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ONTDEK ONZE 

ACTIEMODELLEN

CAMPERS &
CAMPER VANS



550 MF 650 MEG

Highlights
  2-3 slaapplaatsen
  2 Indelingen
  FoldXpand achterwand

VAN TI (op Fiat)

Bespaar
tot wel

€ 17.652,*–

Standaard motorisering: 
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System  
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final  
(103 kW/140 pk)

Motorisering tegen meerprijs verkrijgbaar: 
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System  
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final  
(132 kW/180 pk) € 3.945,–

Extra inbegrepen optionele uitrusting: 
(standaarduitrusting actiemodel) 

 Voorbumper voertuig kleur gelakt
 16″ banden 
 Lichtmetalen velgen voor standaard banden   
 In hoogte verstelbare passagiersstoel
 Stuur en versnellingspook met leder bekleed
 Stuur met bediening voor radio
  Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de bestuur 
ders-/passagiersstoel in KNAUS woonwereld design
 Verduistering voor- en zijramen cabine
 Brandstoftank 90 liter
 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar
 Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers
  Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en campingsoft-
ware, zonder CD/DVD speler, incl. DAB+ / FM antenne.  
Incl. 3 jaar kaartupdates
 Achteruitrijcamera incl. bekabeling
 Head-up display
 Hordeur
  Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, 
helder met verlichting (voor)
  Openslaand dakraam in de cabinekap met insectenhor en  
verduistering, voorin
 Bedverbreding aan voeteinde bij F-bed indelingen (550 MF)
 Beduitbreiding naar groot ligvlak (650 MEG)
 COZY HOME Pakket PEACH
 TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel
 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd
 Waterfiltersysteem “bluuwater”
 USB stopcontact achterin (1 stuk)
  Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor  
van het werkblad
 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk)
  Compleet antennesysteem Oyster 80 premium twin  
incl. 27″ LED-TV
 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte
 TV-houder
 Luifel 305 x 250 cm, wit (550 MF)
 Luifel 405 x 250 cm, wit (650 MEG)
 Garagedeur 80 x 110 cm, links (650 MEG)
 MediKit voucher**
 silwyREADY
 Bestickering actiemodel “VANSATION”
 KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom
 Speciale stof: WINTER WHITE “VANSATION”
 Voertuigsleutel met afstandbediening

VAN TI VANSATION (OP FIAT)

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 95.542,–

Prijs actiemodel € 80.303,–

Besparing* € 15.239,–

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 100.085,–

Prijs actiemodel € 82.433,–

Besparing* € 17.652,–
MEER INFO ONLINE
knaus.com/vanti-vansation

Prijzen incl. 21 % BTW en BP

STADSVRIENDELIJKE
RUIMTE WONDER
Als actiemodel VANSATION biedt de VAN TI talrijke 
uitrustingsdetails tegen een voordelige prijs. Dankzij 
de innovatieve KNAUS FoldXpand-achterwand biedt 
hij bovendien de grootste leefruimte in zijn klasse met 
unieke comfortdetails. 

650 MEG. De bekleding met gestikt VANSATION logo en  
COZY-HOME-pakket voegen visuele accenten toe aan uw VAN TI.

650 MEG. 2-pits kookplaat en 
een grote koelkast - perfecte 
omstandigheden om te koken.

550 MF. Dankzij de bedverbreding biedt het Frans bed u nog meer ruimte 
aan het voetgedeelte.

550 MF. De badkamer in de lengte 
maakt indruk met de afzonderlijke 
douche en de grote wastafel.

mono zitbank

Comfortabele

in de lengte

Ruime keuken

in de lengte

Ruime badkamer

Frans bed

Comfortabel



640 MEG

VAN TI (op MAN TGE)

Highlights
  2-3 slaapplaatsen
  1 Indeling
  FoldXpand achterwand

VAN TI VANSATION (OP MAN TGE)

Standaard motorisering: 
MAN TGE 3.500 kg; 2,0 | Euro 6d Final; SCR; voorwielaandrijving; 
automatische versnellingsbak met 8 versnellingen (130 kW/177 pk)

