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Een KABE caravan is een investering in vrijheid. Reislust en thuisgevoel in één. U kiest wat 

u op dat moment het liefst is. Opbreken voor nieuwe avonturen of thuisblijven, genieten 

en jezelf hervinden. Daarom is een KABE caravan ook een investering in kwaliteit, op ten 

minste twee manieren: kwaliteit van leven en productkwaliteit. Voor het gevoel van 

vrijheid zijn ze even belangrijk.

Op naar het avontuur – en 
toch het gevoel van thuis vlakbij



KABE / 3  



4 /  KABE 

De nieuw KABE

6 Geef het leven vrij baan 
– zo veel je maar wilt

8 Als uitstraling gebaseerd 
is op gedegen kennis

10 Levenskwaliteit tot in de 
kleinste details en oplossingen

12 Het thuisgevoel – we 
werken er elke dag aan

14 Prioriteiten in plaats 
van compromissen – Flexline
voor volledige vrijheid

16 In onze textielcollecties vindt 
u altijd een stijl die bij u past

18 Een uitgekiend chassis – een 
veilige weg naar het avontuur

20 KABE – altijd met ingebouwd 
“vier seizoenen gevoel”



KABE / 5  

22 Altijd een stap voor – finesses 
op het gebied van techniek en 
comfort die uw verblijf in de 
caravan veraangenamen

24 Altijd klaar voor avonturen in 
een witte wereld

26 Modelserie Edelstenen

64 Modelserie Royal

102 Modelserie Royal Hacienda

116 Opties

122 Uitrustingsspecificaties en 
gewichten

www.kabe.nl



6 /  KABE 

Het leven in een caravan is niet één levensstijl, maar een heleboel tegelijk. Onze filosofie 

is dat een KABE caravan de weg moet openen naar heel veel manieren van leven. Genieten en 

ontdekken. Natuurlijk is de oppervlakte van de caravan kleiner dan thuis, maar hij biedt 

onbegrensde mogelijkheden voor u, uw gezin en uw vrienden. Met ons Flexline systeem 

kunt u uw caravan volledig naar uw eigen wensen inrichten. Niet alleen praktisch, maar 

ook esthetisch. Uw levensstijl omvat immers zoveel meer?

Geef het leven vrij baan 
– zo veel je maar wilt
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Als uitstraling gebaseerd 
is op gedegen kennis

Reizen met een KABE caravan is iets heel speciaals. Allereerst omdat hij zich volgzaam, 

licht en zeker over de weg beweegt. Maar ook omdat u hebt gekozen voor een Zweedse 

caravan die grotendeels met de hand is gebouwd van lichte, sterke materialen. Wat betreft 

isolatie, verwarming en ventilatie is er niets aan het toeval overgelaten. Intelligente oplossingen, 

een mooie inrichting en een goede materiaalkeuze zijn een essentieel onderdeel van het 

KABE gevoel. Ieder die u ziet naderen herkent dat gevoel. En verlangt ernaar.
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De actuele designtrend is volledig vlak plaatwerk. 
De kroon op het werk – de verchroomde lijsten 
rond ramen – maakt de totaalindruk compleet.

Het nieuwe brede keukenraam zorgt niet alleen 
voor meer licht in de caravan. Het geeft bovendien 
het exterieur een stoerdere uitstraling.

Zelf zijn wij heel trots op onze nieuwe 5-spaaks 
aluminiumvelgen. De eenassige modellen zijn voor-
zien van duurzame 8-laags banden. Onze tweeassige 
caravans rollen op 14-duims laagprofielbanden.
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Al meer dan 50 jaar bouwen wij caravans in Tenhult in het Zweedse Småland, met levenskwaliteit 

en vrijheid als drijvende kracht. Om ons doel te bereiken hebben wij nooit gekozen voor de ge-

makkelijkste weg, maar altijd voor de weg die ons op de lange duur brengt waar we willen zijn. 

Bij de ontwikkeling van een product gaat het niet alleen maar om kleine verbeteringen 

van jaar tot jaar. Soms moet je een grote sprong durven 

nemen om verder en hoger te komen. Hierdoor is 

KABE een van de succesvolste producten van deze 

branche geworden. Als marktleider moet je niet 

alleen de grootste zijn, maar vooral de eerste.

Levenskwaliteit tot in 
de kleinste details en oplossingen
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Dit jaar is het interieur van de caravans nog verder geperfectioneerd. Het nieuwe 
brede keukenraam zorgt voor meer licht en draagt bij aan het stilistisch zuivere 
ontwerp. De naar boven gerichte verlichting langs de rand van het werkblad die 
door het melkwitte plexiglas wordt gefilterd, geeft een extra dimensie aan de 
avond, wanneer het effect nog duidelijker zichtbaar is.

De afgeronde spoelbak en de slanke opbouwkraan maken de 
keuken even luxueus en praktisch als u thuis gewend bent. 

We noemen de caravan vaak ons tweede thuis. Als we onderweg zijn, willen we geen concessies doen aan 

functionaliteit of afwerking. Dat geldt ook voor de klanten van KABE. De inrichting van een KABE caravan 

is het product van nauwe samenwerking tussen ontwerpers en onze eigen meubelfabriek. De uitdaging 

ligt in een constructie met weinig gewicht maar met banken, kasten en laden die even solide aanvoelen als 

thuis. De oppervlakken zijn bekleed met walnootfineer die het hele interieur een warme, zachte uitstraling 

geeft maar tegelijkertijd hard, sterk en duurzaam is.

Het thuisgevoel – we 
werken er elke dag aan
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Ontwerp uw eigen KABE met 
ons Flexline systeem
De Flexline uitvoeringen XV1 en XV2 passen bij alle caravans in de XL-serie. 

De Flexline uitvoeringen B1-B15 passen bij alle GLE-caravans en de U, E, B en D-TDL zijn 

geschikt voor de meeste TDL-caravans. Bij de Hacienda kunt u bovendien nog kiezen uit 

acht verschillende inrichtingscombinaties.

Bij het kiezen van een KABE gaat het niet om compromissen. Ons Flexline systeem is één concept, 

met duizend mogelijkheden. Allereerst moeten indeling en interieur voldoen aan de behoeften van u 

en uw gezin. Wij willen dat u prioriteiten kunt stellen in plaats van compromissen sluiten. U kunt kiezen 

uit 160 verschillende indelingen, verdeeld over 36 modellen en 20 verschillende Flexline alternatieven. 

Voeg daar nog eens twee caravanbreedtes, 7 textielopties, 2 lederopties en een groot aantal accessoires 

aan toe, en u begrijpt waarom er nagenoeg geen twee identieke KABE caravans te vinden zijn. In een 

KABE is flexibiliteit de norm – u ontwerpt en wij bouwen. Daarna kan de ontdekkingsreis beginnen.

Prioriteiten in plaats 
van compromissen
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De keuze van bekleding is bepalend voor het gevoel dat een ruimte overbrengt. Wij hebben 

7 textiel- en 2 ledercollecties geselecteerd in kleuren en dessins die bij onze inrichtingen passen. 

Voelt u zich het meest thuis in een wat meer klassieke omgeving? Of juist in een moderne? 

De keus is aan u! Dit jaar kunt u als alternatief voor de meer traditionele gordijnen met kap 

kiezen voor paneelgordijnen op een gordijnstang met verlichting.

In onze textielcollecties vindt 
u altijd een stijl die bij u past

Sprei

Sprei

Sprei

Sprei
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SKAGEN

HAMBURG

BARCELONA
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Bij het construeren van het optimale caravanchassis met een veilige wegligging wordt al onze 

kennis en ervaring op de proef gesteld. Wij kennen geen marges waarop nog beknibbeld kan worden. 

Theorieën van de tekentafel moeten in de praktijk getest worden, onder zo zwaar en realistisch mogelijke 

omstandigheden. Een wisselwerking die de afgelopen decennia de grenzen van wat technisch mogelijk 

is, steeds verder heeft verlegd. KABE caravans behoren tot de absoluut veiligste die er te koop zijn. 

Uit eigen oplossingen en ingekochte componenten smeden wij een eenheid waarop u onder alle 

omstandigheden en op alle wegen kunt vertrouwen.

Een uitgekiend chassis – een 
veilige weg naar het avontuur



KABE / 19

Voorbereid voor TV-ontvangst
Een 12V versterker en 12V aansluit-
ingen op drie verschillende plaatsen:
bij de TV-console, in het slaapgedeelte
en in de uitwendige elektriciteitskast.

Veilige voegen
KABE voorziet de voegen tussen dak
en wanden van een uniek, zelf ont-
worpen, extra breed aluminiumprofiel.
Een inventieve constructie met een
luchtkamer waardoor de voeg wordt
geventileerd. Het profiel is tevens voor-
zien van een ingebouwde rail voor
de voortent.

Gegarandeerd lekkagevrij
De voegen tussen dak en wanden
worden eerst zorgvuldig gedicht met
elastische butylmassa. Vervolgens
buigen wij de dakplaat over de wand-
plaat – overlappend natuurlijk, zodat
lekkage is uitgesloten.

Elastische duurzame afdichting
Butylstrip behoudt zijn elasticiteit
tijdens de gehele levensduur van
de caravan. Daarom gebruiken wij
dit materiaal consequent voor alle
plaatwerkvoegen, overlappingen en 
schroefgaten.

Flessengascontrole
KABE lanceerde als eerste de disselbak-
ruimte met uitwendige gasaansluiting.
Tegenwoordig heeft de disselbak zo-
wel een gaslekindicator als verlichting
voor handmatige controle van het fles-
sengassysteem.

Hermetische ramen
met slimme snufjes
De raamkozijnen van polyurethaan
– ook dit is een door KABE zelf ont-
wikkelde constructie – zorgen voor 
hermetische afdichting van het
dubbele glas, voor optimale isolatie.
Alle ramen kunnen geopend worden. 

Unieke energiezuinige ramen
De vlakke, getinte ramen zijn van de
hoogste kwaliteit. De in de kozijnen 
geïntegreerde horren en rolgordijnen
zorgen voor extra comfort.

Geen risico van bevroren buizen
Elektrische kabels, water- en afvoer-
slangen lopen door een gemeen-
schappelijke kabelgoot die boven de
warmteconvectors is aangebracht. Een
slimme oplossing die ervoor zorgt dat
eventueel restwater in de slangen snel 
ontdooit wanneer de caravan in de 
winter wordt verwarmd. 

Elektriciteitskast
Aan de buitenkant van de caravan
bevindt zich de elektrische aansluitkast
met 230V aansluiting, een 16A auto-
matische zekering met aardlekschake-
laar en aansluitingen voor 230V, 12V,
TV. De elektrische voeding is voorzien
van indicatielampen. In onze Royal-
modellen is de elektrische centrale 
ook voorzien van verlichting.

Uittrekbaar verwarmd
skivak met verlichting
Standaard in alle KABE caravans.
Een diode op de schakelaar in de
caravan geeft aan of de verlichting
aan of uit is.

Aangenaam rijgedrag
De stalen torsieassen zijn gemaakt
om een maximaal gewicht te dragen
zonder aanpassing van de vering.
Banden opgebouwd uit 8 lagen
(enkele as) 14”, laagprofielbanden 
(tandemas) en frictiekoppeling 
WS3000.

