40 % lägre reducering av hårdhet än
jämförbara kallskummadrasser. Även om madrassen bara
används på ena sidan bildas inga gropar. 5-zons EvoPoremadrasserna kommer inte bara skämma bort dig med sin
höga sovkomfort, de kommer även övertyga dig med sin
långa livslängd.

5. DIMBAR TRIVSELBELYSNING 3
Takskåp, förvaringsutrymme, arbetsytor, överskåp,
baldakiner – överallt där stämningsfullt ljus gör
semestern skönare, väljer vi vår påkostade, integrerade
och dimbara trivselbelysning.
1

För alla modeller
Beroende av modell
3
Tillval
2

Vi bygger inga luftslott, utan möbler som
skapar ett gott inomhusklimat
Det ställs oerhört höga krav på möblerna i våra husbilar.
Det räcker inte bara med påkostad design och generösa
förvaringsutrymmen. Lång livslängd, hållbar konstruktion
och tekniker som övertygar ett helt liv - det är vår måttstav.

4

5

PÅKOSTADE,
INTEGRERADE MÖBLER 2
Luftcirkulation är en viktig förutsättning för
ett angenämt och gott klimat inomhus.
Takskåp:
De är särskilt stabilt konstruerade och
monteras en bit från väggen. Detta göra
att: luften lan cirkulera obehindrat bakom
skåpen, vilket förhindrar att kondensvatten
bildas i skåpen och gör att dina kläder och
saker håller sig torra och fräscha.
Köksdel:
Alla möbler ventileras bakifrån, vilket gör
att uppvärmningen fungerar optimalt. Den
öppna konstruktionen för bakre ventilation
ger perfekt cirkulation för varmluften och
en härlig värme i fordonet.

KNAUS MÖBLEMANG & BAKRE VENTILATION    28
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1

1. MASSIV ALUMINIUMPROFIL 1
Möblerna är en viktig del av stabiliteten för hela påbyggnaden. Därför använder vi tåliga aluminiumprofiler för
våra möbler. De är stabilare än profiler av massivt trä och
betydligt lättare.

2. HÖGVÄRDIGA SOFT-CLOSE-LUCKOR 1
Inga slag, inget dunkande och inget efterstängande.
Tack vare de högkvalitativa gångjärnen stängs softclose-luckorna mjukt, utan att du behöver ta i.

3. SOLID PLUGGTEKNIK 1
Våra möbler monteras som standard med en avancerad
pluggteknik. Det ger en hög passnoggrannhet och ett
märkbart stabilare möblemang som du kommer ha glädje
av under många år.

4. REPTÅLIGA YTOR AV HÖGTRYCKSLAMINAT 1
Högtryckslaminat är ett material som passar perfekt för
ytor som utsätts för hög belastning, till exempel i kök.
Det är ett material som består av flera skikt som tillverkas
under högt tryck och förses med en särskilt tålig yta. Det
gör våra arbetsytor och bord extra reptåliga.
3

5. HELT UTDRAGBARA, STABILA LÅDOR
MED SOFT-CLOSE 1
När det gäller våra utdragbara lådor samarbetar vi
med GRASS, som tillverkar möbler av högsta kvalitet.
Det kommer du att märka. Eftersom lådorna är helt
utdragbara kan du enkelt plocka i och ur dem. De löper
rakt och stängs mjukt – under hela fordonets livslängd
och förmodligen en bit längre än så.
1

För alla modeller
Beroende av modell
3
Tillval
2

KNAUS smart CI:
Teknik i dina händer
Vi tänker alltid gärna tre steg längre för att inte du ska behöva
tänka på de tekniska detaljerna, utan kan koncentrera dig på att
njuta av din semester. Med smart CI är centralstyrningen av de
tekniska enheterna särskilt enkel och användarvänlig.

elementen
a
d
il
k
s
n
e
e
Så är d förd elad e
i ford onet
MOGEN TEKNIK
KNAUS smart CI-system hade premiär i SUN
TI 2014 och har sedan dess använts av oss,
men har hela tiden vidare-utvecklats och
förfinats. Vi har från början lagt särskild vikt
vid två punkter: systemet ska för det första
vara enkelt att underhålla och reparera, för det
andra ska viktiga funktioner, som till exempel
strömbrytare och manöverpanelen, kunna
användas även om det smarta CI-systemet
slutar fungera.

A. Manöverpanel
B. Digital fördelardosa som
kan kopplas
C. L jusstyrningsmodul med
8 digitala utgångar
D. KNAUS ConnectBox (tillval)

A

C

D
B

KNAUS SMART CI    30

L u ftkond it
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ionering

rjning
Vattenförsö

Ljusstyrnin

g

B a t t e r i h a nt

ering

g
Uppvärmnin a
A ld e / Trum

D at u m o c h
temperatur

MOBILA SLUTENHETER (TILLVAL)

2

1

4
3

Vare sig du använder laptop, smartphone
eller surfplatta, med Android, iOS, Windows
eller Linux: För att erbjuda kompatibilitet
med så många plattformar som möjligt har
vi satsat på en app som inom fordonets
nätverk fungerar med alla enheter som har
WLAN och appen installerad. Ange adressen
så är det bara att köra.

1. Central ljusstyrning
2. Temperaturvisning
3. N
 ivåindikator för vattentanken
4. L addningsnivå för bodels- och
startbatteri
… och alla andra funktioner som till exempel
uppvärmning eller luftkonditionering

VÅRA
LÄCKRA
KÖKSVARIANTER
Ett kök ska tåla mycket och det ställs höga krav på det. Hållbara
arbetsytor, högkvalitativa apparater och ett genomtänkt koncept
med korta transportsträckor och mycket förvaringsutrymme hör
till standardutrustningen i alla KNAUS kök.

VINKEL KÖK

1

1

2

1. R
 ymlig L-form. I vinkelköket hittar du
köksdelen bakom dinetten. Det gör
att vasken och spisen kan placeras i en
hörna, vilket ger extra arbetsyta.
2. S
 tort kylskåp. Med 145 liter finns det
plats till allt.
SKY TI 650 MF

KNAUS KÖKSVARIANTER    32

LÄNGSGÅENDE KÖK

2
1

1. U
 tbyggbar arbetsyta. Den fällbara
och stabila extraplattan ger i en
handvändning mer plats när du lagar mat.
2. L
 ådor med soft-close. Lådorna kan dras
ut helt, vilket ger dig bekväm åtkomst till
förråd och köksutrustning.
SUN TI 650 MEG

KOMPAKT KÖK

1
2

1. I ntegrerat kylskåp. Kylskåpet är
integrerat direkt i köksdelen och har en
volym på hela 108 liter.
2. E
 xtradjup vask. Tack vare den djupa
insatsen kan du enkelt rengöra även
stora grytor.
VAN TI 550 MD
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UPPTÄCK
VÅRA
SÄNGVARIANTER
Att resa är att uppleva och koppla av. För att du ska vara utvilad när
du kommer fram och ha energi kvar till upplevelser erbjuder vi olika
sängvarianter att välja mellan: Från utbyggbara enkelsängar till
generösa sovplatser. Hur vill du sova?

1

1

SKY TI 700 MEG

1. G
 enerösa sängmått. Beroende på planlösningen
är enkelsängarna upp till 201 cm långa och knappt
90 cm breda.
2. F
 örvaringsutrymme och dubbelsäng. Under
sängarna finns extra förvaringsutrymme. Tack
vare de passformade dynorna kan enkelsängen
i en handvändning förvandlas till en bekväm
2
SKY TI 700 MEG

dubbelsäng, mer än 200 cm bred (tillval).

KNAUS SÄNGVARIANTER    34

ENKELSÄNGAR
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Alkover och Queen size-sängar:
Det finns en sovplats som passar alla
Behöver du kunna använda utrymmet flexibelt? Reser
du med barn eller barnbarn? Eller vill ha en extra sovplats
för spontana gäster? Med vårt stora sängurval hittar du
garanterat något som passar.

orlekar
Bekväma sängst
oc h optimalt ytan
utnyttjand e av

upp till 201 x 143 cm

SKY TI 650 MF

3/4-SÄNG

1. F
 ällbar utbyggnad. Behöver du mer plats

2

för fötterna på natten? Inga problem tack vare den smarta fällbara dynan på
1

yttersidan (tillval).
2. O
 ptimalt utnyttjande av yta.Med
3/4-sängar finns det även plats för ett
rymligt bad och ett stort klädskåp där bak.

KNAUS SÄNGVARIANTER    36

1. Optimal för långa sömntutor. De tvärställda sängarna är

TVÄRSTÄLLD SÄNG

upp till 207 cm långa och 150 cm breda.
2. Perfekt integrerat. Den tvärställda sängen är platssnål

2

och frigör därigenom mer boyta.

1

QUEEN SIZE-SÄNG
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1. Rymliga klädskåp. På båda sidor, med klädstänger.