Extra inbegrepen optionele uitrusting:
 Chassis in metallic-lak: INDIUM GRIJS
 Voorbumper grijs met gelakte zijdelen in voertuig kleur
 Airconditioning Climatic, handbediend
 Multifunctioneel stuurwiel (3 spaaks)
 Chroompakket interieur
  Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de 
bestuurders-/passagiersstoel in KNAUS woonwereld design
 Cabinestoelen draaibaar
  Cabineverduisteringssysteem EXCLUSIV incl. zijruitblindering 
REMIfront IV-systeem en voorruitblindering van geplooid 
Solarflex-textiel met zijdelingse magneetsluitingen
 Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
 Vermoeidheidsherkenning
 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar
 Navigatiesysteem “MAN Media VAN business navigation”
 Digitale radio-ontvangst (DAB+)
 Achteruitrijcamera incl. bekabeling
 Lichtmetalen velgen 17″ met banden (origineel MAN)
 Gladde plaat zijwanden, CAMPOVOLO GRIJS
 Bestickering actiemodel “VANSATION”
 KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom
  Bekledingsstof keuze - Speciale stof: WINTER WHITE 
“VANSATION”
 Luifel 355 x 250 cm, antraciet
 Hordeur
 Garagedeur 80 x 110 cm, links
  Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, 
helder met verlichting (voor)
  Openslaand dakraam in de cabinekap met insectenhor en 
verduistering, voorin
 Beduitbreiding naar groot ligvlak
 COZY HOME Pakket PEACH
 TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel
 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd
 Waterfiltersysteem “blueewater”
 USB stopcontact achterin (1 stuk)
  Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor 
van het werkblad
 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk)
  Compleet antennesysteem Oyster 80 premium twin  
incl. 27″ LED-TV
 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte
 TV-houder
 MediKit voucher**
 silwyREADY

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 124.543,–

Prijs actiemodel € 100.582,–

Besparing* € 23.961,–
MEER INFO ONLINE
knaus.com/vanti-vansation

Bespaar
tot wel

€ 23.961,*–

Prijzen incl. 21 % BTW en BP

UITSTEKENDE
RIJDYNAMIEK
Dankzij de innovatieve FoldXpand achterwand &  
MAN TGE chassis, biedt de VAN TI dezelfde binnenruimte 
met kortere buitenafmetingen. Bij het actiemodel 
VANSATION krijgt u bovendien talrijke highlights voor 
een aantrekkelijke prijs.

640 MEG. De zitgroep biedt veel bewegingsvrijheid met een één-zuil 
heftafel en exclusief VANSATION stiksel.

640 MEG. Snel tussendoortje of 
uitgebreid diner - het is allemaal 
mogelijk.

640 MEG. In de eenpersoonsbedden slaapt u niet alleen comfortabel, 
maar heeft u ook voldoende opbergvakken.

640 MEG. De comfort badkamer 
overtuigt met doordachte functies, 
zoals de zwenkbare wand.

met zijzitje

L-zitbank

keuken in de lengte

Ruime

comfort badkamer

Doordachte

eenpersoonsbedden

Ruime



650 MEG 700 LF

VAN TI PLUS PLATINUM SELECTION

VAN TI PLUS

Highlights
  2-4 slaapplaatsen
  2 Indelingen
  Vierwielaandrijving optioneel verkrijgbaar

Standaard motorisering: 
VW Crafter 35 3.500 kg; 2,0 l TDI; Euro 6d-Final; SCR;  
automatische versnellingsbak met 8 versnellingen (130 kW/177 pk)

Optionele uitrusting: 
(tegen meerprijs verkrijgbaar)

 Toegestane maximum massa van 3.500 kg naar 3.850 kg € 357,–
 Toegestane maximum massa van 3.500 kg naar 4.000 kg € 357,–
 Vierwielaandrijving (4MOTION) € 4.362,– 

Extra inbegrepen optionele uitrusting: 
(standaarduitrusting actiemodel)

