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"NU HÖJER VI NIVÅN
YTTERLIGARE!"
- Framför allt handlar det om
att förbättra boendekomforten
och bekvämligheten i alla våra
husvagnar och husbilar, fortsättter han. Men även körkomforten i våra husbilar har vi tittat
noga på, och numera byggs alla
våra husbilsmodeller på AL-KO
Kobers lågbyggda lättviktschassi!
Bland de komforthöjande
nyheterna nämner Alf ett helt
nyutvecklat värmesystem, som
framför allt ger kunden betydligt fler - men samtidigt enklare
- inställningsmöjligheter och

som dessutom innehåller en
mängd automatiska funktioner.
Komforthöjande är också
den nya tillvalstrustningen
AirMixer som genom ett sinnrikt system ser till att luftfuktigheten inomhus hålls på en
angenäm nivå.
- Men inget nytt modellår
utan att vi dessutom har finslipat på vårt modellutbud, fortsätter Alf Ekström. Och i dag
kan vi erbjuda ett modellprogram som är bredare än någonsin tidigare!

- Nära sjuttio procent av vår
försäljning handlar om storlekarna 550 och 590, berättar Alf
vidare. Och därför återfinns de
flesta nyheterna i just det segmentet. Bland annat kan vi nu
erbjuda en rad vagnar med sittgruppen baktill, och på mångas
begäran har vi även tagit fram
några -modeller med "Royalstandard" i det här segmentet!
Mer om de många spännande Kabe-nyheterna 2006
kan du läsa här i Husvagnsliv,
men du är naturligtvis också välkommen att se dem på Elmia
Husvagn Husbil - eller hos din
återförsäljare!

ALLT FLER UPPTÄCKER KABE!
Ansvarig utgivare: Pia Weinz Karlsson

"Nu höjer vi nivån ytterligare!" Det konstaterade Kabes vd
Alf Ekström när han smygvisade alla 2006 års Kabe-nyheter för
Husvagnsliv.

KABE - SUCCÉN FORTSÄTTER!
30/6 2005
KABE
22,2
Polar
13,4
Adria
16,7
Cabby
8,4
Hobby
16,9
Knaus-Eifeland 9,3
Solifer
4,5
Wilk/Vimara
2,7
Tabbert
1,4
Övriga
4,5
Summa
100