1

2. Flexibilitet. Beroende på modell finns det Queen sizesängar upp till 160 cm breda, med elektrisk höjd- och

2

längdreglering som tillval. Som standard kan alla Queen
size-sängar förskjutas manuellt i längsled.

1

1. D
 ubbelt så roligt. I våra särskilda K-planlösningar finns

BARNSÄNG

barnvåningssängen i bakvagnen med redan som standard.
2. M
 ycket utrymme. Med en bredd på upp till 75 cm och en
1

längd på upp till 212 cm kan små resenärer drömma stora

2

drömmar.

1. E
 nkel att fälla ner. De uppfällbara sängarna är enkla att

UPPFÄLLBAR SÄNG

fälla ner, så att du bekvämt kan krypa till kojs.
2. Platsbesparande. När sängen inte används har du
2

bekväm ståhöjd i bodelen.

1

ALKOVSÄNG

1. H
 ögt upp. Du kan tryggt klättra upp till alkovsängarna

2

tack vare stegen som kan fästas eller förvaras i det
speciella förvaringsutrymmet (tillval).
2. A
 ngenämt inomhusklimat. Alkoverna är helt

1

uppvärmda och ventilerade baktill, för att kunna erbjuda
en god natts sömn.

1. B
 ekvämt och flexibelt – sänk bara ner bordet och lägg på

GÄSTSÄNGEN
1

dynan så har du en extra sovplats.
2. S
 tabilt, sänkbart bord. Den stabila konstruktionen utgör

2

G ä st s ä n g

även bas för gästsängen.

G ästsäng 2

UPPLEV VÅRA
BADRUMSVARIANTER
KNAUS badrumsvarianter är stilfulla, genomtänkta och rymliga. Vi
lägger under designfasen stort värde på vacker formgivning, så mycket
förvaringsutrymme som möjligt och en skön atmosfär. Badrumskonceptet
ska erbjuda så mycket plats som möjligt, men inte ta mycket plats.

2

SUN TI 700 MEG

1. M
 er badrum. Den här varianten rymmer en
extra stor dusch med många avläggningsytor

1

för dina saker.
2. V
 ridbar toalett. Maximerar varje centimeter
och rörelsefriheten i badrummet.

SUN TI 700 MEG

KNAUS BADRUMSVARIANTER    38
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BADRUM
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Dörren t samtid igt som
fungerar lare oc h ger ett
e
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rumsavd xtra rymligt ba
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Ett plus för oaletten
privatsfären: Tarat rum
finns i ett sep

Hitta din egen oas att njuta i
Vill du ha en kompakt planlösning och ett rymligt bad?
Eller lägger du större värde på stor rörelsefrihet? Utforska
våra många badrumsmöjligheter. Där finns något för alla.

nster för
ä
v
t
å
s
a
g
n
Kan svä bad rum
ett rymligt

höger för
Kan svängas åtd usc hkab in
stor
1

2

k ra n oc h
Smart: Vatten
d usc h i ett

VAN TI 650 MEG

KOMFORTBADRUM

VAN TI 650 MEG

1. F
 lexibelt utrymme. I komfortbadrummet

1

ger den ena sidan av den svängbara väggen
2

en särskilt hög komfort tack vare den rymliga
duschkabinen.
2. M
 er rörelsefrihet. På andra sidan av
svängväggen sitter tvättfatet. Så du har alltid
tillgång till det rum du behöver just för tillfället.

KNAUS BADRUMSVARIANTER    40

LÄNGSGÅENDE
BADRUM BAK

Smart och rymligt. För planlösningar med
3/4-sängar ger denna badrumsvariant
optimalt utnyttjande av ytan, både inuti och
utanför badrummet.

TVÄRGÅENDE
BADRUM BAK

Generöst planerat. Det tvärgående
badrummet bak gör att enkelsängar
flyttas fram en bit och hela baksidan
används. Det skapar ett extra rymligt bad.

FASTBADRUM

NEW

Intelligent uppdelat. Fast handfatet,
fast duschkabin men ändå mycket
plats med kompakta mått. Tack vare
den intelligenta uppdelningen!

L!VEBADRUM

NEW

Fungerar perfekt. Det nya badrummet
i L!VE-modellerna har separat dusch
och rymligt badrum med justerbar
rumsavdelare för maximalt med plats.
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SMAL HALVINTEGRERAD
HUSBIL

#NUMMER 1, EFTERSOM ...
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En bra planlösning är halva jobbet.
För Tina och Florian är 600 MG det
bästa valet: Med generös förvaring
men tillräckligt lättmanövrerad för
att ta sig till den perfekta picknickplatsen i de portugisiska bergen.

VAN TI 550 MD

e me d
R umsavd elar
jalusid örr

VAN TI 650 MEG

Utbyggbara
enkelsängar

Mitt tips
Jürgen Thaler, produktchef
KNAUS Reisemobile & Caravans

”Jag tycker absolut att en dynamisk husbil ska ha
ramfönster.“ De passar perfekt i sidoväggen, dessutom
är de säkrare och minskar vindljudet markant.

VAN TI HÖJDPUNKTER & VARIANTER    44
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276 cm

220 cm

med XPS48 mm tjock underramskikt av
isolering oc h skydd andekvämlighet oc h
aluminium ger hög be
max imal livslängd

från 599 till 703 cm

VAN TI ÖVERSIKT

2

4

3,5

Planlösning: 2
Tillåten totalvikt: 3500 kg
Garage bak (max): 80 X 110 cm
Du hittar mer på www.bergholm.com
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Gör om bodelen till dansgolv. Då
kan Tina svänga på höfterna medan
Florian sätter takten med maracas.
Det kallar man livsglädje i Portugal.

VAN TI BO & LEVA    46

VAN TI 650 MEG

| 47

Tid att mysa }

1

VAN TI 650 MEG

lbon för a
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ventilationen b ild a s oc h ger
k o n d e n s va t t e nt m å b r a i
ett klimat at
2

VAN TI 650 MEG

1. R
 ymlig sittgrupp med LED-TV. Gott om
plats tack vare intelligent rumsavdelning,
underbar ljusstämning med stort panoramafönster och självklart underhållning av
toppklass med 24“ LED-TV.
2. F
 örlängbart bord. Bordet är placerat på
sidoväggen och utnyttjar boytan perfekt.
Tack vare den stabila vridmekaniken kan
bordet enkelt fällas ut.

VAN TI BO & LEVA    48
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VAN TI 650 MEG

LOUNGEÖVERSIKT
550 MD

Sittbänk

650 MEG

Sittbänk

Överskåp m
låsning för med so ft-close oc h autom
at
ax imal använ
d arkomfort isk

k åp
14 5 liters kylserat
med integr
tt
frysfack oc h go a
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om plats för deter
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Extremt tålig yta m ser ut som ny
högtryckslaminat so(mer information
även efter flera år
finns på sid an 29)

KÖKSÖVERSIKT
550 MD

Kompakt kök

650 MEG

Längsgående kök

en h and: nkelt
d
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a
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e
vre
Kan manö en av arbetsytan kan
förlängning
fällas ut

Du hittar mer information om
våra kök på sidorna 32-33.

LÄNGSGÅENDE KÖK VAN TI 650 MEG

VAN TI LAGA MAT & NJUTA    50
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Perfekt tillagat!
Tack vare den kraftfulla
trelågiga spisen kan
Tina och Florian
tillaga de nyfångade
blåmusslorna de köpt
i hamnen direkt.
Lite citron är allt som
behövs.
LÄNGSGÅENDE KÖK VAN TI 650 MEG
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1

KOMPAKT KÖK VAN TI 550 MD

r yc k

LÄNGSGÅENDE KÖK VAN TI 650 MEG

3

1. S
 tor trelågig spis. Till vänster en
espresso, till höger spagetti och nedtill
såsen. Allt tänds med ett knapptryck.
Enklare än så blir det inte.
2. K
 ompakt kök. Även i ultrakompakta 550
MD finns naturligtvis ett komplett kök
3. H
 elt utdragbara lådor. Gör det lättare
att fylla dem, ända in i minsta hörna.

Kvalitetslåd or från GR ASS: Perfekt
funktion och stabilitet

2
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SÄNGÖVERSIKT
550 MD	  

  2

650 MEG	  

  2

Du hittar mer information om
våra sängar på sidorna 34-37.

Enkelsängar

Tvärställd säng

VAN TI SOVA & DRÖMM    52
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Drömlika resmål. Tina och
Florian reser till sina drömmars
resmål under den här semestern.
Och komfortsängarna i VAN TI
klarar bekvämt minst 400 resor
till - utan att förlora i kvalitet.

