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CAMPERS &
CAMPER VANS



Hartelijk welkom in de wereld van KNAUS! Op weg naar 
nieuwe plaatsen, maar altijd thuis. Een ontdekkingstocht voor 
twee of een gezinsvakantie op uw favoriete strand - wij hebben 
uw vrijetijdsvoertuig voor elke behoefte met het gevoel overal 
thuis te zijn. Zodat u elke dag vrijheid kunt ervaren die beweegt.  

OVERAL THUIS 
DE MOOISTE MANIER 
OM TE REIZEN

Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De 
ligplaatsen hebben niet allemaal dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw KNAUS dealer te raadplegen over de afmetingen 
van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u 
gepland heeft.

Alle gegevens bevatten gedeeltelijk speciale uitrustingen, die tegen meerprijs leverbaar zijn.

48 VAN TI
56 VAN TI PLUS
64 L!VE TI 
72 SKY TI

18 VAN I
26 L!VE I
34 SUN I

112 BOXSTAR
122 BOXLIFE
132 BOXDRIVE

INTEGRAAL  
CAMPERS

HALFINTEGRAAL  
CAMPERS

CAMPER 
VANS

HALFINTEGRALEN 
MET HEFBED

80 VAN WAVE 
88 L!VE WAVE
96 SKY WAVE

Verklaring van de voertuiginformatie
Door de mono zitbank (M), de eenpersoonsbedden (E) 
en de garage (G) heet het voertuig bv. SKY TI 700 MEG.

Zitgroep 
D Dinette 
L L-zitgroep 
M Mono zitbank

Bed
E Eenpersoonsbedden 
F Frans bed
Q Dwarsbed 
X Queensbett

Varianten 
G Garage
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WAT ONS VERBINDT & 
ONS SAMEN NAAR HET 
DOEL BRENGT

Met tomeloze passie zorgen wij bij KNAUS sinds 1960 voor 
onvergetelijke vakanties. Omdat we niet alleen aan uw 
eisen willen voldoen, we willen ze ook overtreffen. Daarom 
ontwikkelen wij voortdurend innovatieve technologieën voor 
een unieke vakantie-ervaring. De precisie van gepassioneerde 
medewerkers en de rijkdom aan ervaring van meer dan 60 jaar 
caravaning, zijn terug te vinden in al onze voertuigen. 

WIJ ZIJN MEER DAN 
50 X BEKROOND
KNAUS staat voor kwaliteit. Dat weten niet alleen 
wij: talrijke onderscheidingen bevestigen dat wat wij 
dagelijks doen. Deze onderscheidingen stimuleren 
ons om steeds weer opnieuw topprestaties te 
leveren. En dat willen wij natuurlijk ook graag delen 
met u als onze klant. Een verzamelde kroniek van 
onze onderscheidingen vindt u onder: 

MEER INFO ONLINE
knaus.com/auszeichnungen

INNOVATIE 
OP ALLE NIVEAUS 
Bij KNAUS staan de wielen nooit stil. Wij willen u steeds opnieuw inspireren - met 
revolutionaire technologieën, omvangrijke nieuwe en verdere ontwikkelingen 
op het gebied van licht bouwen en flexibele of duurzame oplossingen. Alle 
bevindingen stellen ons in staat onze producten voortdurend te optimaliseren en 
hun potentieel ten volle te benutten. Zo realiseren we onze visie om een revolutie 
teweeg te brengen in de recreatieve voertuigindustrie. Met al onze innovaties zijn 
wij gedreven om u de beste vakantie-ervaring te bieden.

MEER INFO ONLINE
knaustabbert.de/innovation

*Wij verlenen voor vrijetijdsvoertuigen van het merk KNAUS  in het kader van onze garantievoorwaarden, die gelden bij de voertuigoverdracht, 
naast uw wettelijke garantie, een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw. 

SERVICE 
OP ONS KUNT U VERTROUWEN
U kunt vertrouwen op onze producten & erkende dealers. Onderdeel van de 
standaarduitrusting van elk KNAUS voertuig is de veiligheid van goed aan te 
komen. Daarom geven wij op al onze producten een waterdichtheidsgarantie 
van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw* en gebruiken wij uitsluitend 
hoogwaardige elementen die u vele jaren plezier geven. Onze competente 
dealers staan met hun servicewerkplaatsen en op maat gesneden services 
altijd voor u klaar. Bovendien kunt u bij alle deelnemende MAN TRUCK&BUS-
steunpunten terecht voor alle services, reparaties, onderhoud en verzorging 
van uw campers of Camper Vans - ongeacht met welk chassis u rijdt.

MEER INFO ONLINE
haendler.knaus.com

MODERNSTE 
PRODUCTIE
Op onze ontwikkelingslocatie in Jandelsbrunn, Neder-Beieren, 
ontwerpt ons team nieuwe voertuigen, test het innovatieve 
technologieën en creëert het steeds weer revolutionaire nieuwe 
producten, die we beslist als een bron van inspiratie voor de 
caravaningindustrie beschouwen. Zodra een prototype aan onze 
hoge eisen voldoet, begint de serieproductie. Hiervoor beschikken 
we over twee extra ultramoderne productievestigingen in 
Mottgers, Hessen en Nagyoroszi in Hongarije. Geavanceerde 
productielijnen stellen ons in staat flexibel in te spelen op nieuwe 
types productieprocessen.

MET PASSIE 
AAN HET WERK
Bij ons vormt de mens het centrum. Daarom investeren we 
voortdurend in onze medewerkers en in onze fabrieken. Onze 
productielijnen zijn zo ontworpen dat ze kunnen worden aangepast 
aan de individuele behoeften van de medewerkers. Vertrouwen, 
respect en een sterke teamgeest kenmerken ons team. Als 
topwerkgever in de kampeerbranche verwelkomen we graag nieuwe 
“vakantiegangers” en bieden we opleidingen aan in verschillende 
beroepen.  

MEER INFO ONLINE
knaustabbert.de/karriere
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Wij bouwen meubels die een goed binnenklimaat creëren. 
De eisen aan het meubilair in onze campers en Camper Vans 
zijn enorm hoog. Daarom vertrouwen wij op hoogwaardige 
materialen, robuuste ontwerpen en technologieën die een leven 
lang inspireren.

Stabiele en precieze pasvorm. Met de 
geavanceerde deuveltechnologie bereiken 
wij een zeer hoge pasnauwkeurigheid en 
een aanzienlijk stabielere meubelbouw. 
Daarnaast gebruiken wij massieve 
aluminiumprofielen die de meubelen niet 
alleen stabieler maken, maar ook merkbaar 
lichter zijn (Modelafhankelijk).

EEN HOGE 
MATERIAALKWALITEIT 
is de basis voor maximale duurzaamheid. 
Daarom installeren wij massieve gietijzeren 
roosters, krasbestendige roestvrij stalen 
wasbakken, bijzonder slijtvaste HPL-
oppervlakken en nog veel meer.

OVERZICHT 
& HIGHLIGHTS

PERFECT 
MATERIALEN

Hoogwaardige integrale meubelbouw. 
Luchtcirculatie is één van de belangrijkste 
voorwaarden voor een aangenaam en gezond 
binnenklimaat (Modelafhankelijk).

Dakkasten. Ze worden heel stabiel geconstrueerd 
en met afstand tot de wanden gemonteerd. 
Het gevolg: de lucht kan ongehinderd achter 
de kasten circuleren. Dit voorkomt vorming van 
condensatiewater in de kasten en uw kleding en 
spullen blijven altijd aangenaam droog en fris.

Keukenblok. Alle meubels zijn zo geventileerd 
dat de verwarming optimaal kan werken. De open 
ventilatie-uitsparingen zorgen voor een perfecte 
circulatie van de verwarmingslucht en dus voor een 
behaaglijke warmte in het voertuig.

Soft-close. De plafondkasten met soft-close 
functie sluiten zacht en vergrendelen vanzelf. 
Dankzij de ruime, volledig uittrekbare lades en het 
soft-close mechanisme kunt u alles gemakkelijk 
opbergen. En natuurlijk sluiten ze geruisloos (Geldt 
voor alle bouwmodellen).

Ontspannen & comfortabel. Om uitgerust te 
kunnen beginnen aan een dag vol belevenissen, 
is de vormgeving van het slaapgedeelte onze 
hoogste prioriteit.

De 5-zone EvoPore matrassen verwennen u niet 
alleen met uitstekend slaapcomfort, ze overtuigen 
ook met hun buitengewone duurzaamheid. (Geldt 
voor alle bouwmodellen). Voor nog exclusiever 
slaapcomfort zorgt de optionele WaterGel-topper.

Hoeslaken. Met onze op 
maat gemaakte, optioneel 

verkrijgbare hoeslakens wordt 
het ligcomfort.

Optimale lattenbodem. Wij plaatsen 
standaard hoogwaardige lattenbodems, 
waarbij de afstand tussen de afzonderlijke 
latten tegelijkertijd optimale stabiliteit en 
uitstekende ventilatie biedt.

MEER DAN ALLEEN EEN  
OMGEVINGSLICHT
Overal waar sfeervol licht de vakantie 
mooier maakt, kiezen wij voor onze prachtig 
geïntegreerde, dimbare sfeerverlichting 
(Optioneel). Het uitgewerkte lichtconcept 
met het unieke KNAUS-logo zorgt voor een 
exclusief totaalbeeld (Modelafhankelijk).

SMART TV.  U kunt nu uw favoriete series en films 
blijven streamen, zelfs wanneer u op vakantie bent. 

Met de nieuwe optionele SMART-TV's incl. HD tuner 
in het woon- en slaapgedeelte, heeft u een breed 

scala aan mogelijkheden tot uw beschikking.
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Decoratief

Duurzame bekleding

Gordijnen U  
BEPAALD
Door het selecteren van betreffende opties 
stelt uw persoonlijke touch aan het interieur 
van het voertuig. Dit geldt voor bekleding 
en kussens, gordijnen en binnenhuisarchi-
tectuur. 

Reisapotheek MediKit. Brandend maagzuur, 
hoofdpijn, allergieën: Dingen die niemand echt 

kan gebruiken – vooral niet als u op reis bent. 
Om goed voorbereid te zijn op een vervelend 

scenario ontvangt u bij elk KNAUS voertuig een 
MediKit-voucher *, die u gemakkelijk online 

kunt verzilveren wanneer u de praktische 
reisapotheek bij onze verzendpartner * bestelt. 

Verfraai uw voertuig met 
een COZY HOME pakket 

(Optioneel).

Tot 50% minder gewicht bij duidelijk 
meer bruikbare capaciteit. De 
optioneel verkrijgbare  lithium-ion 
accu's zijn perfect voor iedereen die 
die zelfvoorzienend wil zijn.

ONZE OPBOUWDEUREN  
VOOR CAMPERS 
Alle KNAUS opbouwdeuren zijn voorzien van een 
weerbestendig en dubbele afdichting. Ze zijn bovendien 
voorzien van een automotive sluitmechanisme en zijn 
(modelafhankelijk) ook in een extra brede uitvoering 
verkrijgbaar (campers).

* Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat geneesmiddelen die alleen bij een apotheek kunnen worden gekocht. De voucher kan dus alleen worden ingewisseld 
bij de verantwoordelijke MediKit-postorderapotheek op www.medikit.shop. U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop.

AANGENAAM  
ZITCOMFORT
is geen optie, maar behoort tot de standaarduitrusting. Het maakt 
niet uit voor welke bekleding en stoffen u kiest, op één ding kunt u 
altijd vertrouwen: op het desbetreffende model geoptimaliseerd 
zitcomfort behoort bij iedere camper of Camper Van van KNAUS 
tot de basisuitrusting. Afhankelijk van het model maken wij daarom 
ergonomische zitkussens die uw rug optimaal steun bieden.

De standaard bekledingsstoffen overtuigen allemaal met slijtvast 
weefsel en een aantrekkelijk design, dat bij het betreffende 
meubeldecor past.

De ACTIVE LINE bekledingsstoffen zijn uiterst 
onderhoudsvriendelijk Vloeistoffen dringen niet meer onmiddellijk 
door en de allermeeste vlekken kunt u met een vochtige doek 
verwijderen. 

Aansluiten, vullen, afvoeren: onze ServiceBox heeft het allemaal. 
Hier een elektrische aansluiting, daar een afvoerkraan en de 
verswatertank weer ergens anders – zo ziet de indeling van de 
technische voorzieningen er bij vele campers uit, maar niet bij ons. 
Elke KNAUS camper is uitgerust met de handige ServiceBox, die 
alle belangrijke functies en aansluitingen op één centraal punt 
combineert. Voor maximaal bedieningscomfort.

PRAKTISCHE  
SERVICEBOX

ALL WEATHER BANDEN 
HET HELE JAAR DOOR TE 
GEBRUIKEN
Onze 17" lichmetalen velgen in exclusieve 
KNAUS design dragen bij tot een stijlvolle 
en dynamische indruk (optioneel 
verkrijgbaar). Ze zijn zoutwater bestendig 
en dus ook optimaal geschikt voor gebruik 
in de winter.

HYGIËNISCH VEILIG WATER 
OP ELKE BESTEMMING
Het bluuwater-waterfilter verwijdert kiemen, bacteriën 
en kleine deeltjes bijna volledig (99,999 %) uit het 
leidingsysteem van alle Knaus Tabbert-voertuigen 
(standaard).  Het vervangbare filterpatroon met zeer efficiënt 
ultrafiltratiemembraan wordt verticaal of horizontaal tussen 
het waterreservoir en het leidingsysteem gemonteerd. Hij 
heeft een filtercapaciteit van maximaal 8.000 liter – en dankzij 
een Timestrip-indicator in het voertu ig kan de resterende 
gebruikstijd op elk moment worden gecontroleerd. De 
bluuwaterpatroon moet uiterlijk na zes maanden worden 
vervangen, afhankelijk van het gebruik. Dankzij het klik-en-
klaar snelkoppelingssysteem kan hij gemakkelijk en druipvrij 
worden vervangen.

OVERZICHT 
& HIGHLIGHTS

STANDAARD

G
EZON D  Z I TCO MFO

R
T
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Maximale veiligheid
Moderne binnenbaan sleutels glijden heel 
makkelijk in het slot en komen dankzij het 
gladde oppervlak niet vast te zitten in de 
broekzak (camper).

Voor een maximale bescherming tegen 
hagel installeren we een high strength 

GFK-dak met bijna drie keer zoveel 
glasvezel als standaard GFK (campers).

*Wij verlenen voor vrijetijdsvoertuigen van het merk KNAUS in het kader van onze garantievoorwaarden, die gelden bij de 
voertuigoverdracht, naast uw wettelijke garantie, een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw.

CATEYE evolution achterlichten. Meer rijveiligheid en 
unieke KNAUS-nachtsignatuur dankzij driedimensionale 
lichtgeometrie, dynamische led-knipperlichten en 
geïntegreerde storingscontrole (campers).

Wij gebruiken uitsluitend hoogwaardige folies van 
gerenommeerde leveranciers zoals 3M, Avery en Oracal 

(geldt voor alle modellen).

STABIEL
PRO.TEC FRAME 

Het Pro.Tec Frame is een bijzonder massieve 
aluminiumprofielstrip, die zijwand, voorwand, 

achterwand en het dak met elkaar verbindt. Het 
verbetert de stabiliteit van de opbouw en daardoor 

ook de duurzaamheid van het gehele voertuig. 
Bijzondere highlight: in het Pro.Tec frame is een 
kamer voor de afdichtingsmassa geïntegreerd. 

Dit kan dus niet meer naar buiten komen, 
waardoor een mooie look ontstaat (camper/

modelafhankelijk).

ELEGANT  
& VEILIG
AANKOMEN
Een veilige keuze: om ervoor te zorgen dat u honderd procent op uw 
voertuig kunt vertrouwen, installeren wij hoogwaardige materialen in elke 
camper en Camper Van. Samen met geavanceerde technologie resulteert 
dit in goed doordachte details voor een absoluut ontspannen 

OVERZICHT 
& HIGHLIGHTS

Velocate GPS-tracker**. Meer veiligheid voor uw 
KNAUS. Het GPS-plaatsbepalingssysteem werkt 
met intuïtieve app-bediening en stille alarmmodus. 
In geval van diefstal kan Velocate 2.0 helpen 
bij het terugvinden van uw KNAUS-voertuig. 
Het autonome positiesignaal werkt maximaal 3 
maanden zonder dat de accu opgeladen hoeft te  
worden. De GPS-tracker kan bovendien worden 
uitgebreid met Bluetooth-sensoren. Dit betekent 
dat u het vulniveau en de temperatuur op elk 
moment via de app kunt controleren.

