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Så förälskad e oc h resor. Med våra BOXSTA Rav livet på sina inte bara vara extra spontana,
mod eller kan d e ycket bekvämt.
utan reser även m

ER FRIHET ÄR
VÅR FILOSOFI
Med ohejdad entusiasm förverkligar vi på KNAUS sedan 1960
oförglömliga semesterögonblick. Med all vår erfarenhet och modet
att välja nya vägar förenar vi de bekanta med det nya. I produktionen
använder vi oss av hantverkskonst från Niederbayern, och vid
utveckling av nya fordon använder vi de senaste konstruktions- och
tillverkningsteknikerna. Denna kombination av beprövade principer
och innovativa idéer gör oss till ett av de mest framgångsrika
märkena i branschen. Och till nummer 1 hos våra kunder.

LEGENDE
KOMPAKTBIL

UTMÄRKELSER

Sovplatser
	
Sittplatser med
säkerhetsbälte
Enkelsängar
Tvärbädd
Enkelsängen
Våningssäng

	
Höj- och
sänkbar säng
Gästsäng
Alla uppgifter omfattar delvis extrautrustning som kan levereras
mot ett pristillägg.

2016 BOXLIFE 600, vinnare av „The National Motorhome
Awards 2016“ i kategorierna Motorhome of the Year och
High-Top Van Conversion of the Year

2012 könig kunde-utmärkelse: 3:e plats i kategorin
„resekomfort“

2014 BOXSTAR ROAD 540 nkc kampeerauto van het jaar

2011 könig kunde-utmärkelse: specialpris i kategorin
„mest familjevänliga märke“ (2011)

2013 könig kunde-utmärkelse: specialpris i kategorin
„mest familjevänliga märke“

2010 könig kunde-utmärkelse: specialpris i kategorin
„mest familjevänliga märke“ (2010)

2013 könig kunde-utmärkelse: 2:a plats för „resekomfort“
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BOXSTAR
VÅRA LYCKOBRINGARE

Tillåten totalvikt

3.300 - 3.500 kg

Längd (min/max)

541 / 636 cm

Bredd (ytter/inner)

205 / 187 cm

Höjd (ytter/inner)258 - 282 / 190 - 218 cm
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BOXSTAR PLANLÖSNINGAR

BOXSTAR ROAD 540

BOXSTAR ROAD 2BE 540

BOXSTAR STREET 600

BOXSTAR FAMILY 600

BOXSTAR LIFETIME 600

BOXSTAR LIFETIME 2BE 600

BOXSTAR FREEWAY 630

Fotograferade planlösningar i denna
katalog: 540 ROAD, 600 STREET, 600 LIFETIME,
LIFETIME 2BE, 600 FAMILY, 630 FREEWAY

BOXSTAR SOLUTION 600

BOXLIFE
VÅRA TRANSPORTMÄSTARE

3.300 - 3.500 kg

Tillåten totalvikt
Längd (min/max)

541 / 636 cm

Bredd (ytter/inner)

205 / 187 cm

Höjd (ytter/inner)

258 / 190 cm

1-4
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Sensommar i Belgien, mountainbike i e:
Schweiz och avslappnade bad i Österrikpå allt.
Våra BOXLIFE-modeller hänger med

BOXLIFE-PLANLÖSNINGAR

BOXLIFE 540

BOXLIFE 600

BOXLIFE 630

Fotograferade planlösningar i denna katalog: 540, 600, 630
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SÅ BLIR EN
KNAUS RESKLAR
KNAUS fordon är omtyckta och mycket efterfrågade. För att möta den stora
efterfrågan och bibehålla våra höga kvalitetskrav investerar vi varaktigt i våra
fabriker. Utöver huvudsätet i Jandelsbrunn och produktionsfabriken i Mottgers,
Hessen, investerade KNAUS 2015 i en toppmodern produktionshall i ungerska
Nagyoroszi.
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SÅ BLEV VI
DE VI ÄR
Från en husvagnsfabrik i till en av de mest framstående märkena
i branschen: Företagets grundare Helmut Knaus satte 1961 nya
standarder med sin första husvagn, det legendariska „svalboet“.
Svalparet har sedan dess varit fast sammankopplat med den absolut
bästa semesterformen.
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1960 Helmut Knaus grundar KNAUS i Marktbreit,
Franken.

1985 Företaget blomstrar. Det ser man nu även
tydligt på den nya logotypen.

1961 KNAUS „svalbo“ kommer ut på marknaden –
kompakt, komfortabel och lätt.

1988 TRAVELLER blir den första husbilen från
KNAUS och „Årets husbil“ enligt Promobil.

1962 En ikon föds. KNAUS SÜDWIND har premiär.

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

2016 Den nya generationen av Tysklands mest sålda
delintegrerade husbilar kommer ut på marknaden:
SKY TI.

2004 SUN TI erövrar semesterfirarnas hjärtan med
ett stort panoramasoltak.

2016 Vi revolutionerar en hel bransch. THE MISSION
är vägen mot framtiden.

2005 En sann framgångssaga börjar. Äntligen finns
det en kompaktbil i KNAUS-kvalitet.

2017 KNAUS presenterar med BOXDRIVE på VW
Crafter den första Caravaning Utility Vehicle – CUV.

1970 En ny tidsålder inleds: Vår huvudfabrik i
Jandelsbrunn blir till.
1973 Helmut Knaus får utmärkelsen
„Bundesverdienstkreuz“ för sitt mod och sin
pionjärsanda.

2013 Våra husbilar firar 25-årig framgång.
2015 Med SUN I kommer vi tillbaka med besked i
Liner-segmentet.

DEN BÄSTA TEKNIKEN
FÖR ER RESELYCKA
Varje KNAUS kompaktbil är utrustad med genomtänkta
detaljer som gör semestern ännu bättre. Med allt från den
praktiska stängningshjälpen till trappstegsautomatik ser vi
till att varje dag blir en avkoppling.
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1. ISOLERING 1
Varje KNAUS kompaktbil är ytterst välisolerad mot köldbryggor.
På golvet ligger en 12 mm tjock polystyrol-EPS-platta, på tak,
väggar och bakdörrarna limmas 16 mm tjocka, rötresistenta
polyetylenmattor. Därmed uppstår inga håligheter där vatten kan
samlas.

2. FÖRARHYTTSMÖRKLÄGGNING 3
Skydd mot nyfikna blickar och en angenäm mörkläggningsmöjlighet
för natten får ni med förarhyttsmörkläggningen i flera delar.
Plisségardinerna för vindrutan samt sidofönstren är lätta att använda
och av hög kvalitet.

3. NAVIGATION MED CAMPINGPROGRAMVARA 3
Till en vilsam semester hör en underhållande och stressfri körning.
Det ger vårt nya Pioneer navigationssystem. Med intuitiv MultiTouch-manövrering, kartmaterial för 44 europeiska länder, DAB+mottagare, Apple CarPlay, Android Auto, Parrot Bluetooth Handsfree
och optimalt ljud tack vare 13-bands equalizer ger det allt som man
idag kan förvänta sig av ett multimedia-navigationssystem. Och det
med 3 års kostnadsfri kartuppdatering.

