Nyt friheten
med alle dine sanser.
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Frihet som beveger.
www.knaus.no
www.knaus.de

«Felles
glede erGenießen
rett og slett
„Gemeinsames
ist nydelig.»
einfach herrlich.“

Freiheit
Frihet
erist
... ...

„Den vakreste tiden er alltid nå! “
„Hva venter vi på?
Å leve betyr å oppleve.“

… rett
einfach
og slett
wunderbar.
fantastisk.
Alles hinter
sich
Å
dralassen,
av sted,
um
i den
in der
vakreste
schönsten Zeit
des Jahres
tiden
av åretnur
– åein
kunne
einziges,
gjøre
wohltuendes
hva
jeg vil. ForGefühl
en deilig
zu genießen:
følelse.
Tun zu können, was ich will.

„Jede gemeinsame
«Hvert
minutt i felleskap
Minute
erist
verdifullt!»
so kostbar!“
„Vi ønsker å nyte hver dag på nytt.“

«Frihetheißt,
er å ha
det gøy
som
„Freiheit
immer
undnår
überall
helst,
hvor zu
som
helst.»
Spaß
haben
können.“
„Vi fanger de vakreste øyeblikkene for å nyte dem i lang tid.“
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Van TI

Van TI
Ung, dynamisk og svært vellykket.

Van

Halvintegrert Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

Frihet på fire hjul.
Bare komme seg ut av byen, alltid vendt mot
solnedgangen, bare to av oss på en romantisk tur,
eller reise med venner ...
Den fullstendig renoverte Van TI kombinerer
kompakthet av en varebil med komforten til en bobil
- nå med helt nye høydepunkter.

Nye Van TI betyr frihet
Fire grunnmodeller basert på Fiat Ducato, med fire
seter utstyrt med sikkerhetsbelter. Lakkert i hvitt og grått.
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De beste grunnene
for innovative Van TI.

1.

Særpreget front: Ny takspoiler og frontrute,

 8 cm kortere Knaus-støtfanger og LED-kjørelys
(tilvalg) samt tåkelys i kombinasjon med statisk
kurvelys.

Van

2.

Imponerende, slående bakende: Med nye

 fenderlister og Knaus cat-eye hybrid lys.

5.

Nytt møbelkonsept: Harmonisk matchet

 materiale og fargeblanding for økt trivsel.

6.

Nytt kjøkken: Med treutseende, haptisk

 benkeplate, dyp vask med skjærebretttopp,
108 liters kjøleskap, og 3-brenner
komfyr som standard.

7.

Halvintegrert

Nytt frontparti: Sittegruppe med

 spiseplass som standard,
L-sittegruppe (tilvalg).

Halvintegrert med senkeseng

8.

Alkove

Helintegrert

Sittekomfort med optimal ergonomi:

 Knaus førerseter gir god komfort også
når man kjører langt.

Høydepunkter

Alle høydepunktene på en gang.

• Innovativt og supereffektivt LED-kjøre
lys (side 82)

En kompakt bobil med de beste utstyrsløsninger
gjør Van TI til et godt valg.

• Unike og umiskjennelige Knaus CatEye-hybridlykter (side 83)

Van TI
Ung, dynamisk og svært vellykket.
www.knaus.de/vanti

• Gjennomtenkt og allsidig Knaus
garasjesystem (side 90)
• Kompakt og praktisk Knaus serviceboks
med vann- og strømuttak (side 91)

3.
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Sett fra siden: Utvendig er nye Van TI

 videreutviklet på mange punkter siden forrige
modell.

4.

Fin utsikt: Frontdeksel av glass

 (tilvalg) gir fri utsikt mot himmelen.

9.

Flyttbar hylle: Valgfrie hyller som

 kan hektes på ved sengen, på

kjøkkenet, og på sittegruppen.

10.

Design og materiale: Høykvalitets

 kromapplikasjoner og håndtak, kombinert
med Knaus trestilede overflater.

11.

Integrert TV i garderoben:

 Uttrekkbar TV (19 „TFT). Når den er
presset inn kan trepanelet brukes til å
henge opp klær.
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Van TI
Leve

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

Tilgjengelig som et alternativ for alle planløsninger: En stor L-sittegruppe.

Vakre dager.
Slipp lyset inn gjennom den store takluken.
Fire grunnmodeller med soveplasser for
inntil tre personer gjør hver tur til en
fornøyelse. Med Van TI får du framfor alt
følelsen av full frihet.Nyt vakre dager her!

Det nye interiør- og møbelkonseptet overbeviser med en perfekt miks av farger og materialer, og tilbyr enda mer plass.
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Det doble front-takvinduet (ekstrautstyr) skaper
større romfølelse, og det samme gjør de dreibare
komfortførersetene.

Leve | Van TI | Van | Bobiler

Fleksibel innredning skaper en fantastisk romfølelse, og sørger dessuten for komfortable overnattingsmuligheter for gjester.

Bobiler | Van | Van TI | Leve
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Van TI
Kjøkken

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

God plass!
Matlaging er mer enn å åpne
en hermetikkboks! Også på ferie.
Derfor egner kjøkken i Van TI seg
også til å tilberede sofistikerte retter.
Dette fantastiske kjøkkenet
inneholder alt du trenger. Det beste er
de tre store skuffene med mange
oppbevaringsrom, også for store
kasseroller, panner og annet
kjøkkenutstyr.
2

3
2 Moderne design i hver eneste detalj: Med høykvalitets blandebatteri i kromutseende.
1 Pent og praktisk:
tre ekstra brede skuffer
og høytmontert, lett
tilgjengelig kjøleskap.
1

4
4 Med sin fargekombinasjoner og runde design,
er kjøkkenet et syn for øyet.

5
5 Med alt du trenger: Kjøkkenet har en egen dyp vask, 3-brenner komfyr,
LED-belysning og praktiske skuffeområder.

3 Ekstra store oppbevaringsrom: mer plass til
store kokekar og annet.

Kjøkken | Van TI | Van | Bobiler

Bobiler | Van | Van TI | Kjøkken
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Van TI
Sovedel

Van TI
Baderom

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

Ren og fri.
En forfriskende dusj etter en begivenhetsrik dags ferie er herlig. Badet i Van
TI har alt du trenger for å holde på
følelsen av å være frisk og fri hele
tiden. Og mens vi snakker om frihet den fleksible delingen av stue, bad,
sove- og omkledningsområder med
rullegardinsystem gjør Van TI til en
mobil 3-roms leilighet på et blunk.
1

1

Flere muligheter.
Selv de som liker å være oppe sent,
må sove en gang! I Van TI kan du velge
mellom en stor dobbeltseng i full
bredde, eller to enkeltsenger.
Den tredje sengen er i sittegruppen, og
kan enkelt konverteres til et behagelig
hvilested for gjester i løpet av noen
minutter.

2
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2

1	To store enkeltsenger som kan forlenges til en stor dobbeltseng
med et praktisk utrekk.

1 Komfortabelt og kompakt: Baderom med
adskilt dusjkabinett.

2 Med den store dobbeltsengen tilbyr Van TI et behagelig og moderne soveområde.

2 Flyttbare servanter med blandebatteri.

Sovedel | Van TI | Van | Bobiler

Bobiler | Van | Van TI | Baderom

3
3	Spafølelse takket være høydejusterbar komfortdusj og integrert
sitteplass i dusjen.
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Sky TI

Sky TI
Fra alene til sammen.

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

Mer plass for
magiske øyeblikk.
En uforstyrret stund med seg selv er flott. Og
tilbringe tid bare dere to er også fantastisk.
Snakke, le, nyte stillheten, oppdage nye ting
– bare nyte livet.
Sky TI har nå et helt nytt innovativ utvalg av
planløsninger og derfor en helt ny følelse av
plass. I tillegg er andre attraktive nye høydepunkter designet for at du skal føle deg
hjemme overalt.