Maximale woonruimte bij compacte buitenafmetingen: twee thema’s die ons 
voortdurend bezighouden bij het ontwerp van onze voertuigen, en maar die op 
het eerste gezicht niet altijd samengaan. Maar we hebben een manier gevonden: 
met het revolutionaire ontwerp van de FoldXpand-achterwand vormt de 
achterbumper één geheel met de achterwand, waardoor een volledig nieuwe, 
automotive achterzijde in de kampeerbranche is ontstaan. Afhankelijk van de 
indeling wordt de binnenruimte maximaal gebruikt met behoud van dezelfde 
buitenafmetingen of om  het voertuig compacter te maken zonder ook maar één 
centimeter binnenruimte te verliezen (modelafhankelijk).

SMART CI 
ALLE TECHNIEK
IN UW HANDEN

Vervolmaakte technologie. Met KNAUS 
smart CI is de centrale besturing van 
de technische eenheden bijzonder 
eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Ons 
bedieningspaneel met 4,3-inch capacitief 
aanraakscherm is de handigste en 
gemakkelijkste manier om alle functies van 
het voertuig centraal te bedienen. Net als 
een smartphone kan het intuïtief worden 
bediend door het scherm aan te raken. Zo 
kunt u in één oogopslag de temperatuur in 
het voertuig of het vulniveau 

HEADUP DISPLAY
Het geïntegreerde head-up display zorgt 
voor meer veiligheid. Alle relevante 
gegevens, zoals instructies van het Pioneer-
navigatiesysteem, worden rechtstreeks in 
uw gezichtsveld geprojecteerd (optioneel).

NAVIGATIE
speciaal voor campers en Camper Vans 
in 44 landen: promobil-standplaatsradar, 
smartphonebediening met spraakbesturing; 
contrastrijk 9" multi-touch display. 
Compatibel met Apple CarPlay, Android 
Auto en WebLink. Geïntegreerde DAB+ 
ontvanger, met 3 jaar kaartenupdate.

INNOVATIEVE 
FOLDXPAND
ACHTERWAND

**Bovendien is de hardware voorbereid op uitbreidingen via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact).
Meer informatie vindt u op www.velocate.com of www.knaus.com

*
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VAN I SUN I L!VE I L!VE I

WELKOM BIJ DE  
INTEGRAAL CAMPERS

De absolute blikvanger onder de campers!
Het basisvoertuig is volledig geïntegreerd in door ons ontworpen opbouw. 
Dit zorgt voor een individuele en elegante uitstraling. Naast het design 
scoren de volintegraal campers met praktische details, zoals een hefbed 
voorin - zonder de noodzaak van een alkoof en heel veel ruimte. Dit is 
speciaal bedoeld voor kampeerders die meer belang hechten aan luxe en 
wooncomfort dan dan aan dynamiek.

3-asser 2-asser
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CABINE
Uniek design voor een opvallende 
verschijning: de cabine van de volintegraal 
modellen maken indruk met hun 
vooruitstrevende look. Stijlvolle highlight: 
de sideplates onder het raam van beide 
canbinedeuren met chroomapplicatie en 
standaard met model benaming (optioneel 
verkrijgbaar).

led-koplampen

Volledige

TVT+ opbouw 

Duurzame

voorramen 

Panorama 

Verlaagd chassis

ALKO Tandem

Optimale lichtopbrengst en zichtbaarheid, laag 
energieverbruik en enorme duurzaamheid: De 
koplampen met dimlicht, grootlicht en dagrijlicht in 
volledige led-technologie overtuigen over de hele lijn, 
ook wat betreft het ontwerp.

De speciale constructietechniek van aluminiumplaat en 
hoogwaardige XPS-isolatie maakt de SUN I buitengewoon 
duurzaam. Daarnaast wordt de warmte optimaal verdeeld 
in het interieur en biedt de aluminium binnenwand u de 
beste bescherming, zelfs bij hevig onweer.

Onze grote panoramische voorruiten bieden 
maximale kijkhoeken naar boven, beneden en opzij. 
Dit betekent meer actieve veiligheid voor u dankzij 
een optimaal overzicht (geldt voor alle modellen). 

Het lage zwaartepunt en het bijzonder 
vormvaste chassis zorgen voor uitstekende rij- 
en comforteigenschappen alsmede maximale 
rijveiligheid.

OVERZICHT
& HIGHLIGHTS

UITSTEKENDE
GFK-ONDERVLOER
Om de ondervloer optimaal tegen weersinvloeden, steenslag 
e.d. te beschermen, gebruiken wij een dikke, bestendige GFK-
laag. (modelafhankelijk).

HIGH-STRENGTH  
GFK-DAK
GFK is net zomaar GFK. Afhankelijk van het glasgehalte varieert het 
weerstandsvermogen. Voor maximale bescherming tegen hagel 
hebben wij daarom gekozen voor de high strength variant met een 
haast driemaal zo hoog percentage glasvezel als bij standaard GFK 
(Geldt voor alle modellen).

ISOLERENDE 
BEGLAZING
In de SUN I installeren we standaard 
isolerende ramen met verbeterde 
geluids- en warmte-isolatie in de 
zijramen en deur van de cabine.

COMFORTABELE 
INSTAP
Met de optionele elektrische opstap stapt 
u comfortabel in uw volledig geïntegreerde 
voertuig. De unieke cabinedeuren bieden 
tal van functies, zoals een tickethouder en 
een muntenvak.

MEER INFO ONLINE
knaus.com/integraal-opbouw

PERFECT VANAF  
DE GROND   
OPGEBOUWD
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Reizen zonder zorgen, veilig aankomen, 
ontspannen genieten. Een uitstekende camper 
is de symbiose van ontelbare praktische en 
hoogwaardige details. Bij het uitrusten van onze 
campers hechten wij veel waarde aan grote 
veiligheid en maximaal comfort. 

PRAKTISCHE 
GASFLESSENKAST  
IN DE LENGTE 
Voor een bijzonder gemakkelijke toegang 
en een nog snellere verwisseling van 
de gasflessen, installeren wij een 
gasflessenkast in de lengte. Deze is geschikt 
voor twee gasflessen van 11 kg, die naast 
elkaar staan (Geldt voor alle modellen). 

INERIEUR
VARIANTEN
Voel je thuis op de weg. Onze 
binnenhuisinrichting heeft precies dit doel. 
Afhankelijk van uw eisen en voorkeuren, 
kunt u kiezen uit veel verschillende opties 
voor bed, badkamer en keuken. Ontdek hier 
de mogelijke varianten. 

Camera bij afvalwater afvoer & elektrisch 
aftapventiel. De SUN I 3-assers kunnen 
optioneel worden uitgerust met een 
camera bij de afvalwater afvoer om de 
positionering van het voertuig over de afvoer 
te vereenvoudigen. De standaard elektrische 
afvoerklep kan gemakkelijk vanuit de cabine 
worden bediend (modelafhankelijk/ optioneel 
verkrijgbaar).

Luxe AGUTI stoelen. Zodat u ook na vele honderden 
kilometers met een goed humeur en ontspannen 
uitstapt, monteren wij, modelafhankelijk, voor u in 
onze integraal modellen, optioneel, de uitstekende 
AGUTI stoelen. Deze bieden u tal van veiligheids- en 
comfortdetails (geldt voor alle modellen).

Comfortabel design van de bestuurderscabine
Om ook als passagier in de cabine alles bij de hand 
te hebben wat men eventueel tijdens het rijden 
nodig heeft, bevindt zich naast de passagiersstoel 
een ruim opbergvak 2 met doordachte schappen. 
Smartphone, zakdoekjes, zonnebril — alles binnen 
handbereik en veilig opgeborgen. (geldt voor alle 
modellen).

DODE HOEK 
WAARSCHUWER 

Onze dode hoek waarschuwer helpt u bij het volgen van zij- 
en achterverkeer. Het systeem geeft u niet alleen tijdens het 
rijden, maar ook tijdens het manoeuvreren het nodige zicht 

rondom. Pure veiligheid! (Modelafhankelijk / Optioneel)

PRAKTISCHE  
DUBBELE BODEM
Onze dubbele bodem zorgt dankzij de dubbele isolatie ook bij de 
laagste buitentemperaturen voor behaaglijke warmte. Hier worden 
water- en verwarmingsleidingen zodanig gelegd dat ze beschermd 
zijn tegen vorst en beschadigingen. Naast de voordelen wat betreft 
isolatie heeft de dubbele bodem ook een praktisch nut. Bijvoorbeeld een 
doorlaadmogelijkheid voor voorwerpen die veel ruimte innemen, zoals 
ski‘s of kampeermeubels, en talrijke opbergvakken voor kleinere spullen. 
Bijzonder highlight: de opbergruimte onder de zitbank is gemakkelijk van 
binnen en buiten toegankelijk. (Modelafhankelijk)

MAKKELIJK & VEILIG  
AFGESLOTEN 
Meervoudig vergrendeld en desondanks met slechts één hand te 
bedienen. Wij gaan voor maximaal comfort in de vorm van met één hand 
te bedienen kleppen. Bovendien zorgt de dubbele afdichting ervoor dat 
heftige slagregen en windgeruis geen storende invloed hebben op uw 
vakantie-ervaring. Om te voorkomen dat u elke klep afzonderlijk moet 
openen en af moet sluiten, monteren wij een comfortabele centrale 
vergrendeling voor de garagedeuren en servicekleppen. Zo wordt met 
slechts één druk op de knop alles beveiligd. Voor nog meer veiligheid zorgt 
de optionele alarminstallatie.

MEER INFO ONLINE
knaus.com/integriert-varianten

OVERZICHT
& HIGHLIGHTS
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VAN I
DE COMPACTE

4 GordelzitplaatsenToegestane  
maximum massa 3,5 t 4-5 slaapplaatsen 2 Indelingen

MEER INFO ONLINE
knaus.com/vani
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276 cm

220 cm

VAN I

599-696 cm

Highlights
  Ultracompact - slechts 2,2 m breed

  Standaard hefbed

  Volledige ledkoplampen

INDELINGEN
& FEITEN

550 MF  

  4 Gordelzitplaatsen
  4 slaapplaatsen
  Frans bed, hefbed

650 MEG  

  4 Gordelzitplaatsen
  4-5 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden, hefbed

COMPACTE VOLINTEGRAAL VOOR 
GROOTS VAKANTIEPLEZIER

Een riante woonruimte in combinatie met de meest compacte 
buitenafmetingen die mogelijk zijn, zodat u zelfs smalle straten 
zonder problemen de baas bent: de VAN I maakt dit mogelijk. 
Als de meest compacte van onze volintegralen, biedt hij een riant 
ruimtegevoel met een totale lengte van 5,99 m tot 6,96 m.

CONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/nl
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VAN I

VAN I 550 MF. De 550 MF overtuigt met open 
visuele assen. De tafel van de mono-zitgroep 
heeft een uitzwenkbaar tafelblad.

VAN I 550 MF. In de 550 MF bevindt zich naast de 
kledinghaken en de kledingkast op vloerniveau 
ook nog een kledingstang tussen de opbouwdeur 
en het bedgedeelte.

VAN I 650 MEG. De keuken in de 
lengte met uittrekbaar werkblad, 
veel opbergruimte en een praktisch 
kruidenrek, doet het hart sneller slaan. 

VAN I 650 MEG. De 
volledig uittrekbare 

laden maken het 
opslaan van proviand 
bijzonder eenvoudig. 
Ook tot in de kleinste 

hoeken. Soft-close voor 
geruisloos sluiten.

VAN I 550 MF. Met koelkast (AES), ruime 
volledig uittrekbare lades en uitklapbare 

werkbladverlenging is de keuken volledig 
uitgerust met de meest compacte 

voertuigafmetingen. 

Van het ruime gevoel tot de moderne maar gezellige 
sfeer: stijl is het sleutelwoord. Ondanks zijn compacte 
ontwerp overtuigt de VAN I met doordachte 
indelingsoplossingen, vele voorzieningen en 
highlights qua design. 

WELKOM IN  
DE OASE VAN WELZIJN

LOUNGEVARIANTEN
Mono zitbank  550 MF
L-zitbank met zijzitje  650 MEG

KEUKENVARIANTEN
Compacte keuken  550 MF
Keuken in de lengte  650 MEG

VAN I 650 MEG. De optionele 
L-zitgroep is een heerlijke 
plek om te ontspannen, en de 
lendensteun zorgt standaard 
voor zitcomfort.

compacte keuken

Plaatsbesparende

keuken in de lengte

Ruime

met zijzitje

L-zitbank

MEER INFO ONLINE
knaus.com/vani
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VAN I

Slapen zoals onder een open hemel - de grote 
ramen in het slaapgedeelte maken het mogelijk. 
In de VAN I vergezellen de sterren u op uw reis 
naar dromenland en ’s morgens is er de zon op 
weg naar de badkamer.

EEN GEVOEL 
VAN VRIJHEID

BEDVARIANTEN
4 Slaapplaatsen  550 MF
4-5 Slaapplaatsen 650 MEG

BADKAMERVARIANTEN
Badkamer in de lengte  550 MF
Comfort badkamer  650 MEG

VAN I 650 MEG. De comfortabele 
éénpersoonsbedden achterin 

kunnen optioneel worden uitgebreid 
tot één groot ligoppervlak in slechts 

een paar eenvoudige handelingen.

VAN I 650 MEG. De comfort 
badkamer biedt ruimte 

voor een bijzonder grote 
wandkast door het optimale 

gebruik van de ruimte. Een 
echte highlight, want alle 

badkamerbenodigdheden 
kunnen hier handig worden 

opgeborgen en overzichtelijk 
worden gesorteerd.

VAN I 550 MF. De wasruimte is uitgerust met 
een banktoilet, opbergruimte en praktische 
voorbereiding van de douche. De afzonderlijke 
wastafel biedt extra opbergruimte en is 
perfect geïntegreerd in de ruimte. 

VAN I 550 MF. In het slaapgedeelte vindt u 
ook de perfecte plek om uw smartphone 
op te laden: de praktische USB-aansluiting 
(optioneel).

VAN I 550 MF. Optimaal te benutten 
kledingkast. Dankzij de grote kastdeur 
bijzonder eenvoudig toegankelijk 
en uitgerust met praktische 
aflegmogelijkheden alsmede kledingstang.

VAN I 550 MF. Het Frans bed, gezellig 
achterin het voertuig geplaatst, nodigt 
uit tot knusse ontspanning. De praktische 
scheidingswand zorgt voor extra privacy.

logeerbed

Flexibel

hefbed

Soepel hanteerbaar

VAN I 650 MEG. In de comfort badkamer 
zorgt een slimme draaiwand ervoor dat u in 
een handomdraai over een bijzonder ruime 
douchecabine beschikt. Via een slimme 
magneetsluiting sluit de douchedeur 
waterdicht met slechts één handgreep.

frans bed

Comfortabel

met zwenkbare wand

Doordachte comfort badkamer

badkamer in de lengte

Ruime

eenpersoonsbedden

Ruime

MEER INFO ONLINE
knaus.com/vani
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L!VE I
DE OPVALLENDE

MEER INFO ONLINE
knaus.com/livei 4-5 Gordelzitplaatsen 4-6 slaapplaatsen 3 IndelingenToegestane  

maximum massa 5 t
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L!VE I

279 cm

232 cm

697-859 cm

700 MEG

  4-5 Gordelzitplaatsen
  4-5 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden, hefbed

650 MEG

  4 Gordelzitplaatsen
  4-5 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden, hefbed

SENSATIONEEL COMFORT 
IN OPVALLENDE OPTIEK 

Voor iedereen die comfort minstens zo belangrijk vindt als 
sensationeel design: De L!VE I zet een nieuwe standaard met zijn 
vooruitstrevende boegafwerking en opvallend design aan de 
binnen- en buitenkant. Hij is stijlvol en toonaangevend, maar 
overtuigt ook met een unieke prijs-kwaliteitverhouding.

Highlights
  Standaard oplaadbooster

  Volledige ledkoplampen en achterlichten

  Standaard hefbed

INDELINGEN
& FEITEN

900 LEG 3-asser

  4-5 Gordelzitplaatsen
  4-6 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden, hefbed

ONLINE CONFIGURATOR
configurator.knaus.com/nl
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L!VE I

L!VE I 900 LEG. In het ruime woongedeelte voelt iedereen zich 
echt comfortabel en prettig. Dankzij talrijke ramen en sfeervolle 
ambianceverlichting genieten ze optimaal van het interieur.

LOUNGEVARIANTEN
Mono zitbank met zijzitje  650 MEG, 700 MEG
L-zitbank met zijzitje  900 LEG

KEUKENVARIANTEN
Keuken in de lengte  650 MEG
Hoekkeuken  700 MEG, 900 LEG

met zijzitje

Mono zitbank

hoekkeuken

Ruime

ALLES IS GERICHT OP 
GOED VOELEN

Of het nu gaat om maximale bewegingsvrijheid, 
modern interieurdesign of warme voeten dankzij 
de optionele vloerverwarming - in de L!VE I staat 
stijlvol welzijn centraal.