2

4. MYGGNÄTSDÖRR 1 & TRAPPSTEG 3
Det hänger på detaljerna. T.ex. på myggnätsdörren som är standard
eller det elektriska trappsteget som är tillval och som åker in
automatiskt om man skulle glömma bort det innan man kör iväg.

5. STÄNGNINGSHJÄLP FÖR SKJUTDÖRR 2
För att skjutdörren även ska kunna stängas bekvämt och framför allt
mjukt inifrån finns det ett extra handtag monterat på insidan.

6. ISOFIX-FÄSTEN FÖR BILBARNSTOLAR

3

Det hänger på detaljerna. T.ex. på myggnätsdörren som är standard
eller det elektriska trappsteget som är tillval och som åker in
automatiskt om man skulle glömma bort det innan man kör iväg.

7. U
 TMÄRKTA MADRASSER MED KALLSKUM I TVÅ
LAGER 1
En av de viktigaste sakerna på semestern är god sömn. Det vet vi, och
har därför utvecklat vår komfortmadrass av kallskum. I utförandet
med 2 lager hör den till det bästa ni kan hitta i en kompaktbil.
1

Serieövergripande
Modellberoende
3
Tillval
2

Vi bygger inga luftslott, utan möbler
som skapar en god rumsmiljö
Kraven på möblerna i våra kompaktbilar är extremt
höga. Här handlar det inte om snygg design och mycket
förvaringsutrymme. Hållbarhet, intelligenta konstruktioner
och teknologier som imponerar ett helt liv – det är våra
måttstockar.

1

3

OPTIMAL RUMSMILJÖ
En sak är alltid standard i våra
kompaktbilar: en verkligt mysig
atmosfär. Och även om det låter enkelt
så ligger det mycket arbete bakom.
Mjuk väggbeklädnad:
I säng- och sittgruppsområdet
i alla kompaktbilar monterar vi
öppenporiga mjuka formdelar eller
skumplastkascherat spänntyg.
De mjuka ytorna känns inte bara
trevligare och varmare än beklädnader
i hårdplast, de förhindrar även att det
bildas kondensvatten på ytan.
Isolering & möbelmontering:
Att skapa ett perfekt klimat på
kompakt utrymme är det krav som
ställs på våra konstruktörer som
bygger kompaktbilar. Därför satsar vi
på innovativa lösningar för att montera
möblerna och en rötresistent isolering.

2

5

KNAUS MÖBELKONSTRUKTION   12
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1. MÖBLER I HELSTOMMESKONSTRUKTION 1
Vad betyder det? Möblerna i våra kompaktbilar har en
fullvärdig bakre vägg – alltså en extra stabil stomme. De
är inte, som annars är vanligt, monterade plant och utan
bakre vägg direkt på fordonets kaross, något som gynnar
bildandet av kondensvatten, utan utgör en fristående
enhet. Det ger dessutom en perfekt integrering av
möblerna i bilen. Vridstyva, solida och stabila passar de
perfekt in i fordonets totalbild och garanterar perfekt
kvalitet även efter många års användning.

2. S TABILA MJUKSTÄNGANDE LÅDOR MED
FULLT UTDRAG 1
Tack vare fullt utdrag dras de kullagerförsedda lådorna
från tyska toppleverantören GRASS så långt ut att de
bekvämt kan nyttjas ända längst in. De glider exakt och
stängs mjukt.

3. REPTÅLIGA YTOR AV HPL/CPL

2

High-Pressure-laminat och und Continuous-Pressurelaminat är laminat som används särskilt för tuff belastning
i t.ex. kök. Uppbyggnaden med flera lager skapas under
högt tryck och förseglas med ett särskilt motståndskraftigt
täcklager. Det gör våra arbets- och bordsplattor (alltid HPL)
och möbelfronter (vissa modeller CPL) extra reptåliga.

4. I NSTÄLLNINGSBARA MJUKSTÄNGANDE
LUCKOR 1
Skåpdörrarna förser vi med högkvalitativa mjukstängande
gångjärn så att luckorna alltid stängs mjukt – oavsett hur
hårt man drar igen dem. Ett helt fordonsliv och troligtvis
längre än så. För om en lucka inte skulle bete sig som den
ska så kan man enkelt justera gångjärnet.

5. SOLID DYMLINGSTEKNIK 1
Våra möbler sätts som standard samman med påkostad
dymlingsteknik. På så sätt får vi en mycket god passform
och en betydligt stabilare möbelkonstruktion som kommer
att vara till glädje för dig även efter många år.
1

Serieövergripande
Modellberoende
3
Tillval
2

(liknande b

ild)

SÄNGVARIANTER
FÖR DRÖMMAR
I våra kompaktbilar används varje centimeter
optimalt. Och precis så som ni vill ha det.
T.ex. med de generösa enkelsängarna som
längsgående sängar baktill som vid behov kan
byggas ut till en stor liggyta.

1

2

BOXSTAR 600 LIFETIME

1. U
 tbyggbara enkelsängar. De längsgående sängarna
baktill kan enkelt byggas ut till en stor liggyta.
2. P
 raktisk garderob. Bekväma enkelsängar, under
6 m fordonslängd och ändå en praktisk garderob?
1

2

BOXSTAR 600 LIFETIME

Intelligent fordonskonstruktion gör det möjligt. Som
t.ex. här i BOXSTAR 600 LIFETIME.

KNAUS SÄNGVARIANTER    14

ENKELSÄNGAR

upp till 85 cm breda

upp till 200 cm långa
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Vår extrainbjudan för
nattsuddare & och folk på tvären
Våra tvärbäddar är extra platsbesparande och ger ännu mer
förvaringsutrymme baktill. Tack vare de komfortabla måtten
har man här tillräckligt med plats för att sträcka ut sig eller
krypa nära, allt efter önskemål.

1

BOXSTAR 540 ROAD

1. M
 adrass av kallskum i 2 lager. Den högkvalitativa
madrassen ger en optimal grund för vilsamma nätter.
2. S
 tort förvaringsutrymme. Platsen under sängarna
baktill utnyttjas alltid optimalt i våra kompaktbilar. Och
när det behövs ännu mer förvaringsutrymme kan den
2

delade ribbottnen i mitten enkelt fällas upp, eller hela
sängen tas bort.

BOXSTAR 540 ROAD

KNAUS SÄNGVARIANTER    16

TVÄRSÄNGAR

upp till 144 cm breda

upp till 194 cm långa
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Så definierar vi
bättre sovkomfort
Behöver ni fler än två sovplatser? Inga problem.
Våra höj- och sänkbara sängar (tillval) är enkla
att dra ut och föra in. Förhöjt tak eller inte – vi
har en passande variant för alla planlösningar.

2

1

BOXLIFE 600

1. S
 ova med utsikt. Genom Midi-Hekitakfönstret (tillval) har man en perfekt
blick över stjärnhimlen och direkt
tillgång till frisk luft.
2. Platsbesparande. Den höj- och
sänkbara sängen framtill kan enkelt
föras in och fällas upp på dagen och
sänkas extra långt ned på kvällen. På
så sätt kan man ta sig upp i sängen
även utan stege.

