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Hier komt samen wat samen hoort. De wendbaarheid van de KNAUS VAN 
TI en de automotive chassiskenmerken van MAN TGE zorgen samen voor 
een unieke camper, die absoluut geen grenzen meer stelt aan uw reislust. In 
adembenemende haarspeldbochten of op hobbelige gravelwegen, op met 
sneeuw bedekte wegen of in exotische oases. Rij waarheen u wilt!

UW REISVOORDEEL
OP ALLE WEGEN

Voor nog meer comfort zijn de 

garagedeur en servi
cekleppen optioneel 

met centrale vergrend
eling uitgerust

VAN TI PLUS TECHNIEK & VEILIGHEID

NEW

NEW

1. INDIVIDUELE AANDRIJFCONCEPTEN 2 & EURO 6D-TEMP MOTOR 1 
 

Beslis zelf hoe u de wereld wilt ontdekken. De gewichtsbesparende voorwielaandrijving 1 is standaard, 
maar kan naar wens worden vervangen door een dynamische achterwielaandrijving of tractiesterke 
vierwielaandrijving. Dankzij de standaard Euro 6D-temp motor met AdBlue wordt de emissie van 
stikstofoxiden enorm gereduceerd en voldoet hij aan de huidige wettelijke voorwaarden. 

2. 2-KANAALS LUCHTVERING 1 
 

Door de nieuwe 2-kanaals luchtvering wordt een geoptimaliseerde rijstrookassistentie, gereduceerde 
zwenkbewegingen en een verbeterd rijgedrag in bochten bereikt. Dit zorgt voor nog meer rijcomfort 
en veiligheid. 

3. GEORGANISEERDE BOARDELEKTRONICA & SERVICEBOX 1 
 

Bij de positionering van alle technische voorzieningen hebben wij erop gelet dat alles bijzonder gemakkelijk 
toegankelijk is. Daarom vindt u in de achtergarage een overzichtelijk gedeelte met de boardelektronica, die 
plaats biedt aan 2 krachtige accu’s. Dankzij de nieuwe laadbooster worden de opbouwaccu's nu bijzonder snel 
en efficiënt opgeladen bij draaiende motor. Onze bewezen ServiceBox combineert alle belangrijke functies 
en aansluitingen op één centrale plaats: van vulopening van de verswatertank tot aan de aftapkraan voor 
afvalwater. Of het nu om service, onderhoud of dagelijks gebruik gaat: hier hoeft u niet lang te zoeken of bezig 
te zijn, maar kunt u zich weer heel snel aan de mooie dingen wijden.

4. VELOCATE GPS TRACKER 2 
 

In noodgevallen bent u met het optionele GPS-plaatsbepalingsysteem van Velocate optimaal beschermd. 
Het trackingsysteem heeft maar weinig stroom nodig en kan tot wel drie maanden zelfvoorzienend zenden. 
Dankzij de app-besturing is hij bijzonder eenvoudig te bedienen. Een GPS zorgt voor een bijzonder snelle 
plaatsbepaling en een gevoelige GPS-antenne biedt zelfs bij moeilijke omstandigheden de beste ontvangst 
voor lokalisatie.

5. STERKE GFK-OPBOUW 1 
 

De onderkant van de bodem is voorzien van bijzonder sterk GFK, net zoals de garagebodem. In combinatie 
met de XPS-isolatie is het voertuig zo optimaal beschermd tegen weersinvloeden, steenslag e.d. en 
biedt geoptimaliseerde isolatie. Dat betekent voor u: geen koude voeten en een bijzonder duurzame 
voertuigkwaliteit. Met een bijzonder hoog glasgehalte biedt het High-Strength GFK-dak maximale 
bescherming tegen hagel en zorgt ook bij slecht weer voor onbezorgde en ontspannen nachten.

6. DUURZAME ALUMINIUM ZIJWANDEN 1 
 

Uitgebreide sandwich-constructies van aluminium maken de gehele voertuigconstructie stabieler, beter 
beschermd tegen verrotting en bijzonder duurzaam.

7. WATERDICHTHEIDSGARANTIE 1

Voor al onze recreatieve voertuigen bieden wij u in het kader van de bij de aflevering van het voertuig 
geldende garantiebepalingen 10 jaar waterdichtheidsgarantie op de door ons geproduceerde opbouw, 
alsmede 24 maanden garantie door uw Knaus dealer.

1 Standaard  2 Optie
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Mistlamp incl. afslagverlichting. Om de weg 
tijdens het afslaan optimaal te verlichten, zijn 
de mistlampen voorzien van een extra lamp, 
die precies in de richting straalt waarin u het 
voertuig stuurt.

Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer. 
Met de cruisecontrol kunt u heel eenvoudig 
uw voorkeurssnelheid instellen, waarna het 
voertuig deze snelheid automatisch 
aanhoudt. Ideaal voor lange ritten op de 
snelweg en provinciale wegen. De snelheids-

begrenzer is vooral handig binnen de bebouwde kom. U stelt deze eenmalig 
bijv. op 50 km/h in en kunt er zeker van zijn dat u de ingestelde snelheid niet zult 
overschrijden, totdat u deze weer uitschakelt.

Adaptive Cruise Control (ACC) met 
snelheidsbegrenzer. Naast de voordelen 
van cruisecontrol en snelheidsbegrenzer is 
optioneel een ACC, zoals bekend van vracht-
wagens, verkrijgbaar. Deze houdt bij de 
snelheidsregeling ook rekening met de 

afstand tot de voorligger, corrigeert automatisch de snelheid en houdt altijd 
een veilige afstand aan.

Actieve rijstrookassistent. De actieve 
rijstrookassistent helpt u door middel van 
de elektromechanische stuurbekrachtiging 
om het voertuig altijd binnen de rijstrook te 
houden. Uniek in de camperbranche 
activeert de rijstrookassistent bij de MAN 

TGE niet de remmen, maar regelt afwijkingen, zoals bij auto’s, door correctie 
van de stuurinrichting en de stuurbekrachtigingspomp. Vanaf een snelheid 
van 65 km/h wordt deze automatisch ingeschakeld en zorgt ervoor dat u niet 
ongewild van de weg raakt.

Vermoeidheidsherkenning. Lange ritten 
zonder pauzes verhogen het risico op 
vermoeidheid en ongevallen. Om u 
daartegen te beschermen, zorgt de 
vermoeidheidsherkenning ervoor dat u in 
dergelijke situaties alert blijft, een pauze 

inlast of - nog beter - van chauffeur wisselt. Dit systeem is gebaseerd op 
bepaalde stuurpatronen, die op verhoogde vermoeidheid wijzen.

Grootlichtregeling „Light Assist“. Nooit 
meer tegenliggers ongewild verblinden. De 
Light Assist schakelt bij nachtelijke ritten 
automatisch van grootlicht naar dimlicht, als 
een voertuig u tegemoet komt.

Verkeersbordenherkenning. Stond op het 
bord nu 100 of 120? Goed te weten dat uw 
voertuig is voorzien van verkeersbordenher-
kenning en u in dergelijke situaties 
betrouwbare informatie kan geven. Een 
sensor bewaakt de borden langs de weg en 

stuurt de betreffende informatie direct naar de display in de cockpit – zo ziet u 
altijd de toegestane maximumsnelheid.

Bergoprijassistent met bergafrijhulp 
(alleen voor 4x4). Als men de top van de berg 
is gepasseerd (waarbij de bergoprijassistent al 
perfect heeft geholpen door ongewilde 
terugrollen te voorkomen en perfect op een 
steile weg weg te rijden), wordt het vaak pas 

echt spannend. Om de voertuigstabiliteit ook tijdens de afdaling en op 
verschillende ondergronden te maximaliseren, controleert dit assistentsysteem 
de snelheid constant. U kunt u zich optimaal op het sturen concentreren.

Achterwielaandrijving. Als de aandrijving via de achteras plaatsvindt, heeft dat 
bij vele verschillende ondergronden een gunstige invloed op het rijgedrag en biedt 
onder bepaalde omstandigheden meer tractie.

4x4 naar keuze met een 6-traps handgeschakelde versnellingsbak of 
8-traps automaat. Optimale tractie op alle ondergronden en in elke situatie. Door 
de perfecte krachtverdeling over beide assen zorgt de vierwielaandrijving voor 
een unieke wegligging van het voertuig gecombineerd met maximale dynamiek 
– zowel bij handgeschakeld als bij automaat. Uniek in de branche: welke soort 
aandrijving u ook kiest, de standaard en optionele rijveiligheidsassistenten zijn bij 
de VAN TI PLUS op MAN TGE-basis altijd aan boord.

Voorwielaandrijving ook optioneel met 8-traps automaat mogelijk. Hoe 
meer versnellingen, des te kleiner de afstand tussen de afzonderlijke rijstanden 
Dit betekent maximale vermindering van de toerentalsprongen tussen de 
versnellingen en de juiste overbrenging voor elke rijsituatie. En bij de automaat 
hoeft u zich geen zorgen te maken over de perfecte versnelling, maar kunt u 
gewoon van de rit genieten.

