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Med vår CUV er du sikker på å komme frem. Det 
sørger mange nyutviklede funksjoner, intelligente 
assistansesystemer og attraktiv design for. Til  
sammen gir det deg en ubegrenset ferieopplevelse. 

DEN MEST INNOVATIVE TEKNIKKEN
FOR OPTIMALE REISEOPPLEVELSER

BOXSTAR TEKNISKE HØYDEPUNKTER   2 | 3

1. TERMISK ISOLERING 1

For å isolere våre CUV så godt som mulig og gi deg et 
behagelig inneklima både når det er kaldt og varmt, har 
vi innført en prosess i flere trinn. Innvendig kombinerer 
vi spesielle isolasjonsmaterialer og -komponenter. 
Produksjons- og behandlingsprosessene våre muliggjør 
en presis integrasjon som er skånsom mot materialet. 
Vi isolerer alle delene i CUV-en, ikke bare tak- og 
gulvprofiler, karosseriflater og -dragere. Vi isolerer 
også hjulkasser og dører.

2. INTELLIGENT GULVKONSTRUKSJON 1

Bunnplaten er perfekt tilpasset formen på karosseriet 
og bygd i sandwich-konstruksjon. På denne måten er 
våre CUV-er ikke bare ekstra godt isolert, de har også 
en større ståhøyde innvendig.

3. RAMMEVINDUER UTEN KULDEBROER 1 

Våre CUV-er har bare SEITZ S7P-rammevinduer, også 
på badet. Disse gir en isolering uten kuldebroer. Ved 
hjelp av det spesielle rullegardinsystemet kan du også 
enkelt og greit holde sollys og nysgjerrige blikk ute. 
Ved sittegruppen og ved de langsgående sengene er 
rullegardinene skjult. For at alt skal holde seg pent 
lenge, forsegler vi selvfølgelig snittkantene til alle 
åpninger med korrosjonsbeskyttelse. 

4. EKSKLUSIVE 17‘‘ KNAUS 
ALUMINIUMSFELGER 2

Som et visuelt høydepunkt gjør de nye 17‘‘ 
lettmetallfelgene med enestående KNAUS-design vår 
CUV til en harmonisk enhet. Dessuten gir de en mer 
dynamisk kjøreopplevelse enn vanlige stålfelger, og er 
lettere å vedlikeholde fordi de er rustfrie.

5.NETTINGDØR 1 & STIGTRINN 2

Det er detaljene det kommer an på. Som for eksempel 
nettingdøren (standard). Eller det elektriske stigtrinnet 
som kjøres inn automatisk hvis du skulle glemme det 
før du starter.

1 Standard 2 Ekstrautstyr

Helpolert svart 

glans

Lakkert tita
n 

metallic
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Hverdag, fritid eller ferie?  
Generasjonen CUV har alt.

Oppleve masse i dag og være uthvilt i morgen. Ikke mulig? Joda, med 
vår snertne og topp utstyrte CUV kan du kjøre akkurat dit du vil uten 
stress. Du kan nyte 5-stjerners komfort på stedet. Takket være de 
kjempebehagelige madrassene og et innovativt klimakonsept har du 
yndlingsplassen din med deg overalt i verden.

1. UTMERKET SOVEKOMFORT 1, 2

Utmerkede tolags kaldskummadrasser 1 er standard 
i vår CUV og sørger for at du sover godt. Den som vil 
ha enda mer luksus, kan få EvoPore-madrasser med 
WaterGel-overmadrasser 2 som ekstrautstyr.

2. INNOVATIVT KLIMA- OG 
OPPVARMINGSSYSTEM 2

Under konstruksjonen av vår CUV var det spesielt 
viktig for oss å utstyre bilene slik at de gir topp 
komfort både om sommeren og om vinteren. 
Derfor sørger takklimaanlegget (ekstrautstyr) 
for en behagelig avkjøling innvendig ved tropiske 
temperaturer, og for oppvarming når det er kaldt. 
I fremtiden får du klimatiseringsinnretninger som 
kan styres individuelt. Disse vil fordeles rundt i hele 
bilen. For eksempel går gulvvarmen helt fra podiet 
med sittegruppen til gangen ved sengene. På grunn 
av forhåndsoppvarmingen er madrassene gode og 
varme når du kryper til køys. Når du kjører, holder et 
oppvarmet førerhusteppe deg varm på føttene.

3. OPTIMERT VANNTANKSYSTEM 1

For å øke bilens stabilitet og gi en balansert 
vektfordeling, har vi plassert det nyutviklede 
tanksystemet over hjulbrønnen. Fordi det  
strømmer varmluft forbi, er vanntanken på 105 l 
perfekt beskyttet mot lave temperaturer.