BOXLIFE 600

KNAUS SÄNGVARIANTER    18

HÖJ- OCH SÄNKBAR SÄNG FRAMTILL

upp till 130 cm breda

upp till 194 cm långa
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BADRUMSVARIANTER
FÖR EN MOTIVERAD
START PÅ DAGEN
Direkt från duschen ut på upptäcktsfärd. I vårt rymliga badrum blir detta
världens bästa morgonrutin. Och genom att vi nyttjar passagen till
sängen skapas ett extra stort duschutrymme.

S k y d d a r m ot c k a r :
främmand e bli
frostat fönster
2

BOXLIFE 630

1. O
 ptimal avrinning. Duschkaret i det rymliga
badrummet är nedsänkt i golvet och har fyra
avlopp så att vattnet rinner ut även när er
KNAUS kompaktbil inte står helt plant.
2. O
 ptimalt utnyttjande av utrymmet.
Vid rymligt badrum nyttjas passagen till
sängen för att få optimal rörelsefrihet.
1
BOXLIFE 630

KNAUS BADRUMSVARIANTER     20
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En modern klassiker –
vårt kompakta fasta badrum
Fastklistrande duschdraperier slipper man gärna. Så tänkte i alla
fall vi när vi skapade vårt patenterade duschdraperi med insydd
luftkanal. Med detta kan ni njuta helt ostört av ert fasta badrum.

1

2

BOXLIFE 540

1. Multifunktionell. Vattenkranen på
handfatet kan dras ut extra långt och
fungerar då också som duschmunstycke.
2. P
 atenterat KNAUS duschdraperi. Den
uppblåsbara, insydda luftkanalen håller
duschdraperiet på avstånd från kroppen i
det fasta badrummet.

BOXSTAR 600

KNAUS BADRUMSVARIANTER    22
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MODELLER
NUMMER 1, EFTERSOM DE...

är högkvalitativa resesällskap,
som har en lösning för alla
situationer.
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VAD GÖR 2BE
SÅ SPECIELL?
Det är vårt svar på efterfrågan på en extra rymlig och flexibel planlösning
för 2 personer. Istället för den vanliga dinett-sittbänk-kombinationen möts
man i 2BE-modellerna av en helt ny typ av rymlighet. Ni kan använda
förvaringsutrymmet helt efter era önskemål och krav.

1

BOXSTAR 600 LIFETIME 2BE

3

BOXSTAR 600 LIFETIME 2BE

2

BOXSTAR 600 LIFETIME 2BE

1. U
 tdragbar pall. Den extra stabila lådan i
sidobordet kan med en handvändning bli
en extra sittplats.
2. M
 ultifunktionellt bord. Tack vare
svängfunktionen kan ni även använda
bordet både som flexibel laptoparbetsplats och som matbord.
3. E
 xtra förvaringsutrymme. Sidobordet
tar knappt plats och ger tack vare
de tre stora lådorna enormt mycket
förvaringsutrymme.

BOXSTAR 540 & 600 LIFETIME 2BE    26

BOXSTAR 540 ROAD 2BE

BOXSTAR 600 LIFETIME 2BE
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Svängbordet kan även använd as som
förlängning till köksarbetsytan
BOXSTAR 600 LIFETIME 2BE
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540
NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

är kompakt på utsidan

har ett rymligt och

även kan beställas med

och förvånansvärt

variabelt badrum som

innovativ planlösning

rymlig på insidan.

standard.

för 2 personer.

Massor med utrymme för
romantik. Anja måste ju kunna
sätta sig ner för att ta in glädjen
över Theos frieri. Så bra att
BOXSTAR 540 har ett bekvämt
trappsteg.

BOXSTAR 540 ROAD

a
Den innovativ för
planlösningen
2 pe r so n e r

BOXSTAR 540 ROAD 2BE

205 c

Mitt tips
Johann Hanusch, produktchef
KNAUS kompaktbil

„Reser ni två stycken och vill ha en extra flexibel
bodel? Då rekommenderar jag vår speciella 2BRvariant. Genom den reducerade dinetten har ni här
extra mycket plats som ni kan nyttja helt individuellt.“
Mer information om detta finns på sidorna 26 och 27.

m

BOXSTAR 540 HÖJDPUNKTER & VARIANTER    30

258 cm

5 41 cm

r för
Dynamiska foliedekale yck
ett aktivt intr

Det elektriska trap
åker som en säkerh psteget
in automatiskt om etsfunktion
man skulle
glömma d et

BOXSTAR 540 ÖVERSIKT

2-3

2-4

Planlösningar: 2
Tillåten totalvikt: 3.300 kg
Mer på www.knaus.com/boxstar540
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Ja! till att leva tillsammans.
Helst för alltid och i BOXSTAR i
Italien, för här har de båda allt de
behöver som gör livet härligt.

1

BOXSTAR 540 ROAD

S ittbänken kaner
d ras ut för m
rörelsefrihet

2

BOXSTAR 540 ROAD

1. M
 ysig sittgrupp. Tack vare flexibelt
utvidgningsbart bord, vridbara framsäten
och utdragbar sittbänk finns det alltid plats
för upp till 4 personer.
2. Extra förvaringsutrymme. Under sittbänken
finns ett förvaringsutrymme som är lätt att
komma åt både ovanifrån och från sidan.

BOXSTAR 540 BO & LEVA     32
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LOUNGEÖVERSIKT
540 ROAD

Sittbänk

540 ROAD 2BE Funktionsbänk

BOXSTAR 540 ROAD
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KÖKSÖVERSIKT
540 ROAD

Kompaktkök

540 ROAD 2BE Kompaktkök

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 LAGA MAT & NJUTA    34
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Perfektion i den privata pasterian. Köket är så
väl utrustat att Theo
hellre lagar pasta själv än
går på restaurang. Det
finns definitivt tillräckligt
med plats för alla kryddor på den utbyggbara
arbetsytan.

BOXSTAR 540 ROAD

1

BOXSTAR 540 ROAD

and e låd o r
g
n
ä
t
s
k
u
j
M
er för
med kulla ganvändningsmaximal fort
& ljudkom

BOXSTAR 540 ROAD

3

1. F
 ullt utdragbara lådor. De kan dras
ut så långt att de enkelt kan nyttjas
ända längst in.
2. H
 ögkvalitativ utrustning. Stor
gasolspis med 2 brännare med
elektrisk tändning och vask av
rostfritt stål.
3. P
 raktiskt 65-liters kylskåp. Med
mycket plats och 10 liters frysfack för
en uppfriskande glass på sommaren.

2

y g g d ek o r oc h
sn
d
e
m
p
å
sk
r
e
Rymliga öv r sängkläd er
mycket plats fö

klädnad,
e
b
g
y
t
n
ö
k
S
kall plast
istället för

SÄNG- & BADÖVERSIKT
540 ROAD	 
  2-3

med rymligt badrum/fastbadrum

540 ROAD 2BE	    2

med rymligt badrum/fastbadrum

Mer info om våra sängar hittar ni på sidorna 14-19,
och om våra badrum på sidorna 20-23.

