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Lunderskov, den 04. august 2015

KNAUS 2016: Et stærkt mærke
En perfekt sammenkobling mellem design og funktionalitet har i mere end 50 år kendetegnet Knaus.
Denne sammenkobling vil også skinne igennem i det nye spændende 2016 program.
Til den nye sæson har vi tre store nyheder, og talrige optimeringer, bl.a. i form af nye grundrids.
KNAUS EUROSTAR med Caravisio grundrids, sætter helt nye standarder for campingvogne i det
øverste segment. Her er tale om en helt ny definition på luksus inden for campingvogne.
Med SPORT & FUN fejrer vi årets helt store comeback. Den legendariske campingvogn kommer
tilbage i en ny og moderne udgave. Som ingen anden campingvogn forbinder den design og
funktionalitet, aktivitet og afslapning samt camping og (tran)sport.
Årets sidste store nyhed, KNAUS TRAVELINO giver os et kik ind i fremtidens måde at tænke
opbygning på. Med dens innovative løsninger, og den helt nye og meget lette opbygning, tiltrækker
vi her en helt ny kundegruppe. TRAVELINO er en campingvogn med plads til 4, og en totalvægt på
kun 750 kg.
KNAUS SPORT kommer til 2016 med samme program som i 2015 – Dog med 4 DK
kampagnemodeller, hvor fokus er på børnefamilierne. Hele tre køjevogne med lækkert udstyr til en
rigtig god pris. KNAUS har altid overbevist med deres familievenlige program, og her er 2016 ingen
undtagelse.
SÜDWIND er indbegrebet af tradition på KNAUS, og i 2016 er SILVER SELECTION navnet på vores
SÜDWIND aktionsmodeller. Her er ikke tale om få udvalgte grundrids, men om hele paletten. Masser
af ekstra udstyr, nyt smart look, og en pris der vil gøre det svært ikke at kikke på KNAUS, når der skal
vælges ny campingvogn.
SCANDINAVIAN SELECTION står der på det runde emblem på vores SÜDWIND EXCLUSIVE modeller i
2016. Fem grundrids udstyret efter nordiske normer, med blandt andet ALDE central- og gulvvarme.
580 UF modellen der i 2014 blev valgt til årets campingvogn i Danmark, er selvfølgelig også med her.
Er du mere til 4 hjul og motor, så er der også spændende nyt på autocamper fronten. KNAUS SUN I
900 er navnet på den nye liner serie fra KNAUS. Luksus, luksus, luksus, sådan beskrives dette kørende
sommerhus vist bedst. SILVER SELECTION er også betegnelsen for vores aktionsmodeller på 4 hjul.
Her er det hele SKY TI serien der er blevet mere end veludstyret og kalkuleret til en pris, som gør at
man tænker ”regnefejl” når man ser det.
KNAUS er klar til 2016, og vi glæder os meget til at vise alle de flotte nyheder frem.
Vil du se eller høre mere om de forskellige modeller, så kik ind til din KNAUS forhandler. De første
modeller er landet, og flere er på vej. Du kan også følge med på www.knaus.dk eller på Facebook
under ”Alle os med Knaus”
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