OPTIONELE RIJASSISTENTIESYSTEMEN & AANDRIJVINGSCONCEPTEN

Met deze slimme extra opties kunt u uw VAN TI PLUS individueel aanpassen aan uw voorkeuren en eisen. Beslis zelf hoe u de wereld wilt ontdekken. De 
gewichtsbesparende voorwielaandrijving is standaard, maar kan naar wens optioneel worden vervangen door een dynamische achterwielaandrijving of 
tractiesterke vierwielaandrijving.

*Assistentiesystemen beschermen binnen het kader van de systeemgrenzen.

Hiermee arriveert u overal zonder problemen: 
innovatieve rijassistentiesystemen*

Meer veiligheid. Meer rijgenot. Efficiënter. Hiervoor zorgen de innovatieve 
rijassistentiesystemen, die bij de VAN TI PLUS voor het merendeel tot de 
standaarduitrusting behoren. Optioneel kunt u precies datgene kiezen, wat 
u voor uw droomvakantie nodig heeft.

Start-stopsysteem met 
remenergieterugwinning. 
Slim energiegebruik. Dat 
wordt met deze beide 
technologieën optimaal in 

de praktijk gebracht. Bij stilstand wordt de motor automa-
tisch uitgeschakeld. Zodra de koppeling weer wordt ge-
bruikt, start de motor en gebruikt daarvoor de ervoor tijdens 
het remmen vrijgekomen energie. Hoe dat werkt? Met 
recuperatie. De remenergie wordt in de accu opgeslagen en 
is dan beschikbaar om weer te versnellen. Gewoon geniaal.

Noodremassistent EBA. 
Anticiperend rijden wordt 
nu nog veiliger. De nood- 
remassistent houdt de 
verkeerssituatie vóór uw 

VAN TI PLUS in de gaten en waarschuwt u als u de voorligger 
te dicht nadert door automatisch af te remmen. Zo kunnen 
botsingen worden vermeden resp. verminderd.

Kop-staartbotsingsrem. 
Om kop-staartbotsingen te 
vermijden, zorgt de 
kop-staartbotsingsrem 
ervoor dat het voertuig na de 

eerste botsing direct stopt. Vaak zijn bestuurders bij een 
ongeval niet in staat direct op de situatie te reageren en hun 
voertuig direct tot stilstand te brengen, waardoor kop-staart-
botsingen ontstaan. Daarvoor is de kop-staartbotsingsrem 
bedoeld en voorkomt verdere schade.

ABS, ESP & bergoprijassis-
tent. De drie musketiers 
voor veilig rijden. ABS 
(antiblokkeersysteem) zorgt 
ervoor dat de wielen bij 

volledig remmen niet blokkeren en het voertuig altijd 
optimaal gecontroleerd kan worden bestuurd. ESP (elektro-
nisch stabiliteitsprogramma) komt vooral in bochten tot zijn 
recht, omdat de wielen apart worden afgeremd om uitbre-
ken in een bocht te voorkomen. De bergoprijassistent 
garandeert nauwkeurig omhoog rijden op een steile weg. 
Extra veiligheid dus, waarop ook de passagiers achter u zich 
zullen verheugen.

Elektromechanische 
stuurbekrachtiging. De 
stuurbekrachtiging behoort 
ondertussen in alle voer-
tuigklassen tot de basisuit-

rusting. Bij de elektromechanische versie is het een luxe 
uitrusting, waardoor het brandstofverbruik wordt verlaagd 
en tegelijkertijd de veiligheid wordt verhoogd. Want in 
tegenstelling tot de hydraulische stuurbekrachtiging heeft 
de elektromechanische stuurbekrachtiging alleen energie 
nodig wanneer u werkelijk stuurt. Bovendien kan de door 
de bestuurder via het wiel uitgeoefende kracht belangrijke 
informatie aan andere rijassistentsystemen doorgeven en 
daardoor zowel het parkeren als het voorkomen van 
ongevallen positief beïnvloeden.

STANDAARDUITVOERING

VAN TI PLUS TECHNIEK & VEILIGHEID
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Maximaal wooncomfort is bij KNAUS campers standaard. Met de 
VAN TI PLUS hebben wij qua interieurdesign en detailoplossingen 
een geheel nieuw niveau bereikt. Zodat u op niets hoeft af te zien, 
waar uw reis ook heen gaat.