BOXSTAR 540 ROAD
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Dröm om den
gemensamma
framtiden. Och grip
efter stjärnorna – det
stora takfönstret som är
standard och madrassen
av kallskum i två lager
gör det möjligt.

BOXSTAR 540 ROAD

1

BOXSTAR 540 ROAD

2

Frostat fönster i
bad rummet för
snabb väd ring oc h
angenämt ljus

1. S
 tort och rymligt badrum. Så mycket
rörelsefrihet i en kompakt kompaktbil
erbjuder bara det lättskötta rymliga
badrummet.
2. D
 uschkar med tre avlopp. För att vattnet
ska rinna ut även när BOXSTAR med
rymligt badrum inte står 100 % plant.

rumsvarianter
d
a
b
a
k
li
o
e
d
Fler d etaljer omorna 20-23
h ittar ni på sid

na

600
NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

erbjuder bekväma

har flest

är utrustad med upp

enkelsängar på under 6

planlösningar av alla

till 5 sovplatser.

meter fordonslängd.

BOXSTAR.

Dynamiska
foliedekaler för
ett aktivt intryck
Max imal säkerhet,
optimal isolering oc h
minimala vind ljud tack
vare ramfönster från
Seitz som standard

Helt fantastiskt: planlösningarna lämnar inget
övrigt att önska. För resan till Sydfrankrike har
Lena och Theo valt 600 LIFETIME. För i de upp
till 2,02 m långa sängarna baktill kan även Theo
sträcka ut sig och vila.
er
Upp till 5 sovplats

BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 FAMILY

r 2 personer
Innovativ planlösning fögar
med bekväma enkelsän

BOXSTAR 600 LIFETIME 2BE

BOXSTAR 600 SOLUTION

BOXSTAR 600 LIFETIME

k oc h extra äng
a
t
jt
ö
h
r
fö
Me d
sänkb a r s
h
c
o
jö
h
m
b e k vä

BOXSTAR 600 HÖJDPUNKTER & VARIANTER    40
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Tack vare dörr med
myg gnät be höver man inte
oroa sig för objudna gäster

2 0 5 cm

599 cm

från 258 till 282 cm

Max imal säkerhet,
h
optimal isolering occk
ta
minimala vind ljud från
vare ramfönster d
Seitz som stand ar

BOXSTAR 600 ÖVERSIKT

2-5

2-4

Planlösningar: 5
Tillåten totalvikt: 3.300 - 3.500 kg
Mer på www.knaus.com/boxstar600

Ni kommer att älska vår
Grande Salon. Äta, planera eller
skoja – i den gemytliga dinetten
har Lena och Theo det bra. Och
eftersom de tar sig fram överallt
med sin BOXSTAR 600 finns det
nya blommor åt Lena varje dag.

1

BOXSTAR 600 LIFETIME

2

BOXSTAR 600 STREET

1. V
 ridbara framsäten. Komplettera
dinetten med en mysig sittbänk.
2. U
 tdragbar sittbänk. För större
rörelsefrihet. Även tillåtet när man kör.

BOXSTAR 600 BO & LEVA    42
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LOUNGEÖVERSIKT

BOXSTAR 600 LIFETIME

600 STREET

Sittbänk

600 FAMILY

Sittbänk

600 LIFETIME 2BE

Funktionsbänk

600 LIFETIME

Sittbänk

600 SOLUTION

Sittbänk

erskåp med
Mjukstängand e övatisk låsning
autom

et på
Kompressorkylskåpd, oc h
ar
8 0 liter är stands d et ett
som tillval finn åp som
absorptionskylsk gasol
ed
även kan d rivas m

rlängning
Fällbar arbetsyteföh andsgrepp
med praktiskt en

-ytor
L
P
H
a
s
gör des så reptåliga
m
o
s
13
sy t a
t är
Vad de ord oc h arbet läsa på sid an
på b
k an n i

KÖKSÖVERSIKT
600 STREET

Längsgående kök

600 FAMILY

Längsgående kök

600 LIFETIME 2BE

Kompaktkök

600 LIFETIME

Kompaktkök

600 SOLUTION

Längsgående kök

BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 LAGA MAT & NJUTA    44
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Här lagar man mat
med kärlek. Och
med färska örter från
Provence. Det finns
tillräckligt med plats för
att förbereda tack vare
arbetsyteförlängningen
och de rymliga skåpen.

BOXSTAR 600 LIFETIME

1

BOXSTAR 600 STREET

Praktisk
garderob
BOXSTAR 600 STREET

3

1. K
 öksvarianten LIFETIME. Med de
längre enkelsängarna ändras kökets
planlösning, men naturligtvis inte den
fullvärdiga utrustningen.
2. K
 ylskåp på bekväm höjd. Vid alla
planlösningar utan enkelsängar
är kylskåpet placerat i axelhöjd för
maximal komfort.
3. R
 ymliga lådor. Lådorna med fullt
utdrag och kullager är extra stabila och
belastningsbara samt enkla att hantera.

2

ed
Pärlemord ekor mr en
snygg slipning fö iljö
h ärlig bom

platser,
Extra förvarings tta g tack vare
högtalare oc h elu dsel
egenutvecklad klä

202 X 85 cm

190 X 85 cm

SÄNG- & BADÖVERSIKT
600 STREET	  

  2-3

med fast badrum

600 FAMILY	  

  4-5

med fast badrum

600 LIFETIME 2BE	  

  2

med rymligt badrum/fastbadrum

600 LIFETIME	  

  2-3

med rymligt badrum/fastbadrum

600 SOLUTION	  

  4

med fast badrum

Mer info om våra sängar hittar ni på sidorna 14-19,
och om våra badrum på sidorna 20-23.

BOXSTAR 600 LIFETIME

BOXSTAR 600 SOVA & VÅRDA     46
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För vackert för att
sova. De bekväma
sängarna vill Lena
och Theo helst inte
lämna alls. Och det
behöver de inte heller.
För tack vare de stora
dörröppningarna
har de en fantastisk
utsikt härifrån.
BOXSTAR 600 FAMILY

1

båda
Mer information om de ar ni
badrumsvarianterna hitt
på sidorna 20-23

t för kall
Skön tygbeklädnad, iställeOXSTA R
plast I alla B
BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

3

1. S
 ängvarianten FAMILY. Bekväma
och variabla våningssängar för
familjesemestern i kompaktbilen till
ett rent nöje.
2. B
 advarianten fast badrum. Även
det klassiska fasta badrummet är fullt
utrustat. Det lilla extra: I duschdraperiet
finns en integrerad luftkanal som håller
draperiet borta från kroppen.
3. S
 ängvarianten STREET. Tack vare den
bekväma tvärbädden känns utrymmet
ännu större.

2

630
NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

erbjuder massor med

har en härlig känsla av

har det innovativa

plats på knappt 6,30

rymd tack vare

rymliga badrummet

meter ytterlängd.

218 cm ståhöjd.

som standard.

folied ekaler
a
k
is
m
a
n
y
D
t intryck
iv
t
k
a
t
t
e
r
fö

En planlösning. Ett statement.
630-serien kör till och i
Sverige. En avkopplande
sommar vid havet – då får Lena
och Theo nytta av det stora
förvaringsutrymmet.