L!VE I 700 MEG. Doordachte 
opbergruimte. In de keukenhoek wordt 
elke centimeter optimaal benut voor 
maximale opbergruimte.

L!VE I 900 LEG. Dankzij het meerdelige 
gietijzeren rooster staan potten en pannen 

hier bijzonder stabiel en veilig. In het 3-assige 
voertuig behoort de grote koelkast met 

dubbele stopsluiting tot de standaard. U kunt 
uw ontbijtbroodjes elke dag vers bakken in de 

optionele heteluchtoven. 

L!VE I 650 MEG. Dankzij inklapbaar werkbladverlengstuk hebt 
u een extra werkblad. De ruime schuifladen kunnen bijzonder 
ver worden geopend voor een gemakkelijke toegang dankzij de 
volledige uittrekfunctie.

L!VE I 900 LEG. Het unieke 
bestuurdersportier biedt met talrijke 
uitrustingsfuncties zoals tickethouder en 
muntenvak extra veel comfort. 

L!VE I 900 LEG. De optionele 27" SMART-
TV is uitgerust met een HD-tuner en 
kan tijdens het rijden of als deze niet 
wordt gebruikt gewoon achter de zitbank 
worden neergelaten.

L!VE I 900 LEG. In de ruime kast naast de 
opbouwdeur is genoeg plaats voor jassen, 
schoenen en alles wat u buiten nodig hebt 
maar niet binnen wilt zien. 

keuken in de lengte

Ruime

met zijzitje

L-zitbank

MEER INFO ONLINE
knaus.com/livei
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L!VE I

Uw eigen badkamer overal mee naartoe kunnen nemen 
is een echte luxe. En al helemaal als deze zo optimaal is 
uitgerust als hier. In het slaapgedeelte zorgen de sfeervolle 
verlichting en de moderne inrichting voor maximale 
ontspanning en een goed gevoel.

RONDOM
ONTSPANNEN

BEDVARIANTEN
4-5 slaapplaatsen 650 MEG, 700 MEG
4-6 slaapplaatsen 900 LEG

BADKAMERVARIANTEN
Comfort badkamer  650 MEG
Vaste badkamer  700 MEG
Ruime badkamer  900 LEG

logeerbed

Flexibel

comfort badkamer

Doordachte

L!VE I 650 MEG. Met lattenbodem en hoogwaardige EvoPore HRC-matras biedt 
het hefbed de beste voorwaarden voor een ontspannen nacht. Omdat hij boven 
de bestuurderszetels kan zakken, blijft de zitgroep steeds bruikbaar.

L!VE I 900 LEG. Onder de 
eenpersoonsbedden bevinden zich twee 
ruime kledingkasten met kledingstang. 
En in de 900 LEG krijgt u er zelfs nóg een 
hoge kledingkast bovenop.

L!VE I 700 MEG. Voor meer privacy is er een 
gordijn tussen het bed en het woongedeelte 
voorzien, dat gemakkelijk kan worden 
dichtgedaan dankzij een geleiderail.

L!VE I 700 MEG. De hoogwaardige 
douchecabine van acrylglas biedt enorm 
veel bewegingsvrijheid. Dankzij talrijke 
schappen hebt u hier voldoende ruimte voor 
alle cosmetica-artikelen.

L!VE I 900 LEG. De 
deur naar de was- en 

toiletruimte dient ook 
als scheidingswand 

naar de woonruimte. 
Een aparte, ruime 

douchecabine biedt 
maximaal comfort.

L!VE I 900 LEG. Maximale gezelligheid. 
Dankzij de precies passende bekleding 
en de rollattenbodem gebeurt het 
ombouwen naar eenpersoonsbedden in 
een handomdraai. De opbergbare ladder 
maakt de instap gemakkelijker. 

L!VE I 900 LEG. De volledige breedte wordt perfect 
benut in de ruime badkamer van de L!VE I. Zo ontstaat 
een ruime badkamer met alle gebruikelijke voordelen.

eenpersoonsbedden

Ruime

hefbed

Soepel hanteerbaar

ruime badkamer

Exclusieve

vaste badkamer

Ruime

MEER INFO ONLINE
knaus.com/livei
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SUN I
DE EXCLUSIEVE

MEER INFO ONLINE
knaus.com/suni 4-5 GordelzitplaatsenToegestane 

maximum massa 5 t 4 slaapplaatsen 3 Indelingen
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SUN I

294 cm

234 cm

765-882 cm

EXCLUSIEVE LUXE 
IN PURE VORM

Elegant, luxueus en dankzij de praktische dubbele bodem 
perfect geschikt voor gebruik in de winter: De SUN I maakt 
indruk door de perfecte symbiose van functionaliteit en design, 
met zijn hoogwaardige uitrusting, edel ontwerp en het hoogste 
niveau van comfort. Of het nu gaat om een zomervakantie of 
een winteruitstap – met de SUN I komt u overal en veilig aan.

Highlights
  Luxueus interieurdesign met uniek verlichtingsconcept

  Verwarmde dubbele vloer en tank in jacht look

  Hoogwaardige aluminium-XPS-aluminiumstructuur

INDELINGEN
& FEITEN

900 LEG 3-asser

  4-5 Gordelzitplaatsen
  4 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden, hefbed

700 LEG

  4 Gordelzitplaatsen
  4 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden, hefbed

900 LX 3-asser

  4-5 Gordelzitplaatsen
  4 slaapplaatsen
  Queensbed, hefbed

ONLINE CONFIGURATOR
configurator.knaus.com/nl
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SUN I

LOUNGEVARIANTE
L-zitbank met zijzitje 700 LEG, 900 LEG, 900 LX 

KEUKENVARIANTE
Hoekkeuken  700 LEG, 900 LEG, 900 LX

SUN I 900 LEG. Dankzij de dubbele 
stopsluiting kan de deur in beide 

richtingen worden geopend voor extra 
bedienigscomfort. De koelkast is ook 

voorzien van een vriesvak.

SUN I 900 LEG. Met de optionele heteluchtoven bakt 
u het stokbrood net als thuis, en het in het werkblad 
geïntegreerde opberg vak biedt extra opbergruimte. 

Het elegante totaalbeeld met het warme houtdecor, de 
talrijke details en het doordachte verlichtingsconcept, 
inspireren vanaf de eerste seconde. 

EEN ECHTE 
LUXEDROOM

met zijzitje

L-zitbank

hoekkeuken

Ruime

SUN I 700 LEG. Het interieur van de SUN I 700 straalt door 
zijn tijdloze elegantie. Geniet van pure luxe en het KNAUS 
verlichtingsconcept voor maximaal wooncomfort.

SUN I 900 LEG. 39 inch SMART-TV met TV-
lift. De gigantische, optioneel verkrijgbare 
TV kan met een druk op de knop elektrisch 
achter de zitbank worden uitgeschoven. 

SUN I 900 LEG. Comfort plus voor de 
passagier: De zijkast met cupholder biedt 
plaats voor alles wat u nodig heeft tijdens 
het rijden

SUN I 900 LEG. Voor extra comfort zijn 
de zitbank en de zijzitplaats voorzien 
van een geoptimaliseerd volume en een 
ergonomisch gebogen lendensteun op de 
kussens van de rugleuning.

SUN I 900 LEG. De combinatie van hoogwaardige 
uitrusting, doordachte opbergruimte en elegant 
meubeldesign is een echte belevenis. 

MEER INFO ONLINE
knaus.com/suni
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SUN I

Of het nu in het exclusief ingerichte 
slaapgedeelte is of in de luxueuze badkamer - 
in de SUN I voelt u echte exclusiviteit.

EXCLUSIEF SLAPEN  
& GENIETEN VAN PURE 
ONTSPANNING

BEDVARIANTEN
4 slaapplaatsen 700 LEG, 900 LEG, 900 LX

BADKAMERVARIANTEN
Ruime badkamer  700 LEG
Luxe badkamer LEG 900 LEG
Luxe badkamer LX  900 LX

hefbed

Soepel hanteerbaar

SUN I 900 LX. Het exclusieve Queensize bed is als slapen op wolken dankzij de 
hoogwaardige EvoPore-matrassen. Er is ruimte voor de vakantiegarderobe in 
de zijkasten en uw volledige reisbibliotheek past in de opbergvakken.

eenpersoonsbedden

Ruime

luxe badkamer LEG

Edele

SUN I 900 LX. Zodat u niet alleen alles goed kunt 
opbergen, maar ook alles zo goed mogelijk kunt 
organiseren, zijn er in het badkamergedeelte tal van 
compartimenten. voorzien. De wandkasten boven 
het toilet en onder de radiator, een ruime spiegelkast 
en compartimenten in de onderkast van de wastafel, 
bieden u het absolute maximum aan ruimte.

SUN I 900 LEG. Om ervoor 
te zorgen dat geen van uw 
lievelingsstukken thuis hoeft 
te blijven, vindt u niet alleen 
hier, maar ook in de ruime 
lades onder het bed voldoende 
opbergruimte.

Queensbed

Exclusief

luxe badkamer LX

Stijlvolle

SUN I 900 LX. Het uitgebreide lichtconcept loopt 
door de volledige woonruimte en zorgt ook in het 
slaapgedeelte voor een gezellige sfeer.

MEER INFO ONLINE
knaus.com/suni

SUN I 900 LX. De luxe badkamer in de SUN I laat niets te wensen over. 
De vloer in jacht look, een grote vrijstaande wastafel en de douche in 
echt glas, maken van de badkamer een heerlijke plek van welzijn.
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VAN TI VAN TI PLUS L!VE WAVE SKY WAVE

VAN WAVE

SKY TI L!VE TI

WELKOM BIJ DE  
HALFINTEGRAAL CAMPERS

De meest populaire voertuigen voor 100% reisplezier. 
Onze halfintegraal campers inspireren met hun riante binnenruimte en 
zijn toch compact en wendbaar. Familievakanties met kinderen of lekker 
met ze’n tweetjes, de halfintegraal modellen bieden met hun ruime 
indelingsmogelijkheden de juiste oplossing voor elke vakantiewens.

NEW

NEW

met hefbed

met hefbedmet hefbed
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HOOGWAARDIGE  
FOLIES 
Tijdloos design is waardeloos, als het voertuig er al 
na enkele jaren oud uitziet. Daarom gebruiken wij 
uitsluitend hoogwaardige folies van gerenommeerde 
leveranciers zoals 3M, Avery en Oracal.

FOLDXPAND  
ACHTERWAND
Automotive desin, verzonken achterbumper 
& maximale leefruimte. Wat het 
ontwerp van de FoldXpand  achterwand 
zo uniek maakt leest u  op pagina 11 
(modelafhankelijk)

Wij installeren, modelafhankelijk, een speciaal uitschuifbaar gasflessensysteem of een gaskast in de lengte 
voor twee gasflessen van 11 kg. De gasflessenkast in de lengte biedt plaats voor beide gasflessen naast 
elkaar, zodat de flessen bijzonder gemakkelijk kunnen worden vervangen. In combinatie met de eenvoudig 
vervangbare gasfilterinzet worden de complete gasinstallatie en alle op gas werkende apparaten effectief 
beschermd.

gasvoorziening

Optimale

toegankelijke elektra

Gemakkelijk

hordeur ter bescherming tegen insecten

Praktische

Prima georganiseerd! Dankzij de centrale plaatsing van het 
volledige voertuigelektriciteitssysteem in de garage achterin, 
zoals hier bij de VAN TI, zijn alle belangrijke elementen 
gemakkelijk toegankelijk en overzichtelijk gerangschikt. Dit 
spaart tijd bij het onderhoud (modelafhankelijk).

De optioneel verkrijgbare hordeur is perfect 
geïntegreerd en houdt muggen en vliegen veilig 
buiten.

AIRCONDITIONING- 
SYSTEEM
Bij tropische temperaturen zorgen onze optionele 
airconditioningsystemen in het dak voor een 
aangename verkoeling van de binnenruimte. In 
de cabine kunt u kiezen tussen een handmatige 
of automatische airconditioningsysteem,altijd 
inclusief pollenfilter.

DUURZAME  
TVT OPBOUW
Functionele sandwich-constructies van aluminium en 
isolatiematerialen (XPS of EPS) met versterkingen van 
polyurethaankunststof en volledig verlijmde opbouwstructuur 
zorgen ervoor dat de totale voertuigconstructie nog stabieler, 
corrosiebestendiger en duurzamer is.

MEER INFO ONLINE
knaus.com/halfintegraal-opbouw

OVERZICHT 
& HIGHLIGHTS

PERFECT VANAF  
DE GROND   
OPGEBOUWD
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80

80

INTERIEUR 
VARIANTEN 
Voel je thuis op de weg. Onze 
binnenhuisinrichting heeft precies dit doel. 
Afhankelijk van uw eisen en voorkeuren, 
kunt u kiezen uit veel verschillende opties 
voor bed, badkamer en keuken. Ontdek hier 
de mogelijke varianten naast elkaar. 

Een sterke fundering vormt de basis voor elk huis. Hetzelfde 
geldt voor onze voertuigen. Daarom bouwen wij op robuuste 
en krachtige chassis'. Daarbij houden we steeds voor ogen wat 
belangrijk is in de individuele modellen.

INTELLIGENTE  
ASSISTENTSYSTEMEN
De lijst van moderne rijhulpsystemen is lang. 
Vele daarvan zijn al standaarduitrusting 
op onze voertuigen, zoals de elektronische 
startonderbreker of de hulpfunctie 
voor het wegrijden op een helling. Met 
verdere optionele systemen kunt u uw 
KNAUS camper precies op uw behoeften 
afstemmen.

GEEN ZICHTBARE 
SCHROEFVERBINDINGEN 
Bij bumpers, zijpanelen of achterlichtdragers. 
Waar dat mogelijk en constructief zinvol 
is, kiezen wij voor een schone, elegante 
look met steekverbindingen, waardoor de 
aanbouwdelen stevig vastzitten (geldt voor 
alle modellen).

MAKKELIJK & VEILIG 
AFGESLOTEN
Meervoudig vergrendeld en desondanks met slechts één hand te bedienen. Wij 
gaan voor maximaal comfort in de vorm van met één hand te bedienen kleppen. 
Bovendien zorgt de dubbele afdichting ervoor dat heftige slagregen en windgeruis 
geen storende invloed hebben op uw vakantie-ervaring. Om te voorkomen 
dat u elke klep afzonderlijk moet openen en af moet sluiten, monteren wij een 
comfortabele centrale vergrendeling voor de garagedeuren en servicekleppen. Zo 
wordt met slechts één druk op de knop alles beveiligd. Voor nog meer veiligheid 
zorgt de optionele alarminstallatie.

LFI- 
DAKKAP
Bij de dakkap wordt gebruik gemaakt van de 
allernieuwste LFI-technologie (Long Fibre Injection) 
met geïntegreerde isolatie. Dankzij het hierbij 
gebruikte vezelversterkte polyurethaan zijn de 
componenten bijzonder licht en tegelijkertijd erg 
stabiel en bestendig, zelfs bij extreme hitte en koude. 
(modelafhankelijk)

Hoogste rijcomfort & 
veiligheid 
De hoogwaardige 
2-kanaals luchtvering 
behoort tot de 
standaarduitrusting van 
alle KNAUS campers op 
MAN TGE.

MEER INFO ONLINE
knaus.com/halfintegraal-varianten

OVERZICHT 
& HIGHLIGHTS
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VAN TI

OOK VERKRIJGBAAR 
ALS ACTIEMODEL

   

U vindt alle informatie in een aparte  
brochure & online op 

 knaus.com/vanti-vansation

MEER INFO ONLINE
knaus.com/vanti 4 Gordelzitplaatsen 2-3 slaapplaatsen 3 Indelingen

DE WENDBARE

Toegestane  
maximum massa 3,5 t
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271-282 cm

220 cm

VAN TI

599-696 cm

550 MF  

  4 Gordelzitplaatsen
  2 slaapplaatsen
  Frans bed

640 MEG  

  4 Gordelzitplaatsen
  2 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden

WENDBAAR ALS 
GEEN ANDER 

Met de wendbare VAN TI kunt u zelfs smalle haarspeldbochten 
moeiteloos aan. Ondanks de compacte buitenafmetingen kunt 
u genieten van de grootste woonruimte in zijn klasse en van 
unieke comfortdetails.