VAN TI PLUS COMFORT & HIGHLIGHTS

Neem alles mee en  
sluit geen compromissen

1. UITSTEKEND SLAAPCOMFORT 1 
 

30% lichter en een 40% elastischer dan vergelijkbare 
koudschuimmatrassen. Ook bij gebruik aan één kant geen vorming 
van kuilen. De 5-zone EvoPore matrassen verwennen u niet alleen met 
uitstekend slaapcomfort, ze overtuigen ook door hun buitengewone 
duurzaamheid. Want de High-Resilience-Climate technologie zorgt 
ervoor dat het matras zelfs onder veeleisende klimatologische 
omstandigheden zeer elastisch blijft. Voor nog exclusiever 
slaapcomfort zorgt de optionele WaterGel-topper met tot wel 50 mm 
meer dikte. Het ademende schuimstof past zich moeiteloos aan het 
lichaam aan. In combinatie met de stoffen bekleding van de zijwand 
en de gezellige sfeerverlichting heeft u hier de perfecte basis voor een 
gezonde nachtrust.  

2. GEOPTIMALISEERDE ZICHTLIJNEN 1 
 

De harmonieuze integratie van de bestuurderscabine is niet alleen van 
de buitenkant een echt pluspunt. Ook aan de binnenkant zorgt het 
homogene ruimteconcept voor verbeterde bewegingsvrijheid. Door 
de geopende zichtlijnen wordt het gehele interieur bijzonder licht en 
overzichtelijk.

3. DIMBARE AMBIANCEVERLICHTING 2 
 

Dakkasten, opbergvakken, werkblad, bovenkasten, baldakijn - overal 
waar sfeervol licht zorgt voor een nog mooiere vakantie kiezen wij 
voor onze luxueuze geïntegreerde dimbare ambianceverlichting.

4. MULTIFUNCTIONELE LOUNGE 2 
 

De behaaglijke L-zitgroep in de VAN TI PLUS 700 LF is in enkele han-
delingen te veranderen in 2 met gordels beveiligde zitplaatsen in de 
rijrichting of in een comfortabel logeerbed. Zo heeft u altijd precies die 
ruimte die u nodig heeft

5. KOPPELBARE BOORDELEKTRONICA 2 
 

Van de lichtregeling via de airconditioning en verwarming tot aan 
de watervoorziening en accumanagement: Dankzij de koppelbare 
boardelektronica kan alles centraal via onze KNAUS smart CI worden 
geregeld. Dat betekent voor u: niet lang zoeken, maar snelle en 
eenvoudige instelling volgens uw wensen.

6. HANDIGE UITTREKBARE GASFLESHOUDER 2 
 

Voor een bijzonder eenvoudige toegang en het nog sneller omwisselen 
van de gasflessen hebben wij een speciale uittrekbare houder geïnte-
greerd. Deze is geschikt voor twee gasflessen van 11 kg en kan bijzonder 
soepel worden uitgetrokken en is van binnenuit veilig te vergrendelen.

1 Standaard 2 Optie

Geniaal! Met enkele 

handelingen verande
rt u 

de comfortabele lounge in 

2 met gordel beveiligde
 

stoelen in de rijrich
ting

NEW
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U heeft de keuze : w
elk 

aandrijfsysteem past bij uw 

vakantiedromen? Met de 

tractierijke vierwielaandrijving 

bent u ook op onbe
gaanbaar 

terrein optimaal uitgerust

VAN TI PLUS TECHNISCHE GEGEVENS

Standaard is de 
bestuurderscabine 
in effen wit gelakt

VAN TI PLUS OVERZICHT

2-4   2-4  
 

       

Indelingen 2

Gewicht in rijklare toestand kg 2.955 - 3.015

Toelaatbaar totaalgewicht kg 3.500

Maximaal laadvermogen kg 485 - 545

Totale lengte cm 699 - 747

Breedte cm (buiten/binnen) 220/205

Hoogte cm (buiten/binnen) 290/196

Banden-/velgenmaat 235/65R16C / 6,5Jx16"

Meer informatie op 

www.knaus.com/vanti-plus  
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VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS 700 LF

220 cm

290 cm

Ontspanning PLUS. Na hun lange rit 
verheugen Cora en Tino zich op een 
duik in zee en aansluitend op een paar 
ontspannen uurtjes in hun  
VAN TI PLUS 650 MEG.

„Wat de VAN TI PLUS nog aantrekkelijker maakt, is de 

vierwielaandrijving - en dat is 100% de moeite waard. Ik 

heb natuurlijk zelf erin gereden en ben totaal enthousiast. 