Effectieve vochtwering
Kunststof balken isoleren beter dan
houten balken en zorgen voor een
beter verband tussen de verschillende
delen van de caravan. KABE heeft
kunststof balken met ingegoten lucht-
kanalen ontwikkeld die in de meest
aan vocht blootgestelde delen van de
caravan worden gemonteerd.

Robuuste vochtbestendige
carrosserie
De carrosserie is gebouwd volgens het
sandwichprincipe: buitenbeplating, 
36 mm Ecoprimisolatie met gesloten
cellen, binnenwand en wandbekle-
ding. Een constructie die zorgt voor 
maximale sterkte en absolute
bescherming tegen vocht.

Praktische winteraansluiting
Wij zorgen dat u geen problemen
ondervindt bij het starten van de boiler
en de circulatiepomp wanneer u de
caravan in de winter gebruikt. U hoeft 
slechts onze 220 volt winteraanslui-
ting in de uitwendige contactdoos 
te steken. Praktisch en eenvoudig!

Maximale warmtewisseling,
minimale koudebruggen
Om koudebruggen te voorkomen, 
hebben wij extra aandacht besteed
aan de isolatie rondom inlaatopening-
en voor frisse lucht en bij warmte-
convectors. Deze isolatie draagt bij
aan een optimale warmtewisseling
en elimineert koudebruggen in de
caravan.

Stabiel en veilig chassis
Het chassis wordt vervaardigd
van warm gegalvaniseerde staal-
profielen met tussenbalken voor
maximale sterkte en stabiliteit.
Voor extra veiligheid verdelen wij het
gewicht met behulp van dwarssteunen
op de doorlopende zijbalken.
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KABE – altijd met ingebouwd 
“vier seizoenen gevoel”

Wie nog geen ervaring heeft met het leven in een caravan denkt vaak vooral aan zon, 

zomer, natuur en warme badstranden. Maar wie eenmaal een KABE heeft gehad, weet 

dat de caravan een trouwe kameraad is voor alle seizoenen, dankzij de kwaliteit van 

de constructie, de vloerverwarming en een groot aantal andere finesses die in deze 

branche normverleggend zijn geweest en waarover u verderop meer kunt lezen. 

Als we het hebben over vrijheid, geldt dat ook wanneer weer en wind tegenzitten. 

Een KABE geeft een echt “vier seizoenen gevoel”.
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Effectieve warmtecirculatie
Het unieke KABE vloerverwamings-
systeem is geïntegreerd met het con-
vectorsysteem en wordt gevoed door
zowel flessengas als het elektrische
element. Dankzij deze integratie wordt
de warmte gelijkmatig verdeeld –
zodra de verwarming wordt geacti-
veerd, circuleert de warmte door de
hele caravan.

Centrale verwarming met automa-
tische toename van het vermogen
De ALDE Compact 3010 heeft een
ingebouwd elektrisch element van 3kw
en een ”touchscreen display”. De ketel
registreert automatisch wanneer er be-
hoefte is aan gas voor extra vermogen.
Verder is het radiatorsysteem uitgerust
met circulatiepompen voor zowel 12
als 230 volt.

Vloerverwarmingssysteem
Geheel nieuw ontwikkeld automatisch
vloerverwarmingssysteem AGS II, met
vier buizen voor nog gelijkmatiger
verwarming. Met AGS II Pro (standaard
in Royal) kunt u de vloerverwarming
apart inschakelen, een thermostaat-
kraan regelt de temperatuur van het
water dat in de vloer circuleert.

Geluiddempend plafond
Het zachte plafond zorgt voor extra
isolatie en dempt gelijktijdig het geluid
van buiten.

Onze kwaliteitsfilosofie verraadt zich in alle details – isolatie, ventilatie, verwarmingssysteem, ramen,

meubelconstructie. Voor ons zijn de kleine details niet alleen maar details, maar het belangrijkst van alles.

Dat ervaar je meteen, vanaf de eerste bocht op de eerste rit. Maar het grootste verschil blijkt pas als u uw

caravan een aantal jaren hebt gebruikt. Niet in de laatste plaats door zijn stabiele tweedehands waarde.

Om uw caravan in de winter behaaglijk warm te laten zijn, en heerlijk koel in de zomer, hebben wij niet

alleen de beste materialen geselecteerd die verkrijgbaar zijn. Als we niets konden vinden dat aan onze

eisen voldeed, vonden we gewoon zelf uit wat we nodig hadden.

Altijd een stap voor – finesses op het 
gebied van techniek en comfort die uw
verblijf in de caravan veraangenamen



KABE / 23

Heerlijke bedden
Comfortabele spiraalmatrassen en 6
cm dikke opdekmatrassen garanderen
een goede nachtrust! Het verstelbare
hoofdeinde maakt lezen in bed extra
aangenaam (niet bij DGDL, TDL U, B8
en stapelbedden).

Droogkast met opvangbak
Wij hebben de droogkasten in onze
caravans voorzien van een speciale
convector en een speciaal door ons
ontwikkelde opvangbak voor het
drogen van schoenen. Een regelbare
Dometic klep zorgt voor maximale 
warmtecirculatie in de kast.

Banken met maximaal comfort
In een caravan van het merk KABE zit
u op ergonomisch gevormde banken
met Bultex-vulling – een veerkrachtig,
duurzaam polyethermateriaal dat
bovendien volledig recyclebaar is.

Gemakkelijk schoon te houden
Onze opklapbare banken en bedden
maken het u gemakkelijk om tot in de
kleinste hoekjes schoon te maken en
zorgen voor veel ruimte bij het in- en
uitruimen. De bedden zijn bovendien
voorzien van ingebouwde gasvering.

Frisse lucht naar behoefte
KABE caravans hebben een uniek ge-
optimaliseerd ventilatiesysteem – KABE
VarioVent. Ons systeem is voorzien van
een instelbare ventilatieopening zodat
u de hoeveelheid frisse lucht naar
behoefte kunt regelen.

Goede, gelijkmatige 
warmteverdeling
KABE caravans zijn geconstrueerd voor
maximale spreiding van de warmte.
Wij hebben ervoor gezorgd dat de
luchtstroom vrije doorgang heeft: van 
de vloer, onder bedden en banken, via
de geventileerde bovenkasten naar het
plafond.

Volledige luchtcirculatie
Onze inrichting is afgestemd op 
optimale luchtcirculatie. De afstand
tussen banken en bedden en de hoek
van de rugleuningen zijn nauwkeurig
berekend. Ook de unieke kabelgoten
van KABE die elektrische kabels, water-
en afvoerslangen aan het oog ont-
trekken, zijn zo afgeschuind dat ze de
luchtstroom langs de ramen versnellen.

Vrije luchtpassage
in gesloten kasten
Wij hebben bovenkasten met inge-
bouwde luchtkanalen zodat de warme
lucht vrij langs de voegen tussen 
plafond en wand kan stromen naar het
midden van de caravan. Een tussen-
wand in de achterzijde van de kasten
zorgt dat de lucht kan doorstromen,
ook als de kasten zijn gevuld.

Ventilatie in wanden en vloer
De ventilerende wandbekleding van
KABE laat de warme circulatielucht
door die langs de wanden omhoog
stijgt. Condens bij de vloer wordt
opgevangen door de ventilerende
wandbekleding langs de wanden en
verdampt wanneer de verwarming
wordt aangezet.

Hygiënische ruimte met douche-
mogelijkheid
Douchegordijn, douchebak, watervaste
wandbekleding en een praktische
uittrekbare handdouche of complete
douchecabine – afhankelijk van het
model.

KABE kwaliteit in 
inrichting en timmerwerk
Onze kwaliteitsfilosofie vindt ook zijn
weerslag in de constructie van meubels
en inrichting. Alles komt uit het eigen
meubelatelier van KABE.

Belastingsensor bij behoefte aan
extra vermogen
Bij bijzonder zware belasting wordt het
opgenomen vermogen van de ketel
automatisch verlaagd, bijvoorbeeld
wanneer tegelijkertijd meerdere
elektrische toestellen in gebruik zijn.

Ventilatieluik
Het ventilatieluik in het slaapgedeelte –
standaard in al onze caravans – maakt
dat u de caravan snel kunt luchten.
Op een handige plaats bij het bed
vindt u een nachtlampje met schake-
laar.

Bewegingsalarm en brandmelder
standaard in alle KABE caravans 
De bewegingsensor reageert met een
luid alarmsignaal als ongewenste gas-
ten proberen de caravan te betreden.
De brandmelder bevindt 
zich in het slaapgedeelte.

Tafel met extra blad
De keukentafel heeft een uittrekbaar
blad dat de extra plaats biedt die
u nodig heeft als u met meerdere
personen bent.

De keuken die alles heeft
Afzuigkap met twee snelheden met
afneembaar vetfilter en fornuis met
elektrische ontsteking. Bovendien
heeft KABE de beste koelkastventilatie
die er te krijgen is, met afvoer via het
dak.
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Altijd klaar voor 
avonturen in een 
witte wereld

Vier buizen voor vloerverwarming die zorgen voor de meest gelijkmatige 
verwarming. Speciale platen die de warmte verspreiden maken dat de 
hele vloer wordt verwarmd. De AGS II Pro (standaard op Royal) maakt 
gebruik van een aparte circulatiepomp en een thermostaatkraan regelt 
de vloertemperatuur. Dit systeem biedt hetzelfde comfort als de vloer-
verwarming in een nieuwe woning – zo niet meer.

Vochtige kleding na een dag op de skipiste hangt u natuurlijk direct 
in de garderobekast. Een speciale warmteconvector en een klep in het 
plafond voor maximale luchtcirculatie zorgen ervoor dat de kleding 
de volgende dag weer droog is. Een druipbak op de vloer vangt vuil 
en water op en de garderobestang heeft ingebouwde verlichting 
(standaard in de Royal en Royal Hacienda). U begrijpt het, wij proberen 
overal aan te denken.

Bij ons is vloerverwarming al sinds 1987 standaard. Wij hebben 

alle tijd gehad om de techniek te ontwikkelen en om het comfort 

te vervolmaken. Vier afzonderlijke buizen zorgen voor een gelijk-

matige warmte in de hele caravan, ook wanneer de temperatuur 

daalt tot ver onder nul. Voor ons vanzelfsprekend, maar niet altijd 

voor onze concurrenten. De uitstekende isolatie van wanden, vloer 

en plafond doet zijn werk het hele jaar door. Maar het belangrijkst 

voor de winter is misschien wel de ventilatie. Een gezond binnen-

klimaat is een wetenschap op zich. Dankzij veel slimme oplossingen 

en materialen kan de lucht in onze caravans in de hele ruimte 

circuleren. Zo wordt de vakantie in de winter een even mooie 

herinnering als de avonturen in de zomer.



KABE / 25  

Met een KABE beschikt u over uw eigen wintersport-
hotel dat altijd voor u klaar staat. Eenvoudig aan te 
sluiten met een 230-volt winterkoppeling aan de bui-
tenzijde. Met het nieuw ontwikkelde KABE Phone Up 
systeem (standaard in de Royal Hacienda) kunt u 
via telefoon of SMS zelfs vooraf de temperatuur in 
de caravan instellen voordat u op uw bestemming 
arriveert. Welkom!