1. U
 tbyggbara enkelsängar. Med den utdragbara delen i mitten och de
båda dyndelarna kan du i ett handgrepp förvandla enkelsängarna till en
stor dubbelsäng.
2. K
 lädskåp under sängen. Öppna dörren och luckan så kommer du
bekvämt åt de rymliga klädskåpen, med klädstänger, på båda sidor.

skön
Konstläd erytan ger enkänsla
oc h be ha glig

201 x 81 cm

ENKELSÄNGAR VAN TI 650 MEG

ENKELSÄNGAR VAN TI 650 MEG

1

ENKELSÄNGAR VAN TI 650 MEG

2

En fräsch början
på dagen.
I komfortbadrummet
finns ett stort
takfönster som låter
Tina njuta av den
portugisiska solen
redan när hon står
vid handfatet.
1

2

VAN TI 650 MEG

VAN TI 650 MEG

Stängs säkert kt
oc h automatis
tack vare gen
ma gnettätnin

g ö r a:
Enkel att ren tten
Bänktoale

1. R
 ymligt badrum. I utgångsläget
erbjuder VAN TI ett generöst badrum.
2. Praktisk duschkabin. Om du vill duscha
fäller du helt enkelt spegelväggen och
handfatet åt sidan.Nu behöver du bara
stänga jalusidörren med magnettätningen, sen är det bara att sätta igång.

VAN TI PERSONLIG SKÖTSEL & AVKOPPLING    54
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är inte
Den integrerad e belysningen k när
bara snyg g utan även praktis
du sminkar eller rakar dig

Komfortbadrum

BADRUMSÖVERSIKT
550 MD

Komfortbadrum

650 MEG

Komfortbadrum

Du hittar mer information om
våra badrum på sidorna 38-41.

VAN TI 650 MEG
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Vilken planlösning önskas?
Det är inte lätt att bestämma
sig. Men det blir slutligen
650 MEG med utbyggbara
enkelsängar som får följa med
till Holland och tulpanerna.
nlösning
Kompakt plaäng
med 3/4-s

L!VE TI 590 MF

NEW

L!VE TI 650 MEG

NEW

L!VE TI 700 MEG

NEW
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Inga synliga
skruv förband oc h
per fekta övergångar
visar på hög kvalitet

Progressiv
folied esign för ett
markant utseend e
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A lla viktiga funktioner
ett ställe: Ä ven i L!V på
E
ger serviceboxen utmärTI
kt
använd arkomfort

279 cm

från 6 4 4

till 752 c

m

232 cm

L!VE TI ÖVERSIKT

2-4

4

3,5

Planlösning: 3
Tillåten totalvikt: 3.500 kg
Garage bak (max): 80 X 110 cm
Du hittar mer på www.bergholm.com

Livet när det är som vackrast. Här finns
det minst lika mycket att upptäcka som i
varje blomma i Tinas tulpanbukett. Som
tur är har Florian packat med vasen.
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LIVE TI 650 MEG

| 61

fter i
H ä rli g a d o }
L!VE TI

1

2

LIVE TI 650 MEG

LIVE TI 650 MEG

24 "

St

3

LIVE TI 650 MEG

jä d e r g
f
k
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y
gastr növrerin
d
e
k m n ke l m a
i
n
a
k
e
e
abil m för

1. N
 edsänkbar LED-TV. TVapparaten med full HD försvinner
enkelt bakom sittbänken och tar
ingen plats när den inte behövs.
2. G
 ardiner av hög kvalitet. Döljer
fönsterramarna och kan enkelt
hissas upp och ner.
3. E
 legant frontövergång. Den
mörka dekoren följer färgerna i
beklädnaden i förarhytten och
ger en harmonisk övergång.
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Soft-close-överskåp fö
max imal använd ar- r
oc h
ljudkomfort

LOUNGEÖVERSIKT
590 MF

Sittbänk

650 MEG	Sittbänk med sidosäte
700 MEG

LIVE TI 650 MEG

Sittbänk med sidosäte

Högkvalitativa oc h
metallh andta g grerad e
påkostad e inte litet som
möbler ger kva
håller i längd en

l å d o r so m
la
i
b
a
t
s
h
c
Praktiska o s ut helt, med so ft S
kan d ra ktion från G R AS
close-fun

KÖKSÖVERSIKT
590 MF

Längsgående kök

650 MEG

Längsgående kök

700 MEG

Vinkelkök

Du hittar mer information om
våra kök på sidorna 32-33.

VINKELKÖK LIVE TI 700 MEG
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Vad äter man i
Nederländerna? Om
Florian får bestämma
blir det crêpes till
alla måltider. På den
trelågiga spisen kan
han till och med laga
två portioner på
samma gång.
LÄNGSGÅENDE KÖK LIVE TI 650 MEG

Fällbar förlängning av
arbetsytan med praktisk
enhandsmanövrering
LÄNGSGÅENDE KÖK LIVE TI 650 MEG

2

1. V
 arianter för längsgående kök. Det
längsgående köket i 650 MEG är kompakt
och ger tack vare den fällbara förlängningen
av arbetsytan och smart uppdelning otroligt
mycket arbetsyta och förvaring.
2. S
 tämningsfull belysning. Under
arbetsplattan och bakom beklädnaden
på baksidan av köket sitter belysning som
understryker det eleganta möblemanget
och ger stämningsfull belysning.

1

Evo PoreHögkvalitativa en skön sömn:
mad rasser ger ad som gör d em
L äs mer om v sid an 27
så speciella på

193 x 81 cm

SÄNGÖVERSIKT
590 MF	  

  2

650 MEG	  

  3

700 MEG	  

  4

Du hittar mer information om våra sängar
på sidorna 34-37.

Enkelsängar

Våra båda gästsängsvarianter hittar du på sidan 37.

3/4-säng
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Här ligger man skönt.
Enkelsängarna kan lätt bli en
bekväm dubbelsäng. I dem
kan Tina och Florian breda ut
sig eller ligga nära, vilket de vill.

1. K
 lädskåp under sängarna. Öppna dörren och luckan så kommer
du bekvämt åt de rymliga klädskåpen. För extra flexibilitet finns det
klädstänger på båda sidor.
2. U
 tbyggbara enkelsängar. Med den utdragbara delen i mitten och
de båda dyndelarna kan du i ett handgrepp förvandla enkelsängarna
till en stor dubbelsäng.
ENKELSÄNGAR LIVE TI 650 MEG

1

G astryckfjädern håller
luckan öppen
198 x 81 cm

ENKELSÄNGAR LIVE TI 650 MEG

ENKELSÄNGAR LIVE TI 650 MEG

2

Bada i Nederländerna. Bada är roligt både
ute i Nordsjön och inne i
det genomtänkta fasta
badrummet. För här kan
Florian enkelt reglera
temperaturen.

1

FAST BADRUM LIVE TI 650 MEG

2

KOMFORTBADRUM LIVE TI 650 MEG

1. V
 arianter med fast badrum. Det fasta
badrummet är helt nytt och framtaget
speciellt för L!VE-serien och erbjuder en
fast dusch och imponerande rörelsefrihet.
2. S
 mart svängvägg. Sväng helt enkelt
väggen åt sidan för att förvandla
badrummet till en rymlig duschkabin.
Smart bieffekt: Toalett, spegel och
handfatet förblir torra.
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Komfortbadrum

Längsgående badrum bak

as åt sid an oc h
ll
fä
an
k
n
ge
äg
lv
vi skapar
Hela spege
in
ab
k
h
sc
u
d
g
li
blir till en rym trymme i alla situ ationer
optimalt med u

Fast badrum

BADRUMSÖVERSIKT
590 MF	Längsgående
badrum bak
650 MEG

Komfortbadrum

700 MEG

Fast badrum

Du hittar mer information om
våra badrum på sidorna 38-41.

KOMFORTBADRUM LIVE TI 650 MEG

HALVINTEGRERAD HUSBIL

#NUMMER 1, EFTERSOM ...

den är den mest sålda

den ger ett oslagbart

den har det

halvintegrerade

pris-prestanda-

största urvalet av

husbilen i Tyskland.

förhållande.

planlösningar.
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g
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o
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S
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av glas

lut med
s
t
e
d
r
ä
u
N
c e nt r a l
letand et: En r alla
servicebox fö oc h avlopp
anslutningar ation finns
(mer inform -25)
på sid an 24

Så många planlösningsvariationer. För Tina och
Florian var det inte så enkelt att välja. På resan till Italiens
modemetropol bestämde de sig för 700 MEG. Med dess
många förvaringsutrymmen är den perfekt för gränslösa
shoppingturer.
e
Rymligt tvärgåend

SKY TI 590 MF

Bekväma
enkelsängar

3/4-säng för optimalt
utnyttjand e av yta

SKY TI 650 MEG

bad rum bak

SKY TI 700 MEB

3D-bad rum med itet
patenterad flex ib il

SKY TI 700 MEG

oc h stor
Fullhöjdsklädskåp älld säng
tvärst

tser tack
la
p
v
o
s
6
Upp till ppfällbara sängen
(tillval)
vare den u

SKY TI 650 MF

SKY TI 700 MG

SKY TI 650 MG

SKY TI 700 MX

säng med
Stor Q ueen size- ing (tillval)
elektrisk höjd regler

72
SKY TI HÖJDPUNKTER & VARIANTER   

ck vare d en
Total överblick ta e backkameran
optimalt placerad
Hur stab il den högkvalit
glasfiberarmerad e plaste ativa
n
har vi provat på sidan är,
21