Vlot bochten nemen, optimale tractie zelfs bij sneeuw en 

gladheid en een uniek rijgevoel zijn vanzelfsprekend. En dat 

allemaal tegen een ongeëvenaarde prijs.“

Jürgen Thaler, productmanager
KNAUS campers

Mijn tip 220 cm

van 699 tot 747 cm

290 cm

VAN TI PLUS TECHNISCHE GEGEVENS

Optioneel zorgen de 
exclusieve 

KNAUS 17 '' aluminiumvelgen met 

opvallend design en
 echt KNAUS 

DNA voor een sterke ui
tstraling



12 13|

VAN TI PLUS 650 MEG

Gekoppelde boardelek
tronica. Wanneer u het 

optionele EnergyPlus-pakket kiest, kr
ijgt 

u ook het gebruiker
svriendelijke touch-

bedieningspaneel. D
aarmee kunt u alle 

aanwezige systemen vanaf één centra
le plaats 

regelen en controler
en: licht, het vulpe

il van 

alle tanks en de cap
aciteit van de accu’s

.

VAN TI PLUS WONEN & LEVEN

Wooncomfort PLUS. In de gezellige zitgroep 
kunnen Cora en Tino de vele indrukken 
tijdens de reis uitwisselen. En meteen ook 
het volgende reisdoel plannen.
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VAN TI PLUS WONEN & LEVEN

De 1-kolom heftafel biedt bijzo
nder 

veel beenruimte. Bovendien is hij 

bijzonder gemakkelijk en ver naar
 

onderen te schuiven
 om hem tot 

logeerbed om te bouwen

De overgang van woonruimte naar 

bestuurderscabine i
s ononderbroken 

en zorgt daardoor 
voor een 

bijzonder harmonieus totaalbeeld

1.  Zitbank 650 MEG. Dankzij de ergonomisch 
stoelkussens en de draaibare stoelen in de 
bestuurderscabine kan men hier gezellige 
uurtjes met z'n tweeën of met z'n vieren 
doorbrengen.

2.  TV-liftsysteem. De televisie kan heel 
eenvoudig worden in- en uitgeschoven. 
Daardoor is hij tijdens de rit veilig opgeborgen.

3.  Multifunctionele lounge 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.

LOUNGEOVERZICHT

650 MEG Zitbank

700 LF L-vormige zitgroep met zijzitje

L-VORMIGE ZITGROEP MET ZIJZITJE VAN TI PLUS 700 LF

ZITBANK VAN TI PLUS 650 MEG L-VORMIGE ZITGROEP MET ZIJZITJE VAN TI PLUS 700 LF

L-VORMIGE ZITGROEP MET ZIJZITJEVAN TI PLUS 700 LF

Luchtkussens optim
aliseren 

de vorm van de zitting en d
e 

rugleuning en zorgen
 zo voor 

betere steun tijdens 
de rit
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145 liter AES-
koelkast

met geïntegreerd 
vriesvak 

Sterke kwaliteit: De volledig uitschuif
bare 

GRASS-schuifladen kun
nen bijzonder 

ver worden geopend en b
ieden veel 

opbergruimte voor proviand

Soft close bovenkaste
n met

automatische vergrendelin
g voor

maximaal bedieningscomfort

Extreem sterke HPL-

oppervlakken zien e
r ook na 

vele jaren nog als n
ieuw uit

Genieten PLUS. In deze 
doordachte keuken wil men 
het liefst alle kruiden ter wereld 
gebruiken. Gelukkig hebben 
Cora en Tino op de markt een 
grote voorraad gekocht.

VAN TI PLUS KOKEN & GENIETEN

1.  Beste ruimte-indeling. Het doordachte ruimte- 
concept creëert een moderne ambiance. De 
tegenoverliggende positie van de koelkast 
maakt deze snel toegankelijk.

2.   Hoekkeuken. Hier wordt elke hoek optimaal 
benut. Bijvoorbeeld voor extra bergruimte, een 
bijzonder diepe spoelbak of een hoogwaardige 
3-pits kookplaat met gietijzeren rooster.

3.  Hoogwaardige keukenachterwandbekle-
ding. In hetzelfde decor als het werkblad 
past deze harmonieus in het totaalbeeld 
en kan eenvoudig worden afgeveegd. In de 
geïntegreerde zwaluwnesten is ruimte voor 
kruiden en meer.