 Chassis in metallic-lak: INDIUM GRIJS
 Voorbumper grijs met gelakte zijdelen in voertuig kleur
  17" lichtmetalen velgen “Lismore” met standaard banden,  
zilver (origineel VW)
 Airconditioning Climatic, handbediend
 Multifunctioneel stuurwiel (3 spaaks)
  Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de 
bestuurders-/passagiersstoel in KNAUS woonwereld design
 Cabinestoelen draaibaar
  Cabineverduisteringssysteem EXCLUSIV incl. zijruitblindering 
REMIfront IV-systeem en voorruitblindering van geplooid 
Solarflex-textiel met zijdelingse magneetsluitingen
 Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
 Vermoeidheidsherkenning
 Gladde plaat zijwanden, CAMPOVOLO GRIJS
 Bestickering actiemodel “PLATINUM SELECTION”
 Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROCK “PLATINUM SELECTION”
 Luifel 355 x 250 cm, antraciet (650 MEG)
 Luifel 405 x 250 cm, antraciet (700 LF)
 Opbergruimteklep 70 x 24 cm, links (700 LF)
 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar
  Navigatie systeem “Discover Media” inclusief “streaming  
& internet” met 4 speakers
 Digitale radio-ontvangst (DAB+)
 Achteruitrijcamera incl. bekabeling
 Opbouwdeur KNAUS PREMIUM 
 Hordeur
 Garagedeur 80 x 110 cm, links
  Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, 
helder met verlichting (voor)
  Openslaand dakraam in de cabinekap met insectenhor en 
verduistering, voorin
 Openslaand raam 70 x 40 cm, (achter links)
 Beduitbreiding naar groot ligvlak (650 MEG)
 Bedverbreding aan voeteinde bij F-bed indelingen (700 LF)
 TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel
 Waterfiltersysteem “bluuwater”
 USB stopcontact achterin (1 stuk)
 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk)
  Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor 
van het werkblad
 TV-houder
 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte
 MediKit voucher**
 silwyREADY

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 119.506,–

Prijs actiemodel € 101.897,–

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 121.603,–

Prijs actiemodel € 104.457,–

Besparing* € 17.609,– Besparing* € 17.146,–
MEER INFO ONLINE
knaus.com/vanti-plus-platinum-selection

Prijzen incl. 21 % BTW en BP

Bespaar
tot wel

€ 17.609,*–

OPVALLENDE
UITRUSTING PLUS
De dynamische allrounder met dat beetje extra. 
De VAN TI PLUS op een VW CRAFTER met unieke 
manoeuvreerbaarheid, het hoogste niveau van comfort 
en een opvallende PLUS in rijdynamiek

650 MEG. Open zichtlijnen en een licht en vriendelijk 
interieur zorgen voor een aangename sfeer. 

650 MEG. Het extra scharnierend raam en de bedverlenging maken van 
het slaapgedeelte een echt eiland om te ontspannen.

mono zitbank

Comfortabele

eenpersoonsbedden

Ruime

650 MEG. Voor de sterrenkoks 
van morgen biedt de keuken alles 
om creatief te zijn.

650 MEG. De goed verlichte spiegel 
en de vele opbergmogelijkheden 
overtuigen in de comfort badkamer.

keuken in de lengte

Ruime

comfort badkamer

Doordachte



650 MEG 650 MF 700 MEG

SKY TI PLATINUM SELECTION

SKY TI

Highlights
  2-6 slaapplaatsen
  3 Indelingen
  FoldXpand achterwand

Standaard motorisering: 
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(103 kW/140 pk)

Motorisering tegen meerprijs verkrijgbaar: 
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System  
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 pk) € 3.945,–
 
FIAT Ducato 4.000 kg; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System  
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 pk) € 6.537,–

Extra inbegrepen optionele uitrusting: 
(standaarduitrusting actiemodel)

