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GEEN PROBLEEM
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ONZE SPORTIEVELING VAN 
LIFESTYLE EN VERVOER
De legendarische KNAUS SPORT&FUN is terug. En beter dan ooit. Want onze 

dynamische lifestyle-bagagekampioen combineert het beste van twee werelden. 

Progressief design en ongelooflijk veel ruimte voor veel actie. Achterklep omhoog, 

fietsen erin, kampeerspullen in het enorme bagageluik aan de voorzijde en daar 

gaat u. Waar ook naartoe en zolang u wilt. De SPORT&FUN is de extreemsporter 

onder de caravans.

920 mm brede achterdeur

Dakrails

Enorme garage voor

Optioneel in hoogte verstelbaar bed

Enorme berging aan de voorzijde

Dak tot 75 kg te belasten

BESTE REDENEN



SPORT&FUN
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FLEXIBEL
De tweedelige toe-
gangsdeur is gewoon 
heel praktisch.

STIJLVOL
Veel ramen voor veel 
natuurlijk licht en 
frisse lucht.

VEEL RUIMTE
Het bagagehok met
1 meter brede deur 
voor gemakkelijk laden.

BELASTBAAR 
Door ladder en dakrails 
kunt u 75 kg bagage op 
het dak kwijt. 

VORMGEVING
Fraai met karak-
teristieke sierlijsten op 
voor- en achterzijde.

REUSACHTIG
De achterdeur. Bijna 
een meter breed en 
super praktisch.

GELIEFD Eén van de weinige caravans met een eigen toegewijde fanclub. En wij geloven 
sterk dat er met deze fantastische remake nog een heleboel bijkomen.

HIGHLIGHTS

2 MOTORFIETSEN
+ 2 PERSONEN?
GEEN PROBLEEM
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SPORT&FUN

SPORT&FUN
480 QL

Roland Winkler – Projectleider KNAUS SPORT&FUN.
Een legende weer tot leven brengen is een com-
plexe taak. De uitdaging om zeer goede voertuigen 
nog beter te maken motiveerde me enorm. Het 
geeft een goed gevoel om op deze manier onze 
klanten mooie vakantiemomenten te bieden.

VEELZIJDIG

Alle highlights in één oogopslag. Hebben wij 
uw interesse gewekt? Dat doet ons plezier. 
Ontdek meer over de KNAUS SPORT&FUN 
op www.knaus.de/sportandfun of scan 
gewoon deze QR-code.

Slechts één plattegrond. Maar die is veelzijdiger als geen ander. 
Stijlvolle vakantiemetgezel en praktisch ruimtewonder. De KNAUS SPORT&FUN is beide.

VARIANTEN

WEB INFORMATIEKNAUS INSIGHT



SPORT&FUN 480 QL . PETROL FUN

2 MOTORFIETSEN
+ 2 PERSONEN?
GEEN PROBLEEM
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SPORT&FUN

EEN SPORTER 
IN TOPVORM
De SPORT &FUN vervoert naar wens niet alleen twee motorfietsen,

maar ook een manier van leven. Altijd voorbereid op wat kan komen. En 

het is een volwaardige caravan: uiterst functioneel en ook nog erg

stijlvol. Een echte alleskunner.

WONEN



SPORT&FUN 480 QL

VAKANTIE À LA
TAGLIATELLA

Vakantie maakt hongerig en koken in de SPORT&FUN geeft veel plezier. Met een grote koelkast,

robuuste CPL-oppervlakken, 3-pits gasfornuis en praktische spoelbak biedt het een absoluut volledige 

keuken. En dat in een caravan die ook nog ruimte heeft voor twee kachels.

2 MOTORFIETSEN
+ 2 PERSONEN?
GEEN PROBLEEM
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SPORT&FUN  KEUKEN

PRAKTISCH 
Wij maken van elke hoek een 
opslagruimte, zodat u altijd alles 
gemakkelijk meekrijgt.

KOUD 
Zo‘n grote koelkast in zo‘n compacte
caravan? Als dat geen prestatie is.

WARM 
Als we volledig zeggen, dan bedoelen
we dat ook zo! Ons bewijs: het grote
3-pits gasfornuis.



SPORT&FUN

SPORT&FUN 480 QL . PETROL FUN

SLAPEN

FLEXIBEL 
Op het in hoogte verstelbare bed (optioneel) slaapt u uitstekend. Het 
maakt niet uit op welke hoogte. Voor meer ruimte in de berging plaatst u 
het bed een stuk omhoog. Voor gemakkelijkere toegang naar beneden. 
Zo makkelijkkan het soms zijn.