279 cm

3 till 75
från 6 4

2 cm

232 cm

r
Cat-Eye-hybridbaklampoetterar
med LED-teknik komplbak
det markanta utseende

SKY TI ÖVERSIKT

2-6

4

3,5

Planlösning: 8
Tillåten totalvikt: 3.500 kg
Garage bak (max): 65-80 X 80-110 cm
Du hittar mer på www.bergholm.com
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Stracciatella-glass till frukost? Ett
måste när man är på semester i Italien.
I den mysiga loungen kan Tina och
Florian njuta av glass även till lunch
och middag. Så smakar Bella Italia.
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SKY TI 700 MEG
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1

2

SKY TI 650 MEG

SKY TI 700 MEG

24 "

me d
k
i
n
a
k
e
m
Stabil lyft-funktion
praktisk
3

SKY TI 700 MEG

1. N
 edsänkbar 24-tums LED-TVI bodelen
finns en 24-tums LED-TV med full-HD,
inbyggd digital receiver och många anslutningsmöjligheter. TV:n kan sänkas ner
bakom ryggstödet, vilket bidrar till att ge
bodelen ett elegant utseende.
2. P
 ärlemordekor med korsslipning. Ser
snyggt ut, känns skönt att ta på och är så tåligt att det ser ut som nytt även efter flera år.
3. P
 anoramatak och beklädnad för takhimmel. Förarkabin och bodel smälter harmoniskt ihop till en enhet. På dagarna ger
panoramataket ett angenämt ljus och på
kvällarna stämningsljus.
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Stort panoramatak som ger nya intryck
och en fantastisk utsikt
So ft-close-lucko
rna stängs
oc h låses autommjukt
atiskt

Kan även beställas
med stolsvärme

för att möta
n
ge
a
t
am
fr
t
il
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Sär
h usb ilar oc h ge
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st
m
so
kraven
nd er långa resor
u
t
r
fo
m
o
k
al
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ACTIVE r information finn )
(me på sid an 143
fläckskydd

SKY TI 700 MEG

LOUNGEÖVERSIKT
590 MF

Sittbänk

650 MEG

Sittbänk

650 MF	Sittbänk med sidosäte
650 MG

Sittbänk

700 MEB

Sittbänk med sidosäte

700 MEG

Sittbänk med sidosäte

700 MG

Sittbänk med sidosäte

700 MX

Sittbänk med sidosäte

r per fekt
LED-spotlights fö ytan
belysning av arbets

14 5 liters kylskåpmed
integrerat frysfack

Praktiskt
förlängning av
m
arbetsytan so as
enkelt kan fäll er
upp oc h n

KÖKSÖVERSIKT
590 MF

Längsgående kök

650 MEG

Längsgående kök

650 MF

Vinkelkök

650 MG

Längsgående kök

700 MEB

Vinkelkök

700 MEG

Vinkelkök

700 MG

Vinkelkök

700 MX

Vinkelkök

t på
a
n
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m
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l
gtrycks an 29
ö
h
v
a
yt a n d u på s i d
r
e
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ä
r
m utm oc h bordetse
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Du hittar mer information om
våra kök på sidorna 32-33.

LÄNGSGÅENDE KÖK SKY TI 650 MEG
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Från marknaden direkt
till grytan. Basilika,
rosmarin, timjan vilka dofter! Och tack vare
den tåliga och lättskötta
ytan av högtryckslaminat
gör det inget om du
missar lite.

VINKELKÖK SKY TI 650 MF

v h ög
Metallh andta g alåsning
b il
kvalitet oc h sta

1

Tålig oc h
lättskött stfritt
vask av ro
stål

LÄNGSGÅENDE KÖK SKY TI 650 MEG

3

VINKELKÖK SKY TI 650 MF

2

n lyser upp
ge
in
sn
y
el
b
gs
in
n
Stäm
d or
även skåp oc h lå
1. R
 ymligt vinkelkök. Köket är placerat direkt
i anslutning till sittgruppen, för att utnyttja
utrymmet optimalt. För maximal arbetsyta
och stor rörelsefrihet.
2. S
 tabila, utdragbara korgar. Under de
lättåtkomliga gaskranarna hittar du massor av
förvaringsutrymme med lättöverskådliga och
praktiska korgar som kan dras ut.

Kvalitetslåd or
från GR ASS:Perfekt
funktion och stabilitet

3. H
 elt utdragbara lådor på kullager. De kan
dras ut hela vägen så att du enkelt kan komma
åt det som ligger längst bak.

r
sova unde t
t
t
a
m
o
c ke r
at a ke
Om d u ty det stora panoram er fekt
är
l) p
bak (tillva
stjärnorna,

värmt oc h
p
p
u
t,
ra
le
ti
en
kv
ba
Helt
h uvudd el:
ad
p
op
st
kt
ju
m
ed
m
or
För högsta mysfakt

201 x 80 cm

SÄNGÖVERSIKT
590 MF	  

  2

650 MEG	  

  2

650 MF	  

  6

650 MG	  

  2

700 MEB	  

  3

700 MEG	  

  3

700 MG	  

  3

700 MX	  

  3

Du hittar mer information om våra sängar
på sidorna 34-37.

Enkelsängar

Tvärställd säng

3/4-säng

Queen size-säng

Våra båda gästsängsvarianter hittar du på sidan 37..
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Somna under stjärnorna och vakna
i soluppgången. I de superbekväma
sängarna planerar Tina och Florian
redan på kvällen vad de ska göra nästa
dag. Colosseum, Piazza della Signoria
eller kanske bara stanna kvar i sängen?

1. 3
 /4-säng som kan breddas. Lyft upp madrassen och fäll ut
förlängningen så får du mer plats.
2. K
 lädskåp under sängarna. Mycket plats, många ställen att
lägga saker på, klädstänger på båda sidor, praktisk belysning
och lätt att komma åt. Det här är dina nya klädskåp.
3/4-SÄNG SKY TI 650 MF

1

ENKELSÄNGAR SKY TI 700 MEG

2

195 x 80 cm

moln, tack
Sov som på e-mad rasser
vare Evo Por

G astryckfjädrar
håller luckan på
plats oc h ger dig
båda händ er fria
ENKELSÄNGAR SKY TI 700 MEG

Ett badrum lika
uppfriskande som
Adriatiska havet.
Tina är särskilt
glad över det stora
spegelskåpet. Det har
integrerad belysning
och kombinerat
förvaringsutrymme.
1

KOMFORTBADRUM SKY TI 650 MEG

2

BADRUM SKY TI 700 MEG

3

BADRUM SKY TI 700 MEG

1. Duschkabin. Fäll helt enkelt handfatet
åt sidan och stäng jalusidörren. Med bara
två handgrepp har du trollat fram en
rymlig duschkabin.
2. Handduksbox. Platsbesparande och
praktiskt: Ett smart sätt att förvara
pappershanddukar.
3. Trägolv. Skydda duschkaret med ett trägolv
(tillval), som passar perfekt till duschkaret.
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Badrum

Komfortbadrum

Längsgående badrum bak

e n ke l at t
Bekväm oc h toaletten
rengöra: Bänk
Tvärgående badrum bak

BADRUMSÖVERSIKT
590 MF	Längsgående badrum bak
650 MEG

Komfortbadrum

650 MF	Längsgående badrum bak
650 MG

Komfortbadrum

700 MEB	Tvärgående badrum bak

LÄNGSGÅENDE BADRUM BAK SKY TI 650 MF

ttnet
Två avlopp, så att vaär
kan rinna ut även n
ford onet står snett

700 MEG

Badrum

700 MG

Badrum

700 MX

Badrum

Du hittar mer information om våra
badrum på sidorna 38-41.

HALVINTEGRERAD HUSBIL

#NUMMER 1, EFTERSOM ...

den är maximalt

den har en perfekt

den har det största

vinterutrustad tack

balans mellan

panoramataket i sin

vare det praktiska

funktion och design.

klass.

dubbelgolvet.