Frihet er den nye Sky TI.
Modellserie med åtte grunnmodeller basert på Fiat Ducato.
Lakkert i hvitt og grått.
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Gode grunner for
å kjøpe nye Sky TI.

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

18 cm

30 cm

1.

Sky TI har nydesignet front:

 Det doble takvinduet slipper inn mye lys.

2.

Sporty linjer:

 Knaus-bobilen sett bakfra.

5.

Perfekt avskjerming: Det markante doble

 plexiglasstaket med blendingsrollo.

6.

Optimal plassering: Svingbar skjerm for

 ubegrenset TV-titting fra alle vinkler.

7.



Ekstra dyp vask gjør oppvasken lettere.

8.

Høykvalitets Knaus overflate i tre-stil:

 Overlegen møbelkonstruksjon for en
harmonisk opplevelse.

Høydepunkter

Alle høydepunktene samlet.

• Unike og umiskjennelige Knaus
Cat-Eye-hybridlykter (side 83)

Mange gode utstyrsfunksjoner og en kompakt
løsning gjør Sky TI til et godt valg.

• Nytt og patentert Knaus
3D-Baderom (Side 89)

Sky TI
Fra alene til sammen.
www.knaus.de/Motorhomes/sky-ti

• Gjennomtenkt og allsidig Knaus
Orga-Fix garasjesystem (side 90)
• Kompakt og praktisk Knaus serviceboks med vann- og strømuttak (side 91)

3.
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Høykvalitets Knaus Pro.tec-ramme:

 Solide aluminiumsprofiler for optimal
beskyttelse.

4.

Individuelle Knaus komfort pilotseter:

 Optimale ergometriske sitteplasser, tilpasset
interiøret.

9.

Maksimal sittekomfort: Ergonomisk

 formet polstring og randsydde kanter av
høy kvalitet.

10.

Mer sovekomfort med førsteklasses

 5-soners komfortkaldskum madrasser.

11.

Mer plass: Ekstra oppbevaringsplass

 er standard.
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Sky TI
Leve

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

3

1

Mer stue
enn bobil.
En følelse av god plass med mer harmoni
– du får alt dette i den nye Sky TI.
Og resultatet er fantastisk med klar
utsikt, matchende farger, former og
materialer.
Velkommen hjem!
2
1 Generøs komfort på minutter. En koselig rund sittegruppe kan enkelt lages med de roterende forsetene og den pivot-monterte
bordplaten.

5

4
3-4 Svingbar TV for oppholds- og soveområde.

5 Du kan lage mat og tilberede måltider på store benkeplater i det nye kjøkkenet.

2 Perfekt plass - intelligent funksjonalitet. Det høydejusterbare bordet kan senkes enkelt og høyden tilpasset setets posisjon.
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Leve | Sky TI | Halvintegrert | Bobiler

Bobiler | Halvintegrert | Sky TI | Leve
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Sky TI
Kjøkken

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

Enda mer nytelse.
Hvis du liker å være i aktivitet mens du
er borte, blir ofte appetitten større!

4

Matlaging i Sky TI er enda bedre
i det nye, vinklede kjøkkenet med sin
store benkeplate, dype skuffer og mye
ekstrautstyr. Og selvfølgelig kan du
være trygg på at det er rikelig med
plass for alle kjøkkenredskaper i
praktiske skapene.

6

18 cm

30 cm

2

5

7

3
1 Nydesignet L-formet kjøkken med maksimal
funksjonalitet og et attraktivt utseende.

Ekstra dype skuffer og praktiske trådkurver gir full
oversikt og maksimal fleksibilitet ved innlasting og
nedpakking.

4 Godt utformet plass for oppvaskkluter.
5 Kjekk hylle for evt. bokser når du lager mat.

2 Stekeovn med grill og grillspyd, bakeplate
og langpanne for enda mer matglede.

Det nye kjøkkenet går i ett med
sittegruppen. En stilig detalj.

1

Bobiler | Halvintegrert | Sky TI | Kjøkken

3 108 l kjøleskap, 190 l modell er også mulig å
bestille (avhengig av planløsning).

6 Integrert kaffemaskin (valgfri).
7 Ekstra dyp vask.
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Sky TI
Sovedel

Sky TI
Baderom

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

Revolusjonerende
3D-bad.
Sky TI har en spennende nyhet - et 3-D
bad som kan skreddersys til dine behov.
Det har separat dusj og vaskerom, som
kan forstørres og reduseres i tre utgaver
takket være den fleksible skyveveggen i
bakkant.

1

3

Maksimal liggekomfort.
Maksimal liggekomfort.
Soveområdet i Sky TI gir deg følelsen av
å være på det fineste hotell. Madrasser
i førsteklasses 5-soners deluxe kaldskum, høykvalitets hodegavl og
moderne baldakin lysstripe bidrar til
luksusfølelsen.

2

To enkeltsenger som raskt kan settes sammen til en dobbeltseng.

1-2 Gjennomførte deltaljer gjennom hele soveområdet.
3

24

Smart design: Fullt utvidet er det revolusjonerende
3-D badet meget romslig.

Stor separat dusj med fast dør hindrer
vannsøl.

Hvis du foretrekker å åpne det hele, kan døren til
3-D badet lukkes - og vips har du åpen løsning igjen.

Funksjonelt klesskap med garderobestang
og lys.

Sovedel | Sky TI | Halvintegrert | Bobiler

Bobiler | Halvintegrert | Sky TI | Baderom
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Sun TI

Sun TI
Den ekte solguden.

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

Så nær himmelen.
Ideelt sett skulle vi hatt sol, sol og
atter sol – alltid og overalt. Sun TI er
fullbyrdelsen av delvis integrerte
bobiler og en perfekt følgesvenn på
alle turer.
Den har førsteklasses, perfekt
matchende premiumutstyr, praktiske
og funksjonelle detaljer som multidobbeltgulv og fremfor alt det største
panorama glasstaket i bobilsegmentet.

Frihet er den nye Sun TI.
5 forskjellige planløsninger på Fiat Ducato chassis fra en kompakt
6,99 til 7,56 m i lengde. I grå / hvit og grå / sølv.
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De beste grunnene
for høy kvalitet Sun TI.

1.

Elegant front:

 Front /tak vindu av plexiglass (ekstrautstyr).

2.

Van

Elegant bakende:

 Elegant bakende design. Estetisk og innbydende
bakende i markant Knaus-stil.

5.

Stort Knaus panorama soltak: Med 220x110

 cm det største “2-i-1“ plexiglasstaket på
markedet (Sun TI).

6.

Halvintegrert

7.

Unikt, slående interiørkonsept med designet

 deluxe L-kjøkken.

Alkove

Helintegrert

3-dimensjonal klaffdør design med

 høykvalitets kromapplikasjoner.

Høydepunkter

Alle høydepunktene samlet.

• Unike og umiskjennelige Knaus
Cat-Eye-hybridlykter (side 83)
• Nytt og patentert Knaus
3D-Baderomerom (Side 89)
• Gjennomtenkt og allsidig Knaus
Orga-Fix garasjesystem (side 90)
• Kompakt og praktisk Knaus serviceboks med vann- og strømuttak (side 91)
• Smart og flerfunksjonelt Knausdobbeltgulv (side 92)

Mange gode utstyrsfunksjoner og en kompakt
løsning gjør Sun TI til et godt valg.
Sun TI
Den ekte solguden.
www.knaus.de/sunti

3.
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Halvintegrert med senkeseng

Det innovative Seitz-buetaket

 er en del av Knaus-panoramasoltaket.

4.

Seitz-rammevinduer:

 Mer lys og fin utsikt er standard.

8.

Plassbesparende og praktisk:

 dreibart spisebord.

9.

Ergonomisk og komfortabelt:

 polstring og søm av høy kvalitet.

10.