PRAKTISCH
Normaal gesproken zijn hangmatten bedoeld voor mensen. Voor deze 
geldt echter iets anders. Hierin voelen t-shirts, laptops en alles dat anders 
verspreid zou liggen zich prima op hun plaats.

2 MOTORFIETSEN
+ 2 PERSONEN?
GEEN PROBLEEM
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SPORT&FUN 480 QL . PETROL FUN

STEEDS WEER 
OP EN NEER

Dat is precies het onderscheidende kenmerk van dit bed. Het kan omhoog klappen. Afhankelijk van 

of er veel of weinig ruimte nodig is in de berging. En natuurlijk is het bed zelf ook echt goed. Daarvoor 

zorgt ons uitstekende 5 zones comfort-koudschuimmatras.



EN NU 
STROMEND WATER
Een volledige badkamer met douche (optioneel) in zo‘n compacte caravan,

die ook nog eens ongelooflijke veel bergruimte biedt, is niet zo gewoon.

Maar we deden het. Met echt goede ideeën en meubilair gemaakt door

vaklieden. Dat is KNAUS. Dat is de balans tussen functionaliteit en design.
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SPORT&FUN

GENIAAL 
Als er eigenlijk geen ruimte is voor een douche (optioneel), dan moet je gewoon 
wat creëren. De uittrekbare douchebak en het douchegordijn met bovenrail zijn 
verdere hoogtepunten van ons absolute ruimtewonder.

SANITAIR



GEWOON
GENIAAL

Hoewel de SPORT&FUN absoluut een volwaardige caravan is, kunnen er gemakkelijk twee

motorfietsen in  of -als alternatief- heel veel bagage. Het opklapbare bed maakt dat niet alleen

mogelijk, maar ook gemakkelijk.

2 MOTORFIETSEN
+ 2 PERSONEN?
GEEN PROBLEEM
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SPORT&FUN VERVOEREN

PRAKTISCH 
De kubus zorgt voor een extra zitplaats 
inclusief aanvullende opbergruimte. Waar
u die ook voor nodig heeft.

VEILIG
Simpelweg de geleiders op de bodem van 
het voertuig verankeren, de motorfiets 
inladen en aan de in de vloer verankerde 
ogen vastbinden. Klaar.



KNAUS

SPORT 550 FSK

SPORT 500 FU

***

SPORT 500 QDK

SPORT 580 QSSPORT 500 FDKSPORT 450 FU

SPORT 500 EU

SPORT 500 KDSPORT 400 QD

SPORT 400 LK

SPORT 420 QD

SPORT 460 EU

***

SPORT 650 UDF

SPORT 750 FKU

SPORT 700 UFK

DESEO 400 Transport

DESEO

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN

SPORT

PLATTEGRONDEN
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LIFESTYLE 550 LK SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 FDK

SÜDWIND 500 FSK

SÜDWIND 500 FU

SÜDWIND 500 FVU

SÜDWIND 750 UFK

SÜDWIND 700 EULIFESTYLE 490 L SÜDWIND 580 EU

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 590 FUS

SÜDWIND 580 FSK

LIFESTYLE SÜDWIND
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KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

Wilt u deelnemen aan de 
KNAUS-community, meld u aan op:
facebook.knaus.de

Uw knaus-dealer verheugt zich op uw bezoek!

OOK BESCHIKBAAR VOOR

CAMPERS &
BUSCAMPERS

Aanpassingen, (prijs)wijzigingen en veranderingen blijven voorbehouden (07/2016). Ook na het sluiten van de redactie kunnen 
er nog productiewijzigingen worden aangebracht. De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale 
uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn. Bepaalde items kunnen door beeldvorming anders worden weergegeven. 
Door druk – en licht omstandigheden kunnen kleurafwijkingen in de brochure zijn ontstaan. Laat u zich voor aankoop  
informeren door een erkende merkdealer. Weest u attent op de verklaringen achterin de prijslijst, in het bijzonder over gewichten, 
laadvermogen en tolerantie. Herdruk en gebruikmaking van fotomateriaal en teksten uit deze brochure en/of prijslijsten 
wordt alleen toegestaan na schriftelijk overleg en goedkeuring van Knaus Tabbert GmbH. Druk- en zetfouten voorbehouden.