A ll glasfiberarmerad plas
är inte likad an: Vad de t
olik
varianterna av höghållfasta
glasfiberarmerad plast kl
arar
har vi testat på sidan 2 ,
1

lir d et inte:
Enklare än så b icebox för
En central servr oc h avlopp
alla anslutninga ion finns på
(mer informat
sid an 24-25)

Intelligent konstruktion framifrån och bak.
Redo för alla resmål. På resa genom snölandskapen i
Österrike har Tina och Florian valt 650 MEG PLATINUM
SELECTION. Det hagelsäkra taket av glasfiberarmerad
plast kommer väl till pass.
st tack
Utrymmet känns generö
vare den öppna vyn

SUN TI 650 MF

3D-bad rum med itet
patenterad flex ib il

SUN TI 650 MG

bara

SUN TI 700 MEG

a
med rymlig
g
n
ä
s
e
iz
s
Stor Q ueenl höger oc h vänster
klädskåp til

SUN TI 700 MX

Rymligt komfortbad rum
med svängväg g

SUN TI 650 MEG

gg
Bekväma oc h utby
enkelsängar

SUN TI HÖJDPUNKTER & VARIANTER    86

d
Bara 294 cm ytterhöj
trots dubbelgolv

2 3 4 cm

Inga synliga skruvförba
oc h perfekta spaltmått: nd
Här
både syns oc h känns den
exceptionella kvaliteten
från 699 ti

ll 747 cm

294 cm

SUN TI ÖVERSIKT

4

4

3,5

Planlösning: 5
Tillåten totalvikt: 3.500 kg
Garage bak (max): 80 X 120 cm
Du hittar mer på www.bergholm.com
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Han ser fram emot snötäcket,
hon längtar efter duntäcket.
Båda njuter av golvvärmen och
det effektiva köldskyddet som
dubbelgolvet ger i bodelen.
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1

SUN TI 700 MEG

t b ä n ke n
t
i
s
L
a
m
ä
Den bekv finns som tillval

2

SUN TI 700 MEG

1. M
 öbeldekor med högglans. Möbelkanterna har försetts med
en elegant finish av ett speciellt, särskilt reptåligt material.
2. K
 NAUS smart CI. Optimal koppling av de enheter som finns
inbyggda i fordonet. Ställ in ljuset i hela fordonet, kontrollera
nivåerna i alla tankar eller batterikapaciteten. Och med
WLAN-paketet (tillval) kan du till och med sköta det från din
smartphone eller surfplatta.
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i
Förarkab inen är elegant integrerad
bod elen och ger en underbar miljö
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med elegant
Stort panoramatak för skön miljö
d esignad beklädnad

tällas
Kan även bes me
med stolsvär

an a v
Den tåliga ytminat
högtrycksla tra
gör bord et ex art
hållb
en matc h ar
Stolsöverd ra g oc h passar
kt
dynorna per fe t in i bod elen
h armonisk

SUN TI 700 MEG

LOUNGEÖVERSIKT
650 MF

Sittbänk med sidosäte

650 MG

Sittbänk med sidosäte

650 MEG

Sittbänk med sidosäte

700 MEG

Sittbänk med sidosäte

700 MX

Sittbänk med sidosäte

ft-close oc h
o
s
d
e
m
p
å
k
s
Över
ela ford onet
h
i
g
in
n
s
lå
k
automatis rkt använd arkomfort
för utmä

KÖKSÖVERSIKT
650 MF

Vinkelkök

650 MG

Vinkelkök

650 MEG

Längsgående kök

700 MEG

Vinkelkök

700 MX

Vinkelkök

Extra robust
och hållbart:
metallhandta gen

knar ytorna av
ec
et
n
än
k
m
so
ad
V
u på sid an 29
d
r
se
at
in
am
sl
k
högtryc

Du hittar mer information om
våra kök på sidorna 32-33.
VINKELKÖK SUN TI 650 MF
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Äta i vacker belysning.
Tack vare den eleganta
belysningen i hela
köksdelen blir till och
med en kopp te till en
höjdpunkt.

LÄNGSGÅENDE KÖK SUN TI 650 MEG

1

VINKELKÖK SUN TI 650 MF

3

VINKELKÖK SUN TI 650 MF

2

1. R
 ymligt, längsgående kök. Även om det
längsgående köket är kompakt, är det smart
uppdelat och innehåller allt du behöver.
2. P
 raktiskt medicinskåp. Stabilt och av hög
kvalitet, med plats för allt du behöver.
3. G
 enerösa förvaringsutrymmen. Lådorna
kan dras ut helt, vilket gör att du kan använda
hela utrymmet. Resten tar de utdragbara
korgarna hand om.

ENKELSÄNGAR SUN TI 700 MEG

för alla
Praktiska svalbon åsaker
d ina sm

Stort panoramatak som släpper in mycket ljus
på dagen och stjärnljus på kvällen

195 x 86 cm

200 x 86 cm

d t ac k
Vakna utvila evare Evo Por
mad rasserna

SÄNGÖVERSIKT
650 MF	  

  4

650 MG	  

  3

650 MEG	  

  3

700 MEG	  

  3

700 MX	  

  3

Du hittar mer information om våra
sängar på sidorna 34-37.

Enkelsängar

Tvärställd säng

3/4-säng

Queen size-säng

Våra båda gästsängsvarianter hittar du på sidan 37..
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Kan vi inte ligga kvar en stund?
Florians svar är lika klart som den
stjärnklara natten. Och tack vare de
utbyggbara enkelsängarna kan de
njuta av hela liggytan tillsammans.

ENKELSÄNGAR SUN TI 700 MEG

1

1. U
 tbyggbara enkelsängar. Snabbt och

QUEEN SIZE-SÄNG SUN TI 700 MX

2

ENKELSÄNGAR SUN TI 700 MEG

3

enkelt: Dra ut ribbotten och lägg ut dynan.
Då förvandlas enkelsängen snabbt till en
stor dubbelsäng.
2. Q
 ueen size-säng med klädskåp. För
maximalt förvaringsutrymme hittar du
rymliga klädskåp både till höger och vänster
om Queen size-sängen.
3. K
 lädskåp under sängarna. Tack vare de
många avläggningmöjligheterna, den praktiska belysningen och den enkla åtkomsten
kan du lätt och enkelt få plats med allt.

För enkel åtko
håller gastryck fjäd ramst
rn
luckorna automatis a
kt
på plats

Sjunga och dansa i
duschen. Här har Tina
åtminstone tillräckligt
med plats för det. Och
de snygga armaturerna
är verkligen inbjudande!

1

BADRUM SUN TI 700 MEG

2

BADRUM SUN TI 700 MEG

1. G
 enerösa mått. Allt vad du kan behöva
för en uppfräschande dusch. Praktiska
avläggningsytor, mycket plats och två
avlopp, så att vattnet utan problem kan
rinna ut även om fordonet skulle stå snett.
2. F
 ullutrustat badrum. Gott om plats och
snygg belysning integrerad i spegeln gör
badrummet lika snyggt som praktiskt.
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kan d ras ut
Den h är väg gen rörelsefrihet
vilket ger mer : Hur d et
ängd
när d örren är st aljerat ser d u
fungerar mer d et sid an 38-39
på

Komfortbadrum

Längsgående badrum bak

Badrum

BADRUMSÖVERSIKT
650 MF	Längsgående
badrum bak
650 MG

Badrum

650 MEG

Komfortbadrum

700 MEG

Badrum

700 MX

Badrum

Du hittar mer information om
våra badrum på sidorna 38-41.

BADRUM SUN TI 700 MEG

HALVINTEGRERAD MED UPPFÄLLBAR SÄNG

#NUMMER 1, EFTERSOM ...

den rakt igenom är en

den ger ett oslagbart

den tack vare den

äkta KNAUS.

pris-prestanda-

uppfällbara sängen ger

förhållande.

upp till 6 bekväma
sovplatser.

NEW
rviceboxen
Den centrala seviktiga
inne håller alla er, med allt från
försörjningsenhetg till frostskydd,
strömanslutnin vänd arkomfort
för max imal an

Oroa dig inte för dåligt väder: Taket
är av extra stark glasfiberarmerad
plast och hagelsäkert. Du kan läsa
mer detta på sidan 21
Design med
bilkänsla baktill

ktioner:
Ä kta KNA US-fun or med
Cat- Eye-baklamp -teknik
LE D

Det här är en planlösning
man måste dela. Därför har
Tina och Florian spontant
bjudit in sina bästa vänner. I
700 MX finns tillräckligt med
plats för alla fyra.

L!VE WAVE 650 MG

NEW

L!VE WAVE 650 MX

NEW

Kompakt planlösning med
lyx ig Q ueen size-säng

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 700 MX

NEW

NEW

Helt nyutvecklat lyxigt
badrum med mycket plats

Finns som tillval även i
utförand e med låga sängar

L!VE WAVE HÖJDPUNKTER & VARIANTER    100

L!VE WA VE har inte den karakteristiska
våg formen, men har istället upp till 215 cm
ståhöjd - per fekt för lite längre semesterfirar
e
Inga synliga skruvförband
oc h perfekta övergångar
visar på hög kvalitet

294 cm

f rån

69 8

t ill 7

34 c

m

232 cm

L!VE WAVE ÖVERSIKT

5-6

4

3,5

Planlösning: 4
Tillåten totalvikt: 3.500 kg
Garage bak (max): 80 X 110 cm
Du hittar mer på www.bergholm.com
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Fest hela natten lång. Och sedan njuta av frukost tillsammans
i soluppgången. Så enkelt och
skönt kan livet vara tillsammans
med goda vänner.