1 Standard 2 Ekstrautstyr



Seitz S7P rammevinduer 
(standard) gir maksimal 
sikkerhet, optimal isolasjon og 
lite bråk fra vind og vær

Helhetsinntrykket
 stemmer: 

De eksklusive 17 ‘‘
 KNAUS 

aluminiumsfelgene og de d
ynamiske 

motivene passer p
erfekt sammen

Takket være takklimaanlegget er det 

behagelig og kjølig i BOXSTAR, selv 

når temperaturene stiger ute
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BOXSTAR OVERSIKT

2-5 2-4

       

Planløsning 6

Tillatt totalvekt 3.300 - 3.500 kg

Maksimal ekstra last  460 - 650 kg

Lengde (min / maks) 541 / 636 cm

Bredde (utvendig / innvendig) 205 / 187 cm

Høyde (utvendig / innvendig) 258 - 282 / 190 - 218 cm

Dekk-/felgstørrelse 235/60R17 / 6,5Jx17"

Mer på www.knaus.com/boxstar 



BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 LIFETIME

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 600 FAMILY

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 600 SOLUTION

Her kan du virkelig slappe av. BOXSTAR 
600 STREET gjør en god figur både på 
veien og på parkeringsplassen. Den 
perfekte omgivelsen for Mara og Theos 
avslappende kvalitetstid i Provence.

Gir maksimal bokomfort 

på kompakte 5,40 m 

utvendig lengd
e

Inntil 5 
soveplasser for

 

hele familien

Den største av våre
 BOXSTARs : I 630 FREEWAY 

har du maksimalt med oppbevaringspla
ss
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Det elektriske stigtrinnet 
kjøres 

automatisk inn, i tilfelle du sk
ulle 

glemme det før du starter

Nettingdør, slik a
t du 

ikke trenger å b
ekymre 

deg for ubudne 
gjester

599 cm205 cm

258 cm
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1 BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

1.  Kledning på veggene. Ved sittegruppen og de langsgående sengene 
har vi kledd veggen med et materiale som både puster og isolerer. Her er 
også komfort-rullegardinene til Seitz S7P-rammevinduene integrert. 

2.  Variabel sittebenk. For at du skal kunne røre på deg og sitte ergonomisk 
riktig på reisen, kan sittebenken stilles inn i forskjellige retninger.

Yndlingsplass og ferieduft. 
Her kan Mara og Theo bare 
koble av og nyte de spennende 
duftene i Provence. Bordet i 
sittegruppen er nemlig uten 
bein og gir masse plass til å 
strekke seg ut og nyte livet.

BOXSTAR BO OG LEVE   10 | 11

OVERSIKT SALONG

540 ROAD Sittebenk

600 STREET Sittebenk

600 FAMILY Sittebenk

600 LIFETIME Sittebenk

600 SOLUTION Sittebenk 

630 FREEWAY Sittebenk

Plass til lange bein: Bordet 

i sittegruppen er uten b
ein 

og gir deg mulighet til å 

strekke deg ut som du vil

LED-spottene (ekstrautstyr)
 kan 

stilles inn fleksibelt og e
nkelt slås 

av og på med touch-funksjonen



BOXSTAR 600 STREET
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BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREETBOXSTAR 600 STREET

OVERSIKT OVER KJØKKEN

540 ROAD Kompaktkjøkken

600 STREET Langsgående kjøkken

600 FAMILY Langsgående kjøkken

600 LIFETIME Kompaktkjøkken

600 SOLUTION Langsgående kjøkken

630 FREEWAY Langsgående kjøkken

BOXSTAR LAGE OG NYTE MAT   12 | 13

1.  Fleksibel arbeidsplate. Hvis du for en gangs 
skyld har mye å skjære opp og forberede, 
er det ikke noe problem. Med klaffen til 
arbeidsplaten og lokket på oppvaskkummen 
har du maksimalt med benkeplass.

2.  Kult skap. Med inntil 90 liter volum har CUV-
kjøleskapene ekstra mye plass og er ekstra 
stillegående om natten.

3.  Koketopp med 2 bluss. Raskere og enklere 
bruk av platene med elektrisk tenning.

Her koser man 
seg på kjøkkenet. 
Med friske urter fra 
Provence. Klaffen på 
kjøkkenbenken gir nok 
plass til forberedelser, 
og de store skapene 
har plass til servise og 
tørrmat.