Smart innredning: garderobe med

 integrert speil og skoskap.
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Sun TI
Leve

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Den nye Sun TI tilbyr en unik følelse med sine harmonisk
balanserte farger og materialer.

Se etter lyset!
Sun TI tilbyr soltilbedere alt de
noensinne har ønsket seg. I tillegg til
masse lys ovenfra gjennom den store
glasstakluken (valgfri) og det store
takvinduet over kjøkkenet, bidrar den
åpne romløsningen til at det oppleves
lyst og trivelig.
Sett deg godt til rette i den L-formede
sittegruppen og nyt ditt andre hjem.
1

2
Åpen sikt fra front til bakdel gir god romfølelse.

1 Komfortabel TV-stol med setebelte.
2 Høydejusterbart bord i den L-formede
sittegruppen.
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Leve | Sun TI | Halvintegrert | Bobiler

Alkove

Helintegrert

Sun TI
Kjøkken

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

Trivelig og lyst: Det moderne kjøkkenet i Sun TI har mange lekre detaljer.

Hyggelig atmosfære.
Gourmetkjøkkenet i Sun TI har mange
stilige og praktiske detaljer. Høyglanspaneler med buede former,
kjøkkenbenk i mineralmateriale, ekstra
brede skuffer og en elegant kaffemaskin er bare noen av høydepunktene
i dette eksklusive kjøkkenet.

1

1 Like praktisk som hjemme - valgfri lagringsplass i uttrekkbare skap.

2

1

3

2

2 Skuffer med dempemekanisme.
3 Lekkert: Buede former dominerer kjøkkenets
design. Praktisk: Masse lagringsplass for alle
nødvendige kjøkkenredskaper.

Kjøkken | Sun TI | Halvintegrert | Bobiler

1 3-dimensjonal dørdesign kombinert med høyglans, tre, lær og høykvalitetskrom detaljer med
tøffe praktiske håndtak.

Integrert kaffemaskin (ekstrautstyr) er sikret
attraktivt bak en buet pleksiglass dør.

Matlaging er en ekte glede i Knaus premium kjøkkenet. Benkeplaten og dekselet er laget av høykvalitets,
mineralmateriale med rustfri stålvask.

2 Over kjøkkenet gir de utvidede overskapene
rikelig med plass.

Bobiler | Halvintegrert | Sun TI | Kjøkken
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Sun TI
Sovedel

Sun TI
Baderom

Van

34

Alkove

Helintegrert

Lys er hovedtemaet i Sun TI. Og dette
fortsetter på badet. Sun TI gir nå maksimal
luksus i 3-D bad. Det har en dusj og kan
forstørres og reduseres i tre trinn, takket
være fleksible skyvevegger.
Og det er innredet med kvalitetsutstyr for å
møte de aller høyeste krav.

Slapp av og lad batteriene i fantastiske
omgivelser. Se frem til en god natts
søvn i de enkle eller doble sengene
(avhengig av modell). Og en ekstra seng
kan trylles frem på et øyeblikk fra
putene i sittegruppen.

1 Dobbeltseng med 142 cm hode størrelse og høykvalitets kaldskummadrasser gir alt du trenger for
en god natts søvn.

Halvintegrert med senkeseng

Ren velvære.

Søte drømmer
er inkludert.

1

Halvintegrert

2

3

1

4

2

2-4 Mer plass - luksus enkeltsenger som kan utvides på et øyeblikk.

Sovedel | Sun TI | Halvintegrert | Bobiler

1-2 Sun TI har rikelig med lagringsplass.

Bobiler | Halvintegrert | Sun TI | Baderom

Dekorativt moderne utstyr i rustfritt stål.

Det nye Knaus 3-D badet kan med en fleksibel skyvevegg justeres
etter dine behov, raskt og enkelt.
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Sky Wave

Sky Wave
Et nyskapende romkonsept

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

Frihet trenger rom.
Tut og kjør - for to personer, eller sammen
med barn eller barnebarn.
Et helt nytt, innovativt plasskonsept med fire
forskjellige planløsninger og senkbar seng, for
maksimal frihet.

Frihet er den nye Sky Wave.
36

Modellprogram med fire planløsninger på Fiat Ducato chassis.
Hvit og grå utvendig dekor.
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Gode grunner
for den nye Sky Wave.

1.

Optimal aerodynamikk med den nye helstøpte

 glassfibertoppen.

Van

2.

Elegant bakende med cat-eye hybrid
lys.

5.

Sov godt: Den store. justerbare sengen er

 hele 195 cm lang og 140 cm bred

6.

Praktisk og økonomisk:
LED-berøringslamper under køyesenga.

7.

Halvintegrert

Alt du trenger: God plass i L-kjøkken med

 blant annet tre romslige skuffer

8.



Alkove

Helintegrert

Tre-utseende gir et solid inntrykk.

Høydepunkter

Alle høydepunkter samlet.

• Unike og umiskjennelige Knaus
Cat-Eye-hybridlykter (side 83)

Mange gode utstyrsfunksjoner og smarte
løsninger gjør Sky Wave til et godt valg.

• Gjennomtenkt og allsidig Knaus
Orga-Fix garasjesystem (side 90)

Sky Wave
Nyskapende romkonsept
www.knaus.de/skywave

• Kompakt og praktisk Knaus serviceboks med vann- og strømuttak (side 91)

3.
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Halvintegrert med senkeseng

Nytt møbeldesign med materialer av høy

 kvalitet i elegante fargevarianter.

4.

Mer plass betyr mer frihet: Ståhøyde opptil
1,92 meter under senkeseng.

9.

Eksklusiv polstring med ergonomiske,

 formstøpte sittemøbler av høy håndverksmessig kvalitet.

10.

Utstyrt med praktiske detaljer:

 USB-kontakt og ekstra hyller ved
køyesenga er standardutstyr.

11.

Smarte oppbevaringsrom

 under enkeltsengene.
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Sky Wave
Leve

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

Eksklusive møbler og ny puteutforming gir et hyggelig bomiljø.
Sosialt samvær: Mange gode sitteplasser rundt bordet.

Bevegelsesfrihet
inkludert.
Dette er frihet! Med fire sitteplasser
og en innovativ, valgfri elektrisk
senkeseng som standard, kan du
med Sky Wave nyte komfort
og bevegelsesfrihet - med full
ståhøyde på 192 cm i hele lengden.

1

2

1-2	Store sitteplasser med ergonomiske puter gir
god komfort.
Innovativt romkonsept med fire faste seter og senger.

Leve | Sky Wave | Halvintegrert med senkeseng | Bobiler

Bobiler | Halvintegrert med senkeseng | Sky Wave | Leve
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Sky Wave
Kjøkken

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Praktisk og vakkert: Med dyp vask, LED-belysning og elegante design.

Lage mat,
nesten som hjemme
Å føle seg hjemme har mye å gjøre
med komfort. Matlaging er sosialt
og trivelig, spesielt med fasilitetene
og romsligheten som det
ergonomiske L-kjøkkenet tilbyr.
3

1
1 Nydesignet L-kjøkken med avrundede former, stor arbeidsflate og god skapplass.

2
2 Justerbare hyller og ventilerte skap.

4
3 190-liters kjøleskap (opsjon).
4 Optimal lagringsplass med tre fullt
uttrekkbare skuffer.
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Kjøkken | Sky Wave | Halvintegrert med senkeseng | Bobiler

Bobiler | Halvintegrert med senkeseng | Sky Wave | Kjøkken

Alkove

Helintegrert

Sky Wave
Sovedel

Sky Wave
Sovedel | Baderom

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

Her sover du godt.
Ønsker du å sove like godt som hjemme?
Sky Wave oppfyller ønsket!
Fire forskjellige planløsninger, med faste
senger i tillegg til sammenleggbar seng
som kan senkes (valgfritt elektrisk). Det
gir til sammen to til fire soveplasser med
maksimal sovekomfort.