L!VE WAVE BO & LEVA    102

L!VE WAVE 700 MEG
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t d ra
En oas at ill
tillbaka t

1

L!VE WAVE 700 MEG

2

si g

L!VE WAVE 700 MEG

24 "

3

L!VE WAVE 700 MEG

1. U
 ppfällbar säng av högsta kvalitet.
Med takskåp för extra förvaringsutrymme och träbeklädnad samt mjuk yta för
en ombonad miljö.
2. N
 edsänkbar LED-TV. Full HD-TV:n kan
elegant döljas bakom sittbänken, vilket
ger en städad och minimalistiskt interiör.
3. E
 leganta gardiner. Döljer fönsterramarna och kan enkelt hissas upp och ner.

L!VE WAVE BO & LEVA    104

| 105

Påkostade
,
med bakre integrerade möble
r
ve
angenämt ntilation för ett
inomh uskl
i m at

Extra
hållbart: metallrobust oc h
h andta gen

LOUNGEÖVERSIKT
650 MG

Sittbänk med sidosäte

650 MX	Sittbänk med sidosäte

L!VE WAVE 700 MEG

700 MEG

Sittbänk med sidosäte

700 MX

Sittbänk med sidosäte

en stängs
p
å
k
s
r
e
v
ö
e
So ft-clos låses automatiskt
mjukt oc h
å
Snyg g beklädnad p r
ge
bakväg gen av köket nd e
ett elegant utsee

KÖKSÖVERSIKT
650 MG

Vinkelkök

650 MX

Vinkelkök

700 MEG

Vinkelkök

700 MX

Vinkelkök

Du hittar mer information om
våra kök på sidorna 32-33.

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE LAGA MAT & NJUTA    106
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Ett kök, tusen minnen.
Vid smaken av turkiska
börd svischar bilder
från gamla tider förbi.
Det är ett ögonblick att
njuta av i ordens rätta
bemärkelse.

L!VE WAVE 700 MEG

1

L!VE WAVE 700 MEG

2

1. E
 xklusiv utrustning. Lådorna från GRASS är
stabila och har soft-close-funktion. Eftersom
de kan dras ut hela vägen kommer du enkelt
åt det som ligger längst bak.Belysningen ger
inte bara en skön stämning, utan lyser även
upp lådorna så att du enkelt kan hitta det du
söker efter.
2. S
 nygg design och praktiska detaljer. Den
eleganta beklädnaden på bakväggen av köket
och de praktiska hyllorna på baksidan av
sittgruppen förenar funktion och design.

t förmod ligen på
Om du sover gott här, beror de na. Läs mer om
de underbara EvoPore-mad rasser ella på sid an 27
varför de är så speci
210 X 81 cm

SÄNGÖVERSIKT
650 MG	  

  6

650 MX	  

  5

700 MEG	  

  6

700 MX	  

  5

Du hittar mer information om våra sängar
på sidorna 34-37.

Enkelsängar

Tvärställd säng

Queen size-säng

Uppfällbar säng

Våra båda gästsängsvarianter hittar du på sidan 37..

L!VE WAVE SOVA & DRÖMM    108
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En skön plats att sova på för alla.
En stor tvärställd säng på ena sidan,
en bekväm uppfällbar säng på den
andra. Alla kan hitta en plats att dra
sig tillbaka på när de vill.

1. R
 ibbotten av högsta kvalitet. För den bästa sömnen finns
det till de högkvalitativa EvoPore-madrasserna naturligtvis
även en stabil ribbotten av trä.
2. S
 äng med bakre ventilation. Ett optimalt inomhusklimat
beror till största delen på cirkulation. Därför har sängen
bakre ventilation och ger tillsammans med den integrerade
uppvärmningen ett sovrum med angenämt klimat.
L!VE WAVE 700 MEG

1

L!VE WAVE 700 MEG

2

195 X 81 cm

bred vid
Rymliga klädskåpmax imalt
sängen ger
me
förvaringsutrym
L!VE WAVE 700 MEG

den integrerad
re
va
ck
ta
g
in
sn
ly
be
tt
A lltid rä

e LED-belysningen

Att det tar lite extra tid
i badrummet, kan ingen
sura över längre. För med
det generösa utrymmet
glömmer man lätt bort
tiden när man rakar sig.

1

L!VE WAVE 700 MEG

3

L!VE WAVE 700 MEG

2

L!VE WAVE 700 MEG

1. I nbyggd handduksbehållare. Ingen låda som
skräpar runt, inget utrymme som går förlorat.
Den praktiska handduksbehållaren är en av de
många smarta lösningarna i L!VE WAVE.
2. F
 ast duschkabin. Tack vare den smarta
rumsavdelningen finns det plats i fasta
badrummet för en extra duschkabin.
3. M
 ånga avläggningsytor. I det rymliga fasta
badrummet finns det många avläggningsytor
och förvaringsutrymme för optimal komfort.
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L!VE-badrum

Fast badrum

BADRUMSÖVERSIKT
650 MG

Fast badrum

650 MX

L!VE-badrum

700 MEG

Fast badrum

700 MX

Fast badrum

Du hittar mer information om
våra badrum på sidorna 38-41.

L!VE WAVE 700 MX

HUSBIL MED UPPFÄLLBAR SÄNG

#NUMMER 1, EFTERSOM ...

den inte är vilken

den erbjuder upp

den trots den

halvintegrerad som

till 6 bekväma

uppfällbara sängen och

helst, utan den med

sovplatser.

ståhöjden på 190 cm

uppfällbar säng.

bara är 280 cm hög.

NEW

Du hittar mer informat
ion
Pro.Tec-ramen gör påby om varför
ggnade
stab il oc h hållbar på sida n så
n 21

I serviceboxen finns
all försörjningsteknik
samlad på ett ställe,
för max imal komfort

por för ett allt
m
la
k
a
b
e
y
E
CatFramför
:
e
d
n
e
e
s
t
u
markant mörkt.
när d et är

Den här planlösningen får
åtminstone någon att vifta på
svansen. Eftersom bodelen är
så rymlig i 650 MF har Tina och
Florian tillräckligt med plats för
att ta med sin fyrfota vän Alf på
fotograferingsresa.

SKY WAVE 650 MF

ra
Komfortabla, utbyggba

NEW

enkelsängar

SKY WAVE 650 MEG

NEW

extra
Patenterat badrum medlsefrihet
mycket röre

SKY WAVE 700 MEG

NEW

SKY WAVE HÖJDPUNKTER & VARIANTER    114

t
Taket av höghållfaslast är extra
glasfiberarmerad p formation
h agelsäkert (mer in
finns på sid an 21)

jen h ar gett
Den svängd a taklin oc h ger en
net
SKY WA VE nam istisk silh uett
karaktär

284 cm

från 69

8 till 75

2 cm

232 cm

SKY WAVE ÖVERSIKT

5-6

4

3,5

Planlösning: 3
Tillåten totalvikt: 3.500 kg
Garage bak (max): 75 X 105 cm
Du hittar mer på www.bergholm.com
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På semestern vill man helst kunna
uppleva saker på ett nytt sätt. Det är
skönt att resa tillsammans med Tina och
Alf i SKY WAVE. Tre toppmodeller på en
Polaroid-bild. Bättre än så blir det inte.

SKY WAVE BO & LEVA    116

SKY WAVE 650 MF
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Ett annorlunda
semesterkort }

1

SKY WAVE 650 MF

Uppfällbar säng med trädetaljer
och angenämt mjuk yta för en
skön känsla

3

SKY WAVE 650 MF

e ra t ac k
r
v
ö
n
a
m
L ätt att funktionen med
vare lyft gastryck fjäder

2

SKY WAVE 650 MF

1. N
 edsänkbar 24-tums LED-TV. I bodelen
finns en 24-tums LED-TV:n med full-HD och
inbyggd digital receiver. TV:n kan sänkas ner
bakom ryggstödet, vilket bidrar till att ge
bodelen ett elegant och rent utseende.
2. Ö
 verskåp med soft-close-funktion.
Stängs mjukt och låses av sig själva. Och
det under många år framöver, tack vare de
hållbara gångjärnen.
3. R
 ymlig sittgrupp. Med bekvämt sidosäte
om du skulle få besök eller bara vill lägga
upp fötterna.

SKY WAVE BO & LEVA    118
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LOUNGEÖVERSIKT
650 MF

Sittbänk med sidosäte

650 MEG	Sittbänk med sidosäte
700 MEG

SKY WAVE 650 MF

Sittbänk med sidosäte

Påkostad
belysning
skön stäm för
n in g

Läs mer om vad som gör
ytorna av högtryckslaminat så
reptåliga på sid an 29

KÖKSÖVERSIKT
650 MF

Vinkelkök

650 MEG

Längsgående kök

700 MEG

Vinkelkök

Du hittar mer information om
våra kök på sidorna 32-33.

SKY WAVE 650 MF

SKY WAVE LAGA MAT & NJUTA    120
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Något för alla smaker.
I det stora kylskåpet
finns tillräckligt
med plats för Tinas
älsklingsyoghurt,
Florians alla ostar
och Alfs specialfoder.