HOEKKEUKEN VAN TI PLUS 700 LF

HOEKKEUKEN VAN TI PLUS 700 LF

HOEKKEUKEN VAN TI PLUS 700 LF

LENGTEKEUKEN VAN TI PLUS 650 MEG

KEUKENOVERZICHT

650 MEG Lengtekeuken

700 LF Hoekkeuken

Dankzij de verlenging
 van het 

werkblad ontstaat hi
er heel 

snel meer ruimte om het 

eten te bereiden
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VAN TI PLUS 700 LF

201 X 80 cm

201 X 80 cm

Dromen PLUS. In de ruim 2 meter 
lange eenpersoonsbedden met super 
comfortabele EvoPore HRC-matrassen 
kunnen Cora en Tino prima slapen en 
over nieuwe reisdoelen dromen.

Onder de ruim 2 meter lange eenperso
onsbedden is 

er veel opbergruim
te met kledingstangen. D

ankzij het 

handige inklapsystee
m en bijzonder ruim

e opening is 

deze zeer goed toeg
ankelijk

De super comfortabele 5-zone EvoPore 

HRC-matrassen kunnen op
tioneel worden 

voorzien van een W
aterGel-toplaag, 

waardoor het nog aan
genamer wordt

Optioneel zorgt een 
panoramadak 

achterin voor een g
eweldig uitzicht 

op de sterrenhemel

VAN TI PLUS SLAPEN & VERZORGEN

FRANS BED VAN TI PLUS 700 LF

EENPERSOONSBEDDEN VAN TI PLUS 650 MEG

LOGEERBED VAN TI PLUS 700 LF1.  Kledingkast. 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.

2.  Frans bed. Perfect achterin geïntegreerd 
en met een aangenaam soft touch 
wandafwerking kunt u hier genieten van een 
gezonde nachtrust.

3.  Logeerbed. De lounge laat zich heel 
eenvoudig ombouwen in een comfortabel 
logeerbed. De 1-kolom heftafel naar beneden 
schuiven, het op maat gemaakte kussen erin 
leggen en uitrusten.

BEDDEN OVERZICHT

650 MEG   2  
700 LF   2-4  
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VAN TI PLUS VERZORGEN & ONTSPANNEN

LENGTE BADKAMER VAN TI PLUS 700 LF

COMFORT BADKAMER VAN TI PLUS 650 MEG

Comfort badkamer

Lengte badkamer

BADKAMER OVERZICHT

650 MEG Comfort badkamer

700 LF Lengte badkamer

LENGTE BADKAMER VAN TI PLUS 700 LF

1.  Lengte badkamer achterin. Dankzij de 
gescheiden, perfect in de woonruimte 
geïntegreerde wastafel kunnen toilet en 
douchecabine gelijktijdig worden gebruikt. 
Een volwaardige spiegelkast biedt heel veel 
ruimte voor alle cosmetica.

2.  Verander 1 in 2. 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.

Badkamercomfort 
PLUS. Hetzij als lengte 
badkamer achterin of 
als comfort badkamer: 
optimale benutting van 
de ruimte behoort hier tot 
de standaarduitrusting. 
Net als hoogwaardige 
armaturen en extra veel 
bergruimte.

COMFORT BADKAMER VAN TI PLUS 650 MEG
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COOL GREY ENERGY LAS VEGAS 2

ACTIVE ROCK 1 ACTIVE ROYAL 1

VAN TI PLUS BEKLEDINGSVARIANTEN

Kies voor het interieur van uw VAN TI PLUS uw individuele vormgeving 
met één van onze vele bekledings- en stofvarianten. Onze ACTIVE LINE 
bekledingsstoffen beschermen betrouwbaar tegen vlekken en zijn bovendien 
water- en olieafstotend. Naar buiten voor een glas rode wijn? Natuurlijk als u 
dat wilt. Maar niet omdat u bang bent voor vlekken op de bekleding. 

KNAUS BEKLEDINGEN & COZY HOME PAKKETTEN

 Standaardopties 
 1 ACTIVE LINE (tegen meerprijs)

 2 Echt leder (tegen meerprijs)

De standaard bekledingsstoffen overtuigen 

allemaal met slijtvast weefsel en een aantrekkelijk 

design, dat bij het betreffende meubeldecor past.

+  Anti-allergisch,  

ademend en huidvriendelijk

+ Getest op hoge kleurechtheid

+ Slijtvast en onderhoudsarm

BEKLEDINGSVARIANTEN

De ACTIVE LINE bekledingsstoffen zijn uiterst 

onderhoudsvriendelijk Vloeistoffen dringen niet meer 

onmiddellijk door en de allermeeste vlekken kunt u met een 

vochtige doek verwijderen. 