Highlights
  Ultracompact - slechts 2,20 m breed

  Minder dan 6 m voertuiglengte

  Praktische ServiceBox

INDELINGEN
& FEITEN

650 MEG  

  4 Gordelzitplaatsen
  2-3 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden

ONLINE CONFIGURATOR 
configurator.knaus.com/nl

550 MF & 650 MEG zijn 
gebouwd op een Fiat-chassis.

De 640 MEG is op een  
MAN-chassis gebouwd.
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VAN TI

VAN TI 650 MEG. De keuken in de lengte met uittrekbaar 
werkblad, veel opbergruimte en een praktisch kruidenrek, 
doet het hart sneller slaan.

VAN TI 550 MF. De 550 MF maakt indruk met zijn open zichtlijnen en kan optioneel worden 
uitgerust met de extra comfortabele L-zitgroep, met inbegrip van een verschuifbare heftafel 
met één poot. Dit creëert extra woonruimte en zorgt voor optimale bewegingsvrijheid.

LOUNGEVARIANTEN
Mono zitbank 550 MF, 640 MEG, 
  650 MEG

KEUKKENVARIANTEN
Compacte keuken  550 MF
Keuken in de lengte  640 MEG, 650 MEG

VAN TI 650 MEG. Opkikkertje, namiddags-
kameraadje en Irish coffee genot – niets werkt 
zonder koffie. In de VAN TI 650 MEG biedt het  
vak boven de zijbank plaats voor een capsule-
machine of uw thee-assortiment dankzij de 
230V-aansluiting en de capsulehouder.

VAN TI 550 MF. Met koelkast (AES), volledig uittrekbare lades en 
uitklapbare werkbladverlenging is de keuken volledig uitgerust 
met de meest compacte voertuigafmetingen.

Meubelbouw door professionele meubelmakers, de 
geïntegreerde sfeerverlichting en de slim geplaatste 
opbergvakken maken de VAN TI bijzonder uniek.

COMPACT VAN BUITEN 
GROOTS VAN BINNEN

VAN TI 650 MEG. Voor het hoogste zitcomfort  Voor het hoogste zitcomfort  
en een gezonde houding zijn de rugkussens  en een gezonde houding zijn de rugkussens  
voorzien van een geoptimaliseerd volume en voorzien van een geoptimaliseerd volume en 
een ergonomisch gevormde lendensteun. een ergonomisch gevormde lendensteun. 

VAN TI 550 MF. In de 550 MF bevindt zich naast de 
kledinghaken en de kledingkast op vloerniveau ook 
nog een kledingstang tussen de opbouwdeur en 
het bedgedeelte.

met zijzitje

L-zitbank

keuken in de lengte

Ruime

compacte keuken

Plaatsbesparende

mono zitbank

Comfortabele

MEER INFO ONLINE
knaus.com/vanti
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VAN TI

VAN TI 650 MEG. De instap biedt gemakkelijke 
toegang tot de eenpersoonsbedden. Een echt 
pluspunt, net als de ruime kledingkasten met 
kledingstang en extra veel opbergruimte onder  
de bedden.

VAN TI 550 MF. Met de meest compacte buiten-
afmetingen overtuigt de 550 MF binnenin met  
een Frans bed van ongeveer 2 meter lang. Dit  
past perfect in de indeling en zorgt daarmee  
voor maximale bewegingsvrijheid.

VAN TI 650 MEG. In de comfort badkamer zorgt een 
slimme draaiwand ervoor dat u in een handomdraai 
over een bijzonder ruime douchecabine beschikt. 
Via een slimme magneetsluiting sluit de douchedeur 
waterdicht met slechts één handgreep.

VAN TI 550 MF. De wasruimte is uitgerust met 
een banktoilet, opbergruimte en praktische 

voorbereiding van de douche. De afzonderlijke 
wastafel biedt extra opbergruimte en is  

perfect geïntegreerd in de ruimte.

VAN TI 640 MEG.  
De 640 MEG heeft 

een comfortabel 
banktoilet dat bijzonder 
gemakkelijk te reinigen 
is en veel ruimte biedt.

VAN TI 650 MEG. Het uitgewerkte lichtconcept zorgt voor een bijzonder 
gezellige sfeer. Dankzij de praktische stroomaansluitingen (USB en 230V) 
kan u niet zichzelf, maar ook uw smartphone 's nachts weer opladen.

BEDVARIANTEN
2 Slaapplaatsen  550 MF, 640 MEG
2-3 Slaapplaatsen 650 MEG

BADKAMERVARIANTEN
Lengte badkamer  550 MF
Comfort badkamer  640 MEG, 650 MEG

Het slaapgedeelte met zijn doordachte verlichtingsconcept 
nodigt uit om te dromen en de hoogwaardige badkamer is 
bijzonder ruim. Geniet van ontspanning overal.

LIGOPPERVLAK & 
WELLNESSTEMPEL

logeerbed

Flexibel

MEER INFO ONLINE
knaus.com/vanti

eenpersoonsbedden

Ruime

comfort badkamer met zwenkbare wand

Doordachte

lengte badkamer

Grote
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VAN TI PLUS
DE DYNAMISCHE

2-4 slaapplaatsen 2 Indelingen
MEER INFO ONLINE
knaus.com/vanti-plus

OOK VERKRIJGBAAR  
ALS ACTIEMODEL

    

U vindt alle informatie in een aparte  
brochure & online op 

 knaus.com/vanti-plus-platinumselection

Toegestane  
maximum massa 3,5 t 2-4 Gordelzitplaatsen

NEW
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VAN TI PLUS

220 cm

290 cm

699-747 cm

650 MEG

  4 Gordelzitplaatsen
  2 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden

SYMBIOSE VAN  
WOONCOMFORT & 
RIJDYNAMIEK

Voor iedereen die rijcomfort minstens even belangrijk vindt als 
wooncomfort, is de VAN TI PLUS op de VW Crafter de perfecte 
reisbegeleider. met diverse rij-assistentsystemen voor de 
bestuurder en optioneel selecteerbare aandrijvingen, kunt u hem 
helemaal aan uw individuele behoeften aanpassen.

Highlights
  Moderne rij-assistentsystemen

  FoldXpand-achterwand

  Multifunctionele zitgroep in de 700 LF

INDELINGEN
& FEITEN

700 LF

  2-4 Gordelzitplaatsen
  2-4 slaapplaatsen
  Frans bed

Alle indelingen zijn gebouwd 
op een VW-chassis.

ONLINE CONFIGURATOR
configurator.knaus.com/nl
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VAN TI PLUS

VAN TI PLUS 700 LF. De behaaglijke L-zitgroep 
biedt bijzonder veel ruimte voor gezelligheid. 
Absoluut highlight: zij is optioneel om te bouwen 
in twee extra met gordel beveiligde zitplaatsen in 
de rijrichting. En wanneer de gasten willen blijven 
slapen ontstaat hier eveneens eenvoudig een 
comfortabel logeerbed voor twee personen.

VAN TI PLUS 700 LF. In de 
multifunctionele lounge biedt 
de heftafel met één zuil veel 
beenruimte, en tussen de twee 
extra zitplaatsen dient hij als 
een ideaal rek.

VAN TI PLUS 650 MEG. In de keuken met een 
praktische 2-pits kookplaat is er veel opbergruimte 
voor keukenbenodigdheden of apparatuur in de 
volledig uittrekbare lades. Dankzij de verlenging van 
het werkblad wordt snel gezorgd voor meer ruimte 
om het eten te bereiden.

VAN TI PLUS 700 LF. Hier wordt elke hoek optimaal 
benut. Bijvoorbeeld voor extra bergruimte, een 
bijzonder diepe spoelbak of een hoogwaardige 
3-pits kookplaat met gietijzeren rooster.

VAN TI PLUS 700 LF. 
Het doordachte ruimte-

concept creëert een 
moderne ambiance. 

De tegenoverliggende 
positie van de koelkast 

maakt deze snel 
toegankelijk.

Harmonieus interieurdesign met de plus van 
een goed gevoel, gecombineerd met doordachte 
oplossingen voor unieke vakantiemomenten.

RUIMTE & TIJD VOOR  
VAKANTIEMOMENTEN

VAN TI PLUS 650 MEG. In de gezellige zitgroep kunt u de vele 
indrukken tijdens de reis uitwisselen. En meteen ook de volgende 
bestemming plannen. 

LOUNGEVARIANTEN
Mono zitbank  650 MEG
L-zitbank met zijzitje  700 LF

KEUKENVARIANTEN
Keuken in de lengte  650 MEG
Hoek keuken  700 LF

keuken in de lengte

Ruime

 met zijzitje

L-zitbank
hoekkeuken

Ruime

MEER INFO ONLINE
knaus.com/vanti-plus

mono zitbank

Comfortabele
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VAN TI PLUS

VAN TI PLUS 650 MEG. Onder de ruim 
2 meter lange eenpersoonsbedden is er 
veel opbergruimte met kledingstangen. 
Dankzij het handige inklapsysteem en 
bijzonder ruime opening is deze zeer goed 
toegankelijk.

De knusse bedden zijn gewoon hemels om  
op te slapen, dankzij het ultracomfortabele 
EvoPore- matras met optionele watergel laag.  
Het panoramadak biedt een prachtig uitzicht op 
de sterrenhemel en laat u slapen als een roos.

TIJD VOOR  
ONTSPANNING

BEDVARIANTEN
2 Slaapplaatsen  650 MEG
2-4 Slaapplaatsen 700 LF

BADKAMERVARIANTEN
Comfort badkamer  650 MEG
Lengte badkamer  700 LF

VAN TI PLUS 700 LF. De slimme indeling 
creëert extra ruimte voor een tot aan het 
plafond reikende kledingkast. Dankzij 
meerdere legplanken en kledingroedes 
kunt u hier alles gemakkelijk opbergen.

VAN TI PLUS 700 LF. De lounge laat 
zich heel eenvoudig ombouwen in een 
comfortabel logeerbed. De 1-zuil
heftafel naar beneden schuiven, het op 
maat gemaakte kussen erin leggen en 
uitrusten.

Frans bed

Comfortabel

VAN TI PLUS 650 MEG. Grote spiegel, hoogwaardige bevestigingen en 
het open opbergrek in donkere leisteenoptiek zorgen ervoor dat alles 
wat u nodig heeft binnen handbereik is - een uitrusting voor echte 
comfortliefhebbers.

VAN TI PLUS 650 MEG. In de comfort badkamer 
zorgt een slimme draaiwand ervoor dat u in 
een handomdraai over een bijzonder ruime 
douchecabine beschikt. Via een slimme 
magneetsluiting sluit de douchedeur waterdicht met 
slechts één handgreep.

VAN TI PLUS 700 LF. Dankzij een afzonderlijke 
wastafel die perfect in het woongedeelte is 
geïntegreerd, kan de badkamer met toilet en douche 
gelijktijdig worden gebruikt. Een volwaardige 
spiegelkast biedt heel veel ruimte voor alle cosmetica.

eenpersoonsbedden

Ruime

logeerbed

Flexibel

in de lengte

Ruime badkamer 

comfort badkamer met zwenkbare wand

Doordachte

MEER INFO ONLINE
knaus.com/vanti-plus
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L!VE TI
DE ONCONVENTIONELE

MEER INFO ONLINE
knaus.com/liveti 4-5 GordelzitplaatsenToegestane  

maximum massa 3,5 t 2-4 slaapplaatsen 4 Indelingen
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L!VE TI

279 cm

232 cm

640-748 cm

VOOR PAREN  
EN KLEINE FAMILIES
De L!VE TI is modern, eigenzinnig en legt sterke accenten: 
een camper die er uitnodigend uitziet en punten scoort met 
een uitgebreide opbergruimte. Zijn uitzonderlijke ruimte-
efficiëntie en enorme laadvermogen maken hem perfect 
voor paren en kleine gezinnen.

650 MEG

  4 Gordelzitplaatsen
  2-3 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden

650 MF

  4-5 Gordelzitplaatsen
  2-3 slaapplaatsen
  Frans bed

INDELINGEN
& FEITEN

590 MF

  4 Gordelzitplaatsen
  2 slaapplaatsen
  Frans bed

700 MEG

  4-5 Gordelzitplaatsen
  2-4 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden

ONLINE CONFIGURATOR
configurator.knaus.com/nl

Alle indelingen zijn gebouwd 
op een Fiat-chassis.

Highlights
  FoldXpand-achterwand

  Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

  Modern interieurdesign
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L!VE TI

L!VE TI 590 MF. U kunt rekenen op veel 
opbergruimte in de soft-close bovenkasten. 
Dankzij de vouwfunctie kunnen de hoogwaardige 
stores naar hartenlust worden opgetrokken of 
neergelaten.

L!VE TI 700 MEG. In de zitgroep met 
éénzuilige heftafel geniet u van optimale 
bewegingsvrijheid en kunt u volledig 
ontspannen achterover leunen. De 
sfeervolle verlichting zorgt voor een 
gezellige omgeving.

L!VE TI 590 MF. Loft-Feeling 
om mee te nemen. De open 
vormgeving van de ruimte en 
het stijlvolle meubelontwerp 
zorgen voor een bijzonder 
modern totaalbeeld. 

Het stijlvolle meubeldesign en de talrijke details brengen 
u onmiddellijk in een geweldige vakantiestemming.

GENIETEN VAN 
VAKANTIEMOMENTEN

L!VE TI 700 MEG. De verlengde hoek biedt 
extra ruimte voor vaatwerk en voorraden. 
De afsluitkranen zijn hier ook veilig 

ondergebracht.

L!VE TI 700 MEG. Dankzij het enorme koelkastvolume kunt u 
voldoende voorraden inpakken en door de AES-functie hoeft 
u zich geen zorgen te maken over de energiebron.

LOUNGEVARIANTEN
Mono zitbank  590 MF, 650 MF,  

650 MEG, 700 MEG

KEUKENVARIANTEN
Keuken in de lengte  590 MF, 650 MEG
Hoekkeuken  650 MF, 700 MEG

keuken in de lengte

Ruime

mono zitbank

Comfortabele

L!VE TI 590 MF. 
 Wat zit een ontbijt 
op bed eigenlijk in 

de weg? Niets! In de 
590 MF bevinden de 

keukenladen zich zelfs 
binnen handbereik.

met zijzitje

L-zitbank

hoekkeuken

Ruime 

MEER INFO ONLINE
knaus.com/liveti
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L!VE TI

L!VE TI 700 MEG. Open de deur en de klep 
en u heeft meteen een praktische toegang 
tot de ruime kledingkasten, inclusief de 
kledingstangen aan beide zijden.

L!VE TI 700 MEG. Het Franse bed past 
op een bijzonder ruimtebesparende 
manier in de indeling. Dit maakt de gehele 
woonruimte nog meer open en biedt 
maximale bewegingsvrijheid.

L!VE TI 590 MF. Door de wastafel te verplaatsen 
naar het woongedeelte ontstaat er een afzonderlijke 
ruimte met een comfortabel banktoilet en een 
douchecabine. Naast de rekken en de opbergkasten 
bij de wastafel biedt de grote wandkast boven het 
toilet ook extra opbergruimte.

L!VE TI 700 MEG. De spiegelkast 
biedt veel ruimte voor uw 
badkamerbenodigdheden. De 
spiegeloppervlakken verhogen 
bovendien het riante gevoel.

L!VE TI 700 MEG. Vaste wastafel, vaste douchecabine en toch veel 
plaats bij compacte afmetingen. Dankzij de intelligente indeling. 
Een ruime spiegelkast en opbergvakken bieden ruimte voor alle 
badkamerbenodigdheden.

L!VE TI 700 MEG. In een paar eenvoudige stappen verandert u de 
eenpersoonsbedden in een ligoppervlak. Bijzonder praktisch: de 
kledingkasten onder de bedden blijven nog steeds toegankelijk. 

Vanuit de ruime douche meteen vertrekken op spannende ontdekkingstochten. 
En ’s avonds ploft u in een knus bed en komt u helemaal tot rust. 

ONTSPANNEN OP 
ONTDEKKINGSTOCHT

logeerbed

Flexibel

comfort badkamer

Doordachte

BEDVARIANTEN
2 Slaapplaatsen  590 MF
2-3 Slaapplaatsen 650 MF, 650 MEG
2-4 Slaapplaatsen 700 MEG

BADKAMERVARIANTEN
Comfort badkamer  650 MEG
Lengte badkamer  590 MF, 650 MF
Vaste badkamer  700 MEG

vaste badkamer

Ruime

badkamer in de lengte

Ruime

MEER INFO ONLINE
knaus.com/liveti
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SKY TI
DE UNIVERSELE GENIE

MEER INFO ONLINE
knaus.com/skyti

OOK VERKRIJGBAAR  
ALS ACTIEMODEL

   

U vindt alle informatie in een aparte 
brochure & online op 

 knaus.com/skyti-platinum-selection

4-5 Gordelzitplaatsen 2-6 slaapplaatsen 3 IndelingenToegestane 
maximum massa 3,5 t
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279 cm

232 cm

SKY TISKY TI

696-750 cm

650 MEG  

  4 Gordelzitplaatsen
  2 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden

INDELINGEN
& FEITEN

650 MF  

  4-5 Gordelzitplaatsen
  4-6 slaapplaatsen
  Frans bed

700 MEG  

  4-5 Gordelzitplaatsen
  3 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden

VAKANTIEGANGERS
DIE HOUDEN VAN COMFORT
De SKY TI is het universele genie. Hij combineert ruimte met comfort, 
uitrusting met design en biedt de hoogste KNAUS-kwaliteit tegen een 
sensationele prijs-prestatieverhouding. Het is dus geen wonder dat het 
een van de best verkochte voertuigen in zijn klasse is.