BOXSTAR 630 FREEWAY

långa
Ca 200 cm
enkelsängar

Mitt tips
Johann Hanusch, produktchef
KNAUS kompaktbil

„BOXSTAR 630 är en verklig globetrotter. Därför
rekommenderar jag förberedelse för solanläggning
och ett extra AGM-batteri. Med dessa är man mer
oberoende och flexibel.“

BOXSTAR 630 HÖJDPUNKTER & VARIANTER    50
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höjd a taket,
r
fö
t
e
d
e
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a
Ä ven tack vand ard, är BOXSTA R
som är st nerand e uppenbarelse
po
630 en im

282 cm

636 cm

205 cm

r so m e n
e
k
å
t
e
g
e
t
s
p
k a t r ap
m
Det elektris ktion in automatiskt o
säkerhetsfun glömma det
man skulle

BOXSTAR 630 ÖVERSIKT

2-4

4

Planlösningar: 1
Tillåten totalvikt: 3.500 kg
Mer på www.knaus.com/boxstar630

Med lyckan i ögonhöjd. Med
den bekväma ståhöjden i
bodelen övertar Theo gärna
frivilligt hushållsarbetet. Det
gillar Lena verkligen.

1

BOXSTAR 630 FREEWAY

2

BOXSTAR 630 FREEWAY

1. H
 ärlig känsla av rymd. Så mycket rörelsefrihet får
ni bara i BOXSTAR 630.
2. E
 xtra förvaringsutrymme. Med det förhöjda
taket, som är standard, är överskåpen och även
förvaringsfacket över framsätena ungefär dubbelt
så stora som i planlösningarna med standardtak.

BOXSTAR 630 BO & LEVA    52
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LOUNGEÖVERSIKT
630 FREEWAY Sittbänk

BOXSTAR 630 FREEWAY

automatisk h
d
e
m
p
å
k
övers
me o c
e
m
d
y
n
r
a
t
g
u
n
s
ä
g
t
s
k
rin
Stora mju extra mycket förva
låsning för nvändningskomfort
utmärkt a

et
Kompressorkylskåpr är
på 80 lite
stand ard oc h som
en
tillval finns d et ävkåp
ls
ett absorptionsky

ängning
l
r
fö
e
t
y
s
t
e
Fällbar arb iskt enh andsgrepp
med prakt

rd oc h 13
o
b
å
p
L-ytor läsa på sid an
P
H
a
s
s
Vad de tor tål kan ni
arbetsy

KÖKSÖVERSIKT
630 FREEWAY Kompaktkök

BOXSTAR 630 FREEWAY
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Söndagsstek varje dag.
På den högkvalitativa
gasolspisen med 3
brännare lyckas man
alltid med de svenska
pannkakorna. Och
därför doftar det ibland
pannkakor tidigt på
morgonen.

BOXSTAR 630 FREEWAY

1

BOXSTAR 630 FREEWAY

1. Rymligt kylskåp.
Kompressorkylskåpet på 80 liter är
standard. Som tillval finns det även
ett absorptionskylskåp som även kan
drivas med gasol.
2. F
 ällbar arbetsyteförlängning. Tack
vare enhandsgrepp förlänger man
blixtsnabbt köket utan ansträngning.

2

en
Öppna förvaringsplatser för an
mängd olika föremål som m
vill ha inom räckhåll

p å k o st a d a
d
e
m
Takskåp h högkvalitativ a g
c
dekor o metallh andt

För extra förvaringsplatser, högtalare och
eluttag har vi utvecklat en egen klädsel

190 X 85 cm

200 X 85 cm

SÄNG- & BADÖVERSIKT
630 FREEWAY	  

  2-4

med rymligt badrum

Mer info om våra sängar hittar ni på sidorna 14-19,
och om våra badrum på sidorna 20-23.

BOXSTAR 630 FREEWAY
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Sovit gott? En fråga
som Lena och Theo
inte ens behöver ställa.
Madrassen av kallskum
i två lager anpassar
sig nämligen optimalt
efter den individuella
sovpositionen.

BOXSTAR 630 FREEWAY

1

BOXSTAR 630 FREEWAY

Ingen kall plast,
utan ett
angenämt tygöver
d ra g mjuk yta

me r ?
Vill ni veta om d e olika
Fler d etaljer nterna h ittar ni
bad rumsvaria 0-23
på sid orna 2
1. R
 ymligt förvaringsutrymme. Under
de bekväma enkelsängarna finns
det alltid tillräckligt med plats för
packning. Om man behöver mer kan
ribbottnarna fällas upp så att det
skapas ett jättestort lastutrymme.
2. I nnovativt rymligt badrum. Fast
duschkabin, vridbar WC och massor
av rörelsefrihet. Mer komfort kan man
inte få i en kompaktbil.

2

MODELLER
NUMMER 1, EFTERSOM DE...

är sportiga allkonstnärer som på
allra bästa sätt kombinerar boende och
transport.

t förtjusta i
ig
ld
vä
är
ax
M
h
oc
A nja
a eftersom d et
BOXLIFE-mod ellernsemesternöje på
får plats så mycket , t.ex. när d e
ett så bekvämt sätt i Schweiz.
cyklar mountainb ike

VAD HITTAR MAN
I EN BOXLIFE?
Vad ni vill. Tack vare den genomtänkta konstruktionen kan man till
och med förvara skrymmande föremål på säkert sätt i det rymliga
transportutrymmet. På så sätt behöver man inga extra pakethållare.

1

BOXLIFE 540

1

BOXLIFE 600

1. M
 er förvaringsutrymme. Genom
att vi placerat uppvärmningen och
strömförsörjningen under sittbänken
i bodelen får ni extra mycket
förvaringsutrymme baktill.
2. M
 aximala sovplatser. I den kompakta
540-serien kan man med hjälp av den
höj- och sänkbara sängen framtill (tillval)
i kombination med en enkel- respektive
2

BOXLIFE 540

våningssäng baktill skapa fullvärdiga
sovplatser för tre respektive fyra personer.

SÄRSKILDA EGENSKAPER HOS BOXLIFE   60

BOXLIFE 600
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Så lätt skapar man ett
förvaringsmirakel av ett sovrum
Hur kan man utnyttja ett rum mest effektivt? Enkelt: genom att ge
det flera funktioner. Varför ska en säng vara kvar på ett ställe när den
kan lämna gott om plats för andra saker som är lika viktiga för dig?

BOXLIFE 630

SÄRSKILDA EGENSKAPER HOS BOXLIFE   62

BOXLIFE 600

1

sänkb a ra
h
c
o
jö
h
n
e
Fäll ner d koppling
sängen för av
BOXLIFE 600

1

öjd även
h
s
g
n
i
r
a
v
r
ö
i me r f
k vare
Behöver n ? Inga problem tac
på natten tällning
steglös ins
BOXLIFE 600

2

1. F
 rån säng till cykelgarage. Den
höj- och sänkbara sängen i 600- och
630-modellerna kan flyttas steglöst
manuellt eller som tillval även elektriskt
och enkelt flyttas upp eller ner.
2. P
 lats för extra längd.
Avdelningsväggen till bodelen kan
enkelt tas bort. På så sätt får ni
bekvämt förvaringsutrymme för
transport av extra långa föremål, som
t.ex. fiskespön eller paddlar.

| 63

540
NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

erbjuder 4 bekväma

kan få ett rymligt

är utrustad med en

sovplatser på under

badrum som tillval.

garderob i fullhöjd.