3

Ren
nytelse.
En lang, herlig dusj er ren luksus,
som du i Sky Wave kan nyte fordi
baderommetpå Sky Wave har
separat dusj med fast dør.
Ren nytelse - også når du er på tur.

1
1 Mega-herlig: Stor, justerbar seng på 195 x 140 cm.
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2
2 To enkeltsenger med premium 5-komfort skummadrasser
sikrer avslappet søvn.

4
3-4 Nydesignet, sammenleggbar seng med ståhøyde 1,92 m under.

Sovedel | Sky Wave | Halvintegrert med senkeseng | Bobiler

Bobiler | Halvintegrert med senkeseng | Sky Wave | Sovedel | Baderom

5

6

5-6 Smart tanke: Vasken er lett å flytte etter behov, optimal plassutnyttelse for både vask og dusj.
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Sky Traveller

Sky Traveller
for aktive mennesker.

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

Farvel hverdager!
Planlegg hva du vil gjøre i fritiden, og nyt
den sammen med familien.
Sykkeltur sammen med venner og familie,
eller et romantisk bad for to i et idyllisk
fjellvann: Sky Traveller vil ta deg hvor som
helst - en pålitelig følgesvenn for de beste
opplevelsene sammen.

Frihet er den nye Sky Traveller.
46

Modellprogram med fire plantegninger på solid Fiat Ducato chassis.
5,61 -6,99 meters lengde, med hvit og grå utvendig farge/dekor.
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Van

De beste grunnene
for den generøse Sky Traveller.

1.

Utseende som gir inntrykk:

 Sky Traveller sett forfra.

2.

Markant Knaus-bakende

 med de karakteristiske baklysene.

5.

Ta med scooter eller sykler i romslig

 oppbevaringsrom.

6.



Halvintegrert

7.

Romslig alkove over førerhuset på hele 201x158 cm.



Alkove

Helintegrert

Kompakt baderom med smart skyvevask.

Høydepunkter

Alle høydepunktene samlet.

• Unike og umiskjennelige Knaus
Cat-Eye-hybridlykter (side 83)

De viktigste funksjonene som kan gjøre denne
bobilen til ditt førstevalg finner du her.

• Gjennomtenkt og allsidig Knaus
Orga-Fix garasjesystem (side 90)

Sky Traveller
for aktive mennesker
www.knaus.de/skytraveller

• Kompakt og praktisk Knaus serviceboks med vann- og strømuttak (side 91)

3.
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Halvintegrert med senkeseng

Nye fargetoner avstemt etter den nye

 dynamiske og elegante designen.

4.

Praktisk oppbevaringsplass:

 Sammenleggbar etasjeseng til
utvidelse av garasjen.

8.

Møbeltrekk i høy kvalitet sikrer

 komfort og lang holdbarhet.

9.

Møbler i høy kvalitet, og smarte interiør-

 detaljer.

10.



Overflater I eksklusiv trestil.
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Sky Traveller
Leve
Dinette med avtakbar bordplate, og konvertible
seter som kan gjøres om til senger.

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Nye farger og materialvalg sikrer en behagelig opplevelse når du er på tur.

Kompakt oppholdsrom.
Sky Traveller er et ekte underverk.
Det finnes ingen annen bobil som tilbyr mer
plass til reisefølget - takket være det
geniale alkove-konseptet.
Fire planløsninger, fra kompakte 5,61 meter
til romslige 6,99 meter for opptil 6 personer.
Fleksible sittegrupper god plass i garasjen
til utstyr man trenger på tur, gjør Sky Traveller
til et smart valg.

Romslig romkonsept for inntil seks personer.
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Van

Leve | Sky Traveller | Alkove | Bobiler

Helintegrert

Sky Traveller
Kjøkken

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

1

Mat til alle.
Romantisk middag for to eller frokost
til en sulten familie - i det brukervennlige og lettstelte kjøkkenet i Sky
Traveller er alt mulig!

2
Harmoni er når alt passer - former, farger og materialer.

Et kjøkken som vil bli sett: Den avrundede benkeplaten i stein-dekor er et moderne innslag, i likhet
med den runde oppvaskkummen i rustfritt stål.

1 Alt er der: I dette kjøkkenet er funksjonalitet
og design perfekt kombinert.

3
3 Praktiske og tiltalende hyller.

2 Skapdører med Knaus wood-style dekor.
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Kjøkken | Sky Traveller | Alkove | Bobiler
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Sky Traveller
Sovedel

Sky Traveller
Sovedel | Baderom

Forfriskende.
Okay, vi innrømmer det:
Med seks personer og ett bad
trengs en tidsplan. Men bortsett
fra det, går det helt fint i det kompakte baderommet i Sky Traveller.

Rom med
mange senger.
Hvordan sover du med seks
personer i en bobil? Bra! Det beste
beviset er Sky Traveller. Den tilbyr
komfortable senger med stor
alkoveseng, og køyesenger bak
(avhengig av modell). I tillegg er
det mulig å bygge ekstra soveplasser. Det er tid for spennende
godnatthistorier!

Koselig, romslig køye over førerhuset (201x158 cm).

Køyesenger bak.

Kompakt baderom, med flyttbar vask og massevis av hyller og lagringsplass.

Stor alkoveseng for maksimal
sovekomfort.

Sovedel | Sky Traveller | Alkove | Bobiler

Bobiler | Alkove | Sky Traveller | Sovedel | Baderom
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Van i
Alltid nye spor.

Den som vil sette spor,
må gå nye veier.
For den som setter like stor pris på et sporty utseende
som allsidighet og maksimal frihet, er vår nye Vanmodell det ideelle reisefølget. Fra den typiske fronten
og hybridbaklysene til alle de praktiske oppbevaringsløsningene, flatskjermen og det praktiske baderomet:
Den helintegrerte bobilen med alle bekvemmelighetene
gir deg feriekomfort.

Nye Van i betyr frihet.
Tre forskjellige grunnmodeller basert på Fiat Multijet, med kjøretøylengder fra 5,99 til 6,72 meter og med inntil fem soveplasser.
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Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

De beste grunnene
for den ekstravagante Van i.

1.

Den slanke konstruksjonen har både

 ekstra komfort og tilstrekkelig lastekapasitet
med en totalvekt på 3,5 tonn.

2.

Sporty og ekstravagant utvendig design
med Seitz-rammevinduer som standard og
typisk bakpart med Knaus Cat-Eyehybridlys.

Van

5.

Se mye og opplev mye:

 Kjempestor frontrute med
elektrisk gardin (tilvalg).

6.

Full rotasjon:

 Dreibare Knaus komfortførerseter med
justerbar setevinkel.

7.

Halvintegrert

Følg med på det som skjer:

 Dreibar 19“ TFT-TV-skjerm.

Halvintegrert med senkeseng

8.

Alkove

Helintegrert

Full oversikt:

 Mange praktiske og smarte hyller og
oppbevaringsrom.

Høydepunkter

Alle høydepunktene samlet.

• Innovativt og supereffektivt
LED-kjørelys (side 82)

Her finner du oversikt over funksjonene som
gjør Van i til et smart valg.

• Unike og umiskjennelige Knaus
Cat-Eye-hybridlykter (side 83)

Van i
Alltid nye spor
www.knaus.de/vani

• Gjennomtenkt og allsidig Knaus
Orga-Fix garasjesystem (side 90)
• Kompakt og praktisk Knaus serviceboks med vann- og strømuttak (side 91)

3.
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Innovative løsninger:

 Motorpanseret kan holdes åpent
med ekstra fester for god
tilgang ved service.

4.

Et nytt perspektiv:
dyp og svært stor frontrute og helt
spoilerdesign med elegant formet
LED-kjørelys og LED-hovedlykter.

9.

Et anstrøk av luksus:

 Ergonomisk,eksklusiv cognacfarget skinnpolstring (tilvalg) med solide doble
pyntesømmer.

10.