Highlights
  Hoogwaardige sfeerverlichting

  Schuin geplaatste meubelbouw 

  Deuren van de opbergruimtes  
met soft-close functie

Alle indelingen zijn gebouwd 
op Fiat-chassis.

ONLINE CONFIGURATOR
configurator.knaus.com/nl
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SKY TI

SKY TI 700 MEG. De leefruimte oogt ook elegant 
omdat u de optionele 27" SMART-TV onzichtbaar 
achter de achterbank kunt laten verdwijnen.  
TV kijken vanuit bed of tijdens het koken?  
Geen probleem dankzij de draaibare steun

SKY TI 650 MF. De smaakvolle sfeerverlichting 
in de gezellige L-zitgroep nodigt uit tot lange 
avonden met vrienden of familie. Bordspellen 
& co kunt u opbergen in de automatisch 
vergrendelde soft-close bovenkasten.

SKY TI 700 MEG. De open 
binnenruimte in de SKY TI 
laat niets te wensen over. 
Dankzij de schuin geplaatste 
meubelgeometrie geniet u van 
maximale bewegingsvrijheid.

Een ruimtelijk gevoel en smaakvolle sfeerverlichting 
- en daarbij ook nog de moderne inrichtingsstijl: zich 
goed voelen was nog nooit zo simpel.

EEN GOED GEVOEL  
DANKZIJ ENORM VEEL SFEER

SKY TI 650 MF. In het 
praktische keukenrek 
kunt u al uw favoriete 
specerijen binnen 
handbereik opbergen. 
Daarnaast benadrukt 
de open constructie de 
moderne sfeer.

SKY TI 650 MEG. 
Kogelgelagerde, 
volledig uittrekbare 
schuifladen. Komen zo 
ver naar buiten dat ze 
gemakkelijk tot helemaal 
achterin kunnen worden 
gevuld.

SKY TI 650 MF. De hoekkeuken sluit direct aan bij de 
zitgroep en maakt optimaal gebruik van de aanwezige 
ruimte. Voor maximaal werkoppervlak en veel 
bewegingsvrijheid.

LOUNGEVARIANTEN
Mono zitbank  650 MEG
Zitbank met zijzitje  650 MF, 700 MEG

KEUKENVARIANTEN
Keuken in de lengte  650 MEG
Hoek keuken  650 MF, 700 MEG

keuken in de lengte

Ruimemono zitbank

Comfortabele

hoekkeuken

Ruime

met zijzitje

Mono zitbank

MEER INFO ONLINE
knaus.com/skyti
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SKY TI

SKY TI 700 MEG. 
Eenpersoonsbedden 
rondom geventileerd, 
verwarmd en met 
zacht gelamineerd 
hoofdeinde. Verlichte 
kledingkasten onder de 
bedden bieden extra 
opbergruimte.

SKY TI 700 MEG. De ruime, afzonderlijke 
douchecabine biedt hier maximaal 
comfort. Hoogwaardige waterkranen 
en het grote dakraam zorgen voor een 
elegant en vriendelijk totaalbeeld.

SKY TI 650 MEG. De zwenkbare wand, met inbegrip van de wastafel, 
kan in een mum van tijd worden gedraaid. Zo ontstaat een ruime 
douchecabine met een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte

SKY TI 650 MF. Dankzij de zwenkbare wand kan de 
ruimte efficiënt worden benut. De wand kan heel 

makkelijk in de positie worden gezet die u net nodig 
heeft. Zo beschikt u met een kleine moeite over een 

ruime douchecabine of een royale wastafel.

SKY TI 650 MF. Het Franse bed achterin is niet alleen bijzonder 
comfortabel, maar ook ruimtebesparend. Dankzij de praktische 
verbreding biedt het ook erg veel ruimte om te slapen.

Of het nu in de eenpersoonsbedden is of in het Frans bed - in 
de SKY TI slaapt u altijd als in de wolken. Kijkt u alvast uit naar 
complete ontspanning in de perfect uitgeruste badkamer.

HEMELS 
ONTSPANNEN

BEDVARIANTEN
2 slaapplaatsen  650 MEG
3 slaapplaatsen 700 MEG
4-6 slaapplaatsen 650 MF

BADKAMERVARIANTEN
Comfort badkamer 650 MEG
Lengte badkamer 650 MF
Ruime badkamer  700 MEG

Frans bed

Comfortabel

eenpersoonsbedden

Ruime

ruime badkamer

Exclusieve

 comfort badkamer met zwenkbare wand

Doordachte

met zwenkbare wand

Badkamer in de lengte

MEER INFO ONLINE
knaus.com/skyti
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VAN WAVE

OOK VERKRIJGBAAR  
ALS ACTIEMODEL

 

U vindt alle informatie in een aparte  
brochure & online op 

 knaus.com/vanwave-vansation

DE ALLESKUNNER

NEW

MEER INFO ONLINE
knaus.com/vanwave 4 slaapplaatsen 1 IndelingenToegestane  

maximum massa 3,5 t 4 Gordelzitplaatsen
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283 cm

220 cm699 cm

VAN WAVEINDELINGEN
& FEITEN

Highlights
  Standaard hefbed

  Compacte voertuigbreedte van 220 cm

  190 cm stahoogte, zelfs onder het hefbed

640 MEG

  4 Gordelzitplaatsen
  4 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden, Hefbed

Indeling gebouwd op MAN 
chassis.

VAN WAVE

KLAAR VOOR DE  
PERFECTE WAVE
De VAN WAVE is een echte allrounder en de 
ideale combinatie van wendbaarheid, comfort en 
familiecamper voor 4 personen. Het MAN-chassis 
biedt talrijke assistentsystemen en maximaal 
rijcomfort. Binnenin zal het standaard hefbed en de 
ruime stahoogte van 196 cm u beslist verrassen!

ONLINE CONFIGURATOR
configurator.knaus.com/nl
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VAN WAVE

VAN WAVE 640 MEG. Open zichtlijnen. 
Vanuit de draaibare cabinestoelen geniet u 
van een onbelemmerd zicht door de  
VAN WAVE en ervaart u een grandioos 
gevoel van ruimte.

De hele familie heeft plaats in de gezellige 
zitgroep. Of het nu voor het zondagsontbijt is of 
voor lekkere lasagne ’s avonds. Klaargemaakt in 
uw eigen keuken, smaakt alles nog beter! 

TIJD VOOR VAKANTIE IS  
TIJD VOOR FAMILIE

VAN WAVE 640 MEG. Dankzij de optionele 
L-zitgroep en draaibare cabinestoelen met 
hoogwaardige bekleding, is de dinette in de 
VAN WAVE de gezellige ontmoetingsplaats 
voor de hele familie.

VAN WAVE 640 MEG. Dankzij de 
streamingfunctie biedt de stijlvolle 
geïntegreerde 27″ SMART TV het beste 
entertainment voor onderweg - zelfs als 
het buiten stormt. Dankzij de plaatsing 
in de alkoof, kunt u ook tv kijken vanuit 
het hefbed.

LOUNGEVARIANTE
 Mono zitbank 640 MEG

KEUKENVARIANTE
Keuken in de lengte  640 MEG

 mono zitbank

Comfortabele

VAN WAVE 640 MEG. Dankzij de vele 
lades, de grote koelkast en de 2-pits 
kookplaat tovert u in de moderne 
keuken in de lengte de heerlijkste 
gerechten tevoorschijn, ook als u 
onderweg bent.

VAN WAVE 
640 MEG. Dankzij de 
vulstandindicator en het 
digitale Truma CP-Plus 
verwarmingspaneel 
heeft u de 
basisvoorziening in de 
VAN WAVE altijd onder 
controle.

VAN WAVE 640 MEG.Bij koken draait alles om 
timing. In de compacte keuken is alles verstandig 
opgeborgen en hebt u alles ook snel bij de hand.

keuken in de lengte

Ruime

VAN WAVE

MEER INFO ONLINE
knaus.com/vanwave
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VAN WAVE

Of het nu gaat om het hefbed of de hoogwaardige 
eenpersoonsbedden: in de VAN WAVE wordt de hele familie 
heerlijk fris wakker. In de comfort badkamer kunt u zich 
extra ontspannen en geniet u van een echt welness-gevoel.

LEKKER FRIS  
OP AVONTUUR MET 
DE FAMILIE

VAN WAVE 640 MEG. Alles netjes en veilig opgeborgen: 
dankzij de ruime kasten en rekken biedt de comfort badkamer 
veel plaats voor verzorgingsbenodigdheden.

BEDVARIANT
4 slaapplaatsen 640 MEG

BADKAMERVARIANTE
Comfort badkamer  640 MEG

VAN WAVE 640 MEG. De ruime 
eenpersoonsbedden achterin kunnen optioneel in 
een paar eenvoudige stappen worden uitgebreid 
tot een groot ligoppervlak. De bovenkasten en 
rekken bieden plaats voor kleding, boeken en al 
het andere dat u nodig hebt.

VAN WAVE 640 MEG. 
Rustig uitslapen. Het 
slaapgedeelte kunt u volledig 
verduisteren met de praktische 
vouwgordijnen. Zo kunt u 
rustig uitslapen.

VAN WAVE 640 MEG. Dankzij de aanzienlijke 
stahoogte en de brede, verwijderbare ladder, 
verloopt de instap voor het hefbed bijzonder 
comfortabel.

hefbed

Soepel hanteerbaar

VAN WAVE 640 MEG. Ideaal voor make-up 
en styling - de grote, perfect verlichte spiegel.

VAN WAVE 640 MEG. 
De badkamer is voorzien 

van een comfortabel 
banktoilet dat bijzonder 
gemakkelijk kan worden 
schoongemaakt en veel 

ruimte biedt.

comfort badkamer met zwenkbare wand

Doordachte

eenpersoonsbedden

Ruime

VAN WAVE

MEER INFO ONLINE
knaus.com/vanwave
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L!VE WAVE
DE VEELZIJDIGE

MEER INFO ONLINE
knaus.com/livewave 4-5 Gordelzitplaatsen 4-6 slaapplaatsen 5 IndelingenToegestane  

maximum massa 3,5 t
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294 cm

232 cm

L!VE WAVE

694-748 cm

LAAT ALLE 
VAKANTIEDROMEN IN 
VERVULLING GAAN

INDELINGEN
& FEITEN

Dankzij het standaard hefbed is de L!VE WAVE perfect voor 
iedereen die spontaan meer reisvrienden wil meenemen. 
Met zijn uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en modern 
design vervult hij de vakantiedromen van iedereen die van 
het leven wilt genieten.

Highlights
  FoldXpand-achterwand

  Standaard hefbed

  Max. 215 cm stahoogte

700 MEG  

  4-5 Gordelzitplaatsen
  4-6 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden, Hefbed

650 MX  

  4-5 Gordelzitplaatsen
  4-5 slaapplaatsen
  Queensbed, Hefbed

650 MG  

  4 -5 Gordelzitplaatsen
  4-6 slaapplaatsen
  Dwarsbed, Hefbed

650 MF

  4-5 Gordelzitplaatsen
  4-6 slaapplaatsen
  Frans bed, Hefbed

700 MX  

  4-5 Gordelzitplaatsen
  4-5 slaapplaatsen
  Queensbed, Hefbed

Alle indelingen op  
een Fiat-chassis.

ONLINE CONFIGURATOR
configurator.knaus.com/nl
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L!VE WAVE

L!VE WAVE 650 MG. De 
doordachte woonruimte biedt 
volop bewegingsvrijheid en, 
dankzij de standaard zijzitplaats, 
ook voldoende speelruimte voor 
het hele gezin.

L!VE WAVE 650 MG. 
Soft-Close schuifladen. 

Niet alleen stil, maar 
ook echt praktisch: 

Dankzij de volledige 
uittrekfunctie van GRASS 

kunt u alles moeiteloos 
bereiken.

L!VE WAVE 650 MG. Stabiele gietijzeren rooster. 
Voor veilig kookplezier is het 3-pits kookfornuis 
uitgerust met een hoogwaardig gietijzeren 
rooster. De glasafdekking dient als praktische 
spatbescherming tijdens het bakken.

L!VE WAVE 650 MG. Het gedeelte voorin is 
homogeen in de woonruimte geїntegreerd en 
biedt dankzij praktische rekjes extra bergruimte. 
Het ventilatieraam in de kap zorgt voor extra licht 
en het beste ruimteklimaat.

L!VE WAVE 650 MG. Multifunctionele zijzitplaats. 
Hier kunt u niet alleen comfortabel zitten, maar 
ook genieten van extra opbergruimte voor alles 
wat u snel bij de hand moet hebben.

De L!VE WAVE overtuigt met een ruime hoekkeuken en een 
zitgroep voor het hele gezin. Hier kan iedereen koken en 
ontspannen zoals hij of zij het wil.

VEELZIJDIG WONEN 
& KOKEN

L!VE WAVE 650 MG. De verlengde hoek biedt extra ruimte 
voor vaatwerk en voorraden. De afsluitkranen zijn hier ook 
veilig ondergebracht.

LOUNGEVARIANTEN
Mono zitbank   650 MG, 650 MF, 650 MX,  

700 MEG, 700 MX

KEUKKENVARIANTEN
Hoekkeuken   650 MG, 650 MF, 650 MX,  

700 MEG, 700 MX

hoekkeuken

Ruime

met zijzitje

L-zitbank

mono zitbank

Comfortabele

MEER INFO ONLINE
knaus.com/livewave
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L!VE WAVE

L!VE WAVE 650 MG. Bij indelingen 
met Frans bed wordt de plaats tussen 

wastafel en keuken benut voor een 
plafondhoge kledingkast met roede. Bij 

de eenpersoons- en dwarsbedindelingen 
bevindt de kledingkast zich tussen het 
bed en de koelkast. En bij Queensbed-
indelingen is er zelfs ruimte voor twee 

kledingkasten aan de achterwand.
L!VE WAVE 650 MG. In de riante bovenkasten heeft 
u veel ruimte voor de dingen die u snel en dagelijks 
nodig heeft. De soft-close kleppen sluiten bijzonder 
stil en zijn uiterst duurzaam dankzij de robuuste 
metalen handgrepen. 

L!VE WAVE 650 MG. Vaste wastafel, vaste 
douchecabine en toch veel plaats bij compacte 
afmetingen. Dankzij de intelligente indeling. 
Een ruime spiegelkast en opbergvakken bieden 
ruimte voor alle badkamerbenodigdheden.

L!VE WAVE 650 MG. Het standaard hefbed kan eenvoudig 
omlaag worden gehaald. Hij biedt ruim plaats aan twee 
personen en dankzij de valbeveiliging kunnen de kinderen in 
alle veiligheid en ontspanning dromen.

Slaapgedeelte en badkamer zijn zo ontworpen dat u kunt genieten 
van comfort net als thuis. Een heldere sfeer en hoogwaardige 
materialen zijn slechts twee van de talrijke highlights.