5,40 m fordonslängd.

Alltid rätt storlek. Anja
och Max är mycket förtjusta
i 540-serien. Eftersom den
är extremt kompakt kan de
köra precis vart de vill: Bara
att ge sig ut och njuta av
sensommarsolen.

BOXLIFE 540

mpaktb il
o
k
n
e
r
fö
k
ö
st o r t k
Ojämförbart und er 5,40 m.
med en längd

Mitt tips
Johann Hanusch, produktchef
KNAUS kompaktbil

„Jag rekommenderar verkligen dieseluppvärmning.
För att skapa förvaringsutrymme har vi nämligen
medvetet förminskat gasolkofferten. Varmvatten och
uppvärmning med diesel, matlagning med gasol. På så
sätt får man störst frihet.“

BOXLIFE 540 HÖJDPUNKTER & VARIANTER     66

a betona
n
r
le
a
k
e
d
e
li
ka fo
De dynamisa karaktären
d en sportig

r

258 cm

5 41 cm

rappsteget tion
t
a
k
s
i
r
t
k
le
Det e en säkerhetsfunk
åker som tiskt om man
in automa ma det
skulle glöm

2 0 5 cm

BOXLIFE 540 ÖVERSIKT

1-4

4

Planlösningar: 1
Tillåten totalvikt: 3.300 kg
Mer på www.knaus.com/boxlife540
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En stor liten rackare. Så
rymlig att alla får sin egen
lilla plats för avkoppling. Om
när den ena upptäcker något
intressant kan det omedelbart
delas med den andre.

1

BOXLIFE 540

2

BOXLIFE 540

a
Påkostat med tygkläddmiljö
väggar för en härlig bo

1. R
 ymlig bodel. Den platssparande enkelsängen
(våningssäng som tillval) ger en extra rymlig sittgrupp
och en, i en kompaktbil under 5,40 meter, aldrig skådad
rymdkänsla.
2. E
 xtra förvaringsutrymme. Facket ovanför
framsätena ger ännu mer flexibilitet.

BOXLIFE 540 BO & LEVA    68
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LOUNGEÖVERSIKT
540

BOXLIFE 540

Sittbänk

De högkvalitativa metalltrycklåsen
är byggda för evigheten

En absorptionsvariant
på 80 liter för
gasold rift kan fås som
tillval

CPL-ytor
h
c
o
L
P
H
a
om gör d ess an ni läsa på sid an 13
s
r
ä
t
e
d
d
a
V
så speciella k

Fällbar arbetsyteförlängning med
praktiskt enhandsgrepp

KÖKSÖVERSIKT
540

tål k an n i
a
n
r
o
n
y
d
d
a
V
n 95
läsa från sid a

Kompaktkök

BOXLIFE 540
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När köket inte
kräver arbete. Då är
semestern faktiskt
perfekt. Och tack vare
den stora vasken blir
till och med disken en
gemensam upplevelse.

BOXLIFE 540

1

BOXLIFE 540

1. I nnovativt kök. Lådorna kan
öppnas åt båda håll. På så sätt
smälter inne och ute samman.
2. P
 raktisk kökshylla. Varje
vrå utnyttjas optimalt och
köksredskapen skyddas på
bästa sätt.

2

BOXLIFE 540

öj- oc h sänkbar
h
et
al
v
ll
ti
e
ar
v
Tack
man upp till 4
r
få
ll
ti
am
fr
g
n
sä
m ytterlängd –
,4
5
å
p
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p
v
so
helt enkelt genialt
85 cm
194 cm

a placeringen av
iv
at
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n
in
en
d
m
G eno
an extra mycket
m
r
få
en
ik
kn
te
gs
e baktill
försörjnin
förvaringsutrymm

SÄNG- & BADÖVERSIKT
540	  

  1-4

med rymligt badrum/fastbadrum

Mer info om våra sängar hittar ni på sidorna 14-19,
och om våra badrum på sidorna 20-23.
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Hej solsken! När
Anja hälsar den nya
dagen och ser fram
emot en uppfriskande
morgondusch efter en
sagolik natt kan Max
drömma vidare lite till.

BOXLIFE 540

1

BOXLIFE 540

1. V
 arianten fast badrum. I den fasta
badrummet blir hela utrymmet duschkabin.
Duschdraperiet hålls borta från kroppen
tack vare en integrerad luftkammare.
2. V
 arianten rymligt badrum. I den
rymliga badrummet används med hjälp

a
ion om d e olikni
t
a
m
r
fo
in
r
e
M
erna h ittar
t
n
ia
r
a
v
s
m
u
r
d
ba
-23
på sid orna 20

av avskiljning en del av passagen som
duschkabin. Med ett rymligt badrum har
man större rörelsefrihet både i badrummet
och bodelen. Skjutdörrarna fungerar som
rumsavdelare.dienen auch als Raumteiler.

2

600
NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

kan få en innovativ höj-

erbjuder resenärerna upp

har ett

och sänkbar säng baktill

till 4 superbekväma

ojämförbart stort

som tillval.

sovplatser.

förvaringsutrymme för
ett fordon under 6 m.

el åtkomst
Extremt enko fferten för
till gasolk komfort
max imal

En planlösning som är
upplyftande bra. Med den
storartade utrustningen i
600-serien kan Anja och Max
verkligen ta ut svängarna på
sin badsemester.
p
Extra rymlig sittgrup

BOXLIFE 600

Mitt tips
Johann Hanusch, produktchef
KNAUS kompaktbil

„Unna er den innovativa höj- och sänkbara sängen
baktill. EDen gör BOXLIFE 600 mer praktisk och flexibel
än någon annan kompaktbil med en höjd på endast
2,58 m. Naturligtvis bortsett från BOXLIFE 630.“

BOXLIFE 600 HÖJDPUNKTER & VARIANTER    76

258 cm

205 cm

599 cm

De dynamiska folied ekalerna
n
betonar den sportiga karaktäre

BOXLIFE 600 ÖVERSIKT

2-4

4

Planlösning: 1
Tillåten totalvikt: 3.300 kg
Mer på www.knaus.com/boxlife600
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Maximalt välmående. Vart
man än tittar är allt på rätt
plats. Och vad kan vara bättre
än att vila på härlig stoppning
efter badet?
härlig bomiljö tack vare
sid oväggsbeklädnad av tyg
1

BOXLIFE 600

2

BOXLIFE 600

1. Ett verkligt utrymmesmirakel. Tack vare
innovativ planlösning är sittgruppen i alla
BOXLIFE rymligare än någonsin.
2. U
 tdragbar sittbänk. För större rörelsefrihet
kan sittbänken göras bredare i en
handvändning. Och den får användas utdragen
även under körning.