Ganske enkelt genialt, og genialt enkelt:

 Fleksibelt brettsystem for oppheng i

kjøkken og soveområde og ved sittegruppa.

11.

Massevis av oppbevaringsplass:

 Store oppbevaringskasser under
køyesenga!
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Van i
Leve

Van i
Leve

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Sjenerøse og åpne synsfelt og en unik romfølelse takket være det nye interiørkonseptet og avstemte, harmoniske
farge- og materialvalg. Tekstiltrekket i førerhuset, på A-stolpen og under køyesenga skaper et hjemmekoselig miljø.

Stilsikker på veien.
Ved å bruke Van Ti bobilkonseptet tilbyr
også Van i attraktive bekvemmeligheter
på reisen. Treoverflater, krom og skinn i
i interiøret skaper i kombinasjon med
lyse farger og jordfarger en moderne,
hjemmekoselig atmosfære. I tillegg
slipper den omfangsrike og høye fronten på bilen inn mye lys og sørger for
en fantastisk utsikt.
1

2
1	Komfortabel og romslig sittegruppe med L-spiseplass og dreibart bord med én sokkel (tilvalg).
2 Flere hyller i førerhusområdet og integrert koppholder i konsollen på passasjersiden.

60

Leve | Van i | Helintegrert | Bobiler

Alkove

Helintegrert

Van i
Kjøkken

Van

Halvintegrert

1

3

2

4

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

Men bobilen har flere
godsaker.
Det praktiske kjøkkenet i Van i er et
perfekt sted å tilberede smakfulle måltider:
Spesialbelegg på benkeplatene og
og de utfellbare utvidelsesbenkeplatene
er svært praktiske, og det samme gjelder de
ekstra brede skuffene med fullt uttrekk,
integrerte bestikkrom og avdelere samt
ekstra brede overskap med 90° åpningsvinkel.

1 Romslige, ekstra brede overskap med 90° åpningsvinkel
og beskyttelseskant.
2 Ekstra brede skuffer med fullt uttrekk,
integrert bestikkrom og avdelere.
Kvalitetskjøkken med mange arbeidsflater i form av ekstra, nedfellbare benkeplateutvidelser og hylle over kjøleskapet.
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Kjøkken | Van i | Helintegrert | Bobiler

Bobiler | Helintegrert | Van i | Kjøkken

3	Knaus tremønstrede skapdører med
ergonomiske kromhåndtak og
unike, tofargede dørdesign.

5
5 Spesialbelegg på kjøkkenbenkeplata,
koketopp med tre gassplater og stor oppvaskkum i rustfritt stål.

4 Sentralt plasserte og lett tilgjengelige
stengekraner og 230 V vegguttak.
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Van i
Sovedel

Van i
Sovedel I Baderom

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

Tid for å slappe av.
Ingenting er bedre enn en
begivenhetsrik ferie. Derfor bør du
skaffe deg ro i sjelen og nyte freden
før hverdagen innfinner seg igjen.
Det koselige interiøret i Van i byr
derfor på mange muligheter til å sove
og slappe av – fra dobbeltsenga foran
til de utvidbare enkeltsengene bak
i bilen.

1

3

1

Forfriskende fleksibelt.
I Van i er ikke kompakt det samme
som ukomfortabelt, tvert imot. Det
plassbesparende baderommet viser
f.eks. at komfort ikke trenger å være
avhengig av størrelsen. Den fleksible
servanten gir mer bevegelsesfrihet,
og i den atskilte dusjen kan du gjøre
deg i orden til alle de spennende
aktivitetene som feriedagene byr på.
2
Solid og komfortabelt soveområde med komfortmadrasser i polyester med 7 soner.
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4

2

1 Ekstra langt panoramavindu
(130 × 45 cm) bak (tilvalg).

3 Enkeltsengene kan slås sammen til ett
stort soveområde.

1 Komfortabelt kompakt baderom med adskilt
dusjkabinett.

2 Romslige køyesenger med 185 × 150 cm
overflate.

4 Ekstra hyller over sengene.

2 Flyttbare servanter med blandebatteri.

Sovedel | Van i | Helintegrert | Bobiler

Bobiler | Helintegrert | Van i | Sovedel I Baderom

3
3 Spafølelse takket være høydejusterbar
komfortdusj og integrert sitteplass i
dusjen.
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Sky i / Sky i Plus
Reis i ekte luksus.

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

Følelsen av frihet
overgår det meste.
Utnytter du hver dag optimalt? Da kan du
føle deg fri og være lykkelig både i dag og
i morgen. Derfor bør du velge det beste:
for eksempel Sky i. Eller nye Sky i Plus –
hvis du ønsker enda mer klassisk eleganse.
Begge modellene kombinerer et innovativt,
smart og inspirerende konsept med praktisk
funksjonalitet, komfort og elegant design.
Velkommen til en innovativ, smart
og inspirerende verden.

Nye Sky i og Sky i Plus betyr frihet.
Modellserie med fire planløsinger
basert på Fiat Ducato.
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De viktigste egenskapene
for ekslusive Sky i.

1.

Lekker front: Sky i viderefører

 den gjennomførte familiedesignen som
Knaus-bilene er kjent for.

2.

Van

5.

Bakparti i typisk Knaus-stil

 med de unike Cat-Eye-hybridlyktene.

Flott utsikt: De store og lave panorama-

 vinduene gir et større synsfelt.

6.

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Nedsenket: En stor seng som kan senkes ned

 fra „loftet“. Lav kant sørger for komfortabel
tilgang og god takhøyde.

7.

Alkove

Helintegrert

Kongen på veien: Med nye pilotseter,

 justerbar setevinkel og 3-punkts sikkerhetsbelte.

Høydepunkter

Ta en rask kikk på detaljene.
Oversikten viser deg hvorfor du skal velge Sky i.

• Innovativt og supereffektivt
LED-kjørelys (side 82)

Sky i
Reis i ekte luksus.
www.knaus.de/skyi

• Nytt og patentert Knaus
3D-Baderomerom (Side 89)

• Unike og umiskjennelige Knaus
Cat-Eye-hybridlykter (side 83)

• Gjennomtenkt og allsidig Knaus
Orga-Fix garasjesystem (side 90)
• Kompakt og praktisk Knaus serviceboks med vann- og strømuttak (side 91)

3.
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Fri tilgang: Motorpanseret er
 hengslet nederst, noe som gir
enkel og fri tilgang.

4.

Lett tilgjengelig: Gassflaske-skap
 tilgjengelig fra utsiden.

8.

En gardin (trekkes for fra begge sider –
 standardutstyr) sørger for avskjerming og
hindrer innsyn gjennom front- og siderutene.
Frontrutegardinen kan også enkelt trekkes for
nedenfra eller ovenfra. Flere tilvalg: Elektronisk styrt frontrutegardin.

9.

En glede for øyet: Lukseriøs design med
 matchende farger, former og materialer
som gir en god atmosfære.

10.

Perfekt: Store benkeplater og et
 gjennomført kjøkken gir god funksjonalitet
i vakkert design.

• Smart Knaus-dobbeltgulv (side 92)

Sky i
Leve

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Harmonisk matchet utvalg av farger og materialer på Sky i gir det deg et
unikt bomiljø.

Opplev en ny
dimensjon av eleganse.
For en fantastisk følelse, å ikke måtte
nøye seg med noe mindre. Men å kunne
unne seg den luksusen man ønsker,
kunne nyte livet hvor som helst, og når
som helst.
Med eksklusiv komfort, funksjonelle
løsninger, og vakkert design vil Sky i
gjøre at du føler deg hjemme med en
gang. Hva mer kan du ønske mens du
er på veien.