COMFORTZONE VOOR 
ONDERWEG

Frans bed

Comfortabel

badkamer in de lengte

Ruime

BEDVARIANTEN
4-5 slaapplaatsen   650 MX, 700 MX
4-6 slaapplaatsen  650 MG, 650 MF, 700 MEG

BADKAMERVARIANTEN
Vaste badkamer 650 MG, 700 MEG, 700 MX
Lengte badkamer  650 MF
L!ve badkamer 650 MX

L!VE-badkamer

Unieke

L!VE WAVE 650 MG. 
De handdoek stang: 
Een praktisch hulpstuk 
die eenvoudigweg naar 
boven kan worden 
geklapt als hij niet 
wordt gebruikt.

eenpersoonsbedden

Ruime

Queensbed

Exclusief

dwarsbed

Aangenaam

 hefbed

Soepel hanteerbaar

vaste badkamer

Ruime

MEER INFO ONLINE
knaus.com/livewave
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SKY WAVE
 DE HALFINTEGRAAL MET HEFBED

OOK VERKRIJGBAAR  
ALS ACTIEMODEL 

  

vindt alle informatie in een aparte 
brochure & online op

 knaus.com/wohnmobil-sondermodelle

MEER INFO ONLINE
knaus.com/skywave 5-6 slaapplaatsen 3 IndelingenToegestane  

maximum massa 3,5 t 4-5 Gordelzitplaatsen
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SKY WAVE

284 cm

232 cm

698-752 cm

650 MF  

  4-5 Gordelzitplaatsen
  6 slaapplaatsen
  Frans bed, Hefbed

INDELINGEN
& FEITEN

650 MEG  

  4 Gordelzitplaatsen
  5 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden, Hefbed

700 MEG  

  4-5 Gordelzitplaatsen
  5 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden, Hefbed

OPEN VOOR  
NIEUWE AVONTUREN
Flexibel bruikbare slaapplaatsen zijn belangrijk, maar ook het wooncomfort en 
de buitenafmetingen moeten goed zijn. De SKY WAVE overtuigt op alle vlakken 
en biedt dankzij het bijzonder grote hefbed twee afzonderlijke slaapgedeeltes. 
Met een extra comfortabele stahoogte en max. 6 slaapplaatsen is hij niet 
zomaar een camper, maar DE halfintegraal met hefbed.

Highlights
  Pro.Tec frame

  Standaard met hefbed

  Max. 6 slaapplaatsen

Alle indelingen op  
een Fiat-chassis.

ONLINE CONFIGURATOR
configurator.knaus.com/nl
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SKY WAVE

SKY WAVE 650 MEG. De moderne meubelbouw en de talloze 
visuele accenten, zoals het verlichte hefbed of de elegante vloer, 
zorgen voor een hoogwaardige sfeer.

SKY WAVE 650 MEG. In de bovenkast met 
uitgebreide buitenverlichting en in de grote koelkast 
hebt u voldoende plaats voor al uw levensmiddelen. 
De inklapbare verlenging van het werkblad is 
bijzonder praktisch.

LOUNGEVARIANTEN
Mono zitbank  650 MF, 650 MEG,  

700 MEG

KEUKKENVARIANTEN
Hoek keuken  650 MF, 700 MEG
Keuken in de lengte  650 MEG

hoekkeuken

Ruime

De binnenruimte van de SKY WAVE is ontworpen om 
u een thuisgevoel te geven. In de zitgroep geniet u van 
overvloedige beenruimte en in de keuken is er plaats 
genoeg om onvergetelijke momenten te beleven.

ZORGT VOOR GOLVEN  
VAN VERWONDERING

SKY WAVE 650 MEG. Hier kunt u het 
dankzij de grote dinette in L-vorm nog 
gezelliger maken. De heftafel op één poot is 
in alle richtingen verschuifbaar.

SKY WAVE 650 MEG. De woonruimte 
werkt ook elegant en opgeruimd omdat u 
de SMART-TV (optioneel) met ingebouwde 
digitale ontvanger onzichtbaar achter de 
achterbank kunt laten zakken. 

SKY WAVE 650 MEG. Soft-Close 
bovenkasten. Sluiten geruisloos en 
vergrendelen automatisch. En dat dankzij 
hoogwaardige scharnieren vele, vele 
jaren lang.

SKY WAVE 650 MEG. De schuifladen kunnen 
volledig worden uitgetrokken en zijn dus heel 
makkelijk te vullen en in te richten. 

SKY WAVE 650 MEG. In de ruime bovenkasten hebt 
u heel veel plaats voor alles wat u nodig hebt om het 
eten voor te bereiden, te koken & te genieten. En 
dankzij de stille soft-close functie gaan ze bijzonder 
makkelijk & snel vanzelf weer dicht, als men de 
handen net voor iets anders nodig heeft.

met zijzitje

L-zitbank 

keuken in de lengte

Ruime

MEER INFO ONLINE
knaus.com/skywave

mono zitbank

Comfortabele
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SKY WAVE

Verschillende badkamer varianten, diverse opties 
voor het slaapgedeelte - ze hebben één ding gemeen: 
absoluut comfort voor een uitgerust en fris begin 
van de vakantiedag. Bij de SKY WAVE is er altijd een 
indeling die geschikt is voor iedereen.

VOOR DE  
BESTE START

SKY WAVE 650 MEG. Perfect styling-licht, zwenkbare 
wand of comfortabel banktoilet, in de badkamer 
hebben we gekozen voor multifunctionaliteit.

BEDVARIANTEN
4-5 slaapplaatsen 650 MEG, 700 MEG
4-6 slaapplaatsen 650 MF

BADKAMERVARIANTEN
Lengte badkamer  650 MF
Comfort badkamer  650 MEG
Ruime badkamer  700 MEGFrans bed

Comfortabel

logeerbed

Flexibel

met zwenkbare wand

Badkamer in de lengte

ruime badkamer

Exclusieve

SKY WAVE 650 MEG. 
Dankzij de talrijke 
rekken hebt u uw 

borstel, handdoek of 
dagcrème altijd bij 

de hand en de goed 
verlichte spiegel 

inspireert elke dag 
opnieuw.

SKY WAVE 650 MEG. De aflegvlakken op 
de spiegel zijn voorzien van eigentijdse 
metalen randen, zodat er tijdens het rijden 
niets uit kan vallen.

SKY WAVE 650 MEG. Ruime kledingkasten. 
Door de toegang vanaf de zij- en bovenkant 
kunt u de kledingkasten bijzonder goed 
gebruiken.

SKY WAVE 650 MEG. Het grote ligoppervlak en de hoogwaardige 
EvoPore HRC-matrassen maken het slapen nu bijzonder 
comfortabel. Voor een comfortabele instaphoogte kan het hefbed 
extra ver naar beneden.

SKY WAVE 650 MEG. Handig opbergschap. 
Hier is plek voor alles wat u 's nachts of 
bij het ontwaken binnen handbereik wilt 
hebben. 

SKY WAVE 650 MEG. De ruime eenpersoonsbedden kunnen snel worden 
uitgebreid tot een ligoppervlak en overtuigen door veel opbergruimte voor 
de vakantiegarderobe en een gemakkelijke instap dankzij twee treden.

eenpersoonsbedden

Ruime

hefbed

Soepel hanteerbaar 

comfort badkamer met zwenkbare wand

Doordachte

MEER INFO ONLINE
knaus.com/skywave
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BOXDRIVE 600 XL BOXDRIVE 680 BOXLIFE 600 BOXLIFE 540 BOXSTAR 540 BOXSTAR 600 BOXSTAR 630 BOXSTAR 600 XL

Alledaags, vrije tijd of vakantie? Onze Camper Vans combineren het allemaal. 
Vandaag een hoop beleefd, en morgen weer fris voor de dag. Onmogelijk? Ja zeker, 
met onze wendbare en optimaal uitgeruste Camper Vans geniet u altijd van uitstekend 
comfort met ‘thuisvoordeel’. Dankzij hun doordachte indelingen met grote laadruimte 
en hun eenvoudige bediening zijn ze ook perfect als alledaags voertuig.

KNAUS CAMPER VANS 
MEESTERWERKEN  
VOOR UW VAKANTIE
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OPTIMALE  
ISOLATIE
Voor het plafond en de zijwanden wordt een 
polyethyleenschuim met gesloten cellen gebruikt 
om holten waarin zich water zou kunnen ophopen te 
voorkomen, waardoor de Camper Van optimaal wordt 
geïsoleerd en rotting wordt voorkomen.

GROTE 
DAKRAMEN 
Voor een vriendelijke woonruimte met veel lichtinval 
zorgen in al onze Camper Vans grote dakraam. In 
onze BOXSTAR XL modellen met hoog dak laten het 
optionele panoramadak en een uitklapbaar raam 
achterin extra veel licht binnen.

PERFECT ONTWORPEN 
HOOG DAK
De extra GFK-dakopbouw zorgt bij onze BOXSTAR 
XL modellen met verhoogd dak voor een enorme 
binnenhoogte van max. 238 cm. Dankzij de 
constructie met dubbele wand is het binnenklimaat 
in het hele voertuig altijd aangenaam en de 
aerodynamische vorm voegt zich harmonieus in het 
totaalbeeld. Meer hierover vindt u op pagina 140.

DAKAIRCONDITIONING
Bij tropische temperaturen zorgen onze optioneel 
verkrijgbare airconditioningsystemen voor 
een aangename koeling van het interieur. De 
systemen hebben ook een verwarmingsfunctie en 
kunnen de omgevingslucht ontvochtigen.

WATER- 
TANK
Met een vers water tank van maximaal 
110 liter, heeft u met onze Camper 
Vans de mogelijkheid om meerdere 
dagen zelfvoorzienend te reizen. 
Bij lage temperaturen zorgt de 
warmeluchtcirculatie ervoor dat het 
water niet bevriest.

ACHTERUITRIJ
CAMERA
De optioneel verkrijgbare 
achteruitrijcamera is perfect in de 
carrosserierand geïntegreerd en biedt 
u uitstekend zicht naar achteren.

Bij H2 indelingen zorgt het optioneel verkrijgbare panorama venster (voorin) voor een 
bijzonder lichtdoorlatende leefruimte. Voor extra hoofdruimte en extra gemakkelijke 
toegang tot de bestuurders- en voorpassagiersstoel zijn H2-indelingen verkrijgbaar met 
de optionele SpaceRoof dakverlenging.

Wij installeren standaard vliegenhordeuren in 
onze Camper Vans. Het optionele opstapje biedt u 
een gemakkelijke toegang. Bijzonder highlight: de 
elektrische soft-close schuifdeur sluit nagenoeg 
vanzelf.

Voor een bijzonder eenvoudige afvoer van 
de zwartwatertank monteren wij een volle-
dig beklede wc-afvoerschacht met toegang 
van buitenaf.

& SpaceRoof

Panorama venster Camper Van

& uitschuifbare opstap

Hordeur

van buitenaf

Toiletafvoer

DOORDACHTE 
GASVOORZIENING
In onze BOXDRIVE- en BOXLIFE modellen zorgt 
de standaard dieselverwarming ervoor dat het 
gasverbruik minimaal is. (2a) Voor een gegarandeerde 
gasvoorziening van het gasfornuis is een 2,7 kg gasfles 
meer dan voldoende. Deze kan ruimtebesparend 
direct bij de verswatertank worden geplaatst. (2b) Bij 
onze BOXSTAR modellen wordt een conventionele 
gasverwarming gebruikt. Daarom is er voldoende ruimte 
voor max. twee 11 kg gasflessen. De gasflessenkast kan 
veilig worden afgesloten.

Het hefdak in unieke LFI-constructie wordt als 
één compleet onderdeel vervaardigd en biedt 
optimale isolatiewaarden en maximale stabiliteit. De 
aerodynamische vorm komt het rijgedrag ten goede. 
Meer over het hefdak op pagina 110.

OVERZICHT
& HIGHLIGHTS

LFI-constructie

Hefdak

MEER INFO ONLINE
knaus.com/camper-vans-aufbau

PERFECT VANAF  
DE GROND   
OPGEBOUWD
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H2

H3

HD

XL

XL
BOXSTAR  540 ROAD | 600 STREET 

600 FAMILY | 600 LIFETIME
BOXLIFE 540 MQ | 600 MQ | 600 ME

BOXSTAR 600 SOLUTION | 630 FREEWAY
BOXLIFE 630 ME | 600 DQ

BOXDRIVE 680 ME

BOXSTAR STREET XL | LIFETIME XL

BOXDRIVE 600 XL

Ieder reist op zijn eigen manier. Maar iedereen wil maximaal comfort en 
functionele details. In onze Camper Vans geniet u van de beste uitrusting en 
hoge materiaalkwaliteit, die u een leven lang zullen inspireren. Met verschillende 
opbouwhoogtes en voertuiglengtes zullen avonturiers het net zo naar hun zin 
hebben als een grote familie.

FIAT
Hoogte 312 cm
Lengte 599 cm

MAN TGE
Hoogte 309 cm
Lengte 598 cm

FIAT
Hoogte 258 cm
Lengte vanaf 541 cm

FIAT
Hoogte 282 cm
Lengte vanaf 599 cm

MAN TGE
Hoogte 268 cm
Lengte 684 cm

De op de carrosserievorm perfect aangepaste bodemplaat maken wij volgens de 
sandwich-methode. Daardoor krijgen onze Camper Vans naast extra isolatie ook 
maximale stahoogte binnenin. In de dinette monteren wij bovendien een tussenbodem, 
die dankzij de verwarming voor aangenaam warme voeten zorgt (modelafhankelijk/ 
geldt voor alle bouwmodellen).

douchegordijn

Innovatief

U kent het wel: het natte douchegordijn 
in de Camper Van zoekt voortdurend 
lichaamscontact. Dit wordt in onze 
compacte badkamer voorkomen door 
een geïntegreerde luchtkamer, die het 
innovatieve douchegordijn vorm geeft 
en het op die manier verwijderd houdt 
van het lichaam (optioneel verkrijgbaar).

& Dinetteplatform 

Bodemconstructie

bekleed

Hoogwaardig

In het bed- en zitgroepgedeelte brengen 
we isolerende soft-touch sierlijsten aan. 
Deze voelen aangenaam aan en voorkomen 
condensatie op het oppervlak.

variabiliteit

Maximale

Multifunctionele oplossingen die het hele interieur 
bepalen - zoals de zwevende dinettetafel voor een 
drempelvrije toegang of de zitgroep met verstelbare 
individuele stoelen.

OVERZICHT
& HIGHLIGHTS

MEER INFO ONLINE
knaus.com/camper-vans-aufbau
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CAMPER VAN 
MET HEFDAK

Voor de hoogvliegers onder ons. Met het unieke Camper Van hefdak* 
maakt u van uw Camper Van in een handomdraai een comfortzone 
met twee verdiepingen. Het hele dak wordt als een compleet onderdeel 
geproduceerd met behulp van de modernste LFI-technologie. Daardoor 
biedt het optimale isolatiewaarden en een maximale stabiliteit. 

Geweldig ruimtegevoel. In de 
woonruimte geniet u altijd van de 
volledige stahoogte van 190 cm.

Nachtlampje. Nachtlampje. Het RGB-Het RGB-
sfeerlicht zorgt voor een sfeerlicht zorgt voor een 
gezellige stemming. gezellige stemming. 
En op de 2-laagse En op de 2-laagse 
koudschuimmatras koudschuimmatras 
geniet u van het hoogste geniet u van het hoogste 
slaapcomfort.slaapcomfort.

Cabriofunctie. De voorzijde kan 
eenvoudig van binnenuit worden 

geopend en opgeklapt. Zo geniet u 
van een uniek uitzicht. De muggenhor 

en het verduisteringsscherm zorgen 
voor een optimale bescherming tegen 

insecten en biedt privacy.

bed in hefdak

Groot
Optioneel mogelijk: 

BOXSTAR 540 ROAD, 600 STREET, 
600 FAMILY, 600 LIFETIME, 

BOXLIFE 540 MQ, 600 MQ, 600 ME

Flexibele slaapplaatsen voor ontspannende nachten. Voor 
iedereen die een extra apart slaapgedeelte nodig heeft, zijn onze 
hefbedden voorin de perfecte oplossing. Welke variant u ook kiest, 
u kunt altijd vertrouwen op het bijzonder eenvoudige gebruik en 
maximaal slaapcomfort.

  Elektrische aandrijving. Voor nog meer 
bedieningscomfort is optioneel een 
elektrische aandrijving. verkrijgbaar.

Een- of tweepersoonsbed? Het Vario 
hefbed voorin biedt altijd precies zoveel 
plaats als u nodig heb.

 Comfortabele hoogte. In de dagstand, 
wanneer het Classic hefbed voorin niet 
naar beneden wordt getrokken, heeft u 
hier een comfortabele stahoogte.  Uitvalbescherming. Dankzij het speciale 

veiligheidsnet is het Classic hefbed 
voorin ook geschikt voor kinderen.

hefbed voorin

Vario 

Optioneel mogelijk:  
BOXSTAR 600 SOLUTION, 630 FREEWAY, 

BOXLIFE 600 DQ, 630 ME

Standaard: BOXSTAR 600 
SOLUTION, BOXLIFE 600 DQ

Optioneel mogelijk: BOXSTAR 
630 FREEWAY, BOXLIFE 630 ME

hefbed voorin

Classic 

VARIANTEN MET
HEFBED VOORIN

CLASSIC  
HEFBED VOORIN 
Hier ligt u heerlijk op twee 
koudschuimmatrassen met een 
binnenwerkse hoogte van 50 cm. Het 
hefbed Classic voorin kan eenvoudig 
met de hand via het handvat naar 
omlaag worden getrokken en weer 
omhoog worden geduwd.