 Inleg onderbumper piano black (zwart glanzend)
 Schijnwerpers met zwart kader
  Grill, zwart glanzend, met glanzend zwarte balk incl. verchroomde 
sierelementen
 Voorbumper voertuig kleur gelakt
 16″ banden 
 Lichtmetalen velgen voor standaard banden   
 In hoogte verstelbare passagiersstoel
 Stuur en versnellingspook met leder bekleed
 Stuur met bediening voor radio
 Dashboard met techno design (alu)
  Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de bestuur-
ders-/passagiersstoel in KNAUS woonwereld design

 Verduistering voor- en zijramen cabine
 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar
 Breedtelichten cabinekap in LED licht techniek
  Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en campingsoft-
ware, zonder CD/DVD speler, incl. DAB+ / FM antenne. Incl. 3 jaar 
kaartupdates
 Achteruitrijcamera incl. bekabeling
 Head-up display
 Opbouwdeur KNAUS PREMIUM
 Hordeur
 Garagedeur 80 x 110 cm, links (650 MEG, 700 MEG)
  Openslaand dakraam in de cabinekap met insectenhor en  
verduistering, voorin
  Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, 
helder met verlichting (voor)
 Stoffen opbergtassen in slaapgedeelte
  L-zitgroep incl. telescopische zuilheftafel (tafelblad is daarme  
in alle richtingen verschuifbaar)
 Beduitbreiding naar groot ligvlak (650 MEG, 700 MEG)
 Bedverbreding aan voeteinde bij F-bed indelingen (650 MF)
  Hoeslaken set, aangepast aan matrasvorm - voor 2 slaapplaatsen 
(voor vaste bedden)
 COZY HOME Pakket PEACH
 Bestickering actiemodel “PLATINUM SELECTION”
 KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom
 Bekledingsstof keuze - Speciale stof: COLUMBO
 TRUMA MonoControl CS incl. gasfilter
 TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel
 Waterfiltersysteem “bluuwater”
 USB stopcontact achterin (1 stuk)
 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk)
  Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken  
in decor van het werkblad
  Compleet antennesysteem Oyster 80 premium twin  
incl. 27″ LED-TV (650 MEG, 700 MEG)
 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte
 TV-houder
 Luifel 405 x 250 cm, wit
 MediKit voucher**
 silwyREADY

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 114.002,–

Prijs actiemodel € 94.476,–

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 108.748,–

Prijs actiemodel € 90.846,–

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 119.865,–

Prijs actiemodel € 98.389,–

Besparing* € 19.526,– Besparing* € 17.902,– Besparing* € 21.476,–
MEER INFO ONLINE
knaus.com/skyti-platinum-selection

Prijzen incl. 21 % BTW en BP

Bespaar
tot wel

€ 21.476,*–

STANDAARD MET 
HEMELSE EXTRA’S
Modernste technologie ontmoet perfecte apparatuur. 
De innovatieve FoldXpand achterwand & intelligente 
meubelgeometrie creëren nog meer leefruimte.

650 MF. In de ruime zithoek geniet u van veel beenruimte dankzij  
de één koloms heftafel.

650 MF. De bedverbreding biedt u meer ruimte in het voetengedeelte  
& dankzij de hoeslakenset kunt u de bedden perfect opmaken.

L-zitbank

Comfortabele

Frans bed

Comfortabel

650 MF. Intelligent geïntegreerd 
en veel opbergruimte voor alle 
keukenspullen.

700 MEG. In de ruime badkamer 
geniet u van maximale 
bewegingsvrijheid.

Hoekkeuken

Ruime

Ruime badkamer

Exclusieve



640 MEG

VAN WAVE VANSATION

VAN WAVE

Highlights
  4-5 slaapplaatsen
  1 Indeling
  Standaard met hefbed

Standaard motorisering: 
MAN TGE 3.500 kg; 2,0 | Euro 6d Final; SCR; voorwielaandrijving; 
automatische versnellingsbak met 8 versnellingen (130 kW/177 pk)