1

2
Behagelig følelse av romslighet med åpne siktlinjer.

1 Skinnbelagt oppbevaringsrom, praktiske koppholdere og innsatser.
2 Romslig komfort tilgjengelig på kort tid. Sving på
forsetene og et vribart bord gjør det enkelt å skape
en komfortabel sittegruppe.
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Leve | Sky i | Helintegrert | Bobiler

Helintegrert

Sky i
Kjøkken

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

1

Nyt komforten.
Sky i har et lite og luksuriøst kjøkken,
hvor man har kjøkkenutstyr av topp
kvalitet til matlagingen.
Førsteklasses materialer, en stor benkeplate, integrert kaffemaskin...med
alle disse og mange flere funksjoner,
blir din Sky i ikke bare er en attraktiv,
men også en svært praktisk følgesvenn
på veien.

2

2

3

1 Måten den lille disken kombinerer kjøkkenet og
sittegruppen på er en stillig detalj i Sky i.

3

2 Ekstra dype skuffer for optimal lagring og fleksibilitet.

1 Nytt kjøkkendesign med god funksjonalitet og
attraktivt utseende.

3 Tilbehør: Fullt integrert og uttrekkbar kaffemaskin.

2 Noen av funksjonene i det nye kjøkkenet: Stor
benkeplate, ekstra dyp vask, og materialer av
høy kvalitet.

1
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Kjøkken | Sky i | Helintegrert | Bobiler

Bobiler | Helintegrert | Sky i | Kjøkken

3 Funksjonelle trådkurver gir rask og
enkel tilgang.
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Sky i
Sovedel

Sky i
Baderom

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

Tilpass:
3D baderom.
Dette er hva Knaus mener med nyskapende og intelligente løsninger:
Et bad som fleksibelt tilpasser seg
dine individuelle behov og som kan
gjøres større og mindre i tre etapper
ved hjelp av en svært fleksibel dør.
Et bad som oppfyller de høyeste krav
med eksklusivt utstyr, og som også
ligger praktisk plassert ved soverommet.

90 cm
1

Komfort hele natten.
Den gode komforten fortsetter også inn
i natten, det å sove i Sky i er ren avslapping. Sengen er lett tilgjengelig, har
stort sove areal, god takhøyde, behagelig madrass, og lett tilgjengelig oppbevaringsplasser. Sky i sine nytenkende
ideer møter intelligent teknologi også i
soveløsningene. Test sengene selv, og
bli overbevist.

109 cm

2

En spennende nyhet i den nye Sky i er sengen i front som nå kan senkes ned til 109
cm (madrass øverst) - fåes også elektrisk - og blir med det veldig lett tilgjengelig,
med god plass til å bevege seg og større takhøyde.

1 Soverommet viser stor kjærlighet for selv den minste
detalj. Med høy kvalitet 5-sone komfort kaldskummadrasser som garanterer førsteklasses avslapning.

Smart og sofistikert: I sin maksimale størrelse
gir det revolusjonerende 3D-baderommet gir en
romslig atmosfære.

Ta en behagelig dusj i det adskilte rommet
med integrert dusjdør.

Sky I har rikelig av plass til alle dine toalettsaker.
Blandebatteri i rust fritt stål og moderne tilbehør
gir en høy kvalitet.

2 To komfortable enkeltsenger som lett kan settes
sammen til en dobbeltseng.
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Sovedel | Sky i | Helintegrert | Bobiler

Bobiler | Helintegrert | Sky i | Baderom
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Sky i Plus
Design pluss inspirasjon.

Sky i Plus
Eksteriør detaljer

Van

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

Alkove

Helintegrert

Begeistring ved
første blikk.
De typiske nye Cat-Eyehybridlyktene er umiskjennelige
Knaus- designelementer. Sky i Plus har
nå dessuten kromdetaljer på radiatorgrillen og et designsymbol i form av en
k på den sølvfargede sideveggen – en
moderne touch. Et annet pluss, som vil
overbevise de kravstore, er at det ikke
finnes tre i sidevegger og takutbygget.
Tak i armert glassfiber er standard.
Dette gjør det mindre følsomt for hagl
og steinsprut.

1

3

6

Alle høydepunktene samlet.
Her finner du argumentene for hvorfor
Sky i Plus bør bli din neste bobil.
Sky i Plus
Design pluss
inspirasjon.
www.knaus.de/
skyiplus

2

Det spesialdesignede k-symbolet og den
sølvfargede sideveggen gir Sky i Plus et
svært dynamisk uttrykk.
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Sky i Plus | Helintegrert | Bobiler

4

1 Lekre kromdetaljer på radiatorgrillen
understreker det moderne uttrykket til Sky i
Plus.

3 Trykketeknikken som er benyttet på sideveggene gjør det mulig å bruke ekstravagante, optiske
3D-effekter med glatte flater uten kanter.

2 Særpreget bakparti med unike
Cat-Eye-hybridlykter.

4 Ikke bare visuelle høydepunkter: LED-kjørelyset
gir ekstra sikkerhet.

Bobiler | Helintegrert | Sky i Plus | Eksteriør detaljer

5

5 Den moderne logoen passer perfekt for å
understreke den aVanerte designen til Sky i Plus.

6 Eksklusivt for Knaus Sky i Plus:
«Freedom of design» for en ekstravagant
og elegant utvendig design.
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Sky i Plus
Interiør detaljer

Van

1 Perfekt avstemte materialer
preger det moderne interiøret.

Halvintegrert

Halvintegrert med senkeseng

5 Komfortable soveplasser på komfortmadrasser i
polyeter med 5 soner.

3 Tekstilmønsteret «Toronto» er designet
eksklusivt for Sky i Plus.

1

3

5

2

4

6

7
8
9
10

Alkove

Helintegrert

LED-lamper i taket.
Spesialbelegg på bordplatene.
Møbler i naturtre med høyglansete overflater.
Kanter i mineralmateriale og marmormønstrede
flater.

7

8

9

10

Innbydende interiør.
Også Sky i har mange ekstra detaljer,
som overrasker og begeistrer.
Sky i Plus hever nivået enda et hakk:
Den nye dekoren «Maryland Oak» med
kontrastfargen champagne utstråler
kjølig eleganse. Taktrekket i tekstil gjør at
den moderne Sky i Plus-modellen får en
lun atmosfære som innbyr til langvarig
hygge. De nye bordplatene understreker
den elegante stilen til denne modellserien, og kjøkkenet setter prikken over i-en
med med de marmormønstrede flatene
og kanter av et mineralmateriale.
Du vil trives her inne: Åpne synsfelt gir en fantastisk og unik romfølelse. Det elegante interiøret består
blant annet av champagnefargede møbler i naturtre med høyglanset overflate og perfekt avstemte farger og materialer.
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Interiør detaljer | Sky i Plus | Helintegrert | Bobiler

2 Luksuriøst kjøkken med marmormønstrede
flater og robuste kanter i mineralmateriale.

Bobiler | Helintegrert | Sky i Plus | Interiør detaljer

4 Fantastisk romfølelse fra bakre del av bilen til
panoramautsikten foran.

6 I den midtre delen kan to senger kombineres
til ett stort soveområde.

11

11 3D-baderom med massasjedusj og
samme type blandebatteri som hjemme.
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Alle modeller
Stoff
Sky TI
Sky Wave
Sky Traveller
Sky i

Van TI

Sun TI

Van i

Skinn (valgfri)

Sky i Plus

Baltimore

Boston

Baltimore

Baltimore

Toronto

Sky TI, Sky Wave, Sky Traveller, Sky i: Las Vegas

Dallas

Fremont

Dallas

Boston

Sky i, Van i: Cognac

Fargo

Seattle

Fargo

Fargo

Sun TI: Grand Canyon

Nye farger.
Knaus har lagt til en hel rekke nye setetrekk
i elegante farger og design. Finn din
personlige favoritt, og sett ett personlig
preg på bobilen.
Mange av stoffene er:
• testet til Eco-Tex standard 100
• allergivennlige
• pustende
• skånsom mot huden
• slitesterkt og lettstelt
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Stoff | Alle Modeller | Bobiler

Bobiler | Alle Modeller | Stoff
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Bobiler fra Knaus –
LED-kjørelys.