VARIO HEFBED 
VOORIN
Ruimte naar boven en naar de 
zijkant. Het Vario hefbed voorin 
biedt met een vrije hoogte 
van 100 cm en de zijwaartse 
uittrekking maximale variabiliteit 
en optimaal slaapcomfort.

VEELZIJDIGE 
MOGELIJKHEDEN
Thuis voelen onderweg. Onze 
interieurinrichting heeft precies dit 
doel. Afhankelijk van uw wensen en 
voorkeuren kunt u kiezen uit een groot 
aantal verschillende opties voor het bed, 
de badkamer en de keuken. Ontdek hier de 
mogelijke varianten. 

HIGHLIGHTS
& VARIANTEN

MEER INFO ONLINE
knaus.com/camper-vans-varianten

* Optionele
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BOXSTAR
COMPLEET. ABSOLUUT COMFORT.

OOK VERKRIJGBAAR  
ALS ACTIEMODEL 

  

vindt alle informatie in een aparte 
brochure & online op

 knaus.com/wohnmobil-sondermodelle

MEER INFO ONLINE
knaus.com/boxstar 4 GordelzitplaatsenToegestane  

maximum massa 3,5 t 3-5 slaapplaatsen 8 Indelingen
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258-312 cm

205 cm

541-636 cm

PERFECT GEORGANISEERD 
VAKANTIEGELUK

U voelt zich echt helemaal ontspannen, want hier 
heeft alles zijn vaste plaats. Als u uw Camper Van 
aan het inladen bent, is eigenlijk alles perfect 
georganiseerd. Daarom geven wij de voorkeur 
aan vaste bedden en ruime inbouwmeubels.

Highlights
  Veel verschillende  
bedvarianten 

  Vaste badkamer of  
ruime badkamer

  Hoogwaardige uitrusting

INDELINGEN
& FEITEN

600 STREET XL  

  4 Gordelzitplaatsen
  5 slaapplaatsen
  Dwarsbed, Bed in hoog dak

600 LIFETIME  

  4 Gordelzitplaatsen
  3-5 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden

600 FAMILY  

  4 Gordelzitplaatsen
  3-5 slaapplaatsen
  Stapelbed overdwars

600 SOLUTION  

  4 Gordelzitplaatsen
  5 slaapplaatsen
  Dwarsbed, Hefbed voorin

540 ROAD  

  4 Gordelzitplaatsen
  3-5 slaapplaatsen
  Dwarsbed

600 STREET  

  4 Gordelzitplaatsen
  3-5 slaapplaatsen
  Dwarsbed

600 LIFETIME XL

  4 Gordelzitplaatsen
  5 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden, Bed in hoog dak

630 FREEWAY  

  4 Gordelzitplaatsen
  3-5 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden

BOXSTAR

Alle indelingen op  
een Fiat-chassis.

ONLINE CONFIGURATOR
configurator.knaus.com/nl
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LOUNGEVARIANTEN
Mono zitbank  540 ROAD, 600 STREET,  

600 FAMILY, 600 SOLUTION,  
600 LIFETIME, 600 STREET XL,  
600 LIFETIME XL, 630 FREEWAY

KEUKENVARIANTEN
Compacte keuken  540 ROAD, 600 LIFETIME, 

600 LIFETIME XL
Keuken in de lengte  600 STREET, 600 FAMILY,  

600 SOLUTION, 600 STREET XL,  
630 FREEWAYBOXSTAR 540 ROAD. Dankzij flexibel uitbreidbare 

tafel, draaibare voorstoelen en uittrekbare zitbank is 
er altijd een gezellig plekje voor maximaal 4 personen.

BOXSTAR 630 FREEWAY. De bovenkasten en 
opbergvakken boven de zitgroep zorgen voor een 
grote hoeveelheid opbergruimte.

BOXSTAR 540 ROAD. De 
doordacht ontworpen keuken 
biedt voldoende plaats voor 
koken, genieten en opbergen. 
Koken wordt simpelweg nog 
leuker op deze manier.

BOXSTAR 630 FREEWAY. De keuken in de 
lengte biedt veel ruimte voor proviand dankzij 
de volledig uittrekbare laden, de bovenkasten 
en de koelkast. Praktische details zoals de 
uitklapbare werkbladverlenging zorgen voor 
een optimale gebruiksvriendelijkheid.

BOXSTAR 600 STREET. Alle BOXSTAR-modellen 
hebben een 2-pits kookplaat met glasafdekking. 
Dankzij de elektrische ontsteking zijn de platen 
snel klaar voor gebruik.

De combinatie van het vriendelijke interieurdesign en de vele 
praktische voorzieningen zorgt voor maximaal vakantieplezier.  
Met een BOXSTAR hoeft u gegarandeerd geen compromissen  
te sluiten en geniet u van absoluut comfort.

ALTIJD GEREED VOOR  
VAKANTIEAVONTUREN 

BOXSTAR

BOXSTAR 600 STREET. De zwevende dinettetafel biedt veel plaats 
om de benen te strekken en zich op zijn gemak te voelen.

MEER INFO ONLINE
knaus.com/boxstar

mono zitbank

Comfortabele

compacte keuken

Plaatsbesparende

keuken in de lengte

Ruime



 +
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De BOXSTAR overtuigt door een veelvoud aan mogelijkheden, of het 
nu in het slaapgedeelte is of in de badkamer. Van het dwarsbed en 
het hefbed voorin tot de compacte badkamer, er is altijd de optimale 
oplossing voor uw wensen, ongeacht of u met de hele familie op reis 
gaat of gezellig met z’n tweeën.

EEN RUIMTE  
VOL MOGELIJKHEDEN

BEDVARIANTEN
3-5 slaapplaatsen  540 ROAD, 600 STREET,  

600 LIFETIME, 600 FAMILY,  
630 FREEWAY

5 slaapplaatsen  600 SOLUTION, 600 STREET XL,  
600 LIFETIME XL

BADKAMERVARIANTEN
Compacte badkamer*  540 ROAD, 600 STREET,  

600 FAMILY, 600 SOLUTION,  
600 STREET XL, 600 LIFETIME,  
600 LIFETIME XL, 630 FREEWAY

*Ruime badkamer als optie mogelijk.

BOXSTAR 540 ROAD. Onder het dwarsbed bevindt zich niet alleen de 
gasfleskast, maar ook veel opbergruimte. De grote achterklep biedt 
gemakkelijk toegang tot de bagage en de gasfleskast. 

BOXSTAR 600 STREET. De multifunctionele compacte 
badkamer benut de aanwezige ruimte zeer effectief dankzij 
innovatieve details zoals de verschuifbare spiegel en het 
draaibaar toilet.

BOXSTAR 630 FREEWAY.  
Een groot ligoppervlak 
voor twee personen, 
open rekken voor de 
meest uiteenlopende 
benodigdheden en 
ruime bovenkasten voor 
extra opbergruimte. 

BOXSTAR 600 STREET.  
In het ruime dwarsbed kunt u 
niet alleen prima slapen, maar 
ook van een uniek uitzicht 
genieten, wanneer u de 
achterdeuren opent.

BOXSTAR 630 FREEWAY. De wastafel in de ruime 
badkamer kan hier heel eenvoudig tot een grote 
spoelbak worden omgeklapt.

ruime badkamer

Exclusieve

dwarsbed

Aangenaam

compacte badkamer

Multifunctionele

eenpersoonsbedden

Ruime

BOXSTAR

MEER INFO ONLINE
knaus.com/boxstar
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Dezelfde voertuiglengte, dezelfde voertuighoogte, 
hetzelfde wooncomfort. Gewoon perfect afgestemd op 
de verschillende soorten reizigers en hun eisen. Bij de 
intelligent ontworpen slaapkamervarianten gaat u heel 
gemakkelijk naar dromenland. 

EEN STER VOOR ALLE  
BOXSTAR 600-VARIANTEN

stapel-dwarsbed

Aangenaam
HIGHLIGHTS
& VARIANTEN

 Slaapcomfort voor 4. Het ruime stapelbed 
achterin biedt plaats voor de gehele familie. 
Het bovenste dwarsbed is gemakkelijk via een 
opbergbare ladder bereikbaar.

Comfortabele opstap. Om nog 
comfortabeler naar dromenland te kunnen 
gaan, biedt een vaste trap bijzonder 
eenvoudig toegang tot het bed.

Het gezellige dwarsbed in combinatie met het standaard hefbed 
voorin de boeg creëert in de BOXSTAR SOLUTION twee aparte 
slaapgedeeltes beiden met een vederzachte EvoPore-matras.

BOXSTAR 600 LIFETIME
Slaapt u graag ruim? Hier kunt u zich naar believen uitstrekken, 
breed maken en opstaan – allemaal zonder uw partner te storen. 
En de bedlengte van max. 200 cm is niet alleen perfect voor lange 
mensen, maar in de ruimte onder de bedden kan ook veel bagage 
worden opgeborgen.

BOXSTAR 600 FAMILY
Jonge gezinnen zijn dol op het praktische stapelbed achterin met 
vier comfortabele dwarsslaapplaatsen. Zo krijgt iedereen zijn eigen, 
vaste slaapplaats en de ouders krijgen de zekerheid dat hun kleine 
avonturiers ook werkelijk tot rust komen. De doordachte kasten bieden 
voldoende opbergruimte.

BOXSTAR 600 SOLUTION
De perfecte oplossing voor iedereen die 
maximale privacy zoekt. De BOXSTAR 600 
SOLUTION is standaard uitgerust met het 
Classic hefbed voorin. Het Vario hefbed voorin 
(194 x 130 cm) is optioneel verkrijgbaar. dwarsbed

Aangenaam

hefbed, voorin

Classic 

eenpersoonsbedden

Ruime

BOXSTAR
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BOXLIFE
GEWOONWEG MEER. ECHTE VARIABILITEIT.

MEER INFO ONLINE
knaus.com/boxlife 4 GordelzitplaatsenToegestane  

maximum massa 3,5 t 3-7 slaapplaatsen 5 Indelingen
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258-282 cm

541-636 cm

205 cm

BOXLIFE

Highlights
  Maximale variabiliteit door Vario-concept achteraan

  Ongelooflijk laadvolume tot 2.350 liter

  Standaard dieselverwarming

GEWOONWEG MEER
VRIJHEID BELEVEN

INDELINGEN
& FEITEN

U wilt een reisbegeleider die net zo flexibel is als u en u 
precies de ruimte geeft, die u op dat moment nodig heeft. 
Vandaag met z’n tweeën, morgen een roadtrip met vrienden 
en dan ook eens alleen erop uit de natuur in. Het is genieten 
hoe eenvoudig uw Camper Van zich steeds weer aan uw 
behoeften kan aanpassen.

600 DQ  

  4 Gordelzitplaatsene
  5-7 slaapplaatsen
  Hefbed overdwars achterin

630 ME

  4 Gordelzitplaatsen
   3-7 slaapplaatsen
  Eenpersoons hefbedden achterin

600 ME  

  4 Gordelzitplaatsen
  3-7 slaapplaatsen
  Eenpersoons hefbedden achterin

600 MQ  

  4 Gordelzitplaatsen
  3-7 slaapplaatsen
  Hefbed overdwars achterin

540 MQ  

  4 Gordelzitplaatsen
  3-7 slaapplaatsen
  Hefbed overdwars achterin

ONLINE CONFIGURATOR
configurator.knaus.com/nl

Alle indelingen zijn gebouwd op 
Fiat-chassis.
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BOXLIFE

LOUNGEVARIANTE
Mono zitbank  540 MQ, 600 MQ,  

600 DQ, 600 ME, 630 ME

KEUKENVARIANTEN
Compacte keuken 540 MQ, 600 ME
Keuken in de lengte 600 MQ, 600 DQ, 630 ME

VOLDOET
AAN ALLE VERWACHTINGEN
Hier zijn lievelingsplekken voorgeprogrammeerd. Smaakvol 
interieurdesign in de woonruimte gecombineerd met veel 
ruimte en de flexibele opbergoplossing achterin, maken van 
de BOXLIFE een held op elke reis.

BOXLIFE 600 ME. Dankzij het 
innovatieve Vario achterconcept kan 

het voertuig gelijktijdig als opberg- 
en woonruimte worden gebruikt.

BOXLIFE 600 ME. De zwevende 
dinettetafel biedt niet alleen maximale 
beenruimte, maar ook extra veel plaats 
bij het eten, werken, plannen van 
tochten. Het tafelblad kan zelfs naar 
buiten worden gedraaid.

BOXLIFE 600 ME. Zwenkbare tv-houder. 
Zo kunt u niet alleen in de dinette, maar 
ook vanuit het bed comfortabel naar de 
televisie kijken.

BOXLIFE 630 ME. De grote ‘Midi-Heki’ 
zorgt voor een heldere sfeer met veel 
lichtinval. Extra veel opbergruimte bieden 
de schappen en opbergkasten boven de 
bestuurderscabine en dinette.

BOXLIFE 630 ME. De schuifladen kunnen 
volledig worden uitgetrokken en beiden 

daardoor bijzonder comfortabele toegang.

BOXLIFE 540 MQ. 
De compacte keuken 

maakt bijzonder 
efficiënt gebruik van de 
beschikbare ruimte. De 
compressorkoelkast is 

onderin het keukenblok 
geplaatst en kan 

dankzij de dubbele 
draaischarnieren aan 
beide kanten worden 

geopend.

BOXLIFE 630 ME. Altijd mooie uitzichten. 
In de keuken in de lengte bevindt zich de 
grote koelkast naast de kitchenette. Grote 
opbergkasten, een kruidenrek en de uitklapbare 
werkbladverlenging maken van de keuken in een 
handomdraai een favoriete plek. 

BOXLIFE 630 ME. In de volledig uitgeruste 
keuken is veel ruimte voor opbergen, het 

bereiden van maaltijden en natuurlijk 
culinair genieten. Daardoor verandert zelfs 

een korte pauze op doorreis in maximaal 
genieten voor het gehele gezin.

keuken in de lengte

Ruime

compacte keuken

Plaatsbesparende

mono zitbank

Comfortabele

MEER INFO ONLINE
knaus.com/boxlife
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BOXLIFE

De BOXLIFE is altijd klaar voor spontane vakantie-
avonturen. De hefbedden achterin kunnen individueel 
worden aangepast aan de benodigde opbergruimte. In 
de badkamer wordt de ruimte zo efficiënt benut dat u 
kunt genieten van een groot gevoel van ruimte.

MEER PLAATS
VOOR VAKANTIE BEDVARIANTEN 

3-7 Slaapplaatsen  540 MQ, 600 MQ,  
600 ME, 630 ME

5-7 Slaapplaatsen 600 DQ

BADKAMERVARIANTEN
Compacte badkamer*   540 MQ, 600 MQ,  

600 DQ, 600 ME, 630 ME
*Ruime badkamer als optie mogelijk.

BOXLIFE 540 MQ. Uitstekend uitzicht voor ontspannen nachten. Dat is vrijheid die 
beweegt: gewoon de achterdeur openen en van het uitzicht genieten. Afhankelijk van de 
benodigde opbergruimte kan het hefbed achterin individueel in hoogte worden versteld.

BOXLIFE 540 MQ. De 
plafondkasten boven 
het bed bieden veel 
plaats voor kleding, 
boeken en kleine 
spullen. LED-leeslampen 
onder de kasten zorgen 
voor een aangenaam 
licht.

BOXLIFE 540 MQ. Dankzij verschuifbare 
spiegel en draaibaar toilet wordt hier 
elke centimeter perfect benut.

BOXLIFE 600 ME. 
Buiten gebruiken om 
het netjes te houden. 
De doucheslang kan 

bijzonder ver worden 
uitgeschoven, zodat 

hij ook buiten kan 
worden gebruikt.

BOXLIFE 600 ME. De eenpersoonsbedden 
nodigen uit tot een rustige nacht en 
een rustgevende slaap. Dankzij het 
standaard dakluik kunt u genieten van een 
onbelemmerd zicht op de sterren.

BOXLIFE 630 ME. Dankzij de verplaatsing van 
de douchecabine naar de doorgang kan de 
badkamer efficiënt worden opgebouwd. Op 
die manier biedt de ruime badkamer maximale 
bewegingsvrijheid.

compacte badkamer

Multifunctionele

hef-eenpersoonsbedden achterin

Ruime

hef-dwarsbed achterin

Gezellig

ruime badkamer

Exclusieve

MEER INFO ONLINE
knaus.com/boxlife
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2

3 4

BOXLIFE

BOXLIFE 630 ME. Neemt 
u uw e-bikes mee? 
Dan zijn de optionele 
contactdozen een 
absolute must.

BOXLIFE 600 MQ. Elke BOXLIFE is uitgerust met een 
hefbed achterin met 2-laags koudschuimmatrassen.