Soft close-overskap med 
automatisk lukking

Klaffen som forlenger 

arbeidsplaten ka
n betjenes 

med én hånd

Det nye CUV-kompressorkjøleskapet 
overbeviser med et raust volum på 90 

liter. Om natten reduseres støyen fra 
skapet til hviskenivå

Rustfri vask i høy kvalit
et som enkelt 

kan gjøres om til en større benkepla
te 

ved hjelp av tilleggspla
te

De ekstra store k
jøkkenskuffene 

i komplettsettet fra 
GRASS kan 

trekkes helt ut 
og er stillegåend

e 

på grunn av so
ft close

Alt elektrisk utst
yr 

kan styres via L
ED-

betjeningspanele
t



BOXSTAR 600 STREET

180 X 200 cm

BOXSTAR SØVN OG KROPPSPLEIE   14 | 15

1.  Standard kompaktbad. Skyvbart speil, 
masse hyller og god plass til beina gjør 
badet ekstra praktisk.

2.  Baderom som ekstrautstyr. Her kan 
den lille vaskeservanten trekkes ut til en 
stor servant, og gangen ved sengen kan 
gi plass til det romslige dusjkabinettet.

Begrepet 
skjønnhetssøvn 
definert på nytt. I 
den store tverrsengen 
kan Mara og Theo 
ikke bare sove godt, 
men også ligge og 
slappe av. De kan 
også åpne bakdøra 
og nyte utsikten.

1 2KOMPAKTBAD BOXSTAR 600 STREET

Egenutviklet veggkledn
ing 

med ekstra hyller, 
høyttalere og stikkont

akter

Soveplass og opp
bevaringsplass 

Under den rause
 tverrsengen 

bak har du masse plass til 

bagasje, sportsu
tstyr og alt du

 

vil ta med hjem.

Unn deg enda m
er komfort! Med 

EvoPore-madrasser og WaterGel-

overmadrasser som ekstrautstyr 

OVERSIKT SENGER OG BAD

540 ROAD     2-3    med kompaktbad*

600 STREET     2-3    med kompaktbad*

600 FAMILY     4-5   med kompaktbad*

600 LIFETIME     2-3   med kompaktbad*

600 SOLUTION     4    med kompaktbad*

630 FREEWAY     4   med kompaktbad*

* Baderom mulig som ekstrautstyr

Speilet kan 
forskyves 

til venstre e
ller høyre. 

Det beskytter
 mot 

nysgjerrige b
likk, mot å 

falle ut, og m
ot sprut

BADEROM MULIG BOXSTAR 600 SOLUTION



INDIAN SUMMER ENERGY TURIN

LAS VEGAS*CASUAL SILVER

10.0.85090 Hohenstein

ACTIVE ROCK*
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1. MAGNOLIA

2. EARTH

3. AVOCADO

4. STONE

5. PEACH

6. AQUA 

LAKK

ALUMINIUM-SØLV (M
ETALLIC)

FER GRÅ (METALLIC)

SVART (METALLIC)

GYLLENHVIT (METALLIC)

MØRKERØD (METALLIC)
LAGO-BLÅ (METALLIC)

TIZIANRØD (UNI)

LINE BLÅ (UNI)

IMPERIALBLÅ (UNI)

HVIT (UNI)

BOXSTAR MØBELSTOFF ALTERNATIVER

MØBELSTOFFER, DEKO-
PAKKER OG LAKK
Innvendig kan du utforme din CUV helt etter din egen smak. Velg fra 
vårt store utvalg av møbelstoffer. Våre ACTIVE LINE møbelstoffer er 
beskyttet mot flekker og er vann- og oljeavvisende. Vil du sitte ute 
og drikke rødvin? Det er greit. Men ikke fordi du er redd for flekker! 
Selvfølgelig skal din CUV også ha yndlingsfargen din utvendig.

 Standardalternativer  *ACTIVE LINE (pristillegg)

HIGH-TECH MØBELSTOFFER

ACTIVE LINE stoffene er vann- og 
oljeavvisende og svært lettstelte. Væske 
trenger ikke ned i materialet med én gang,  
og de fleste flekkene kan fjernes med en  
fuktig klut. 

CAMPOVOLO GRÅ (UNI)

 Antibakterielle

 Beskyttelse mot flekker

 Pustende

 Vann- og oljeavvisende

 Lettstelte

COZY HOME-PAKKER

FARGEVARIANTER

Er fargepalletten vår så omfattende at 
du ikke kan bestemme deg med én gang? 
Bare ta den tiden du trenger.

BOXSTAR MØBELSTOFFER, LAKK OG COZY HOME-PAKKER   16 | 17

Med fjær

Matchende bordløper

To kjempemyke kosetepper

Gjør bybobilen koselig 
med  

to store (60 x 40 cm) og  

to små (40 x 40 cm) puter
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KNAUS FORHANDLERE OG PARTNERE   18 | 19

Styring
med app

TRUMA

PIONEER

Her vil du finne den høyeste kvaliteten 
innenfor forsyningsteknologi. 
Med det intelligente Truma iNet 
systemet kan du beleilig kontrollere 
klimaanlegget og varmesystemene 
din, samt gassforsyningen, via app.

Med Pioneer NavGate EVO er du 
på den sikre siden. Det sømløst 
integrerte navigasjons- og 
underholdningssystemet er utstyrt med 
en integrert DAB+ mottaker.