SKY WAVE 650 MEG

1

SKY WAVE 650 MF

1. V
 arianter för längsgående kök. Den
praktiska förlängningen av arbetsytan
kan fällas upp och ner och ger mer
plats när du lagar mat.
2. M
 ultifunktionell belysning. Den
ger inte bara en skön belysning, utan
belyser även lådorna inifrån så att du
enkelt hittar vad du letar efter.

2

SKY WAVE 650 MF

201 x 143 cm

SÄNGÖVERSIKT
650 MF	  

  6

650 MEG	  

  5

700 MEG	  

  5

Du hittar mer information om våra sängar
på sidorna 34-37.

Enkelsängar

Våra båda gästsängsvarianter hittar du på sidan 37..

3/4-säng

Uppfällbar säng

SKY WAVE SOVA & DRÖMM    122
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Goda utsikter för en god natts
sömn. I den stora uppfällbara
sängen har Florian och Tina plats för
sig själva. Dit kommer inte Alf upp
för att lägga sig mellan dem. Fast
tillräckligt med plats finns det.

SKY WAVE 650 MEG

1

1. R
 ymliga klädskåp. Du kan komma åt
klädskåpen från sidan, vilket gör det
bekvämt att använda dem.
2. E
 xtra förvaringsutrymme. Svalbona
är inte bara fina att titta på, utan
erbjuder även praktisk förvaring för
mobiltelefoner, böcker och annat.
3. P
 raktisk avläggningsyta. Plats att
lägga småsaker du vill ha nära till
hands under natten.

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MF

2

3

Ett bad att njuta av.
Tina är verkligen
förtjust i den generösa
duschkabinen, som gör
att hon alltid ser fram
emot nästa dusch.

1

SKY WAVE 650 MF

2

SKY WAVE 650 MEG

1. V
 ariant med längsgående badrum
bak. Tack vare den innovativa svängväggen skapas i en handvändning en
duschkabin. Rummets multifunktionalitet gör det kompakt. Platsen som
sparas kommer bodelen till nytta och
bidrar till den hemtrevliga känslan.
2. V
 arianter för komfortbadrum. Lika
multifunktionellt som det längsgående
badrummet där bak, men med en
annan uppdelning och mitt i fordonet.

SKY WAVE PERSONLIG SKÖTSEL & AVKOPPLING    124

oc h ett
Vacker stend ekor en fin
apar
förlängt h and fat sk ällningsytor
avst
miljö oc h många
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Komfortbadrum

Badrum

Längsgående badrum bak

BADRUMSÖVERSIKT
650 MF	Längsgående
badrum bak
650 MEG

Komfortbadrum

700 MEG

Badrum

Du hittar mer information om
våra badrum på sidorna 38-41.
SKY WAVE 700 MEG

HUSBILAR MED ALKOVER

#NUMMER 1, EFTERSOM ...

du får upp till

den har ett riktigt

den alltid är utrustad

6 bekväma

bra pris-prestanda-

med en rymlig

sovplatser.

förhållande.

dubbeldinette.

NEW
lasfiberarg
i
t
e
k
a
t
r
Var fö
så hållfast
r
ä
t
s
la
p
d
a
me r
id an 21
ser d u på s

utmärkta
r,
a
m
r
ä
k
s
a
il
Stab
! VE
spaltmått: L o för
R är red
TR A VELLEoliga semestrar
flera års r

Den här planlösningen gör
till och med barnen glada.
I barnvänliga 600 DKG kan
Tom och Anna njuta av
sommarlovet tillsammans
med mamma och pappa.
Extremt rymlig: H
usb
är oerhört flex ibla ilar med alkover
med utrymmet

L!VE TRAVELLER 550 DB

NEW

L!VE TRAVELLER 600 DKG NEW

L!VE TRAVELLER 650 DG

NEW

lkover:
a
+
g
n
ä
s
d
ll
st ä
Bekväm tvärplats för hela familjen
G ot t o m

L!VE TRAVELLER HÖJDPUNKTER & VARIANTER    128

pro filer
m
iu
in
m
lu
a
Tjocka
ab ilitet för
ger extra st
på b y g gn a d en

Hur den praktiska serviceboxen
underlättar din semester ser du
på sidan 25

Tilltalar alla
Den sportiga d esig åld rar:
nen
ett markant utsee ger
nd e

323 cm

från 596 till 698 cm

234 cm

L!VE TRAVELLER ÖVERSIKT

4-6

6

3,5

Planlösning: 3
Tillåten totalvikt: 3.500 kg
Garage bak (max): 80 X 110 cm
Du hittar mer på www.bergholm.com
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Leka, lära och ha roligt tillsammans.
Eftersom Tom precis läst om lille Hiawatha
reser hela familjen i Kroatien som indianer.

L!VE TRAVELLER BO & LEVA    130

L!VE TRAVELLER 650 DG
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r mam
Semester klä

1

L!VE TRAVELLER 600 DKG

ljer
G ard inerna d ö kan
oc h
fönsterramarna oc h ner
pp
enkelt h issas u

2

L!VE TRAVELLER 600 DKG

1. S
 tor dubbeldinette. Gott om
plats för att äta, leka och umgås.
När det är dags att sova kan
dubbeldinetten med ett handgrepp
göras om till en bekväm gästsäng.
2. P
 raktisk rumsavdelare. Den bakre
delen, inklusive badrummet, kan
delas av från resten av bodelen, för
att ge lite mer privatsfär.

ma }

L!VE TRAVELLER BO & LEVA    132
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LOUNGEÖVERSIKT
550 DB

Dinette

600 DKG	Dinette
650 DG

L!VE TRAVELLER 600 DKG

Dinette

Nästan ljud lö
Överskåp medst oc h oerhört praktiskt:
so ft-close-funk
tion
automatisk låsn oc h
ing

KÖKSÖVERSIKT
550 DB

Längsgående kök

600 DKG

Längsgående kök

650 DG

Längsgående kök

m i n at
a
l
s
k
c
y
r
t
g
o r a v h ö le r a å r s
t
y
a
g
i
l
å
T
efter f
o m ny a
os m även estrar ser ut s
m
familjese

Du hittar mer information om
våra kök på sidorna 32-33.

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER LAGA MAT & NJUTA    134
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Här blir hungern en barnlek att lösa. Förr eller senare
avbryts även de mest spännande lekar av kurrande
magar. Som tur är kan man enkelt trolla fram en läcker
måltid från det fullt utrustade köket.

1. Helt utdragbara lådor. De kan dras ut
hela vägen, så att du enkelt kan komma
åt det som ligger längst bak.Här förlitar vi
oss på perfekt kvalitet från GRASS.
2. Arbetsyteförlängning av högsta
kvalitet. Med ett enkelt handgrepp får
du en större arbetsyta.

L!VE TRAVELLER 600 DKG

1

L!VE TRAVELLER 600 DKG

2

L!VE TRAVELLER 600 DKG

at är alkoverna
För bästa sovklim som stand ard
ventilerad e baktill,försedd a med ribbotten
uppvärmd a oc h

201 x 159 cm

SÄNGÖVERSIKT
550 DB	  

  2

600 DKG	  

  6

650 DG	  

  6

Du hittar mer information om våra sängar
på sidorna 34-37.

Alkov

Våra båda gästsängsvarianter hittar du på sidan 37..

Tvärställd säng

Barnsängar

L!VE TRAVELLER SOVA & DRÖMM    136
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Även de tappraste indianerna
måste sova någon gång.
Och även de gladaste föräldrar
behöver lugn och ro och vuxentid.
Det är inga problem i den stora
alkovsängen.

L!VE TRAVELLER 600 DKG

1

1. V
 arianter för barnsäng. L!VE TRAVELLER
600 DKG har med sin våningssäng bak och
den ombyggda dubbeldinetten plats för
familjer med upp till 4 barn.
2. I nbyggd stege (tillval). För att stegen till
alkoven inte ska vara i vägen har den en
egen plats i husbilen.
3. V
 arierbar alkovsäng. Som tillval kan
alkovsängen med ett enkelt handgrepp
fällas upp, vilket ger en luftig känsla och
enkel åtkomst till förarhytten.

L!VE TRAVELLER 600 DKG

2

L!VE TRAVELLER 600 DKG

3

Dags att tvätta av
krigsmålningen.
Det moderna
handfatet inbjuder
till lite kvalitetstid för
mamma och dotter.
Det säger Tina och
Anna inte nej till.

1

L!VE TRAVELLER 600 DKG

2

L!VE TRAVELLER 600 DKG

1

L!VE TRAVELLER 600 DKG

1. V
 arierbart komfortbadrum. Stort badrum, rymlig dusch och kompakta mått för
optimalt utnyttjande av ytan i hela fordonet?Det klarar bara komfortbadrummet.
Fäll bara spegelväggen åt sidan så har du
tagit fram en praktisk duschkabin. Och det
bästa av allt? Toalett, spegel och tvättfat
förblir torra.
2. L
 ättskött bänktoalett. Den är inte bara
bekväm utan även mycket lätt att rengöra.
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Komfortbadrum

BADRUMSÖVERSIKT
550 DB

Komfortbadrum

600 DKG

Komfortbadrum

650 DG

Komfortbadrum

Du hittar mer information om
våra badrum på sidorna 38-41.