Het standaard hefbed achterin kan op 
verschillende hoogtes worden gebruikt 

en door extra opties op uw individuele 
eisen worden afgestemd.

ZO BENT U 
MAXIMAAL FLEXIBEL

Optionele couch. De achterste lattenbodem kan eenvoudig omhoog 
worden geklapt. Zo krijgt u een couch met uniek uitzicht.

Optie eenpersoonsbed overdwars. Biedt een extra 
slaapplaats en opbergruimte voor max. twee fietsen 
en extra bagage.

Optie tweepersoonsbed overdwars. Biedt twee 
extra slaapplaatsen en opbergruimte voor een fiets 
en extra bagage.

Optie tweepersoonsbed in de lengte. Bij indelingen 
met hefbed achterin kan ook het onderste extra bed 
als ruim tweepersoonsbed met langsslaapplaatsen 
bij minimale opbergruimte worden gebruikt.

VARIO 
ACHTERCONCEPT

STANDAARDUITVOERING
Gearriveerd met 2 slaapplaatsen. Het dubbele hefbed achterin kunt 
naar uw individueel te kiezen slaaphoogte wat hoger of juist wat lager 
instellen. De beschikbare opbergruimte achterin is afhankelijk van de 
positie van het hefbed.
Onderweg met maximale opbergruimte. De BOXLIFE is standaard 
uitgerust met een dieselverwarming onder de zitbank. Een gasfles van 
2,7 liter, die om ruimte te besparen achterin naast de watertank zit, is 
dus voldoende voor een veilige gasvoorraad. Daardoor kan hier bijna 
de gehele voertuigbreedte als flexibele opbergruimte worden benut.

OPTIONELE 
UITRUSTING
Extra bedelement. Het extra bed wordt 
onder het hefbed achterin aangebracht, kan 
flexibel worden verwijderd en dankzij een 
gedeelde lattenbodem individueel worden 
gebruikt. Hierdoor ontstaan nog eens 4 
extragebruiksvarianten.

Haal meer uit uw Camper Van door er meer in 
te stoppen: het is alleen mogelijk in de BOXLIFE. 
Als u een BOXLIFE kiest, kiest u voor de grootste 
variabiliteit die een Camper Van te bieden heeft. 
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BOXDRIVE
UNIEKE DYNAMIEK.

MEER INFO ONLINE
knaus.com/boxdrive 4 GordelzitplaatsenToegestane  

maximum massa 3,5 t 3-5 slaapplaatsen 2 Indelingen
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268-309 cm

204 cm

598-684 cm

BOXDRIVE

ALTIJD EN OVERAL  
THUIS

Voor u gaat het om de reis, niet om de bestemming. 
Daarom is het voor u bijzonder belangrijk dat uw Camper 
Van niet alleen het hoogste niveau van wooncomfort 
biedt, maar ook absoluut rijcomfort. U beslist waar de 
reis heengaat en welke rijassistentsystemen het beste bij 
u en uw wensen passen.

600 XL

  4 Gordelzitplaatsen
  4-5 slaapplaatsen
  Dwarsbed, Bed in hoog dak

INDELINGEN
& FEITEN

680 ME

  4 Gordelzitplaatsen
  3 slaapplaatsen
  Eenpersoonsbedden

ONLINE CONFIGURATOR
configurator.knaus.com/nl

Indeling gebouwd op  
MAN chassis.

Highlights
   Stemmingsvolle sfeerverlichting met KNAUS lichtsignatuur

   Standaard met zwenkbad, ruimte badkamer optioneel mogelijk

  Optioneel met hefbed achterin
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BOXDRIVE

BOXDRIVE 680 ME. Handige keukenklep aan de 
zijkant, bijvoorbeeld voor schoenen of afval.

BOXDRIVE 680 ME. Kostbare opslagruimte 
in in overvloed. Dit is ook het geval in de 
bijzonder ruime en luxueuze keuken. 
Dankzij de geheel uittrekbare geleiders met 
kogellagers kan de volledige ruimte in de 
laden optimaal worden benut.

BOXDRIVE 600 XL. Dankzij de 2-pits kookplaat en de afdekking van 
de afwasbak die als snijplank kan worden gebruikt, wordt de ruimte 
in de keuken perfect benut.

BOXDRIVE 600 XL. Op de praktische kledingstang 
tussen de badkamer en het bedgedeelte kunt u 
overhemden kreukvrij kwijt. 

BOXDRIVE 600 XL. 
Maximale beweegruimte 
voor het hoofd en groot 
ruimtelijk effect. In de 
BOXDRIVE XL geniet u 
van een uitzonderlijk 

ruimtegevoel.

LOUNGEVARIANTE
Mono zitbank  600 XL, 680 ME

KEUKKENVARIANTEN
Compacte keuken 600 XL
Keuken in de lengte 680 ME

mono zitbank

Comfortabele

Dankzij de symbiose van uitgekiende functionaliteit 
en maximaal wooncomfort is de BOXDRIVE geschikt 
voor alle avonturen. Of u nu de stad verkent, de natuur 
beleeft of een avondje thuis blijft.

STATEMENT VOOR 
WOONCOMFORT

BOXDRIVE 600 XL.Lekker koken staat 
niets meer in de weg. De ruime compacte 
keuken inspireert met veel opbergruimte, 

een grote afwasbak en een praktische 
2-pits kookplaat. Ook tijdens de vakantie 

gaat liefde door de maag!

keuken in de lengte

Ruime

compacte keuken

Plaatsbesparende

MEER INFO ONLINE
knaus.com/boxdrive
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BOXDRIVE

Of u nu een uitslaper bent of een vroege vogel - in de 
BOXDRIVE begint elke vakantiedag met een goed gevoel. 
In de badkamer wachten veel praktische details op u, 
zoals de uittrekbare wastafel in de ruime badkamer of de 
zwenkbare wand in de comfort badkamer.

ZO WORDT UW VAKANTIE 
PAS ECHT LEUK

BEDVARIANTEN
3 slaapplaatsen  680 ME
4-5 slaapplaatsen 600 XL

BADKAMERVARIANTEN
Zwenkbare Badkamer*  600 XL, 680 ME
*Ruime badkamer als optie mogelijk

BOXDRIVE 680 ME. De ruime flexibele badkamer 
is voorzien van een uittrekbare wastafel, dat in 
uitgetrokken toestand 650 x 300 mm groot is. Dankzij 
de inklapbare spiegel kunt u zichzelf ook goed 
bewonderen als de wastafel is uitgeklapt.

BOXDRIVE 600 XL. In de optionele ruime 
badkamer werd de ruime douche verplaatst naar 
de doorgang. Dit zorgt voor een bijzonder royale 
hoeveelheid ruimte. 

BOXDRIVE 600 XL. Maak van 2 1: Het  
draaibare bad biedt een ruime douchecabine 
of een royale wasruimte, afhankelijk van uw 
behoeften.

BOXDRIVE 680 ME. 
De stoffen De stoffen 

wandbekleding en wandbekleding en 
het doordachte het doordachte 

design- en design- en 
verlichtingsconcept verlichtingsconcept 

creëren een gezellige creëren een gezellige 
woonsfeer in het woonsfeer in het 
slaapgedeelte.slaapgedeelte.

BOXDRIVE 680 ME. Tussen de ruime 
badkamer en het bed bevindt zich 
een kast van vloer tot plafond met 

voldoende ruimte voor uw favoriete 
kleding, die onderweg niet mag 

ontbreken. De bovenkasten bieden 
ook extra opbergruimte. zwenkbare badkamer

Individuele

dwarsbed

Aangenaam

BOXDRIVE 600 XL. Ontbijt op bed. Verse koffie smaakt het best als hij 
direct in de laden optimaal in het hoogdak bed wordt geserveerd.

eenpersoonsbedden

Ruime

ruime badkamer

Exclusieve

MEER INFO ONLINE
knaus.com/boxdrive
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HEERLIJK DROMEN  
IN HET HOOGDAKBED

De opbouw met hoog dak biedt een gigantische 
hoeveelheid ruimte met een comfortabele stahoogte 
van maximaal 238 cm. Het soepele hoogdakbed kan 
met slechts één handbeweging worden neergelaten, 
waardoor twee aparte slaapgedeeltes ontstaan.  
Ideaal voor vrienden of families.

Unieke stahoogte. Zelfs in uitgeschoven stand ge-
niet u onder het hoge-dakbed nog van een stahoog-
te van ruim 170 cm (ingeschoven 238 cm).

Hemels slapen. Verduisterende zijramen en 
volledige koudschuimmatrassen zorgen voor 
optimaal slaapcomfort.

Gigantische ruimte. Door de hoge-dakopbouw 
wordt het gehele woongedeelte hoger. Dat zorgt ook 

voor meer slaapcomfort in het dwarsbed achterin.

RIANTE 
SLAAPPLAATS
De hoogdakbedden overtuigen niet alleen 
met een prachtig uitzicht en comfortabele 
matrassen, maar ook met veel ruimte om te 
slapen. In de BOXSTAR STREET XL kunt u zich 
op 207 cm x 130 cm helemaal uitrekken of zelfs 
met z’n tweeën in het hoogdakbed kruipen. 

RUIMTEBESPAREND EN 
SOEPEL
Het hoogdakbed kan bijzonder eenvoudig 
met slechts één handgreep worden in- en 
uitgeschoven. Een speciaal mechanisme 
zorgt ervoor dat het veilig vastklikt. De ladder 
maakt een comfortabele toegang mogelijk.

HIGHLIGHTS
& VARIANTEN

Beste uitzichten van bovenaf. In het 
knusse hoogdakbed heeft u niet alleen 
het beste zicht op de binnenruimte, maar 
vindt u ook de vele rekken en de optioneel 
in hoogte verstelbare TV op ooghoogte.

Modellen met hoog dak: 
BOXSTAR STREET XL 

BOXSTAR LIFETIME XL
BOXDRIVE 600 XL
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DIT IS VRIJHEID 
DIE BEWEEGT
KNAUS staat niet alleen voor hoogwaardige vrijetijdsvoertuigen, maar 
bovenal voor het plezier van kamperen. Laat u verrassen door onze 
unieke merkenwereld en ontdek ons brede aanbod dat de mooiste tijd 
van het jaar nog kleurrijker maakt. Profiteer van ons aanbod zoals o.a. 
het mein.KNAUS klantenclub, onze Fanshop of de diensten van ons 
verhuurportaal RENT AND TRAVEL.

STERK 
DEALER NETWERK
Meer dan 450 merkenpartners in meer dan 30 landen 
wereldwijd: dit enorme dealer-netwerk draagt ook bij 
aan een hoge klanttevredenheid. Vakkundig advies, 
vriendelijke service en spannende evenementen 
wachten hier op u. U kunt de dichtstbijzijnde KNAUS-
dealer en de indelingen die u daar kunt verwachten 
in een paar klikken vinden door uw postcode in te 
voeren bij het zoeken naar een dealer. 

DEALER INFO ONLINE
haendler.knaus.com/nl

GEBRUIKSVRIENDELIJKE 
INDELINGENZOEKER
Op weg naar de perfecte reisgezel zijn er een aantal 
vragen die beantwoord moeten worden: Hoeveel 
slaapplaatsen heeft u nodig? Hoe groot mag of 
moet uw KNAUS zijn? Heeft u een vast budget? De 
indelingenzoeker leidt u in enkele seconden naar de 
voor u meest geschikte voertuigen dankzij intuïtieve 
vragen over de belangrijkste punten. 

INDELINGEN ONLINE
indelingenzoeker.knaus.com

ONLINE 
CONFIGURATIE
Met de productconfigurator kunt u uw persoonlijke 
KNAUS vvoertuig volgens uw individuele wensen 
samenstellen en zo dichter bij uw eigen KNAUS-
droom komen, klik voor klik. 

CONFIGURATOR ONLINE
configurator.knaus.com/nl

mein.KNAUS 
KLANTENCLUB 
Profiteer van talrijke voordelen, zoals exclusieve acties 
en leuke kortingen bij onze samenwerkingspartners! 
Als clublid ontvangt u een uitnodiging voor onze 
jaarlijkse klantenbijeenkomst en ook twee keer per 
ons informatieve klantenmagazine INSIDE in de 
brievenbus, met boeiende reportages uit de wereld 
van caravaning. Het lidmaatschap is 100% gratis voor 
alle KNAUS klanten.

KLANTENCLUB ONLINE
mein.knaus.com

KNAUS 
FANSHOP
Zin om te shoppen? In onze fanshop vindt u een 
grote keuze in artikelen, die reizen nog mooier 
maken. Van attractieve dames- en herenmode, leuke 
spelletjes tot aan de sleutelhanger toe, is er voor een 
ider wat bij.

FANSHOP ONLINE
shop.knaus.com

FRANKANA 
FREIKO 
Er zijn dingen die gewoon niet mogen ontbreken op 
de camping. Vertrouw op de KNAUS collectie van 
onze partner Frankana Freiko. Op shop.knaus.com 
vindt u het gevarieerde aanbod van onze fanshop. 
Alle informatie en prijzen voor Frankana Freiko zijn 
te vinden op www.frankanafreiko.de

1 Gasadapter Gasadapterset Set | Art-Nr. 651/026 
2 Mokken set van 4 | Art-Nr. 651/020  
3 Campingtafel | Art-Nr. 51 016  
4 Servies set Cosmic Blue, 9-teilig | Art-Nr. 51 014 

5 Campingstoel | Art-Nr. 651/019 
6 Voetsteun | Art-Nr. 601/143 
7 Kookpannenset 9 stuks | Art-Nr. 51 013

* De basisuitrusting omvat: 1x metalen nano-gelpad, 1x magnetische 
haak & 1x voucher met individuele vouchercode voor de gratis 
bestelling / levering van de metalen mat BLACK (20 x 27 cm) + de 
metalen strip BLACK (25 cm)

HET VOERTUIG VAN UW DROMEN 
VOORAF TESTEN! 
U wilt een vrijetijdsvoertuig kopen, maar wilt graag vooraf testen of deze 
werkelijk bij u past? Dan is het aanbod van RENT AND TRAVEL precies 
de juiste oplossing voor u. Bij de professionele verhuurstations op meer 
dan 180 locaties in Duitsland, kunt u kiezen uit talrijke indelingen van 
meer dan 2.200 huurvoertuigen in 11 voertuigcategorieën. Laat u door 
onze experts adviseren over de individuele voertuigen en beleef een 
onvergetelijke reis met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Binnenkort 
ook in Nederland.

Meer informatie op www.rentandtravel.de  

SILWYREADY  
VOOR ONTSPANNEN REIZEN
Dankzij het magneetsysteem van silwy® zijn glazen en 
potten in vrijetijdsvoertuigen niet langer een breekbare 
aangelegenheid. Dankzij de metalen plaatjes blijft het 
glaswerk als het ware magnetisch kleven en blijft het 
mooi op zijn plaats staan. Dit zorgt niet alleen voor 
een veilige reis zonder gekletter, maar stelt u ook in 
staat de verwijderbare nano-pads op elk gewenst 
moment precies daar te plaatsen waar u ze nodig hebt. 
De silwyREADY basisuitrusting* zit standaard in alle 
nieuwe KNAUS-voertuigen.  
Meer informatie op www.silwy.de/ready

ONLINE
& ONDERWEG

MEER INFORMATIE
KNAUS.COM



youtube.knaus.com

facebook.knaus.com

@knaus_official

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

Knaus Tabbert AG . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

Onze catalogi zijn ook beschikbaar voor caravans. 
Ontdek ook onze speciale en jubileummodellen in 
de aparte brochures!

Vergissingen en drukfouten zijn voorbehouden. De gegevens over leveringsomvang, afmetingen en gewichten alsmede 
uitstraling komen overeen met de kennis op het moment van ter perse gaan (07/2022). Wijzigingen van uitrustingen, 
technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Vraag hierover voor de aankoop informatie bij 
de bevoegde KNAUS-dealer. 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 (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / 
kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent. De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale 
uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen 
met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zal zijn. Kleurafwijkingen zijn door 
druktechnische redenen mogelijk. Wij adviseren u voor aankoop van deze modellen te informeren bij uw KNAUS dealer 
naar de concrete kenmerken, uitvoering en eigenschappen van het door u gekozen model. De in de brochure afgebeelde 
decoratie is niet leverbaar. Let u er s.v.p. op, dat het maximaal laadvermogen, zoals aangegeven in de catalogus of prijslijst, 
bijvoorbeeld door het gewicht van de extra uitrusting gereduceerd wordt. Reproducties, inclusief uittreksels, zijn alleen 
toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van KNAUS TABBERT AG.

Alle voertuigen online
knaus.com

Artikel nr. R08118010-N
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