Knaus Azur 750 FU
av Markus Vesala

Knaus Azur 750 FU i ny dräkt. Denna gången har Knaus tagit fram en stor husvagn för den
ensamma paret. Sedvanliga sovrummet längst fram och rundsittgruppe längst bak. Jättekök och
garderober i mitten. Storleken är inte ny hos Knaus, utan det är planlösningen som är det nya
här. Låt oss se närmare.
Så här elegant ser den ut, 2006 modellen av Knaus Azur 750 FU. Långa vackra linjer som följes
av årets nya dekorer. På bilden avslöjas att kylskåpet är på denna sidan vid ingångsdörren.
Rundsittgruppen är alltså längst bak i denna
Knaus. Hörnen i ryggdynorna är höjt upp
lite och är sköna att luta seg imot. Snygga
ovanskåp med en öppen hyllplan i mitten
bak. Ovanskåpen avslutas med et vitrinskåp
delvis som kökets ovanskåp. Snygga
hörnhyllor rätt ovanför ryggdynorna med
belysning. Textilvalet heter Joy.

Vänder man på blicken så hittar man köket
på vänster sida. Kylskåpet, garderober och
Truma pannan på den andra. Därefter
längre fram...

Sovrummet med en dubbelsäng i mitten. Denna
vagnen är lång, så det tar ett tag att gå från
sittgruppen och hit. Toaletten mm. befinner seg inne i sovrummet. Men... Låt oss se först
närmare på köket.
Detta husvagnsköket var nog en av det största på mässan i år. Enorm känsla av utrymme åt alla
håll och kanter. Det finns bara tre ovanskåp i köket på grund av att skåpen från rundsittgruppen
går in som en del av ovanskåpsystemet i
köket... Så egentligen blir det 5 ovanskåp i
köket om man räknar med vitrinskåpet och
den ovanskåpet brevid till vänster. Mellan
ett par av skåpen hittar man ochså öppna
hyllor ovanför diskhon. Här igen öppnas
ovanskåpsdörrarna åt sidan istället för att
öppnas uppåt. Ni ser vilken stor köksbänk
vi pratar om i denna vagnen. Knaus egen
lösning med 3-lågig spis gör att man får

ännu mera plats på köksbänken.
Som ni ser så fattas det inte på skåp och
lådor i köksbänken heller. Här kan vi
räkna upp till 6 stora lådor i mitten plus
två djupa skåp vid sidan av. Dom
skåpen lutar seg inåt mot mitten av

köket. Tycker om den nya bänkskivan
i vit från KNAUS TABBERT
GROUP Gmbh. Vi har sett något
liknande hos Eifelland tidigare.
Solifernismen i Knaus tappning. Här
har man lagat till plats för att sätta fast
talrikar på höjden inne i trådlådorna.
Överhuvudtaget så överraskar denna
köket stort med sitt stora
förvaringsplats. Det var inte bara en
som kom in i vagnen och blev
överraskade av köket. Hörde många
röster som sa: ”-Att det går att bygga så moderna och läckra kök i en husvagn, samtidigt som
det måste vara en fröjd att laga mat här”
Nu har jag förflyttat meg in i sovrummet. På
denna husvagn är det gjort lite annorlunda när
det gäller platsen för den personliga hygienen.
Här har man tänkt nytt och lagat till ett öppet
handfat, med en liten garderob vid sidan av.
Bänkplattan ovanför garderoben kan
samtidigt användas som en liten plats för en
TV inne i sovrummet. Hela denna delen
befinner seg bakom sovrumsdörren när den
står öppen. Stänger man igen sovrumsdörren
så får man här ett mer eller mindre privat rum.
Golvplatsen framför handfatet blir då större
än normalt. Tyckte om denna lösningen, påminner lite om den i den stora Adrian som vi såg på
tidigare i artikeln. Men här går det inte att stänga igen tvättrumsdelen från sovrummet förövrigt.
Sovrumsdörren måste nog vara stängd när man reser med husvagnen. Det är en ordentlig trädörr
vi pratar om mellan sovrummet och köket. Har en liknande sovrumsdörr på min stora Knaus.
Kan bekräfta att den dörren är stabil och delvis ljud tätt.
På andra sidan av handfatet så finner man själva
toaletten, som är av Thetfords vridbara modell. Vid
sidan finns ochså en dusch. Gikk in och provade om det
var stort nog? Jodå, det går att duscha men inte så
mycket mer. Det blir lite av en hotell känsla att sköta
sin personliga hygiene här inne i sovrummet. Det i
positiva ordalag, med tanke på den stora utrymmet vid
handfatet. Det gäller bara att dra ner
mörkläggningsgardinerna på sovrumsfönsterna först, så
att man får vara i fred.

Mittsektionen på motsatt sida av köket ser
ut så här. Nu lurar nog bildet lite genom att
man tror att det är en stor garderob längst
bort ochså. Det är det inte, utan det är
dörren till sovrummet som står öppen.
Därimot så har du en garderob med dubbla
dörrar över Truma pannan och skåp under
och över kylskåpet. Den kylskåpet är på
150 liter med egen frysfack. Därefter
befinner seg närmast ingångsdörren en låg
bänk med plats för TV och ett skåp ovanpå
med frostat glasdörr. Snyggt! På sidan av
ovanskåpet är det ochså små hyllplan för
prydnadssaker. I verkligheten hamnar väl
nycklar och annat som man har i fickorna på denna plats.
Dom fina hörnhyllorna med belysning vid
sittgruppen...

Här har man ochså fått det till med hyllor
inklämt i köksbänken.
Det är en stor och elegant husvagn, denna
Knaus Azur 750 FU. Planlösningen passar
nog bäst för två vuxna som vill ha plats
runt omkring seg. Här får dom det till det
grader, med en design som absolut inte är
efter för någon. Snarare i tätten när det
gäller lay-out. Du får ochså mera
familjevänliga planlösningar från Knaus i
samma storlek. Då heter dom Knaus
Südwind 750 FKU eller den mera
påkostade och för nordiska land tillverkade

Knaus Royal 780 FKU. Samma vagnar, men Royal har Aldevärme plus lite annat som standard.
Det är husvagnar där du hittar barnrummet med våningssängar och en dinette i mitten av
vagnen. I år är det en nyhet just i dessa vagnarna genom att köket har gjorts mera öppet och att
L-formen på ovanskåpet har tagits bort. Nu är det istället öppet in till barnrummet vid köket. Då
har man istället lagat till en draperidörr och en vägg som dras över en del av köksbänken.
Ungefär där var den L-formen ovanskåpet var tidigare i köket mitt imot garderoben. Men detta
alltså på dom familjevänliga stora husvagnarna till Knaus, och inte denna Knaus Azur 750 FU.
Till sist infotavlan som hänger på utsidan
av Knaus Azur 750 FU. Här kan man tala
om mycket vagn för pengarna. Här har
man en alternativ ifall man inte behöver
alla dom vinteregenskaperna som nordiska
vagnar är födda med. Det går ochså att
campa med kontinentala vagnar även på
vinteren. Det kommer bara an på var man
lägger ribban och hur komfortabelt man
vill ha det. Dessutom och det är viktigt att
poängtera, Knaus Azur 750 FU kommer
med Aldevärme till Sverige som standard.
Till Norge med ett tilläggspris på 17 000.Tjänstevikt: ca. 1820 kilo
Totalvikt: ca. 2000 kilo
Pris i Norge fra: 260 700.- (Truma) – 277 000 (Alde)