De skibox is geconstrueerd voor optimaal gebruik 
van alle ruimte in de caravan. De stabiele box 
glijdt op rails en als hij helemaal is uitgetrokken 
kunt u een steun uitklappen zodat u hem gemak-
kelijk kunt laden en legen! De ruimte is bovendien 
voorzien van verwarming en verlichting – heel 
uitgekiend.

De door KABE zelf ontwikkelde ramen zijn een 
hoofdstuk apart. De ramen zijn maximaal geï-
soleerd door hun afdichting tegen het dubbele 
glas en hun vlakke buitenzijde. De kozijnen zijn 
van polyurethaan.



Smaragd GLE

Onyx GLE

Ametist GDL

Diamant GXL

Ametist GLE

Onyx GXL

Ametist XL

Diamant GLE
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Met de KABE Briljant werd in 1963 onze eerste echte modelserie geïntroduceerd. In de Edelstenen serie vindt u

nu o.a. de meest verkochte caravan van Zweden – de Ametist. Deze serie omvat een breed spectrum van kleine

en middelgrote caravans, met wat mogelijk de meest complete basisuitrusting van de markt is. U vindt er zeker

een caravan die past bij de reislust en de behoeften van uw gezin. Ongeacht welke caravan u kiest, u kunt zich

snel verplaatsen – in een KABE wilt u lang wegblijven.



Safir XL

Diamant U-TDL

Safir E-TDL

Amber BGXL

Briljant XL

Safir U-TDL

Diamant E-TDL

Safir GLE

Amber GLE

Smaragd XL
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Briljant XL
De Edelstenen beginnen bij de schitterende Briljant.

Een caravan die vanwege de geringe afmetingen zeer

geliefd is bij reislustige kampeerders.

Totale lengte: ..................................650 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................551 cm

Binnenlengte: .................................473 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte Std: .........................215 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. Std:......................... 10,2 m2

Woonoppervl. KS:.......................... 11,1 m2

Bed Std:  Voorz. .............. 205x156/133 cm

Achter XV1........................ 196x133/89 cm

Achter XV2...................... 196x130/102 cm

Bed KS:  Voorz. ............... 225x156/133 cm

Achter XV1...................... 196x148/109 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm

Bandenmaat: ............................... 185R14C

Omloopmaat: .................................... A925
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Smaragd XL
Dit model Smaragd is al sinds de introductie in 1967 een groot

succes. Veel door KABE ontwikkelde finesses werden voor het

eerst toegepast in deze Smaragd. De basiseigenschappen van

deze praktische caravan zijn nog steeds dezelfde: ruimte en

comfort!

Totale lengte: ..................................700 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................600 cm

Binnenlengte: .................................522 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte Std: .........................215 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. Std:......................... 11,2 m2

Woonoppervl. KS:.......................... 12,3 m2

Bed Std:  Voorz. .............. 205x166/136 cm

Achter XV1........................ 196x133/89 cm

Achter XV2...................... 196x130/102 cm

Bed KS:  Voorz. ............... 225x166/136 cm

Achter XV1...................... 196x148/109 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm

Bandenmaat: ............................... 185R14C

Omloopmaat: .................................... A975
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Smaragd GLE
De Smaragd GLE is een wat compactere maar volledig uitgeruste

caravan. Met zijn bedden in de lengterichting en de comfortabele

zitgroep is dit een perfecte caravan voor mensen die alleen of

met z’n tweeën reizen!

Totale lengte: ..................................720 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................618 cm

Binnenlengte: .................................540 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte Std: .........................215 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. Std:......................... 11,6 m2

Woonoppervl. KS:.......................... 12,7 m2

Bed Std:

Voorz. ............................. 205x141/136 cm

Achter .......................196x78 + 186x78 cm

Bed KS:

Voorz. ............................. 225x141/136 cm

Achter ......................196x88 + 186x88 cm

Bandenmaat: ............................... 185R14C

Omloopmaat: .................................. A1000
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Ametist GLE
Een tweepersoonsbed, stapelbedden met twee of drie bedden

– vertel ons uw wensen, en wij produceren uw caravan zoals u

hem wilt hebben. De Ametist GLE is net als alle KABE caravans

compleet uitgerust. En bovendien het toppunt van flexibiliteit

wat inrichting betreft.

Totale lengte: ..................................738 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................638 cm

Binnenlengte: .................................560 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte Std: .........................215 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. Std:......................... 12,0 m2

Woonoppervl. KS:.......................... 13,2 m2

Bed Std:  Voorz. ..................... 205x146 cm

Achter B1 ............................... 205x196 cm

B2........................................2 x 196x78 cm

B3........................2 x 196x77 + 196x86 cm

B4.................................... 200x140/118 cm

B5.................................... 196x140/118 cm

B6........................................4 x 196x77 cm

B7.....................196x124/102 + 196x77 cm

B12......................2 x 196x86 + 196x77 cm

Bed KS:  Voorz. ...................... 225x146 cm

Achter B1 ............................... 225x196 cm

B2........................................2 x 196x88 cm

B3........................2 x 196x87 + 196x96 cm

B4.................................... 200x140/118 cm

B5.................................... 196x160/138 cm

B6........................................4 x 196x87 cm

B7.....................196x140/118 + 196x77 cm

B8........................................... 196x156 cm

B9 ................... 196x140/118 + 2x196x68 cm

B11.. 196x140/118 + 196x62 + 2x196x68 cm

B12......................2 x 196x96 + 196x87 cm

B13...................196x129/102 + 196x77 cm

B14 ................. 196x129/102 + 2x196x68 cm

B15.. 196x129/102 + 196x62 + 2x196x68 cm

Bandenmaat: ............................... 185R14C

Omloopmaat: .................................. A1000



Ametist GLE

B1 B2

B3 B4 B5 B6

B7 B8 B9 B11
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Ametist XL
De Ametist is een ideale caravan voor een ieder die gecharmeerd

is van praktische en comfortabele oplossingen. Een gebruiks-

vriendelijke keuken, voldoende hang- en legkasten en een zeer

functionele sanitaire ruimte maken de Ametist bijzonder geliefd.

Totale lengte: ..................................730 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................628 cm

Binnenlengte: .................................550 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte Std: .........................215 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. Std:......................... 11,8 m2

Woonoppervl. KS:.......................... 12,9 m2

Bed Std:  Voorz. .............. 205x179/159 cm

Achter XV1........................ 196x133/89 cm

Achter XV2...................... 196x130/102 cm

Bed KS:  Voorz. ............... 225x179/159 cm

Achter XV1...................... 196x148/109 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm

Bandenmaat: ............................... 185R14C

Omloopmaat: .................................. A1000



38 / KABE

Ametist GDL
Als u een bijzondere indeling wenst, kijk dan eens naar de

Ametist, de KABE caravan met de meeste inrichtingsalternatieven.

Dit model heeft een handige kinderkamer en biedt plaats aan het

hele gezin. Let op de omgekeerde indeling met de entree achter

de wielkast.

Totale lengte: ..................................738 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................638 cm

Binnenlengte: .................................560 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 13,2 m2

Bed KS:

Voorz. ............................. 196x140/118 cm

Zitgroep........................... 210x116/110 cm

Achter .................................2 x 185x68 cm

Bandenmaat: ............................... 185R14C

Omloopmaat: .................................. A1000
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Safir XL
De Safir XL is favoriet bij vele KABE bezitters. Door zijn ruimte

is hij ideaal als u graag vrienden of buren uitnodigt voor een

gezellig diner of een goed glas wijn. Bovendien heeft hij, net als

onze andere caravans, erg veel bergruimte.

Totale lengte: ..................................765 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................665 cm

Binnenlengte: .................................587 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte Std: .........................215 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. Std:......................... 12,6 m2

Woonoppervl. KS:.......................... 13,8 m2

Bed Std:  Voorz. ..................... 205x177 cm

Achter XV1........................ 196x133/89 cm

Achter XV2...................... 196x130/102 cm

Bed KS:  Voorz. ...................... 225x177 cm

Achter XV1...................... 196x148/109 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm

Bandenmaat: ............................... 185R14C

Omloopmaat: .................................. A1050
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Safir U-TDL
De Safir U-TDL heeft dezelfde luxueuze toiletafdeling en royale

zitgroep als het E-model. Hier zijn de eenpersoonsbedden echter

vervangen door een extra breed uittrekbaar tweepersoonsbed.

Een heerlijke caravan voor rust en gezelligheid.

Totale lengte: ..................................765 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................665 cm

Binnenlengte: .................................587 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte Std: .........................215 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. Std:......................... 12,6 m2

Woonoppervl. KS:.......................... 13,8 m2

Bed Std: 

Voorz...................................... 205x167 cm

Achter U................................. 196x120 cm

Achter XV2...................... 196x130/102 cm

Bed KS:

Voorz. .................................... 225x167 cm

Achter .................................... 196x140 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm

Bandenmaat: ............................... 185R14C

Omloopmaat: .................................. A1050
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Safir E-TDL
De Safir E-TDL heeft een aantrekkelijke ruime indeling en een 

royaal bemeten toiletruimte met aparte douchecabine. Met zijn 

supercomfortabele eenpersoonsbedden is dit de caravan voor 

ieder die niet graag concessies doet aan comfort. 

Totale lengte: ..................................765 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................665 cm

Binnenlengte: .................................587 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte Std: .........................215 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. Std:......................... 12,6 m2

Woonoppervl. KS:.......................... 13,8 m2

Bed Std:  Voorz. .............. 205x166/154 cm

Achter E2...................196x78 + 186x78 cm

Achter E9...........196x120 + 2 x 186x60 cm

Bed KS:  Voorz. ............... 225x166/154 cm

Achter E2...................196x88 + 186x88 cm

Achter E9...........196x140 + 2 x 186x60 cm

Bandenmaat: ............................... 185R14C

Omloopmaat: .................................. A1050
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Safir GLE
Het KABE Flexline-systeem zorgt ervoor dat u de Safir GLE er

van binnen kunt laten uitzien, zoals u dat wilt. Met een maximum

van vijf slaapplaatsen weet KABE de ideale indeling voor vele

gezinnen te creëren.

Totale lengte: ..................................765 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................665 cm

Binnenlengte: .................................587 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte Std: .........................215 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. Std:......................... 12,6 m2

Woonoppervl. KS:.......................... 13,8 m2

Bed Std:  Voorz. .............. 205x169/156 cm

Achter B1 ............................... 205x196 cm

B2........................................2 x 196x78 cm

B3........................2 x 196x77 + 196x86 cm

B4.................................... 200x140/118 cm

B5.................................... 196x140/118 cm

B6........................................4 x 196x77 cm

B7.....................196x124/102 + 196x77 cm

B12......................2 x 196x86 + 196x77 cm

Bed KS:  Voorz.  .............. 225x169/156 cm

Achter B1 ............................... 225x196 cm

B2........................................2 x 196x88 cm

B3........................2 x 196x87 + 196x96 cm

B4.................................... 200x140/118 cm

B5.................................... 196x160/138 cm

B6........................................4 x 196x87 cm

B7.....................196x140/118 + 196x77 cm

B8........................................... 196x156 cm

B9 ................... 196x140/118 + 2x196x68 cm

B11.. 196x140/118 + 196x62 + 2x196x68 cm

B12......................2 x 196x96 + 196x87 cm

B13...................196x129/102 + 196x77 cm

B14 .................196x129/102 + 2x196x68 cm

B15.. 196x129/102 + 196x62 + 2x196x68 cm

Bandenmaat: ............................... 185R14C

Omloopmaat ................................... A1050



Safir GLE
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Onyx GLE
De Onyx GLE biedt een veelheid aan mogelijkheden. De basis-

indeling laat ruimte voor diverse indelingen zodat u de caravan

helemaal aan uw gezinssamenstelling kunt aanpassen.