+ Antibacterieel

+ Vlekbestendig

+ Ademend

+  Water-  

& olieafstotend

+ Onderhoudsvriendelijk

COZY HOME PAKKETTEN

Verfraai uw camper met een COZY HOME pakket. Van 
fris tot klassiek is hier voor elke smaak wat wils. Elk 
pakket bevat twee grote (60 x 40 cm) en kleine (40  x   40 
cm) kussens die gevuld zijn met veren, alsmede een 
bijpassende tafelloper en twee knuffeldekens.

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

ERGONOMISCH ZITCOMFORT

FUNCTIONEEL & 
STIJLVOL: ONZE 
STOELKUSSENS

De stoelkussens ond
ersteunen 

de natuurlijke S-v
orm van 

de wervelkolom. Zo start u 

ontspannen en zonder r
ugpijn 

met uw vakantie

Ongeacht voor welke stof en kussen u kiest, van één ding 
kunt u zeker zijn: Optimaal zitcomfort behoort tot de 
basisuitrusting. Voor ons heeft het de hoogste prioriteit,

dat u overal ontspannen arriveert. Daarom gebruiken 
wij ergonomische stoelkussens, die uw rug optimaal 
ondersteunen en ook op lange ritten voor een gezonde

lichaamshouding zorgen.

5

1

2

6

4

3
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KNAUS DEALERS & PARTNERS

China

IJsland

En ook in

Ierland

Zweden

Noorwegen

Denemarken

Nederland

Duitsland

Polen

Hongarije
Roemenië

Oostenrijk
Frankrijk

Spanje
Portugal Italië

Griekenland Turkije

Bulgarije

Tsjech. Republiek

België

Finland

Taiwan

Japan

Australië

Groot-Brittannië

Zuid-Korea

Slowakije

Zwitserland

Slovenië

KNAUS IS 
INTERNATIONAAL...

Meer informatie vindt u online
 op 

dealer.knaus.com  

In 7 trappen
 verstelbaar

Set met  
4 stuks

Verandert de 
stoel in een 

comfortabele ligp
laats

Er zijn dingen die op de camping gewoon 
niet mogen ontbreken. Vertrouw op 
de KNAUS collectie van onze partner 
Frankana Freiko.

FRANKANA FREIKO

Meer dan 300 merkpartners in meer dan 25 landen 
wereldwijd. Dit enorme dealernetwerk draagt bij aan een hoge 
klanttevredenheid. Via de indelingenzoeker op knaus.com 
kunt u uw favoriete model in uw buurt vinden.

BWT BESTCAMP WATERFILTER

Het hoge capaciteit filtersysteem van BWT werd speciaal 
ontwikkeld voor de eisen in onze recreatieve voertuigen. 
Het doelmatige waterfilter (optioneel) laat dankzij het 
ultrafiltratie membraan geen wens onvervuld op het gebied 
van hygiëne. Micro-organismen worden effect verwijderd 
uit het onbehandelde water. Zo kan zonder het gebruik van 
chemicaliën onberispelijk water veilig worden gebruikt.

Indien er geen vervan
gend filter aanwezig is, garandeert

 

het tussenstuk de 
verdere watervoorziening

Tot wel 6 maanden 

hygiënisch onberisp
elijk water

Bijzonder eenvoudige 

installatie & vervanging 

dankzij duidelijk 
markeringen & 
steekverbinding

FRANKANA FREIKO

Ontdek het uitgebreide aanbod in onze 
fanshop op shop.knaus.com

1.  Pannenset Skipper 8+1 
Artikel-Nr. 51 013 | € 69,90

2.  Serviesset COSMIC, 8-delig 
Artikel-Nr. 51 014 | € 37,90

3.  Mokken met oor set van 4, blauw 
Artikel-Nr. 651/020 | € 19,90

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

5.  Campingstoel Kerry Phantom , antraciet 
Artikelnr. 651/019 | € 89,90

6.  Voetsteun Kerry Phantom  , antraciet 
Artikelnr. 601/143 | € 36,90

De illustratie toont de Duitse Website  
met Duitse prijzen

Andere geweldig kampeerartikelen  
vindt u op www.frankana.de 
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KNAUS FANSHOP
Veel plezier met browsen!

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.

Vind u heel veel gew
eldige 

KNAUS fanartikelen op 

shop.knaus.com 

mein.KNAUS klantenclub

VOOR ONZE FANS

Ontdek KNAUS in al zijn 

verscheidenheid op
 onze 

socialmediakanalen!