SKY TI 650 MF

STILFULLA
DYNOR OCH
BEKLÄDNAD
Designa interiört i husbilen på ditt eget sätt med en av våra
många varianter för dynor och beklädnad. Särskilt praktiska är
vår ACTIVE LINE-dynbeklädnad. De har ett pålitligt fläckskydd
och är dessutom vatten- och oljeavvisande.

A ntiallergiska, oc h
andningsaktiva
h ud vänliga

Kontrollerad e på
med avseend e
färgbeständ ighet

Tåliga oc h
lättskötta

10.0.85090Hohenstein
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norna ser ut,
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H
n 46
ser d u på sid a

INDIAN SUMMER

BLUE MARINE

ENERGY

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYALE*

LAS VEGAS

SKY TI & SKY WAVE TEXTILVARIANTER

I SKY WA VE på tur längs
kusten från sid an 116

INDIAN SUMMER

BLUE MARINE

ENERGY

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYALE*

LAS VEGAS

ser d u d en
4
7
n
a
id
s
n
å
r
F
resa i Italien
å
p
n
a
n
y
d
r
ä
h

Serietillval

*ACTIVE LINE (mot tilläggspris)

Hur dynorna är tillverkade beror på modellen.

L!VE TI, L!VE WAVE & L!VE TRAVELLER TEXTILVARIANTER

MATUKO

FINE SQUARE

Visas i L!VE WA VE från sidan 102

ACTIVE ROCK*

TI i
Med L!VE från
rike
tulpanernas sid an 60

NEW

ENERGY

ACTIVE ROYALE*

LAS VEGAS

INDIAN SUMMER

BLUE MARINE

ENERGY

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYALE*

LAS VEGAS

SUN TI TEXTILVARIANTER

S ie se hen,
A u f Seite 91 können e wirkt
wie toll d iese Variant

Serietillval

*ACTIVE LINE (mot tilläggspris)

Hur dynorna är tillverkade beror på modellen.

KNAUS DYNOR & COZY HOME-PAKET     142

COZY HOME-PAKET
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4

2

Också tillgängligt:
Två supermjuka mys
fi

ltar

5

6

1. EARTH
2. STONE

Match and e d ukar

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

HIGH-TECH DYNBEKLÄDNAD
ACTIVE LINE dynbeklädnad är vatten- och
oljeavvisande och extremt lättskött. Vätskor
tränger inte längre ner så fort och de allra
flesta fläckar kan utan problem tas bort med
en mjuk trasa.

Antibakteriell
Fläckskydd
Andningsaktiv
Vatten- och oljeavvisande
Lättskött

KNAUS ÄR
INTERNATIONELLT ...
Mer än 30 länder. Mer än 200 partners på marknaden.
KNAUS finns i hela världen. Vårt stora nätverk av
återförsäljare bidrar till hög kundnöjdhet.
at i o n
m
r
fo
n
i
r
e
rm
m

Du h itta www.bergholm.co
o n l in e på

Island
Japan
Australien

Finland

Norwegen

v
Oc h ä

en

Ryssland

Sverige

Danmark
Irland
Storbritannien

Nederländerna
Belgien

Polen

Tyskland
Tjeckien

Luxemburg
Österrike
Schweiz

Slovakien
Ungern

Rumänien

Slovenien
Frankrike
Bulgarien
Italien
Spanien
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... OCH
PRISBELÖNT
KNAUS står för kvalitet. Det
tycker vi inte bara: Våra många
utmärkelser bekräftar oss och
det vi gör varje dag.

UTMÄRKELSER

otivation i
Stolth et oc h m lser d r iver
rk e
ett: Våra utmä tid en ta fra m
oss att h ela pplösn in g a r
ny a t o

2017 SKY TI, läsarnas val ”årets husbil 2017“,
2:a plats

2014 SKY TRAVELLER, läsarnas val
”årets husbil 2014“, 1:a plats

2012 SKY TI 650 MF, Motorhome of the Year
Awards: Bästa lyxhusbil under 3500 kg

2016 SKY TRAVELLER, läsarnas val ”årets
husbil 2016“, 2:a plats

2012 VAN TI, Caravaning Design Award
”innovationer för ny mobilitet“ och
”publikens val“

2009 VAN TI 600 MG, nominerad till
Designpris i Tyskland

2015 SKY TRAVELLER 650 DG SL AutoBild
Reisemobil ”den gyllene husbilen“, 1:a plats
2015 SKY TRAVELLER, läsarnas val ”årets
husbil 2015“, 1:a plats

2012 SUN TI 650 LF, NKC Kampeerauto
van het jaar (årets husvagn): Winnaar
Categorie Halfintegraal (vinnare i kategorin
Halvintegrerad)

2008 VAN TI 600 MG, red dot award
2007 SUN TI 650 MF, nominerad till
Designpreis i Tyskland
2006 SUN TI, iF product design award

VÅR VÄRLD AV RESOR
TRUMA
Här hittar du högsta kvalitet när det gäller försörjningsteknik. Med det
intelligenta Truma iNet-systemet kan du bekvämt styra luftkonditioneringsoch värmesystemet samt gasförsörjningen med en app.

Intelligent
g
g a sförsörjn in

tkond iC o o l a l u f ss y st e m
ti on e r in g

Ka n b e k v ä m t p p
st y r a s m e d a

Värmesystem
av hö g kvalitet

PIONEER
Komma fram utan omvägar - med Pioneer NavGate EVO är du alltid
på rätt väg. Det sömlöst integrerade navigations- och underhållningssystemet är utrustat med integrerad DAB+-mottagare och har intuitiv manövrering.

Integrerad DA B+
-motta gare

re s a :
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r
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Per
d e pa rke5600 la gra la Europa
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r in gsplatser

v ia
Ta lstyrn in g
sma r tp h one
3 års kar tuppdaterin gar ingår

S n a b b åtk o m st
ka meran b ak till
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FRANKANA FREIKO
Det finns saker som är ett absolut
måste på campingplatsen. Du
kan lita på KNAUS-kollektionen
från vår partner Frankana Freiko.

1

FRANKANA FREIKO
Nyheter i shop.knaus.com

2

Kan regle

1. Grytset SKIPPER 8+1*

eg
r a s i 7 st

Artikelnr 51 013 | € 69,90

2. Servis COSMIC, 12 delar*
Artikelnr 51 014 | € 37,90
5

4

set
4 i varje

3. Muggar 4 st., blå*
Artikelnr 651/020 | € 19,90

4. Campingbord Linear 115 WPF *
Artikelnr 51 012 | € 109,90

5. Campingstol Kerry Phantom *
antracit, artikelnr 651/019 | € 89,90

6. Fotstöd Kerry Phantom *

3

antracit, artikelnr 601/143 | € 33,90
* Tillgänglig från januari 2018
6

GILLAR DU OSS?
Känner du redan till vår omfattande marknadsföringsvärld?
Från det exklusiva kundmagasinet mein.KNAUS för
klubbmedlemmar till fina fanartiklar för din semester och
intressanta artiklar på Internet och våra kanaler för sociala

lltid nå
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e bbsid a
so s: vår w

media: KNAUS är mångfald.

Det exklusiva t
kund ma gasine
mein.KNA US

h d iskussioner i
Intressanta artiklar oca med ia
våra kanaler för social

Rolig fan-shop
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shop.knaus.com

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

Alla uppgifter gällande leveransomfång, mått och vikt samt utseende är korrekt vid tiden för tryckning (07/2017). Vi förbehåller oss rätten
att göra ändringar gällande utrustning, tekniska data, serieomfattning och pris. Efter ingånget avtal förbehålles rätten till tekniska
ändringar inom ramen för konstruktionen, om det gäller teknisk vidareutveckling och kan anses vara acceptabelt för kunden. Rätten till
mindre avvikelser - även efter ingånget avtal - gällande färg och egenskaper förbehålles, om det inte går att undvika av materialskäl och
kan anses vara acceptabelt för kunden. Observera att bilderna i katalogen visar alternativa mönster eller tillvalsutrustning, som levereras
mot en extra kostnad. Färgavvikelser är möjliga på grund av trycktekniken. Vänligen skaffa detaljerad information om det aktuella läget i
serien från en auktoriserad märkesåterförsäljare innan du köper ett fordon. Inredningen som visas i katalogen är inte en del av leveransen.
Observera även informationen i aktuell prislista, särskilt när det gäller vikter, lastalternativ och toleranser. Kopiering, även utdrag, är
förbjudet utan föregående skriftligt godkännande av Knaus Tabbert GmbH. Tryckfel och andra fel undantagna.

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

Art.nr R08115930-SE

Din KNAUS-återförsäljare
ser fram emot ditt besök!