Totale lengte: ..................................790 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................688 cm

Binnenlengte: .................................610 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte Std: .........................215 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. Std:......................... 13,1 m2

Woonoppervl. KS:.......................... 14,3 m2

Bed Std:  Voorz. .............. 205x180/159 cm

Achter B1 ............................... 205x196 cm

B2........................................2 x 196x78 cm

B3........................2 x 196x77 + 196x86 cm

B4.................................... 200x140/118 cm

B5.................................... 196x140/118 cm

B6........................................4 x 196x77 cm

B7.....................196x124/102 + 196x77 cm

B12......................2 x 196x86 + 196x77 cm

Bed KS:  Voorz.  .............. 225x180/159 cm

Achter B1 ............................... 225x196 cm

B2........................................2 x 196x88 cm

B3........................2 x 196x87 + 196x96 cm

B4.................................... 200x140/118 cm

B5.................................... 196x160/138 cm

B6........................................4 x 196x87 cm

B7.....................196x140/118 + 196x77 cm

B8........................................... 196x156 cm

B9 ................... 196x140/118 + 2x196x68 cm

B11..196x140/118 + 196x62 + 2x196x68 cm

B12......................2 x 196x96 + 196x87 cm

B13...................196x129/102 + 196x77 cm

B14 .................196x129/102 + 2x196x68 cm

B15.. 196x129/102 + 196x62 + 2x196x68 cm

Bandenmaat: ............................... 185R14C

Omloopmaat: .................................. A1050



Onyx GLE
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Onyx GXL
De caravans in de Onyx serie zijn onze grootste enkelassige

modellen. De Onyx GXL is een ideale caravan met royaal bemeten

ruimten in zowel slaap- als zitgedeelte. De dinette laat zich

desgewenst omtoveren tot een extra slaapplaats.

Totale lengte: ..................................790 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................688 cm

Binnenlengte: .................................610 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte Std: .........................215 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. Std:......................... 13,1 m2

Woonoppervl. KS:.......................... 14,3 m2

Bed Std:  Voorz. .............. 205x164/145 cm

Achter XV1........................ 196x133/89 cm

Achter XV2...................... 196x130/102 cm

Bed KS:  Voorz. ............... 225x164/145 cm

Achter XV1...................... 196x148/109 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm

Bedm. dinette Std / KS: ............. 191x88 cm

Bandenmaat: ............................... 185R14C

Omloopmaat: .................................. A1050
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Diamant GXL
De Diamant GXL is de grote broer van de Onyx GXL.

Een luchtige, ruime caravan net als de andere modellen in

de Diamant serie. De Diamant GXL heeft veel bergruimte

en een royaal bemeten keuken.

Totale lengte: ..................................820 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................724 cm

Binnenlengte: .................................645 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 15,2 m2

Bed KS:  Voorz. ...................... 225x177 cm

Bedm. dinette ........................... 191x88 cm

Achter XV1...................... 196x148/109 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm

Bandenmaat: .............................185/65R14

Omloopmaat: .................................. A1100
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Diamant GLE
De goed uitgeruste en ruime keukenafdeling met royale

werkbladen en de royale zitgroep maken de Diamant GLE

tot een perfecte caravan voor een aangenaam verblijf!

Totale lengte: ..................................820 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................724 cm

Binnenlengte: .................................645 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 15,2 m2

Bed KS: 

Voorz. ............................. 225x177/168 cm

Achter B1 ............................... 225x196 cm

B2........................................2 x 196x88 cm

B3........................2 x 196x87 + 196x96 cm

B4.................................... 200x140/118 cm

B5.................................... 196x160/138 cm

B6........................................4 x 196x87 cm

B7.....................196x140/118 + 196x77 cm

B8........................................... 196x156 cm

B9 ..................... 196x140/118 + 2x196x68 cm

B11...196x140/118 + 196x62 + 2x196x68 cm

B12......................2 x 196x96 + 196x87 cm

B13...................196x129/102 + 196x77 cm

B14 .................196x129/102 + 2x196x68 cm

B15.. 196x129/102 + 196x62 + 2x196x68 cm

Bandenmaat: .............................185/65R14

Omloopmaat: .................................. A1100



Diamant GLE
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Diamant U-TDL
In de luxueuze Diamant U-TDL beschikt u over een royaal

uittrekbaar tweepersoonsbed en een badkamer achterin

die de hele breedte van de caravan beslaat, met een aparte

douchecabine. De ruime indeling biedt onvergelijkbaar comfort,

zowel voor ontspannen als voor gezellig samenzijn!

Totale lengte: ..................................820 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................724 cm

Binnenlengte: .................................645 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 15,2 m2

Bed KS:

Voorz. ............................. 225x179/168 cm

Achter U................................. 196x140 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm

Bandenmaat: .............................185/65R14

Omloopmaat: .................................. A1100
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Diamant E-TDL
De Diamant caravans bieden volop ruimte aan gezinnen met

een kritische smaak. In de E-TDL-variant kunt u kiezen tussen

twee eenpersoonsbedden en een uittrekbaar tweepersoonsbed

in combinatie met stapelbedden (E9). Uiteraard is er een royale

zitgroep voorin plus veel opbergruimte!

Totale lengte: ..................................820 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................724 cm

Binnenlengte: .................................645 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 15,2 m2

Bed KS: Voorz. E2 ............ 225x168/145 cm

Achter E2.............................2 x 196x88 cm

Voorz. E9......................... 225x168/145 cm

Achter E9...........196x140 + 2 x 196x60 cm

Bandenmaat: .............................185/65R14

Omloopmaat: .................................. A1100
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Amber BGXL
De Amber BGXL is te vergelijken met de Royal 780 BGXL die voor

deze caravan model stond. Een royale serie met de vertrouwde

KABE kwaliteit en luxe uitrusting maar zonder het uitbundige

”Royal” pakket.

Totale lengte: ..................................895 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................798 cm

Binnenlengte: .................................720 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 16,9 m2

Bed KS:  Voorz. ............... 225x165/145 cm

Dinette ..................................... 191x88 cm

Achter XV1...196x148/109 + 2x196x68 cm

Achter XV2...196x140/118 + 2x196x68 cm

Bandenmaat: .............................185/65R14

Omloopmaat: .................................. A1175
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Amber GLE
Amber caravans zijn de meest ruime caravans van de Edelstenen.

Deze tandemasser heeft een woonoppervlakte van ruim 16 m2.

En deze oppervlakte kunt u indelen, zoals u dat wilt.

Totale lengte: ..................................895 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................798 cm

Binnenlengte: .................................720 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 16,9 m2

Bed KS: 

Voorz. .................................... 225x176 cm

Achter B1 ............................... 225x196 cm

B2........................................2 x 196x88 cm

B3........................2 x 196x87 + 196x96 cm

B4.................................... 200x140/118 cm

B5.................................... 196x160/138 cm

B6........................................4 x 196x87 cm

B7.....................196x140/118 + 196x77 cm

B8........................................... 196x156 cm

B9............... 196x140/118 + 2x196x68 cm

B11..196x140/118 + 196x62 + 2x196x68 cm

B12......................2 x 196x96 + 196x87 cm

B13...................196x129/102 + 196x77 cm

B14 .................196x129/102 + 2x196x68 cm

B15.. 196x129/102 + 196x62 + 2x196x68 cm

Bedm. dinette ........................... 171x88 cm

Bandenmaat: .............................185/65R14

Omloopmaat: .................................. A1175
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Royal 560 XL

Royal 720 U-TDL

Royal 590 LXL

Royal 750 GLE

Royal 590 XL

Royal 720 LU-TDL

Royal 610 DXL

Royal 780 BGXL
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In deze caravans hebben wij al onze knowhow bijeengebracht en nog een stap verder gedaan, om een zo volmaakt

mogelijk geheel te creëren. Hier mag het u aan niets ontbreken. Voor ons is luxe geen extra. Luxe wordt gecreëerd

wanneer je al bij het vaststellen van je doelen jezelf overtreft. Ons nieuwe vloerverwarmingsysteem AGS II Pro is

hiervan een voorbeeld. Naar de verkoop te oordelen hebben wij met onze Royal caravans in de roos geschoten.

Als u uw KABE dealer bezoekt, zult u begrijpen wat wij bedoelen.



Royal 610 LDXL

Royal 780 GLE

Royal 720 GLE

Royal 780 E-TDL

Royal 520 XL

Royal 720 GXL

Royal 780 U-TDL

Royal 720 E-TDL

Royal 780 GDL

Royal 560 LXL

KABE / 65



XV1

XV2

66 / KABE

Royal 520 XL
Nieuw! In navolging van een van de populairste caravans van

de markt, de Smaragd XL, die al in 1967 werd geïntroduceerd,

is hier een Royal variant met een vergelijkbare indeling.

Alle Royal modellen zijn al in hun standaarduitvoering

uiterst compleet uitgerust.

Totale lengte: ..................................700 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................600 cm

Binnenlengte: .................................522 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte Std: .........................215 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. Std:......................... 11,2 m2

Woonoppervl. KS:.......................... 12,3 m2

Bed Std:  Voorz. .............. 205x159/136 cm

Achter XV1........................ 196x133/89 cm

Achter XV2...................... 196x130/102 cm

Bed KS:  Voorz. ............... 205x159/136 cm

Achter XV1...................... 196x148/109 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm

Bandenmaat: ............................... 185R14C

Omloopmaat: .................................... A975
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Royal 560 LXL
Een geheel nieuwe indeling in een van onze meest populaire

modellen. De handige L-vormige keuken hebben wij ontleend aan

onze campers en de zitgroep hebben wij extra ruim gemaakt.

Totale lengte: ..................................730 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................628 cm

Binnenlengte: .................................550 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 12,9 m2

Bed KS:

Voorz. .................................... 204x132 cm

Achter XV1...................... 196x148/109 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm

Bandenmaat: ............................... 185R14C

Omloopmaat: .................................. A1000
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Royal 560 XL
Een kleiner Royal model met alle finesses van de grotere Royal

caravans. Het gehele achterste deel is gelijk aan dat van de overige

XL modellen met keuze tussen een tweepersoonsbed en een

slaapplaats annex dinette. De ruime hoekbadkamer kan als optie

worden voorzien van vouwdeuren en een douche unit, waardoor

u over een perfecte douchemogelijkheid beschikt.