Extra inbegrepen optionele uitrusting:
 Chassis in metallic-lak: INDIUM GRIJS
 Voorbumper grijs met gelakte zijdelen in voertuig kleur
 Airconditioning Climatic, handbediend
 Multifunctioneel stuurwiel (3 spaaks)
 Lichtmetalen velgen 17" met banden (origineel MAN)
 Chroompakket interieur
  Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de 
bestuurders-/passagiersstoel in KNAUS woonwereld design
 Cabinestoelen draaibaar
  Cabineverduisteringssysteem EXCLUSIV incl. zijruitblindering 
REMIfront IV-systeem en voorruitblindering van geplooid 
Solarflex-textiel met zijdelingse magneetsluitingen
 Gladde plaat zijwanden, CAMPOVOLO GRIJS
 Bestickering actiemodel “VANSATION”
 KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom
 Speciale stof: WINTER WHITE “VANSATION”
 Luifel 405 x 250 cm, antraciet
 Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
 Vermoeidheidsherkenning
 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar
 Navigatiesysteem “MAN Media VAN business navigation”
 Digitale radio-ontvangst (DAB+)
 Achteruitrijcamera incl. bekabeling
 Hordeur
 Garagedeur 80 x 110 cm, links
  Openslaand dakraam in de cabinekap met insectenhor en 
verduistering, voorin
 Beduitbreiding naar groot ligvlak
 COZY HOME Pakket PEACH
 TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel
 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd
 Waterfiltersysteem “bluuwater”
 USB stopcontact achterin (1 stuk)
  Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor 
van het werkblad
 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk)
  Compleet antennesysteem Oyster 80 premium twin  
incl. 27″ LED-TV
 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte
 TV-houder
 MediKit voucher**
 silwyREADY

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 126.431,–

Prijs actiemodel € 102.610,–

Besparing* € 23.819,–
MEER INFO ONLINE
knaus.com/vanwave-vansation

Bespaar
tot wel

€ 23.821,*–

Dagindeling Nachtindeling

Prijzen incl. 21 % BTW en BP

DE ALLESKUNNER 
VOOR VIER PERSONEN
De alleskunner met een heleboel extra’s en met een 
exclusief ontwerp voor een vansationeel prijsvoordeel! 
Naast 4 slaapplaatsen heeft de VAN WAVE talrijke 
assistentsystemen en maximaal rijcomfort.

640 MEG. De TV is zo geplaatst dat u vanuit de zitgroep of vanuit het 
hefbed kunt genieten van een duidelijk zicht.

640 MEG. Dankzij de aanzienlijke stahoogte en de brede, verwijderbare 
ladder, is de toegang tot het hefbed bijzonder comfortabel.

met zijzitje

L-zitbank

hanteerbaar hefbed

Soepel

640 MEG. Dankzij de ruime 
keuken in de lengte is er genoeg 
ruimte om te koken en te 
genieten.

640 MEG. Maximale opbergruimte. 
Alles netjes en veilig opgeborgen.

keuken in de lengte

Ruime

comfort badkamer

Doordachte



SKY WAVE 60 YEARS

650 MF 650 MEG 700 MEG

SKY WAVE

Highlights
  5-6 slaapplaatsen
  3 Indelingen
  Pro.Tec Frame

Standaard motorisering (650 MF, 650 MEG):  
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System  
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final  
(103 kW/140 pk)
(700 MEG): FIAT Ducato 4.000 kg; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-
System incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro VI HD  
(103 kW/140 pk)
Motorisering tegen meerprijs verkrijgbaar (650 MF, 650 MEG): 
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System  
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final  
(132 kW/180 pk) € 3.945,–
FIAT Ducato 4.000 kg; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System  
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final  
(132 kW/180 pk) € 6.537,–
(700 MEG): FIAT Ducato 4.000 kg; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-
System incl. slimme dynamo ; voorwielaandrijving; Euro VI HD  
(132 kW/180 pk) € 4.321,–

Extra inbegrepen optionele uitrusting: 
(standaarduitrusting actiemodel)