Sofistikert 
oppvarmings- 

system

kjølig 
klimaanlegg intelligent 

gassforsyning

Rask tilgang til 
ryggekamera

Optimalt for din tur: 

5600 parkeringsplasser 

lagret i hele Europa

Stemmekontroll med 

smarttelefon

Styr beleilig via
 App

Også i

Over 25 land. Mer enn 300 partnere. KNAUS er representert 
over hele verden. Dette store forhandlernettverket bidrar til 
at våre kunder er altid fornøyde.

VÅRE FORHANDLERE 
OG PARTNERE

Irland

Sverige

Norge

Danmark

Nederland

Tyskland
Polen

Slovakia

Ungarn
Romania

Østerrike
Sveits

Frankrike

Spania
Portugal

Italia

Hellas

Tyrkia

Slovenia

Bulgaria

Tsjekkia Republikk

Belgia

Finland

Kina

Island

Australia

Storbritannia

Taiwan

Japan

FRANKANA FREIKO

Se det store tilbudet i vår fanshop på 
shop.knaus.com

1. Kjelesett Skipper 8+1
artikkelnummer 51 013 | € 69,90

2. Servise Cosmic, 8 deler
artikkelnummer 51 014 | € 37,90

3. Krus med hank sett med 4, blå
artikkelnummer 651/020 | € 19,90

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

5. Campingstol Kerry Phantom 
artikkelnummer 651/019 | € 89,90

6. Fotstøtte Kerry Phantom 
artikkelnummer 601/143 | € 32,90

Listepriser Tyskland i euro inkl. 19 % mva.

FRANKANA FREIKO

For at du virkelig skal nyte ferien din, er det et 
par ting du bør ha på campingplassen. Her er 
kvalitetsproduktene fra vår partner 

Frankana Freiko til å stole på.

SATELLITTANLEGG FRA TEN HAAFT

Med de nye satellittanleggene fra ten Haaft 
som ekstrautstyr blir det enda mer behagelig og 
brukervennlig å se på TV i bobiler fra KNAUS. 
Oyster 60 Premium gir deg klare bilder og tekniske 
høydepunkter som feature-box med Wi-Fi-tilkobling, 
appstyring via smarttelefon og mye mer.

Oyster 60 Premium

Styring av både anlegg og T
V med bare 

én fjernkontroll

Du finner mer informasjon på 

dealer.knaus.c
om

Sør-Korea

Justerbar i 7
 trinn

Sett med
4 stk

Gjør stolen om
 til en 

behagelig ligg
estol



Se det store utvalget hos  
KNAUS på Internett! 
På hjemmesiden vår finner du all informasjon om produktene 
våre. Interessante innlegg om KNAUS og reising finner du også 
i bloggen vår („Schwalbenblog“) og på Facebook og Instagram. 
KNAUS fanshop tilbyr mange flotte campingprodukter.

Alltid tilgjenge
lig : Hjemmesiden

vår www.knaus.com
Interessante bidrag og diskus

joner 

i sosiale medier

Den nye bloggen vå
r venter

med interessante h
istorier på  :  

schwalbenblog.knaus.co
m

Art. N
o. R08116108-N

O

shop.knaus.com
Se det store mangfoldet hos KNAUS i sosiale medier!
Du finner masse informasjon om KNAUS på www.knaus.com

Omfanget av levering, dimensjoner og vekt, så vel som utseende, stemmer med kunnskapen på tidspunktet for trykking (08/2018). Vi reserverer 
oss retten til å gjøre endringer på utstyr, teknisk data, standardutvalg og priser. Etter konklusjonen av kontrakten, er tekniske modifikasjoner kun 
innenfor rammeverket av designet så lenge som de tjener den tekniske fremgangen og er rimelige for kunden. Mindre farge- og karakteravvik 
er også reserverte – selv etter konklusjon av kontrakten – så lenge disse materialene ikke kan unngåes og kunden er fornuftig. Bildene viser til 
dels ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. De kan også vise utstyr som er prototyper/studier og ikke i samsvar med standardutstyret. Dette 
utstyret vil ikke alltid være tilgjengelig som ekstrautstyr. Fargeavvik er mulige fra trykketeknologi. Derfor, før du kjøper et kjøretøy, vennligs 
konsulter den respektive enestående serien hos den relevante forhandleren. Dekorasjonene vist i katalogene er ikke en del av leveringsomfanget. 
Vennligst også legg merke til notatene i den gjeldene prislisten, spesielt når det gjelder vekt, lastealternativer og tolerance. Reprodusering, også 
mulig, men kun etter skriftlig tillatelse fra Knaus Tabbert GmbH er gitt. Trykkfeil og feil er reservert.

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

NEW

Din nærmeste KnausTabbert forhandler finner du på:  
www.knaustabbert.no