Totale lengte: ..................................730 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................628 cm

Binnenlengte: .................................550 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte Std: .........................215 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. Std:......................... 11,8 m2

Woonoppervl. KS:.......................... 12,9 m2

Bed Std:  Voorz. .............. 205x179/159 cm

Achter XV1........................ 196x133/89 cm

Achter XV2...................... 196x130/102 cm

Bed KS:  Voorz. ............... 225x179/159 cm

Achter XV1...................... 196x148/109 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm

Bandenmaat: ............................... 185R14C

Omloopmaat: .................................. A1000
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Royal 590 XL
Compacte luxe kenmerkt de Royal 590 XL. Meer ruimte dan in

de kleinere 560 XL en met dezelfde smaakvolle uitrusting en

verschillende inrichtingsmogelijkheden.

Totale lengte: ..................................765 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................665 cm

Binnenlengte: .................................587 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte Std: .........................215 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. Std:......................... 12,6 m2

Woonoppervl. KS:.......................... 13,8 m2

Bed Std:  Voorz. ..................... 205x177 cm

Achter XV1........................ 196x133/89 cm

Achter XV2...................... 196x130/102 cm

Bed KS:  Voorz. ...................... 225x177 cm

Achter XV1...................... 196x148/109 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm

Bandenmaat: ............................... 185R14C

Omloopmaat: .................................. A1050
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Royal 590 LXL
KABE lanceert nu de Royal 590 LXL! Met zijn royale uitnodigende 

hoekbank en zijn praktische L-vormige keuken is de LXL caravan 

door de caravankopers goed ontvangen. De populaire hoekbank 

kan op speciale bestelling ook in andere KABE modellen 

worden geleverd.

Totale lengte: ..................................765 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................665 cm

Binnenlengte: .................................587 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 13,8 m2

Bed KS:

Voorz. .................................... 204x132 cm

Achter XV1...................... 196x148/109 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm

Bandenmaat: ............................... 185R14C

Omloopmaat: .................................. A1050
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Royal 610 DXL
De luxueuze Royal 610 DXL biedt nog meer waar voor uw geld!

Hier beschikt u over een afzonderlijke douchecabine en net als

in de andere Royal caravans over een luxueuze oven met gril,

een groot dakraam, multimedia center en het nieuwe vloer-

verwarmingssysteem.

Totale lengte: ..................................790 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................688 cm

Binnenlengte: .................................610 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte Std: .........................215 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. Std:......................... 13,1 m2

Woonoppervl. KS:.......................... 14,3 m2

Bed Std:  Voorz. .............. 205x177/168 cm

Achter XV1........................ 196x128/89 cm

Achter XV2...................... 196x130/102 cm

Bed KS:  Voorz. ............... 225x177/168 cm

Achter XV1...................... 196x148/109 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm

Bandenmaat: ............................... 185R14C

Omloopmaat: .................................. A1050
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Royal 610 LDXL
Dit is de caravan voor echtparen die net zo’n gezellige

tv-hoek wensen als thuis, en waar je je vrienden kunt ontvangen.

De royale televisieconsole biedt plaats aan een 40 inch tv-scherm!

De zitgroep kan op de gebruikelijke manier als bed worden

opgemaakt – dus neem gerust een logé mee.

Totale lengte: ..................................790 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................688 cm

Binnenlengte: .................................610 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 14,3 m2

Bed KS:

Voorz. .................................... 204x132 cm

Achter XV1...................... 196x148/109 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm

Bandenmaat: ............................... 185R14C

Omloopmaat: .................................. A1050
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Royal 720 GLE
De Royal 720 is nu leverbaar met alle GLE-indelingen! U kunt

kiezen uit niet minder dan 14 verschillende slaapalternatieven

en de caravan helemaal afstemmen op uw gezinssituatie.

De badkamer kan als optie worden voorzien van vouwdeuren

en een douche unit, waardoor u over een perfecte douche-

mogelijkheid beschikt.

Totale lengte: ..................................820 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................723 cm

Binnenlengte: .................................645 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl KS:........................... 15,2 m2

Bed KS: 

Voorz. ............................. 225x175/168 cm

Achter B1 ............................... 225x196 cm

B2........................................2 x 196x88 cm

B3........................2 x 196x87 + 196x96 cm

B4.................................... 200x140/118 cm

B5.................................... 196x160/138 cm

B6........................................4 x 196x87 cm

B7.....................196x140/118 + 196x77 cm

B8........................................... 196x156 cm

B9 ..................... 196x140/118 + 2x196x68 cm

B11..196x140/118 + 196x62 + 2x196x68 cm

B12......................2 x 196x96 + 196x87 cm

B13...................196x129/102 + 196x77 cm

B14 .................196x129/102 + 2x196x68 cm

B15.. 196x129/102 + 196x62 + 2x196x68 cm

Bandenmaat: .............................185/65R14

Omloopmaat: .................................. A1100



Royal 720 GLE

B1 B2

B3 B4 B5 B6

B9 B11

B14 B15B12 B13

B7 B8
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Royal 720 E-TDL
Nu met de grote Royal keuken, voorzien van een 4-pits fornuis

met gril en oven. In de luxueuze badkamer vindt u behalve een

afzonderlijke douchecabine ook een grote bergkast. Met het

unieke KABE Flexlinesysteem kan de caravan worden uitgerust

met vaste slaapplaatsen voor maximaal vier personen.

Totale lengte: ..................................820 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................723 cm

Binnenlengte: .................................645 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 15,2 m2

Bed KS: 

Voorz. ............................. 225x168/145 cm

Achter E2.............................2 x 196x88 cm

Achter E9...........196x140 + 2 x 196x60 cm

Bandenmaat: .............................185/65R14

Omloopmaat: .................................. A1100
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Royal 720 U-TDL
Een bijzonder gezellige caravan met alle denkbare uitrusting: een

koel/vriescombinatie van 190 liter, een 4-pits fornuis met oven en

gril, een citywateraansluiting, een uitwendige doucheaansluiting,

een groot dakluik dat kan worden geopend, een mediacenter

en KABE’s unieke AGS II Pro vloerverwarmingssysteem, om maar

enkele luxueuze details te noemen.

Totale lengte: ..................................820 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................723 cm

Binnenlengte: .................................645 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 15,2 m2

Bed KS:

Voorz. ............................. 225x179/168 cm

Achter U................................. 196x140 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm

Bandenmaat: .............................185/65R14

Omloopmaat: .................................. A1100
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Royal 720 GXL
De woonoppervlakte van meer dan 15 m2 biedt plaats aan

zowel een woonkamer als een kleine dinette in aansluiting

op de keuken, die is voorzien van het populaire 4-pits fornuis

met oven c.q. gril.

Totale lengte: ..................................820 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................723 cm

Binnenlengte: .................................645 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 15,2 m2

Bed KS:  Voorz. ...................... 225x177 cm

Dinette ..................................... 191x88 cm

Achter XV1...................... 196x148/109 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm

Bandenmaat: .............................185/65R14

Omloopmaat: .................................. A1100
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Royal 720 LU-TDL
De Royal 560 LXL met hoekbank werd een groot succes!

Zie hier een KABE-caravan met ruime zitkamer en hoekkeuken.

Een vierpits kookplaat met oven is uiteraard standaard, net als

de koelkast met apart vriesvak van niet minder dan 190 liter.

Totale lengte: ..................................820 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................723 cm

Binnenlengte: .................................645 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 15,2 m2

Bed KS:

Voorz. .................................... 195x132 cm

Achter LU ............................... 196x140 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm

Bandenmaat: .............................185/65R14

Omloopmaat: .................................. A1100
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Royal 750 GLE
De Royal 750 GLE is een nieuw model voor wie zeer hoge eisen

aan zijn caravan stelt. De ruime indeling biedt onovertrefbaar

comfort voor zowel ontspannen als gezellig samenzijn! Bij de

Royal 750 GLE hebt u de keuze uit 15 verschillende Flexline

alternatieven, zodat uw speciale favoriet er zeker bij is!

Totale lengte: ..................................850 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................754 cm

Binnenlengte: .................................675 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 15,9 m2

Bed KS:

Voorz. ............................. 225x175/168 cm

Achter B1 ............................... 225x196 cm

B2........................................2 x 196x88 cm

B3........................2 x 196x87 + 196x96 cm

B4.................................... 200x140/118 cm

B5.................................... 196x160/138 cm

B6........................................4 x 196x87 cm

B7.....................196x140/118 + 196x77 cm

B8........................................... 196x156 cm

B9 ..................... 196x140/118 + 2x196x68 cm

B9 ..................... 196x140/118 + 2x196x68 cm

B10......................................... 196x156 cm

B11..196x140/118 + 196x62 + 2x196x68 cm

B12......................2 x 196x96 + 196x87 cm

B13...................196x129/102 + 196x77 cm

B14 .................196x129/102 + 2x196x68 cm

B15.. 196x129/102 + 196x62 + 2x196x68 cm

Bandenmaat: .............................185/65R14

Omloopmaat: .................................. A1100



Royal 750 GLE

B1 B2 B3

B4 B5 B6 B7

B8 B9 B10 B11

B12 B13 B14 B15
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Royal 780 BGXL
Royal 780 BGXL – de caravan voor het grote gezin dat prijs

stelt op volop luxe en comfort!

Totale lengte: ..................................895 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................798 cm

Binnenlengte: .................................720 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 16,9 m2

Bed KS:  Voorz. ............... 225x165/145 cm

Dinette ..................................... 191x88 cm

Achter XV1...196x148/109 + 2x196x68 cm

Achter XV2...196x140/118 + 2x196x68 cm

Bandenmaat: .............................185/65R14

Omloopmaat: .................................. A1175
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Royal 780 GLE
Zoveel mensen, zoveel wensen. Kies, tesamen met alle leden

van uw gezin, de beste caravan voor u. Met de unieke Flexline

mogelijkheden krijgt u al het goede van KABE en creëert u uw

eigen persoonlijke sfeer.

Totale lengte: ..................................895 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................798 cm

Binnenlengte: .................................720 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 16,9 m2

Bed KS: 

Voorz. .................................... 225x176 cm

Achter B1 ............................... 225x196 cm

B2........................................2 x 196x88 cm

B3........................2 x 196x87 + 196x96 cm

B4.................................... 200x140/118 cm

B5.................................... 196x160/138 cm

B6........................................4 x 196x87 cm

B7.....................196x140/118 + 196x77 cm

B8........................................... 196x156 cm

B9.................196x140/118 + 2x196x68 cm

B11..196x140/118 + 196x62 + 2x196x68 cm

B12......................2 x 196x96 + 196x87 cm

B13...................196x129/102 + 196x77 cm

B14 .................196x129/102 + 2x196x68 cm

B15.. 196x129/102 + 196x62 + 2x196x68 cm

Bedm. dinette ........................... 171x88 cm

Bandenmaat: .............................185/65R14

Omloopmaat: .................................. A1175



Royal 780 GLE

B1 B2

B3 B4 B5 B6

B7 B9B8 B11

B12 B13 B14 B15
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Royal 780 U-TDL
Je valt gemakkelijk voor dit bijna 17 m2 ruime Royal model

met zijn grote badkamer met afzonderlijke douchecabine. 

In het U-model vindt u het ruime, uittrekbare tweepersoonsbed.