 Inleg onderbumper piano black (zwart glanzend)
 Schijnwerpers met zwart kader
  Grill, zwart glanzend, met glanzend zwarte balk incl. verchroomde 
sierelementen
 Voorbumper voertuig kleur gelakt
 16″ banden 
 Lichtmetalen velgen voor standaard banden   
 In hoogte verstelbare passagiersstoel
 Stuur en versnellingspook met leder bekleed
 Stuur met bediening voor radio
 Dashboard met techno design (alu)
  Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de 
bestuurders-/passagiersstoel in KNAUS woonwereld design
 Verduistering voor- en zijramen cabine
 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar
 Breedtelichten cabinekap in LED licht techniek
  Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en 
campingsoftware, zonder CD/DVD speler, incl. DAB+/FM antenne. 
Incl. 3 jaar kaartupdates
 Achteruitrijcamera incl. bekabeling
 Garagedeur 80 x 110 cm, links (650 MEG, 700 MEG)
  Compleet antennesysteem Oyster 80 premium twin  
incl. 27″ LED-TV (650 MEG, 700 MEG)
 Head-up display
  Opbouwdeur KNAUS PREMIUM
  Openslaand dakraam in de cabinekap met insectenhor en 
verduistering, voorin
  L-zitgroep incl. telescopische zuilheftafel (tafelblad is daarme in 
alle richtingen verschuifbaar)
 Bedverbreding aan voeteinde bij F-bed indelingen (650 MF)
 Beduitbreiding naar groot ligvlak (650 MEG, 700 MEG)
 Stoffen opbergtassen in slaapgedeelte
  Hoeslaken set, aangepast aan matrasvorm - voor 2 slaapplaatsen 
(voor vaste bedden)
 TRUMA MonoControl CS incl. gasfilter
 TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel
 Waterfiltersysteem “bluuwater”
 USB stopcontact achterin (1 stuk)
 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk)
  Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor 
van het werkblad
 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte
 TV-houder
 Luifel 405 x 250 cm, wit
 MediKit voucher**
 silwyREADY 
 Chassis in speciale lak: CAMPOVOLO GRIJS
 Bestickering actiemodel “60 YEARS”
 KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom
 Bekledingsstof keuze: speciale stof “60 YEARS” COOL GREY
 COZY HOME Pakket “60 YEARS” 
 Voetmatten set in de cabine in “60 YEARS” design

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 112.486,–

Prijs actiemodel € 92.073,–

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 117.840,–

Prijs actiemodel € 96.413,–

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 126.195,–

Prijs actiemodel € 102.988,–

Besparing* € 20.413,– Besparing* € 21.427,– Besparing* € 23.207,–

Prijzen incl. 21 % BTW en BP

MEER INFO ONLINE
knaus.com/60years-sondermodelle

Bespaar
tot wel

€ 23.207 ,*–

AANTREKKELIJKE
BLIKVANGER
De SKY WAVE 60 YEARS trekt ieders aandacht met zijn 
bijzondere en edele grijstinten. Het moderne interieur 
en het standaard hefbed maakt van hem de perfecte 
halfintegraal. Bovendien overtuigt het actiemodel door 
een aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding.

650 MEG. De L-vormige zitgroep met zuilheftafel biedt maximale 
beenruimte en eersteklas zitcomfort.

650 MEG. Het hefbed kan in een paar handelingen worden neergelaten 
en zorgt voor een ontspannen nachtrust.

met zijzitje

L-zitbank

hanteerbaar hefbed

Soepel

650 MEG. De perfecte plek 
om te genieten van culinaire 
hoogstandjes.

650 MEG. Badkamer en 
doucheruimte in één dankzij de 
zwenkbare wand. 

keuken in de lengte

Ruime

comfort badkamer

Doordachte



540 ROAD 600 STREET 630 FREEWAY

BOXSTAR 60 YEARS

BOXSTAR

Highlights
  3-5 slaapplaatsen
  3 Indelingen
  Veel verschillende bedvarianten

Standaard motorisering: 
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System  
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final  
(103 kW/140 pk)