Altijd op de hoogte v
ia 

www.knaus.com  Nog geen lid? Meld u dan direct 

aan en mis niets meer van 

mein.knaus.com  

De mein.KNAUS klantenclub biedt u talrijke voordelen, 
zoals exclusieve acties en geweldige kortingen bij onze 
samenwerkingspartners. Als clublid krijgt u de kans om deel 
te nemen aan onze jaarlijkse klantenbijeenkomsten en 
bovendien ontvangt u een clubkaart die u exclusief toegang 
geeft tot het VIP-klantengedeelte op onze beurzen. Twee 
keer per jaar ontvangt u bovendien ons informatieve 
klantenmagazine INSIDE. Het lidmaatschap is 
100% gratis voor alle KNAUS klanten.

RENT AND TRAVEL

U wilt een recreatief voertuig 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. Zoek uw favoriete 
indeling gemakkelijk online of in het reisbureau. Samen met 
een over heel Duitsland verdeeld netwerk van meer dan 150 
verhuurstations met meer dan 1650 huurvoertuigen en meer dan 
360 partnerreisbureaus ondersteunt RENT AND TRAVEL 
u bij uw keuze voor het juiste voertuig. Profiteer 
bovendien van het grote dienstenportfolie 
zoals routevoorstellen en talrijke 
samenwerkingsverbanden met campings 
& staanplaatsen. Veel plezier met het in 
praktijk testen van uw vakantie!

Online te boeken op www.rentandtravel.de of 

via onze 360 partnerreisbureaus

Nu ook in het buiten
land te huur. 

Ontdek alle verhuurs
tations op  

www.rentandtravel.de 

Hetzij spannende nieuwe producten, interactieve features of informatie 

over fabrieksaflevering: op de KNAUS website valt er voor iedereen wat 

te ontdekken. Hier een kleine selectie:

 grundrissfinder.knaus.com

 www.knaus.com/messen-termine

 shop.knaus.com

 www.knaus.com/werksabholung

KNAUS ONLINE

Ook op de socialmediakanalen is KNAUS actief. In ons Schwalbenblog vindt u 

boeiende reisverslagen, op Instagram delen wij fascinerende vakantiefoto's 

met u en op Facebook zijn er talrijke groepen met aardige reisgenoten.

 schwalbenblog.knaus.com

 facebook.knaus.com

 youtube.knaus.com

 instagram.knaus.com



Ontdek de KNAUS-veelzijdigheid  
op onze websites!
Op onze homepage vindt u alle informatie over onze producten. 
Interessante artikelen over KNAUS en het onderwerp reizen vindt u 
ook in onze ‘schwalbenblog’ en op Facebook & Instagram. En in de 
KNAUS fanshop vindt u vele geweldige campingartikelen.

Artikel nr. R08116429-N
L-IN

T

Ontdek de KNAUS-veelzijdigheid op onze sociale mediasites!
Nog meer informatie over het thema KNAUS vindt u op www.knaus.comshop.knaus.com

Interessante artikel
en & 

discussies op social
e media

Altijd bereikbaar : onz
e homepage 

www.knaus.com  

De nieuwe schwalbenblog bevat 

interessante verhale
n op :  

schwalbenblog.knaus.com
 

De gegevens over leveringsomvang, afmetingen en gewichten alsmede uitstraling komen overeen met de kennis op het moment van ter perse gaan (07/2019). 
Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na afsluiting van de overeenkomst blijven technische 
wijzigingen qua constructie voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen en voor de klant redelijk zijn. Geringe kleur- en kwaliteitsverschillen 
zijn eveneens - ook na afsluiting van de overeenkomst - voorbehouden voor zover deze materiaalafhankelijk niet kunnen worden vermeden (bijv. kleurverschillen 
van maximaal circa 2,0 delta E tussen lak op carrossieriepanelen en lak op GFK/kunststof) en voor de klant redelijk zijn. Afbeeldingen tonen gedeeltelijk speciale 
uitvoeringen, die tegen een meerprijs kunnen worden geleverd uitrustingskenmerken van prototypen/studies, die niet overeenkomen met de seriestand en in 
afzonderlijke gevallen ook niet als speciale uitvoering beschikbaar zullen worden. Kleurverschillen zijn druktechnisch mogelijk. Laat u daarom vóór de aanschaf van een 
voertuig door uw dealer uitvoerig over de huidige stand van de standaarduitrustingen informeren. De in de catalogus afgebeelde decoratie wordt niet meegeleverd. Let 
ook op de opmerkingen in de actuele prijslijst, vooral over gewichten, laadvermogens en toleranties. Herdruk, ook gedeeltelijk, is alleen na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Knaus Tabbert GmbH toegestaan. Drukfouten en vergissingen voorbehouden.

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