Totale lengte: ..................................895 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................798 cm

Binnenlengte: .................................720 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 16,9 m2

Bed KS:

Voorz. ............................. 225x184/178 cm

Dinette ..................................... 191x88 cm

Achter U................................. 196x140 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm

Bandenmaat: .............................185/65R14

Omloopmaat: .................................. A1175
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Royal 780 TDL
Nieuw dit jaar is de Royal 780 TDL met een dwars geplaatst

tweepersoonsbed, met de modelaanduiding E8. Ook is er keuze

tussen twee eenpersoonsbedden, E2, en de kinder-

kamervariant E9. De uitnodigende zitgroep voor gezelligheid

en ontspanning en de compleet uitgeruste keuken doen

het gevoel van luxe nog verder toenemen.

Totale lengte: ..................................895 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................798 cm

Binnenlengte: .................................720 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 16,9 m2

Bed KS: Voorz. ................ 225x184/178 cm

Achter E2.............................2 x 196x88 cm

Achter E8......................... 190x156/118 cm

Achter E9.............196x140 + 2x196x60 cm

Bandenmaat: .............................185/65R14

Omloopmaat: .................................. A1175
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Royal 780 GDL
De van een kinderkamer voorziene Royal 780 GDL met zijn

intelligente indeling maakt dat jong en oud zich erin thuis voelen.

De kinderkamer heeft een zit- en slaapgedeelte, zonder dat dit

ten koste gaat van de overige ruimten in de caravan!

Perfect voor het gezin met meerdere kinderen!

Totale lengte: ..................................895 cm

Totale hoogte:.................................264 cm

Opbouwlengte:...............................798 cm

Binnenlengte: .................................720 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl KS:........................... 16,9 m2

Bed KS: 

Voorz. ............................. 225x162/143 cm

Achter ...............196x140 + 2 x 179x68 cm

Dinette ..................................... 171x50 cm

Bandenmaat: .............................185/65R14

Omloopmaat: .................................. A1175



Royal Hacienda 880 D-TDL Royal Hacienda 880 B-TDL

102 / KABE

Als u een langere periode in de caravan woont, is uw behoefte aan leefruimte, bergruimte en comfort

natuurlijk groter. In onze Royal Hacienda serie hebben wij onze grote caravans bijeengebracht, die de voordelen

van een stacaravan combineren met de mobiliteit van een caravan. De Hacienda 1000 heeft een oppervlakte van

niet minder dan 22 m2 en met ons Flexline systeem zijn er nauwelijks beperkingen aan de manier waarop u de

inrichting aan uw wensen en behoeften kunt aanpassen. Al in de standaarduitvoering heeft de KABE Royal

Hacienda het meeste wat u zich in een caravan kunt wensen.



Royal Hacienda 880 E-TDL

Royal Hacienda 880 GLE

Royal Hacienda 880 U-TDL

Royal 1000 TDL
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Totale lengte: ................................1000 cm

Totale hoogte:.................................272 cm

Opbouwlengte:...............................898 cm

Binnenlengte: .................................820 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 19,3 m2

Bed KS: 

Voorz. ............................. 225x198/178 cm

Achter .................................... 188x156 cm

Bandenmaat: ............................. 175R13C6

Omloopmaat: .................................. A1285

Royal Hacienda 880 D-TDL
De 880 DTDL - een caravan in de Royal Hacienda serie die extra ruimte

biedt! U reist waarheen u wilt en woont de hele reis als een vorst in uw

eigen woning. Met zijn extra brede dwars geplaatste tweepersoonsbed

en de badkamer over de hele breedte van de caravan beschikt u over

een slaapkamer die niet onderdoet voor die bij u thuis.
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Totale lengte: ................................1000 cm

Totale hoogte:.................................272 cm

Opbouwlengte:...............................898 cm

Binnenlengte: .................................820 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 19,3 m2

Bed KS: 

Voorz. ............................. 225x161/145 cm

Achter .................................... 196x140 cm 

Dinette ................191x88 + 2 x 196x68 cm

Bandenmaat: ............................. 175R13C6

Omloopmaat: .................................. A1285

Royal Hacienda 880 B-TDL
De Royal Hacienda 880 BTDL is de ideale caravan voor gezinnen met

meerdere kinderen! In zijn standaarduitvoering heeft hij vier tot vijf

vaste slaapplaatsen, en als de zitgroep voor, de dinette en de bedkast

voor slapen zijn opgemaakt, hebt u ruimte voor maximaal negen

personen!
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Totale lengte: ................................1000 cm

Totale hoogte:.................................272 cm

Opbouwlengte:...............................898 cm

Binnenlengte: .................................820 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 19,3 m2

Bed KS:  Voorz. ............... 225x184/178 cm

Achter E2.............................2 x 196x88 cm

Achter E8......................... 190x156/118 cm

Achter E9...........196x140 + 2 x 196x60 cm 

Dinette ..................................... 191x88 cm

Bandenmaat: ............................. 175R13C6

Omloopmaat: .................................. A1285

Royal Hacienda 880 E-TDL
De Royal Hacienda 880 laat zich even gemakkelijk trekken als een

gewone caravan – als u genoeg hebt van het uitzicht, gaat u verder

naar een volgende camping, of u verruilt eenvoudig het badstrand

voor een skipiste. De Royal 880 E-TDL kent drie slaapalternatieven,

voor één, twee of meer personen!
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Totale lengte: ................................1000 cm

Totale hoogte:.................................272 cm

Opbouwlengte:...............................898 cm

Binnenlengte: .................................820 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 19,3 m2

Bed KS: 

Voorz. ............................. 225x184/178 cm

Achter U................................. 196x140 cm

Achter XV2...................... 196x140/118 cm 

Dinette ..................................... 191x88 cm

Bandenmaat: ............................. 175R13C6

Omloopmaat: .................................. A1285

Royal Hacienda 880 U-TDL
Als u op zoek bent naar een grote comfortabele caravan met extra

veel opbergruimte, laat dan uw oog vallen op de KABE Royal Hacienda

U-TDL. De 880 U-TDL is een uiterst compleet uitgeruste, luchtige,

ruime caravan, net als de andere modellen in deze serie.
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Royal Hacienda 880 GLE
Met meer dan 8 m. inwendige lengte is deze Royal Hacienda

880 GLE heerlijk ruim. De Royal Hacienda 880 GLE is er in

niet minder dan 15 basisindelingen - zelfs onze meest

veeleisende klanten kunnen hier wel een keuze uit maken.

Totale lengte: ................................1000 cm

Totale hoogte:.................................272 cm

Opbouwlengte:...............................898 cm

Binnenlengte: .................................820 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 19,3 m2

Bed KS: 

Voorz. .................................... 225x176 cm

Achter B1 ............................... 225x196 cm

B2........................................2 x 196x88 cm

B3........................2 x 196x87 + 196x96 cm

B4.................................... 200x140/118 cm

B5.................................... 196x160/138 cm

B6........................................4 x 196x87 cm

B7.....................196x140/118 + 196x77 cm

B8........................................... 196x156 cm

B9.................196x140/118 + 2x196x68 cm

B10......................................... 196x156 cm

B11..196x140/118 + 196x62 + 2x196x68 cm

B12......................2 x 196x96 + 196x87 cm

B13...................196x129/102 + 196x77 cm

B14 .................196x129/102 + 2x196x68 cm

B15.. 196x129/102 + 196x62 + 2x196x68 cm

Bedm. dinette ........................... 191x88 cm

Bandenmaat: ............................. 175R13C6

Omloopmaat: .................................. A1285



Royal 880 GLE

B1 B2 B3

B4 B5 B6

B7 B8 B9

B10 B11 B12

B13 B14 B15
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Royal Hacienda 1000 TDL
Majestueus, een ander woord is er niet voor. Deze Royal

Hacienda 1000 heeft een inwendige oppervlakte van maar

liefst 22m2. U kunt ermee reizen, maar plaats dit geweldige

mobiele huis aan dat mooie meer of bij dat dichte woud en

u heeft een ideaal tweede huis ... dat u volgend jaar natuurlijk

gewoon weer ergens anders naartoe kunt brengen.

Totale lengte: ................................1120 cm

Totale hoogte:.................................272 cm

Opbouwlengte:.............................1008 cm

Binnenlengte: .................................940 cm

Binnenhoogte: ................................196 cm

Binnenbreedte KS: ..........................235 cm

Woonoppervl. KS:.......................... 22,0 m2

Bed KS: 

Voorz. ............................. 225x198/178 cm

Achter C3............2 x 196x77 + 196x96 cm 

C6 .......................................4 x 196x77 cm

C9 ...........................196x140 + 196x60 cm

CE .......................................2 x 196x88 cm

CU.......................................... 196x140 cm

DX..................................... 196x128/89 cm

DU.......................................... 196x140 cm

Bandenmaat: .............................175A13C6

Omloopmaat: .................................. A1405



Royal 1000 TDL

C3/DL C3/DU C3/DX

C6/DL C6/DU C6/DX

C9/DL C9/DU C9/DX

CE/DL CE/DU CE/DX

CU/DL CU/DU CU/DX
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De standaarduitrusting van een KABE caravan voldoet aan de hoogste eisen tijdens 

het kamperen. Maar wij begrijpen best dat er opties zijn waarmee u uw caravan nog beter 

op uw persoonlijke wensen wilt afstemmen. Daarom hebben wij een groot assortiment 

accessoires. U maakt het uzelf gemakkelijk als u accessoires bestelt tegelijk met de aanschaf 

van uw caravan: dan vindt u bij aflevering alles op zijn plaats. Uiteraard kunt u ook 

achteraf accessoires toevoegen. Uw KABE dealer helpt u met de montage.

Met onze opties wordt uw KABE 
net zo individueel als u wenst

De actuele designtrend is volledig vlak plaatwerk. 
De kroon op het werk – de verchroomde lijsten rond 
ramen – maakt de totaalindruk compleet. 
OPMERKING: Wanneer u kiest voor vlakke aluminium 
buitenbeplating, wordt het laadvermogen met 15 - 25 kg. 
(afhankelijk van het model) gereduceerd.

Douche in XL- en GLE-modellen.

Uittrekbare tweepersoonsbed in U-TDL-modellernDit jaar kunt u als alternatief voor de meer traditionele 
gordijnen met kap kiezen voor paneelgordijnen op een 
gordijnstang met verlichting.
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De populaire hoekbank kan op speciale bestelling worden geleverd. 
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Grote koelkast 
met vriesvak. 190 liter.

Vouwdeur
De vouwdeur vervangt het gordijn bij 
de slaapkamer. Alleen voor Smaragd 
GLE, Ametist GLE en Safir GLE.

Garderobe
In plaats van ladeblok. Geldt alleen 
voor U-TDL modellen. 

L-dinette
Het is mogelijk de treinzit te 
vervangen voor een elegante 
L-dinette.

Lederen bekleding Barcelona  
Bed voorzijde
Bed voorzijde + dinette

Lederen bekleding Skagen
Bed voorzijde
Bed voorzijde + dinette

Magnetron 800W
Voor montage onder de koelkast 
of in de keuken.

Elektrische kookplaat
Het 4-pits gasstel kan worden 
vervangen door een kookplaat, 
waarvan 1 element elektrisch werkt.

Oven met gril
Grilelement bovenin de oven. 
De oven heeft dubbel glas en een 
kinderslot. Wordt geleverd met oven-
plaat en rooster. Inhoud 20 liter. 
Voor montage in de keuken.

DVD/CD (X0223)
Met afstandsbediening Pioneer.