Motorisering tegen meerprijs verkrijgbaar (600 STREET): FIAT 
Ducato 3.500 kg; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System incl. 
slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving;  
Euro 6d-Final (132 kW/180 pk) € 3.854,–
(600 STREET, 630 FREEWAY): FIAT Ducato 3.500 kg MAXI; 2,2 l 
140 Multijet met Start-Stop-System incl. slimme dynamo (220 A); 
voorwielaandrijving; Euro 6d-Final (103 kW/140 pk) € 551,–
FIAT Ducato 3.500 kg MAXI; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving;  
Euro 6d-Final (132 kW/180 pk) €4.404,–
(630 FREEWAY): FIAT Ducato 4.000 kg MAXI; 2,2 l 180 Multijet met 
Start-Stop-System incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving;  
Euro 6d-Final (132 kW/180 pk) €5.917,–

Extra inbegrepen optionele uitrusting: 
(standaarduitrusting actiemodel)

 Chassis in speciale lak: CAMPOVOLO GRIJS
 Inleg onderbumper piano black (zwart glanzend)
 Schijnwerpers met zwart kader
  Grill, zwart glanzend, met glanzend zwarte balk incl. verchroomde 
sierelementen
 Voorbumper voertuig kleur gelakt
 16″ banden 
 Lichtmetalen velgen voor standaard banden   
 In hoogte verstelbare passagiersstoel
 Stuur en versnellingspook met leder bekleed
 Stuur met bediening voor radio
 Dashboard met techno design (alu)
 Verduistering voor- en zijramen cabine
 Mistschijnwerpers met bochtverlichting
 Brandstoftank 90 liter
 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar
 Leeslampen in cabine
 Bestickering actiemodel “60 YEARS”
 Bekledingsstof keuze: speciale stof “60 YEARS”
 COZY HOME Pakket “60 YEARS”
 Voetmatten set in de cabine in “60 YEARS” design
 Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers in woongedeelte
  Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en 
campingsoftware, zonder CD/DVD speler, incl. DAB+ / FM antenne. 
Incl. 3 jaar kaartupdates
 Achteruitrijcamera incl. bekabeling
 Head-up display
  Multifunctionele tas in KNAUS design als uitbreiding op de 
voorzijde van het keukenblok
 Electrisch bedienbare opstap, 70 cm breed
 KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom
 Regengoot boven de schuifdeur met LED verlichting
 TRUMA MonoControl CS incl. gasfilter
 TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel
 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd
 Waterfiltersysteem “bluuwater”
 Lichtbesturingssysteem
  Ambiënteverlichting: Nachtverlichting; RGB verlichting achterin 
- aan plafond en bij de optie ruimtebad, in daklijst; bij de optie 
klassiek bad LED-lichtband op de zijwand
 230 V SCHUKO stopcontact extra achterin (1 stuk)
 230 V SCHUKO stopcontact extra plafondkast, voorin, links (1 stuk)
 12 V power stopcontact (1 stuks)
 Kabelvoorbereiding voor zonnepaneel- en satellietinstallatie
 Leeslamp met zwanenhals en USB-aansluiting
 Luifel 325 x 250 cm, antraciet (540 ROAD)
 MediKit voucher**
 silwyREADY

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 85.532,–

Prijs actiemodel € 79.133,–

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 90.115,–

Prijs actiemodel € 84.066,–

Voertuig incl. uitrusting als actiemodel € 93.471,–

Prijs actiemodel € 87.726,–

Besparing* € 6.399,– Besparing* € 6.049,– Besparing* € 5.745,–

Bespaar
tot wel

€ 6.399,*–

Prijzen incl. 21 % BTW en BP

MEER INFO ONLINE
knaus.com/60years-sondermodelle

Verfraai uw 
voertuig met een 
COZY HOME 
pakket.

VAKANTIEVREUGDE
IN 60 YEARS LOOK
Als jubileummodel overtreft onze comfortabele BOXSTAR 
zichzelf en biedt, naast aantrekkelijke kenmerken een 
onverslaanbare prijs-kwaliteitsverhouding.