Bobiler fra Knaus –
Cat-Eye-hybridlykter.

Eksteriør detaljer & design

Funksjoner, sikkerhet
og design med merverdi.

Typisk Knaus –
funksjonelt og elegant.

Mer sikkerhet og et visuelt
høydepunkt – Knaus LED-kjørelys.
Det lyser sterkere enn vanlige lykter og øker
sikkerheten fordi du både ser bedre
og blir sett av andre. På den nydesignede
fronten på Sky i kombineres innovative
LED-kjørelys med en visuelt elegant
krominnfatning. Og på Van i og Van TI er
LED-kjørelyset standardutstyr – for
modellseriene Sky TI og Sun TI kan
det velges som tilleggsutstyr.

Om dagen og framfor alt om kvelden
blir lyktene gjenkjent på lang avstand,
og mer en noe annet understreker de den
det typiske og umiskjennelige Knausdesignen: De nye Knaus Cat-Eye-hybridlyktene har massevis av røde lyspunkter
som er arrangert slik at de ligner
katteøyne. De er virkelig et
blikkfang, som alltid vekker positiv
oppmerksomhet og signaliserer at:
Her kommer den mest avanserte og
innovative teknologien.

Interiør detaljer & design

Kjøkken

Sovedel & baderom

Funksjonalitet

Den nydesignede fronten til Sky i: innovative
LED-kjørelys med krominnfatning.

Med de særpregede lyspunktene gir de nye Knaus Cat-Eye-hybridlyktene et unikt «ansikt»
til de nye Knaus-bobilene – både dag og natt.

Sky i Plus-serien: Også kjørelyset er et
designmessig høydepunkt.

Van TI-serien: spesialdesignet
støtfanger foran.
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Føl deg som hjemme, uansett hvor du befinner deg.
De nye bobilene til Knaus tilfredsstiller ethvert krav.

Eksteriør detaljer & design

Bobil fra Knaus –
Interiørdesign med klasse.

Interiør detaljer & design

Kjøkken

Sovedel & baderom

Funksjonalitet

Ved første øyekast kan du se alle fargene. Former og
materialer er gjennomført ned til siste detalj i interiøret:
Runde former kombinert med høy kvalitet, og flotte materialer. Det tidløse møbeltrekket passer perfekt inn i et
svært funksjonelt og godt designet baksetet Kombinert
med smarte løsninger skaper det en hjemmekoselig og
hyggelig atmosfære.
For å sikre at du har det bra døgnet rundt, tilbyr vi et
bredt spekter av luksuriøse soveromsmoduler i alle
former og størrelser. En ting alle sengene har tilfelles
er deres førsteklasses luksus, med fleksible sengebunner og 5-sone luksus kaldskummsmadrasser.
Dette bidrar til å sikre deg en god natt søvn. For ekstra
komfort anbefales våre pustende puter og sengetøy
som er testet i Eco-Tex Standard 100, og er ekstra
skånsom mot huden.

Integrert TV, plassert bak ryggen
på passasjersetet foran.

Stor vinkel sittegruppe med
høydejusterbart bord.

Stemningsbelysning med LED lys
strimler og montert med
LED downlights.

Lysbryterne er praktisk
plassert ved inngangen og
soveområdet.

Farger, former og materialer gir en lukueriøs steming.

Perfekt design og funksjonalitet Knaus kjøkkenløsninger.

Integrert uttrekkbar kaffemaskin.

Ekte tre gir flotte overflater.

Møblene er designet for å skape en god atmosfære.

Slitesterk og høy kvalitet på
møbeltrekkene.

Smakfullt tak med flott belysning.
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Eksteriør detaljer & design

Bobiler fra Knaus –
kjøkken med klasse.

Interiør detaljer & design

Kjøkken

Sovedel & baderom

Funksjonalitet

Akkurat som hjemme,
er kjøkkenet svært viktig.
Vi har satset mye på funksjonalitet og
har et helt nytt kjøkkendesign i de nye
Knaus bobilutgavene. Det nye designet
gir gode løsninger for oppbevaring, ergonomiske benkeplater og eksklusive
designelementer. De nye lyspakkene er
designet for å skape en stemningsfull
og behagelig belysning for deg.

Uttrekkbar
kaffemaskin.

Praktiske hyller.

Elegant lagring flere steder.

Ekstra stort kjøleskap.

Praktiske kroker.

Praktisk bar mellom kjøkken og
sittegruppe.

Ekstra dyp vask.

Høykvalitets benkeplate og skuffer med dempemekanisme.

Det kompakte L-kjøkkenet er stilfullt og funksjonelt.

Dreibart bord.

Koselig L-formet sittegruppe.
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Bobiler fra Knaus –
Sov i luksus.

Eksteriør detaljer & design

Bobiler fra Knaus –
bad med klasse.

Under en avslappende ferie skal man
selvsagt sove godt. Derfor er det bra at
Knaus har så mange innovative ideer.

Interiør detaljer & design

Kjøkken

Sovedel & baderom

Funksjonalitet

Fantastisk
romfølelse!

Du finner helt sikkert en favorittmodell
blant alle bobilmodellene fra Knaus.
Massevis av soveplasser, hvorav noen
kan bygges om
– med kvalitetsmadrasser
– en garanti for søte drømmer!

Det patentbeskyttede
3D-baderommet fra Knaus er
faktisk en sensasjon. Det er et
stort baderom som har variabel
størrelse ettersom veggen kan
flyttes. Ved hjelp av baderomsdøra blir hele baderommet atskilt
fra oppholdsrommet. Dette er et
konsept som definerer en ny
standard.

1

Trinn 1:
Atskilt toalettområde
med servant og
separat dusj med
skyvedør i glass,
maksimal tilgang til
soveområdet.

Enkeltsenger med praktisk
mellomrom.
Stor dobbelseng.

2

3
1
Enkeltsenger med trinn.

Uttrekkbar enkeltseng.

5-soners deluxe kaldskum
madrass for en god natts søvn.

2

3

Trinn 2:
Større og mer komfortabelt toalettområde
med god plass til
alt baderomstilbehør.

Trinn 3:
Et unikt baderom skaper
velvære, en praktisk
romavdeler mellom
oppholds- og soveområde.

1–3 Døra som kan brukes til å utvide baderommet i tre trinn, fungerer
også som romavdeler mot oppholds- og soveområdet.
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Bobiler fra Knaus –
Orga-Fix garasjesystem.

Eksteriør detaljer & design

Bobiler fra Knaus –
serviceboks.

Interiør detaljer & design

Kjøkken

Sovedel & baderom

Funksjonalitet

Tilkoblingene i detalj:

Orga-Fix garasjesystem 1:
To festeskinner på gulvet med
festebøyler og festebrakett på
bakveggen.

Når alt skal
organiseres perfekt.
De som er mye ute på veien, vet at alt
avhenger av gjennomtenkt pakking og
innlasting. Orga-Fix fra Knaus er et
gjennomtenkt oppbevaringskonsept i
bobilens garasje, med to festeskinner
som standard. Du kan dessuten velge to
garasjesystemer som begge kan benyttes
til fleksibel oppbevaring av bord, stoler,
sykler og annet som skal transporteres
praktisk og sikkert.

Praktiske lommer for ekstra
oppbevaring.

(Kun for modeller med garasje, ikke tilgjengelig i løsninger med seng nederst.)

Orga-Fix garasjesystem 2:
To festeskinner på gulvet med
festebøyler og festebrakett langs hele
bakveggen, lommer for klær og sko samt
sykkelstativ.
(Kun for modeller med garasje, ikke tilgjengelig i løsninger med seng nederst.)

Nyttige festebøyler på gulvet.

Alt-i ettperfeksjon.