Luidspreker (X0010)
5,5” Voor montage in boven-
kast achter, voor optimale 
geluidsweergave.

Grand Lit
Maak van uw B2-bed een 
tweepersoonsbed.

Multimedia center (X0247)
CD- en DVD-speler met radio, en 
mogelijkheid voor het afspelen van 
MP3, iPod, iPhone en USB. 
Touch screen scherm (standaard in  
Royal, Royal Hacienda).Opgelet !

Het aanbrengen van vaste opties veroorzaakt een verhoging van de tarra van het voertuig dat desgevallend in het geval van overschrijding van 
de maximaal toegelaten massa tot een vermindering van het door de technische controle toegelaten aantal plaatsen kan leiden. Raadpleeg 
derhalve steeds uw verkoper alvorens over te gaan tot plaatsing van vaste opties. De naleving van de maximaal toegelaten massa is uitsluitend 
onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voertuig.

Opties: interieur

TV-console en garderobe
Garderobe nabij de entreedeur, 
uitklapbare TV-arm met snelle 
bevestiging en onderkasten: kastjes 
onder het blad (standaard).

TV-console en garderobe
Garderobe nabij de entreedeur, 
uitklapbare TV-arm met snelle 
bevestiging en onderkasten: 
vaatwasser.

TV-console en garderobe
Garderobe nabij de entreedeur, 
uitklapbare TV-arm met snelle 
bevestiging en onderkasten: 
wijnkoeler.

TV-console en garderobe
Garderobe nabij de entreedeur, 
uitklapbare TV-arm met snelle 
bevestiging en onderkasten: laden.



A

B

C
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Handdoekdroger (X0132)
Met ingebouwd elektrisch verwar-
mingselement voor sneller drogen.

Handdoekdroger (X0220)
Met ingebouwd vloeistof verwar-
mingselement voor sneller drogen
(TDL uitvoeringen).

Zuilstatief voor de tafel.

Passpiegel  (X0227)
De spiegel wordt gemonteerd aan
de binnenzijde van de garderobedeur.

Kruisstatief (X0003)
Het kruisstatief van de tafel zorgt dat 
deze gemakkelijk kan worden neer
geklapt.

Centrale stofzuiginstallatie (X0161)
Dometic. De stofzuiger vereen-
voudigt het schoonmaken.
Extra lange slang tot in de voortent.
Compacte uitvoering die nauwelijks
plaats inneemt. Vast gemonteerd
in de bank.

Keramische toiletpot
Het toilet heeft een pot van keramiek
– net als thuis!

Gasmelder Safety Guard (X0015)
Waarschuwt voor narcosegassen
en flessengas.
Veiligheidsalarm (X0186)
Geavanceerd alarm dat waarschuwt 
voor de meeste gassen, o.a.
narcosegas, flessengas en rook.

Phone Up
Op GSM gebaseerd alarm via de 
mobiele telefoon. Regeling van de
verwarming en de koelkast, bewaking
van de entreedeur, het spannings-
niveau en de temperatuur.

Hoofdsteunen, 2 stuks.

KABE Guard SMS (X0248)
Op GSM gebaseerd alarm via de
mobiele telefoon. Controle, bewaking 
en regeling van een groot aantal func-
ties, bewegings- en overhelsensor.

Vloerverwarming AGS II Pro
Shuntsysteem dat ervoor zorgt dat de
4 verwarmingsbuizen van de vloerver-
warming afzonderlijk kunnen worden
ingeschakeld, zorgt voor constante
warmte.

Schakelaar
vloerverwarming (X0183)

Minisafe (X0192)
Voor veilig bewaren van uw 
kostbaarheden.

Achteruitrijcamera
Draadloos met 3,5” monitor
met hoge resolutie.

Bovenkastbed
Een extra bed dat kan worden
uitgeklapt of kan worden gebruikt
als gewone bovenkast. Met deurtjes.

Houten deuren in plaats van donker
plexiglas (Royal serie). 
L1700 (X0225) L1900 (X0226)

Lichtbalkunit (X0013)
3 stuks (standaard in Royal).

Lichtbalk extra (X0014)
90 cm met schakelaar.
Dimmer
op de lichtbalk bij het raam (X0250)
op de spots voor (std in Royal) (X0252)

Leeslamp
A (X0035) B (X0077) C (X0036)

Wandcontactdoos 230V:
Inbouw (X0108)
Opbouw (X0109)
GLE/XL-toiletruimte (X0221)
Dubbel (vervanging van enkel) (X0253)

Poef
2 stuks (standaard in LXL, LU-TDL).
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Uitwendige
doucheaansluiting (X0100)
Met warm water (standaard in Royal).

Wateraansluiting buitenzijde
(standaard in Royal) (X0187)
Uitwendige verlenging
van doucheafvoer (X0201)
Stankafsluiter
afval watertank (X0157)
Watertank 70 liter

Uitwendige gasaansluiting
Voor aansluiting van barbecue 
buiten de caravan.

Dakrail

Ladder  (X0264)

Gedeelde deur
De deur heeft een vlakke
binnenzijde en kan in twee delen
worden geopend.

Luifel (X0230-X0237)
Door de fabriek gemonteerde 
luifel van Omnistor.

Buitenlamp X0213
met bewegingssensor.

Buitenlamp met 
afstandbediening (X0159)

Ampèremeter
Vast gemonteerd in de
elektriciteitskast.

Verlichting (X0255) in de
elektriciteitskast (standaard in Royal).

Fietsendrager (X0061)
Voor montage op de achterwand. 
Draagvermogen tot 50 kg (2 fietsen).

Spatschermen (X0088)

Extra ventilatieluik (X0047)
Voor snel luchten van de ruimte is 
een ventilatieluik de beste oplossing
(één is standaard).

Heki 2 (X0048)
Te openen dakraam. Laat extra veel
licht binnen (standaard in Royal).

Heki 2 De Luxe (X0176)
Exclusief dakraam met
wintergordijn en verlichting.

Bagageluik 735x275 mm.
Ruimte voor extra veel bagage.

Skyview

Aansluiting op gemeente-
waterleiding en -riool
Het afvalwater van keuken en 
wasruimte loopt via de cassettetank
van het toilet en wordt vervolgens
met behulp van een pomp met 
ingebouwde “molen” in de riolering
van de camping geloosd.

Hordeur (X0139)
Houdt insecten buiten, ook 
als de deur wijd open staat.
(standaard in NL/B).

Opties: exterieur
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Puller Winch Treklier (X0204) 
Voor veilige koppeling. De Puller 
Winch past op de meeste kogel-
koppelingen en wordt bediend met 
een stang met 17 mm dop.

Reservewiel met aluminium velg
(Standaard in NL/B)

Slot voor aluminium velgen (X0160)

Getinte ramen
Voorkomen inkijk en beschermen 
het interieur tegen sterk zonlicht.

Raam in achterwand
700 of 1.000 mm. 

Airconditioning (ACC)
Dometic B2200. Zorgt voor een 
aangenaam klimaat in de caravan 
en voor de afvoer van vocht.

Schakelklep voor flessengas (X0004)
Niet voor Nederland/België.

Booster (X0053)
De booster levert extra 
vermogen voor het laden van 
de accu tijdens het rijden.

Grote accu 
115 A incl. box (Standaard in NL/B).

Reservewielhouder (X0062)
in de disselbak
(standaard in NL/B).

TRUMA Move Control:    
Tandemas (X0216)
Enkele as (X0217)

Extra sterk neuswiel (X0218) Reservewielhouder (X0063)
onder het chassis.

Volledig vlak plaatwerk

KABE AirVent (X0228)
Dakraam met ingebouwde ventilator 
voor een nog behaaglijker binnen-
klimaat.

Dakraam (X0222) 
met ingebouwde ventilator.

Antislipsysteem (X0238-X0242)
Elektronisch stabilisatiesysteem, 
iDC, remt de caravan automatisch 
zodra een neiging tot slingeren wordt 
gesignaleerd.

Zonnepaneel (X0193)
55 W

Paraboolantenne (X0023)
Perfect televisiebeeld en keuze tussen 
een groot aantal kanalen. Incl. statief.
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Alle gegevens die in deze brochure voorkomen worden onder voorbehoud verstrekt. Aan voorbeelden en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. 
Alle gewichtsopgaven gelden slechts voor de standaarduitrusting en kunnen tot 5% afwijken. De constructeur is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen.

O
ve

rig
e 

ui
tr

us
tin

g 
Ve

rw
ar

m
in

g 
K

eu
ke

n 
/ t

oi
le

t
El

ek
tr

a 
/ T

V
Ra

m
en

 / 
lu

ik
en

C
ar

ro
ss

er
ie
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KABE Flexline systeem 15 15 2 3 1 1

Breedte: King Size (KS) 2500 mm / Std. (S) 2300 mm KS KS KS KS KS KS

Ecoprim isolatie (vloer, plafond, wanden), mm 36 36 36 36 36 36

Kunststof balken

Geïntegreerde disselkast ABS

Volledig verzinkt stalen chassis

Dubbele as met stalen torsievering

Stabilisatorkoppeling

Oplooprem met achteruitrijautomaat

Aluminium velgen

Keukenraam + hordeur 1000 mm

Dakluiken met combi rollo’s Mini Heki

Heki De Luxe

Ventilatieluiken (niet B3, B6)

Skiruimte met uittrekbare bodem en verlichting

12V aansluiting met 13-polige stekker, systeem Jäger

Multimedia

– – –

TV-tafel – – –

Servicecentrum met bedieningspaneel

Elektrische centrale 230V (16A / 10A) met automatische zekering

Aardlekschakelaar

Elektriciteitskast 230V/12V + centrale antenneaansluiting 230V, verlichting met schakelaar

Dimmer plafonnière voor, 12V / 230V / antenneaansluiting achter + 12V vensterbank voor,
indirecte verlichting aan het plafond zitgroep voor  

Lichtbalk en dimmer op de spots bij de zitgroep voor

Koelkast 230V/12V/gas (190 l. Vriesvak 35 l.)

Toiletruimte (D = douchecabine, H = douchebak en handdouche, T = douchecabine optie) D H/T D D D D

Draaibaar toilet met spoelsysteem, vast geïnstalleerd

Automatisch watersysteem met wateraansluiting buitenzijde

Afvalwatertank (34 l.) en uitwendige afvalwaterzak

Ééngreeps mengkraan, opbouw

4-pits gasstel met griloven 

Afzuigkap met motor, vetfilter en verlichting

Vaatwasser + 

Watertank 40 l. van buitenaf te vullen

Aansluiting voor buitendouche

Alde Compact 3010 centrale verwarming met ”Touch Screen” voor klok, binnen- en buitentemperatuur

Belastingsensor die automatisch het stroomverbruik van de verwarmingsketel regelt

12V / 230V circulatie pomp

Boiler

Automatisch vloerverwarmingssysteem - 4 buizen en thermostaatkraan (AGS II Pro)

Droogkast

Afvalemmer voor afvalsortering

KABE Phone Up

Vouwdeur (G = gordijin) / G G G G

Uitwendige gasaansluiting voor barbecue in disselbak

Gaslekdetector

Centraal stofzuigsysteem

Uniform slotensysteem, een sleutel voor alle sloten

Tafel zitgroep met extra blad (B = tafelstatief, S = schaarstatief) B B B B S S

Springveren matras 12 cm + dekmatras 6 cm (m.u.v. stapel- en bovenbedden)

VarioVent - uniek ventilatiesysteem

IR-alarm / brandmelder
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Van vele modellen is het mogelijk het totaalgewicht 
(en derhalve het laadvermogen) te verhogen tot 
1600 kg, 1700 kg of 1800 kg. 
Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

OPMERKING: Wanneer u kiest voor vlakke aluminium 
buitenbeplating, wordt het laadvermogen met 15 – 25 kg. 
(afhankelijk van het model) gereduceerd.