BOXLIFE 600 BO & LEVA     78
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LOUNGEÖVERSIKT
600 Sittbänk

BOXLIFE 600

Metalltrycklåsen är av mycket
hög kvalitet och har lång livslängd

max imal
Kompressor för sorption
ab
effektivitet eller t: Ni väljer
för gasold rif a vara
et sk
vilket kylskåp d

o r ä r så
t
y
L
P
C
h
c
sa H PL- oni läsa på sid an 13
s
e
d
r
fö
r
a
V
an
reptåliga k

and :
Med bara en h ingen kan
arbetsyteförlängnvid be hov
enkelt fällas ut
KÖKSÖVERSIKT
600 Längsgående kök

BOXLIFE 600

BOXLIFE 600 LAGA MAT & NJUTA    80

| 81

Njutning för alla sinnen.
Bästa receptet på god
mat? Om man frågar
Max är svaret enkelt:
färsk frukt, en underbar
kvinna vid sin sida och
en smakfull miljö. I detta
högkvalitativa kök hittar
han alla ingredienser.
BOXLIFE 600

1

BOXLIFE 600

Varje vrå är
optimalt utnyttjad
BOXLIFE 600

3

1. H
 ögkvalitativ gasolspis med 2
brännare. Med elektrisk tändning
för maximal användningskomfort.
2. M
 ultifunktionella lådor. De kan
öppnas år båda håll. På så sätt kan
lådorna nyttjas på bekvämt sätt både
inifrån och utifrån.
3. Ö
 verskådlig manöverpanel.
Batteriladdning, tankinnehåll,
värmestyrning. Allt centralt på ett
ställe ovanför skjutdörren.

2

144 cm

134 cm
194 cm

SÄNG- & BADÖVERSIKT
600	  

  2-4

med rymligt badrum/fastbadrum

Mer info om våra sängar hittar ni på sidorna 14-19,
och om våra badrum på sidorna 20-23.

BOXLIFE 600
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Avkoppling att ta
med sig. Den mobila
välmåendeoasen får
Anja att stråla. I det
rymliga badrummet
är funktion och design
perfekt avstämda.

BOXLIFE 600

BOXLIFE 600

2

1. V
 arianten rymligt badrum.
Mycket plats tack vare intelligent
utnyttjande av utrymmet. Mer information
om de olika badrumsvarianterna hittar ni
på sidorna 20-23.
2. U
 tdragbar höj- och sänkbar säng.
Oavsett om man är ensam eller två
personer – med tillvalet höj- och sänkbar
säng är båda alternativen möjliga. Tack
vare ribbotten och madrass av hög kvalitet
saknar de fasta sängarna inte något vad
gäller sovkomfort.

1

630
NUMMER 1, EFTERSOM DEN...

tack vare 6,30 meter

är utrustad med unika

tack vare innovativ

ytterlängd erbjuder

höj- och sänkbara

planlösning har

massor med plats.

enkelsängar.

ojämförbart stort
förvaringsutrymme.

Serien för den sportige.
För mountainbike-turen genom
de schweiziska bergen är
BOXLIFE 630 perfekt med sin
praktiska höj- och sänkbara
säng baktill. Tack vare denna får
nämligen cyklarna enkelt plats i
lastutrymmet.

BOXLIFE 630

cm
Upp till 200 m bred a
långa oc h 8 5 c även kan
enkelsängar soml lig gyta
göras till en he

Mitt tips
Johann Hanusch, produktchef
KNAUS kompaktbil

„Även för BOXLIFE 630 är min rekommendation
tydlig: enkelsängarna som kan ställas in på höjden.
De erbjuder inte bara utmärkt sovkomfort, utan även
optimalt förvaringsutrymme, t.ex. för dyra cyklar.“

BOXLIFE 630 HÖJDPUNKTER & VARIANTER     86

tkomst
Särskilt enkel åen för
till gasolko ffert rt
max imal komfo

lied ekalerna
fo
a
k
is
m
a
n
y
d
De
karaktären
a
ig
t
r
o
sp
n
e
d
r
betona

258 cm

636 cm
205 cm

BOXLIFE 630 ÖVERSIKT

2-4

4

Planlösning: 1
Tillåten totalvikt: 3.500 kg
Mer på www.knaus.com/boxlife630
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Ett sånt dynamiskt
kraftpaket. Och Max tar sig
mycket bra ut. Det är förstås
med en blinkning som Anja
strålar så över den moderna
designen i bodelen.

1

BOXLIFE 630

2

BOXLIFE 630

d a yto r
d
ä
l
k
e
b
g
y
Mjuka t för billig plast
istället

1. E
 tt verkligt utrymmesmirakel.
Tack vare innovativ placering av
försörjningstekniken blir sittgruppen
rymligare än i någon annan kompaktbil.
2. V
 ariabelt bord. Om bordet vrids ut i
denna position skapas ett vinkelkök med
en enorm arbetsyta.
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LOUNGEÖVERSIKT
630

BOXLIFE 630

Sittbänk

Praktiska fack för
en mängd småsaker

köket är
i
a
n
r
o
CPL-yt på sid an 13)
h
c
o
L
H P a (detaljer
reptålig

KÖKSÖVERSIKT
630

extra

etall för
m
v
a
s
Trycklå al livslängd
m ax i m

Längsgående kök

BOXLIFE 630
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Smakfullt både inåt
och utåt. Tack vare de
multifunktionella lådorna
har Anja och Max även
utifrån tillgång till bestick,
godsaker och vad mer de
nu kan behöva.

BOXLIFE 630

1

BOXLIFE 630

1. V
 ariabla lådor. De kan användas på
bekvämt sätt både inifrån och utifrån.
2. S
 nygga möbler. Extremt stabila
gångjärn, fullhöjdsskåp och mycket
förvaringsutrymme. Här ser och
känner man den utmärkta kvaliteten.

2

, högtalare oc h
er
ts
la
p
gs
in
ar
rv
fö
För extra
egen klädsel
en
at
kl
ec
tv
u
i
v
eluttag h ar

sultatet
e
r
t
t
a
s så vä l n g sm i r a ke l
a
j
t
t
y
n
ri
rå
Varje v verkligt förva
blir ett

180 cm
181 cm
200 cm

SÄNG- & BADÖVERSIKT
630	  

  2-4

med rymligt badrum/fastbadrum

Mer info om våra sängar hittar ni på sidorna 14-19,
och om våra badrum på sidorna 20-23.

BOXLIFE 630
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Ser bra ut, och känns
lika bra. Badrummet
är optimalt planerat så
att allt får plats, utan att
man måste leta länge
efter det. På så sätt får
man mer tid över till en
ordentlig rakning.

BOXLIFE 630

1

BOXLIFE 630

2

1. V
 arianten rymligt badrum. Stort handfat,
vridbar toalett och dagsljus för maximal
komfort. Mer information om de olika
badrumsvarianterna hittar ni på sidorna 20-23.
2. D
 uschavskiljning i det rymliga badrummet.
Den variabla duschkabinen nyttjar passagen på
skickligt sätt så att ni får gott om rörelsefrihet.
Duschdörrarna i det rymliga badrummet kan
användas som rumsavdelare och skapar på så
sätt privat utrymme.