600 STREET. De leeslampen met zwanenhals zorgen ervoor dat u altijd 
een goed zicht heeft. Bovendien is een USB-aansluiting ingebouwd.

630 FREEWAY. In de eenpersoonsbedden is er genoeg ruimte om 
samen te zijn, terwijl de bovenkasten veel opbergruimte bieden.

mono zitbank

Comfortabele

eenpersoonsbedden

Ruime

540 ROAD. Praktische details en 
veel ruimte om te koken.

540 ROAD. Doordacht tot in elk 
detail typisch Camper Van.

compacte keuken

Plaatsbesparende

compacte badkamer

Multifunctionele
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Ontdek nog veel meer caravans, campers en Camper Vans in onze actuele catalogussen. Onze caravan actiemodellen zijn te vinden in de aparte 
actiemodellen brochure. In geval van een camper / Camper Van wordt over zowel auto, motor als auto-gerelateerde accessoires BPM belasting 
geheven. BPM bedragen zijn gebaseerd op de catalogusprijzenvan, MAN, Peugeot en FIAT Proffesional (Stellantis) (prijslijst juni 2022). Indien 
MAN, Peugeot of FIAT tussentijds (voor aflevering) prijzen verhoogt, dan is uw leverancier wettelijk verplicht u het ontstane meer bedrag aan 
BPM door te berekenen. Ongeacht datum van contract of offerte. Dit geldt voor ieder BPM bedrag. De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op 
basis van de kennisstand per 07/2022. De prijslijst is vanaf 08/2022 en voor modeljaar 2023 geldig. Eerdere prijslijsten, brochure-informatie en 
technische gegevens verliezen hun geldigheid met betrekking tot de aangeboden voertuigen. Vergissingen en drukfouten zijn voorbehouden. 
De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand van augustus 2022. Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven 
technische aanpassingen in het kader van de bouw/constructie mogelijk, voorzover deze de technische vooruitgang dienen en voordeel voor de 
klant hebben. Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook na afsluiten van de koopovereenkomst voorbehouden indien dit niet 
vermeden kan worden De voor een voertuig vermelde „technische gegevens / uitvoeringsdetails“ gepubliceerde opgaves hebben betrekking 
op de Europese type goedkeuringen van het basistype van het betreffendemodel. In het kader van landvarianten en actiemodellen kunnen 
deze waardes eventueel afwijken. Informeert u zich persoonlijk over zulke afwijkingen bij uw KNAUS dealer. Laadmogelijkheden en toleranties, 
evenals de informatie over de standaarduitrusting en de optionele uitrusting van de actiemodellen (inclusief gewichtsspecificaties). Deze 
speciale uitrusting verhoogt de massa van het standaarduitvoering. Vraag uw KNAUS dealer om meer informatie hierover. Verdere opties zoals 
de uitrusting van de standaardmodellen vindt u in de KNAUS Camper & Camper Vans prijslijst 2023. Nadruk, inclussief uittreksels, is alleen 
toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Knaus Tabbert AG.

Consumentenprijzen zijn in EURO incl. 21 % BTW en BPM, incl.transportkosten, kenteken (&leges), kentekenplaat,verwijderingsbijdrage  
en recyclingsbijdrage.

*  t.o.v. losse opties
**  Een voucher voor het inwisselen van de medikit is bij het voertuig gevoegd. De medikit bevatgeneesmiddelen die alleen bij apotheken 

verkrijgbaar zijn. De voucher kan dus alleen ingewisseld worden bij de verantwoordelijke MediKit postorderapotheek op  
www.medikit.shop. Op www.medikit.shop kunt u ook verdere informatie over uw MediKit.
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Knaus Tabbert AG . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

Ontdek nog veel meer caravans, campers en Camper Vans in onze Ontdek nog veel meer caravans, campers en Camper Vans in onze 
actuele catalogussen. U vindt onze caravan actiemodellen in een actuele catalogussen. U vindt onze caravan actiemodellen in een 
afzondelijke brochure.afzondelijke brochure.

Alle voertuigen online
knaus.com