 Max. Eigen Laad-
gewicht gewicht vermogen

Briljant XL
Standaard 1500 1185 315
King Size 1500 1245 255

Smaragd XL
Standaard 1600 1295 305
King Size 1600 1320 280

Smaragd GLE 
Standaard 1700 1300 400
King Size 1700 1350 350

Ametist GLE 
Standaard 1700 1330 370
King Size 1700 1395 305

Ametist XL 
Standaard 1700 1300 400
King Size 1700 1365 335

Ametist GDL 
Standaard
King Size 1700 1410 290

Safir E- / U-TDL 
Standaard 1700 1360 340
King Size 1700 1430 270

Safir GLE 
Standaard 1700 1345 355
King Size 1700 1415 285

Safir XL 
Standaard 1700 1340 360
King Size 1700 1390 310

Onyx GLE 
Standaard 1700 1405 295
King Size 1700 1485 215

Onyx GXL 
Standaard 1700 1405 295
King Size 1700 1485 215

Diamant GLE
Standaard
King Size 2000 1615 385

Diamant GXL
Standaard
King Size 2000 1615 385

Diamant E- / U-TDL
Standaard
King Size 2000 1620 380

Amber BGXL
Standaard
King Size 2000 1740 260

Amber GLE
Standaard
King Size 2000 1730 270

Royal 520 XL 
Standaard 1600 1330 270
King Size 1600 1370 230

Royal 560 LXL 
Standaard
King Size 1700 1435 265

Royal 560 XL 
Standaard 1700 1370 330
King Size 1700 1435 265

Royal 590 XL 
Standaard 1700 1390 310
King Size 1700 1450 250

Royal 590 LXL 
Standaard
King Size 1700 1450 250

Royal 610 DXL 
Standaard 1700 1430 270
King Size 1700 1490 210

Royal 610 LDXL 
Standaard
King Size 1700 1490 210

Royal 720 GXL
Standaard
King Size 2000 1675 325

Royal 720 GLE 
Standaard
King Size  2000 1675 325

Royal 720 E- / U-TDL
Standaard
King Size 2000 1675 325

Royal 720 LU-TDL 
Standaard
King Size  2000 1675 325

Royal 750 GLE 
Standaard
King Size 2000 1730 270

Royal 780 E- / U-TDL
Standaard
King Size 2000 1790 210

Royal 780 GLE
Standaard
King Size 2000 1790 210

Royal 780 BGXL
Standaard
King Size 2000 1790 210

Royal 780 GDL
Standaard
King Size 2000 1800 200

Hacienda 880 B- / D-TDL
Standaard
King Size 2650 2140 510

Hacienda 880 E- / U-TDL
Standaard
King Size 2650 2140 510

Hacienda 880 GLE
Standaard
King Size 2650 2140 510

Hacienda 1000 TDL
Standaard
King Size 2650 2260 390

Gewichten
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Alle gegevens die in deze brochure voorkomen worden onder voorbehoud verstrekt. Aan voorbeelden en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Alle gewichtsopgaven gelden 
slechts voor de standaarduitrusting en kunnen tot 5% afwijken. De constructeur is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen.
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Uitrusting Royal

KABE Flexline systeem 1 3 2 14 2 15 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2

Breedte: King Size (KS) 2500 mm / Std. (S) 2300 mm KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS/S KS KS/S KS/S KS KS/S

Ecoprim isolatie (vloer, plafond, wanden), mm 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Kunststof balken

Geïntegreerde disselkast ABS

Volledig verzinkt stalen chassis

As met stalen torsievering (E = enkele as, B = dubbele as) B B B B B B B B B B B E E E E E E E

Stabilisatorkoppeling

Oplooprem met achteruitrijautomaat

Aluminium velgen

Getinte ramen met hor en rolgordijn 

In de hele caravan ramen die kunnen worden geopend

Keukenraam + hordeur

Dakluiken met combi rollo’s - Mini Heki

Heki 2

Ventilatieluiken (niet B3, B6)

Skiruimte met uittrekbare bodem en verlichting

12V aansluiting met 13-polige stekker, systeem Jäger

Luidsprekers voor en achter en subwoofer

Multimedia center met CD / DVD

Entreegarderobe, U = uitklapbare TV-arm met snelle bevestiging – –

TV-tafel – – – – – – –

Servicecentrum met bedieningspaneel

Elektrische centrale 230V (16A / 10A) met automatische zekering

Aardlekschakelaar

Elektriciteitskast 230V / 12V + centrale antenneaansluiting 230V,
verlichting met schakelaar

Recreatieaccu 115Ah, acculader 30A, 3-traps

LED-verlichting in alle lampen behalve in de garderobe en de bedladen

Dimmer plafonnière voor, 12V / 230V / antenneaansluiting achter + 12V
vensterbank voor, indirecte verlichting aan het plafond zitgroep voor

Lichtbalk en dimmer op de spots bij de zitgroep voor

Garderobe- en nachtverlichting alsmede verlichting in de bedladen

Koelkast 230V / 12V / gas (190 l. Vriesvak 35 l.)

Douchecabine (H = douchebak, handdouche, T = cabine optie) H/T H/T H/T H/T H/T H/T H/T H/T H/T

Draaibaar toilet met spoelsysteem, vast geïnstalleerd

Automatisch watersysteem met wateraansluiting buitenzijde

Afvalwatertank (34 l.) en uitwendige afvalwaterzak

Ééngreeps mengkraan, opbouw

4-pits gasstel met griloven 

Afzuigkap met motor, vetfilter en verlichting

Vaatwasser + magnetron – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Watertank 40 l. van buitenaf te vullen

Aansluiting voor buitendouche

Alde Compact 3010 centrale verwarming met ”Touch Screen” 
voor klok, binnen- en buitentemperatuur

Belastingsensor die automatisch het stroomverbruik
van de verwarmingsketel regelt

12V / 230V circulatie pomp

Elektrisch verwarmingselement 230V, 3 kW, 3-traps

Boiler

Aut. vloerverwarmingssysteem - 4 buizen en thermostaatkraan (AGS II Pro)

Droogkast

Afvalemmer voor afvalsortering

KABE Phone Up – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vouwdeur (G = gordijin) G G G G G G G G G

Uitwendige gasaansluiting voor barbecue in disselbak

Gaslekdetector

Centraal stofzuigsysteem – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uniform slotensysteem, een sleutel voor alle sloten

Tafel zitgroep met extra blad B B B B S S P B S B B P B P B B P B(B = tafelstatief, S = schaarstatief, P = tafel op poot)

Springveren matras 12 cm + dekmatras 6 cm
(m.u.v. stapel- en bovenbedden)

VarioVent - uniek ventilatiesysteem

Airconditioning – – – – – – – – – – – – – – – – – –

IR-alarm / brandmelder
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Uitrusting Edelstenen
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KABE Flexline systeem 14 2 2 2 14 2 2 8/14 8/14 2 2 2 1 2 8/14 1 2 2

Breedte: King Size (KS) 2500 mm / Std. (S) 2300 mm KS KS KS KS KS KS KS/S KS/S KS/S KS/S KS/S KS/S KS KS/S KS/S KS/S KS/S KS/S

Ecoprim isolatie (vloer, plafond, wanden), mm 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Kunststof balken

Geïntegreerde disselkast ABS

Volledig verzinkt stalen chassis

As met stalen torsievering (E = enkele as, B = dubbele as) B B B B B B E E E E E E E E E E E E

Stabilisatorkoppeling

Oplooprem met achteruitrijautomaat

Aluminium velgen

Getinte ramen met hor en rolgordijn 

In de hele caravan ramen die kunnen worden geopend

Keukenraam

Dakluiken Mini Heki met combi rollo’s   

Heki 2 met combi rollo’s – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ventilatieluiken (niet B3, B6)

Skiruimte met uittrekbare bodem en verlichting

12V aansluiting met 13-polige stekker, systeem Jäger

Luidsprekers voor standaard / voorbereid voor luidsprekers achter

Voorbereiding voor ingebouwde CD / DVD

Entreegarderobe, uitklapbare TV-arm met snelle bevestiging

TV-tafel

Servicecentrum met bedieningspaneel

Elektrische centrale 230V (16A / 10A) met automatische zekering

Aardlekschakelaar

Elektriciteitskast 230V / 12V + centrale antenneaansluiting 230V

Recreatieaccu 115Ah, acculader 30A 3-traps

LED-verlichting in alle lampen behalve in de garderobe en de bedladen

Dimmer plafonnière voor, 12V / 230V / antenneaansluiting
achter+12V vensterbank voor

Lichtbalk en dimmer op de spots bij de zitgroep voor – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Garderobe- en nachtverlichting alsmede verlichting in de bedladen

Koelkast 230V / 12V / gas (122 l. Vriesvak 12 l.)

Douchecabine (D), douchebak en handdouche (H), douchecabine optie (T) H/T H/T D D H/T H/T H/T* H/T H/T D D H/T* H H/T* H/T H/T H/T* H/T*

Draaibaar toilet met spoelsysteem, vast geïnstalleerd

Automatisch watersysteem

Afvalwatertank (34 l.) en uitwendige afvalwaterzak

Ééngreeps mengkraan, opbouw

3-pits gasstel

Afzuigkap met motor, vetfilter en verlichting

Vaatwasser + magnetron – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Watertank 40 l. van buitenaf te vullen

Aansluiting voor buitendouche – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Alde Compact 3010 centrale verwarming met ”Touch Screen”
voor klok, binnen- en buitentemperatuur

Belastingsensor die automatisch het stroomverbruik
van de verwarmingsketel regelt

12V / 230V circulatie pomp

Elektrisch verwarmingselement 230V, 3 kW, 3-traps

Boiler

Automatisch vloerverwarmingssysteem - 4 buizen (AGS II)

Droogkast

Afvalemmer voor afvalsortering

KABE Phone Up – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vouwdeur (G = gordijin) G G G G G G G G G G G G G –

Uitwendige gasaansluiting voor barbecue in disselbak

Gaslekdetector

Centraal stofzuigsysteem – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uniform slotensysteem, een sleutel voor alle sloten

Tafel zitgroep met extra blad B S S B B B S B B S S B B B S V S V(B=tafelstatief, S=schaarstatief, V=aan de wand bevestigd)

Springveren matras 12 cm + dekmatras 6 cm
(m.u.v. stapel- en bovenbedden)

VarioVent - uniek ventilatiesysteem

Airconditioning – – – – – – – – – – – – – – – – – –

IR-alarm / brandmelder

T* = KS



Kabe Benelux
Calandstraat 17
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Internet: www.kabe.nl
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