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Lunderskov, den 06.12.2013

Kom i Bella og se den nye Knaus Sport…
Den helt nye Knaus Sport hæver niveauet for det vi i dag kender som indstiningsmodeller, og det gøres i
takt med at man endda har skruet ned for pris og vægt!
Ved første øjekast ser man tydeligt forskellen fra dens forgænger. Med den nye gaskasse, med alu. bund,
har man ikke blot gjort adgangen lettere, men også gjort den mere stabil. Desuden har man udskiftet de
brede profillister ud med en mere almindelig teltskinne, hvilket giver vognen et letter og mere sporty
look.
Indvendig er der, man ser den største forskel. Varme farver blandet med flotte greb i rustfrit stål, giver
vognen en flot udstråling. Den nye KNAUS SPORT er ikke kun opgraderet på udseendet, men også på
detaljer, og praktiske løsninger. Siddegruppen profileres med de nye smarte hjørnereoler, og det
praktiske understreges med den lette adgang til magasinerne under siddegruppen. Låget er syet ind i
hynden, hvilket gør adgangen betydelig nemmere. Det nye køkken fuldender den indvendige del. Nye
store skuffer, ekstra kraftig bordplade, og ny indramning af køkkenvinduet giver et indtryk af en vogn i en
helt anden prisklasse.
Knaus Sport fås i 17 grundrids, og heraf har man i Danmark 3 helt specielle kampagnemodeller, som
skiller jeg ud med ekstra meget udstyr og en meget gunstig pris. Det drejer sig om Knaus Sport 450 FU,
500 EU og 500 QDK – Dobbeltseng, enkeltsenge, og køjer…
På 2014 udgaven af Ferie & Fritid i Bella, vil man kunne se alle 3 kampagnemodeller, og få en snak med
Vestsjællands campingcenter om de mange andre muligheder fra Knaus.
Find nærmeste forhandler på www.knaus.dk
Husk også at du kan følge Knaus på Face book – ”Alle os med Knaus”
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Billeder:

Knaus Sport

Sport 500 EU

Knaus Sport, 3 kampagnemodeller:

Sport 450 FU med dobbeltseng

Sport 500 EU med enkeltsenge

Sport 500 QDK køjer/dobbeltseng
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