Alle viktige koblinger er plassert i
den oppvarmede, kompakte forsyningsenheten, lett tilgjengelig og
samlet på samme sted. I denne
priskategorien er det bare bobiler
fra Knaus som som har en slik
serviceboks.

1

5

Den patentbeskyttede Knaus-serviceboksen er den mest praktiske alt-iett-løsningen for moderne campere.

1

Fylling vannbeholder

2

Dreneringsventil
for vanntank

3

Dreneringsventil for vanntank.

4

Dreneringsventil for fyrkjel.

I tillegg:
6

5 Batteri med 230 V
	
tilkobling er standard.

6

2

3

Plass til kabeltrommel og		
vannslange.

4

Standardutstyr: Den innovative Knaus-serviceboksen
er en sentral forsyningsenhet også på kompakte
modeller.
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Bobiler fra Knaus –
Dobbeltgulv - mange funksjoner.

Eksteriør detaljer & design

Bobiler fra Knaus –
med gode vinteregenskaper.

Interiør detaljer & design

Kjøkken

Sovedel & baderom

Funksjonalitet

Vinterdvale – hvorfor det?
1

Isolasjonen i sideveggene med sandwichteknologi, det effektive oppvarmingssystemet
og den optimale møbelkonstruksjonen sørger
for en ideell varmeveksling. Derfor har bobilen
et perfekt inneklima, takket være jevn fordeling
av varmluft.

3

Også ute på veien vil du sikkert ha tilgang til alt som gjør
livet lettere? Med Knaus trenger du ikke å forsake noe. For
med våre lasteromsløsninger har du uante muligheter.

4

≈ 30 cm

Et godt eksempel: Det nye Knaus-dobbeltgulvet i Sun TI.
Et nesten 30 cm høyt oppbevaringsrom som er tilgjengelig
ovenfra og fra sidene. Gulvet av 100 prosent armert glassfiber er også overbevisende, og det samme gjelder de oppvarmede ferskvanns- og spillvannstankene samt XPSskumisoleringen som gjør bobilen velegnet for vinterbruk.

2

1

XPS-sidevegg isolasjon

2

GFK-gulv med XPS isolasjon

3

Bodelsgulv med XPS isolasjon

4

Dobbeltgulv, oppvarmet

ALDE vannbåren oppvarming er tilvalg for alle
Sky i, Sun TI- og Sky TI 700 MEG-modeller.

≈ 30 cm
B
A

B
A
C

C

D
1

A Ekstra dype oppbevaringsrom
(valgfritt i Sun TI 700 LEG og 700 LX)
B	Lett tilgang til vanntanker

C Oppbevaringsrom
D ALDE radiator

Knaus multi-dobbeltgulv, har oppbevaringsrom
med høyde på nesten 30 cm.

1 En kikk på «baksiden»: Det
elektriske ALDE-gulvvarmesystemet i dobbeltgulvet.

2
2 E
 t utsnitt som viser konstruksjonen:
XPS-isolasjonsmaterialet i dobbeltgulvet
isolerer optimalt rundt hele bobilen

3

4

3 – 4 Også oppbevaringsrommene og skapene er oppvarmet.
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Bobiler
Reisemobile
Grundrisse
Planløsninger

Sky Wave

Sky Traveller

Van i

Sky i / Sky i Plus

(ab Seite
(fra
side 26)
26)

(ab Seite
(fra
side 36)
36)

(ab Seite
(fra
side 46)
46)

(ab Seite
(fra
side 56)
56)

(ab Seite
(fra
side 66)
66)

Van TI 550 MD

Sky TI 550 MF

Sky TI 650 MG

Van TI 600 ME

Sky TI 600 MG

Sky TI 700 MEB

Van TI 600 MG

Sky TI 650 MEG

Sun TI 650 LEG

Sky Traveller 500 D

Van i 550 MD

Sky i 650 LEG

Van i 600 ME

Sky i 650 LG

***

***

Sky Wave 650 MF

Sky Traveller 500 D

Sky Traveller 600 DKG

***

***

Sky Wave 650 MG

***

Sun TI 650 LEG

***

Sun TI 650 LF

***

***

Sky TI 650 MG

Sky TI 600 MG

Sky TI 700 MEG

Sun TI 650 LG

Sun TI 650 LF

Sky Traveller 600 D

Van i 600 MEG
***

Sky i 700 LEG

***

***

***

***

***

Sky Wave 700 MEG

Sky TI 650 MEG

Sun TI 650 LG

Sky Wave 700 MX

Sky Traveller 650 DG

Sky i 700 LX

** *

Sun TI 700 LEG

** *

Sky TI 700 MX

***

Sky TI 650 MF

***

Van TI 600 MEG

* **

2014: En moderne bobilserie presenterer seg med et umiskjennelig Knaus-preg.

Sun TI

(ab Seite
(fra
side 16)
16)

* **

Det som i 1961 begynte med en revolusjoner eggformet campingvogn som fikk navnet «svaleredet», er i
dag en svært anerkjent leverandør av bobiler og campingvogner av høy kvalitet. Med sine bobiler samt
innovative ideer og produkter gjennom et kvart århundre har Knaus kontinuerlig lansert nye, banebrytende konsepter. Derfor tilbyr Knaus i dag kjøretøyer
med innovative funksjoner og elegant design, samtidig
som rimelige priser gir deg mye for pengene. Knaus
er kjent for et sporty preg. En Knaus-bobil fremstår
som en symbiose av lekker design og optimal
funksjonalitet.

Sky TI

(ab Seite
(fra
side 6)
6)

***

25 år med Knaus bobiler –
det taler for seg selv.

Van TI

***

Bobiler fra Knaus –
basert på lang erfaring.

Sky Traveller 650 DG

Sky TI 650 MF

Sun TI 700 LX

* **

Sun TI 700 LEG

Sun TI 700 LX

Designpriser og utmerkelser:

1987: Den første bobilen fra
Knaus med sovealkove ble
lansert under navnet
Traveller.
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1996: Oppføring av et teknologisk
banebrytende og supermoderneanlegg for bobilproduksjon.

1999: Svingete fjellveier eller steinete
ørkenlandskap: Det er ikke bare under
badeferien på Sørlandet Knaus-bobilen er
trofast reisefølge.

2004 Caravaning Design Award: best practice (YAT)
2004 red dot award (YAT)
2005 Designpreis (Deseo)
2006	Caravaning Design Award: innovations for new mobility
(C-Liner 550 Q)
2006 red dot award (C-Liner 550 Q)
2006 iF product design award (Sun TI)
2007	Nominierung für den Designpreis der BRD (Sun TI 650 MF)
2008 red dot award (Van TI 600 MG)
2008 Designpreis Bundesrepublik Deutschland (YAT)
2009	Nominierung für den Designpreis BRD (Van TI 600 MG)
2010	König Kunde Award für die „Familienfreundlichste Marke“
2011	König Kunde Award für die „Familienfreundlichste Marke“
2012	Caravaning Design Award: innovations for new mobility (Van TI)
2013 Red Dot Design Award: honorable mention (Eurostar)
2013 König Kunde Award 2. plass i kategorien for reisekomfort

Reisemobile
Bobiler
| Alle |modeller
Alle Modelle
| Planløsninger
| Grundrisse
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Like us on

facebook.knaus.de

Knaus
Tabbertfor
GmbH
Generalagent
Norge:
Helmut-Knaus-Straße
1
KROKEN CARAVAN IMPORT
AS
94118
Jandelsbrunn
www.kroken.no
Germany

www.knaus.no
www.knaus.de

R08114111-D
R08114117-NO

Katalogen kan inneholde bilder som viser ekstrautstyr som ikke er inkludert i prisen, likeså modellvarianter som ikke er tilgjengelige i Norge. Vi tar forbehold for feil og eller endringer i tekniske spesifikasjoner. Vektangivelsene gjelder innenfor EU og kan avvike etter typegodkjenning i Norge.

Vår finansieringspartner

Frihet som beveger.