VÅRA
DYNVARIANTER
Utforma interiören i er kompaktbil individuellt med en av våra
många dyn- och tygvarianter. Våra ACTIVE LINE dyntyger
har ett tillförlitligt fläckskydd och är dessutom vatten- och
oljeavvisande. Dricka rödvinet utomhus? Absolut, om ni vill.
Men inte för att ni är rädda för fläckar på dynorna.

sid an 42)
Passar bra till lavendel (från sid an 52)
oc h till pannkakor (från

BOXSTAR DYNVARIANTER

INDIAN SUMMER

ENERGY

TURIN

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYALE*

LAS VEGAS

ni kan se
Passar utmärkt i Italien som 540
från sid an 32 i BOXSTA R
Standardtillval

Standardtillval

*ACTIVE LINE (mot pristillägg)

Dynornas tillverkning är beror på serien.

10.0.85090Hohenstein
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lgien:
Ser likadant ut i Österrike som i Be
Se själv på sid orna 68 och 78

BOXLIFE DYNVARIANTER

FRESH MINT
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TURIN

ACTIVE ROCK*

ni se h ur bra
n
a
k
8
8
n
a
id
s
Från
nt ser ut
d enna dynvaria
ACTIVE ROYALE*

LAS VEGAS

Vi har tygerna för
ert liv på resande fot

HÖGTEKNOLOGISKA
MÖBELTYGER

Antibakteriella

ACTIVE LINE dyntyger är vatten- & oljefrånstötande och
mycket lättskötta. Vätskor tränger inte längre in i tyget
direkt och de allra flesta fläckarna kan enkelt tas bort
med en fuktad trasa.

Fläckskydd

Andas

Vatten- &
oljefrånstötande

Tygskötsel

Gör semestern så färgglad
som ni önskar
Vad gäller våra lacker så kan ni välja fritt mellan klassiskt vitt till
metalliskt glänsande djuprött och inspirerande blåa nyanser.
De har alla lång livslängd och är extra reptåliga.
LACKER

snyg ga efter
Fortfarand e tack vare
många turer, rosionsskydd
effektivt kor
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GOLDEN VITT (METALLIC)

FÄRGVARIANTER
Vår färgpalett är väldigt omfattande och ni kan
inte riktigt bestämma er? Ta god tid på dig.

PROFO
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LÅ

(M
ETA
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Dessutom ingår två
supermjuka mysfiltar

5

6

1. EARTH
2. STONE
3. PEACH

d
Passand e bor

slöpare

4. AQUA
5. AVOCADO
6. MAGNOLIA

SÅ HITTAR NI OSS
Känner ni redan till vår omfattande märkesvärld? Från
exklusiva mein.KNAUS kundmagasin för klubbmedlemmar
till härliga fanartiklar för er semester och intressanta bidrag
på internet och i sociala medier – här finns vi överallt för er.

ar —
A lltid nåbsid a
vår webb

siva
Det exklu A US
mein.KN asin
kund m a g
d iskussioner
Intressanta bidrag &
i sociala med ier

Fantastisk fan-shop

PERFEKT NÄTVERK
FÖR RESOR
Tusen fantastiska saker som gör er semester ännu bättre. Hos våra
partners hittar ni massor av praktiska saker – från klimatsystem
till extra tåligt campingporslin. Och tack vare vårt internationella
återförsäljarnätverk hittar ni oss i hela världen.
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Mer ler.kn a us.c om
på h a en d

ÅTERFÖRSÄLJARNÄTVERK
Våra KNAUS kompaktbilar finns representerade över hela
världen i nästan 30 länder med över 200 märkespartners.

Island

Japan
Australien
Finland
Norge

ve
Oc h ä

n

i

Ryssland
Sverige

Danmark
Irland
Storbritannien

Nederländerna
Belgien

  Polen

Tyskland
Tjeckiska
Republiken

Luxemburg

Österrike

  Schweiz
Frankrike

Slovakien
Ungern

Rumänien

Slovenien
Bulgarien
Italien

  Spanien
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Intelligent in g
g a solförsörjn

C o o l a te m
kl i m at sy s

TRUMA
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Här hittar ni den högsta kvaliteten
för er försörjning på resan. Med det
intelligenta Truma iNet-systemet

H ögkvalitativa
värmesystem

kan ni bekvämt styra era klimat- och
värmesystem samt gasolförsörjningen
via en app.

Styr bekvämt
via app

PIONEER

st till
S n a b b åtk o m
b ac k k a me ra n

a : 56 0 0
s
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Optima lt a rker in gsplatser i
spa rad e p
h ela Europa

Kom fram till målet utan omvägar –
med Pioneer NavGate EVO är ni på den
säkra sidan. Det sömlöst integrerade
navigations- och underhållningssystemet
är utrustat med integrerad DAB+
mottagare och manövreras intuitivt.

g v ia
Språkstyrn in
sma r tp h one
FRANKANA FREIKO
För att ha det riktigt bra på semestern
finns det saker som man inte kan
vara utan på campingplatsen. Satsa
på kvalitetsprodukter från KNAUS

FRANKANA FREIKO

partner Frankana Freiko.
1

Nyhet i sortimentet på shop.knaus.com

1. Kastrullset SKIPPER 8+1*
Artikelnr. 51 013 | € 69,90

2

Ställbar

2. Porslinsset COSMIC, 12 delar*

i 7 l ä g en

Artikelnr. 51 014 | € 37,90

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

4

5

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

5. Campingstol Kerry Phantom*

4 styck
per set

antracit, Artikelnr. 651/019 | € 89,90

6. Fotstöd Kerry Phantom*
3

antracit, Artikelnr. 601/143 | € 33,90
* tillgänglig från januari 2018

6
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Vi h ar även usb ilar samt h usva gnar
integrerad e h

shop.knaus.com

Bli en del av KNAUS Community
och följ det som skrivs:
facebook.knaus.com

Uppgifterna om leveranser, mått och vikter samt utseende motsvarar vår kännedom vid tidpunkten för tryckning (07/2017). Ändringar
i utrustning, tekniska data, seriernas omfattning och priserna förbehålles. Efter ingånget avtal förbehålles rätten till tekniska ändringar
inom ramen för konstruktion såvida de utgör tekniska framsteg samt gynnar kunden. Obetydliga färg- och konstruktionsavvikelser
förbehålles också – även efter ingånget avtal – såvida dessa inte kan undvikas vad gäller material samt gynnar kunden. Observera att
bilderna i katalogen delvis visar alternativa designvarianter eller tillvalsutrustning som kan fås mot extra kostnad. Färgavvikelser kan
förekomma av trycktekniska skäl. Därför är det viktigt att ni informerar er noggrant om seriens aktuella utförande hos en auktoriserad
återförsäljare för märket innan ni köper ett fordon. Dekorationen på bilderna i katalogen ingår inte i leveransomfånget. Observera också
informationen i den aktuella prislistan, i synnerhet om vikter, lastmöjligheter och toleranser. Omtryckning, vare sig helt eller delvis, är
tillåtet endast med föregående skriftligt tillstånd från Knaus Tabbert GmbH. Med reservation för tryckfel och misstag.

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

Art.nr. R08115933-SE

Er återförsäljare för KNAUS
ser fram emot ert besök!