2004
21,3
14,3
15,2
10,6
14,1
9,8
5,7
3,1
1,4
4,5
100

2003
21,3
17,2
16,5
11,0
11,6
11,3
3,7
2,6
1,8
3,0
100

2002
19,5
17,7
16,0
12,7
9,7
10,1
5,8
2,6
2,3
3,6
100

2001
21,5
15,9
18,0
14,7
11,2
10,8
5,8
0
0
2,1
100

2000
22,6
17,4
16,4
13,8
7,4
9,9
8,1
0
0
4,4
100

1999
20,4
16,8
15,3
16,7
9,6
9,3
8,6
0
0
3,3
100

1998
21,8
15,0
13,6
16,5
9,3
7,5
10,0
0
0
6,4
100

1997
23,8
12,6
12,8
16,1
8,6
9,0
10,5
0
0
6,6
100

Utvecklingen för mobilt boende har varit fantastisk de
senaste åren. Allt fler upptäcker fördelarna med att tillbringa sin lediga tid i en husvagn eller husbil, i stället för
till exempel i en sommarstuga eller båt. Med husvagn eller
husbil har man ju ingen gräsmatta att klippa och inga fönster att måla om, som i en sommarstuga, och man slipper
båtägarens vinterupptagningsbekymmer och många vårförberedelser inför sjösättningen!
Även utvecklingen för Kabe har varit fantastisk de
senaste åren, och även om allt fler svenskar upptäcker
Kabes många fördelar så är det på de utländska marknaderna som ökningen varit störst!
Ungefär hälften av vår tillverkning går nu på export
och då inte bara till Norge och Finland, där ju behovet av
en väl fungerande vintervagn är lika stort som i Sverige.
Nej, även i länder som Danmark, Tyskland och
Nederländerna ökar försäljningen starkt, vilket vi på Kabe
ser som ett tecken på att även köparna i dessa länder
upptäckt vad vi här i Tenhult alltid har ansett som viktigast:
En välbyggd och välutrustad vagn som fungerar perfekt,
och ger samma goda komfort, i såväl stekande hetta som i
bitande kyla.
Och apropå kyla, så vill vi på Kabe naturligtvis att du
som äger en husvagn från marknadsledaren sedan många
år ska upptäcka vilken glädje och nytta du kan ha av din
husvagn året runt. Vi har därför tagit initiativet till ett unikt
projekt som låter dig ha husvagnen uppställd på en campingplats till samma pris som om du låtit den "gå i ide" på
någon loge. På så sätt kan du för en billig penning ha
glädje av din investering under hela året - och det är ju för
användning under hela året som våra vagnar är byggda!
Mer om projektet kan du läsa på sidan 9, men vi kommer
också att informera mer om detta på Elmia-mässan nu i
början av september!
På Elmia-mässan har du också möjlighet att närmare
studera alla de spännande nyheter, både när det gäller
modeller och komforthöjande - jodå, det går faktiskt att
göra en Kabe ännu bekvämare - utrustning, som vi presenterar på de följande sidorna.
Och skulle du inte ha möjlighet att besöka mässan på
Elmia - vi lever ju i ett avlångt land - så står alla våra återförsäljare snart beredda att visa dig alla nyheterna. (En
presentation av "din" återförsäljare hittar du på motstående sida.)
Så väl mött till en spännande nyhetshöst och till en
lika avkopplande som bekväm vistelse i din Kabe under
årets alla årstider!

Källa: AB Bilstatistik

KABE Husvagnar Produktion AB, Box 14, 560 27 Tenhult, tel. 036-39 37 00, fax 036-39 37 37
kabe@kabe.se, www.kabe.se
KABE Husvagnsliv 2 / 2005
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2006

MÅNGA VAGNSNYHETER
Sittgrupp baktill, lyxigare Ädelstensvagnar, ytterligare ett planlösningsalternativ och många detaljförbättringar - det är Kabes
husvagnsnyheter 2006.

- Men eftersom fronten sluttar
mer än bakgaveln har vi naturligtvis fått göra vissa förändringar, fortsätter Alf Ekström. Bland
annat är tvättrummet i VXLvarianten större än det i XLvarianten.
Ametist VXL kan fås med de
traditionella XV1- och XV2-planlösningarna, medan Ametist
VGLE erbjuds med sex olika Bplanlösningar. Den nyaste planlösningen heter B11 och är en
barnkammarvagn med trevåningssäng.
Kabes allra mest omfattande
standardutrustning i Ädelstensserien hittar du i nya Ametist XL
De Luxe och Safir XL De Luxe.
- Standarden i köket ligger

på samma nivå som i Royal-vagnarna, förklarar Alf Ekström.
Men själv Royal-namnet är förbehållet de större modellerna!
Och apropå stora modeller,
så kommer Royal Hacienda 880
med en ny planlösning kallad
B TDL där man tagit de bästa
lösningarna ur fjolårets båda
880-modeller.
Förhöjd rygg i ovanskåpen
för bättre ventilation, utdragbar
skidfacksbotten för enklare lastning samt nya och ännu elegantare apparater i köket är några
av detaljförbättringar du hittar i
Kabes nya husvagnar. Och dessutom är den klassiska "Kabeklockan" tillbaka i tvärskåpet …

Köket i nya Safir XL De Luxe är välutrustat,
med bland annat bänkspis med ugn.

I "V-versionerna" av Ametist GLE och Xl har samvarodelen sin plats längst
bak i vagnen, medan sovavdelningen flyttats till fronten.
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KABE HUSBILAR 2006:
ALLA PÅ AL-KO-CHASSI

NU ÄVEN INSTEGSMODELLER
De snart klassiska WB-, WL- och
WT-modellerna av Travel Master
har inte genomgått några dramatiska förändringar inför det
nya modellåret, utan är fullutrustade året-runt-bilar baserade
på Fiat Ducato 18 med det allra
starkaste motoralternativet
på146 hästkrafter.
Men modellerna har också
fått "småsyskon", kallade EB, EL
och ET, baserade på Ducato 15
med 127-hästarsmotor. De tre
"E-bilarna" har också en något
enklare standardutrustning.
- Vi har upptäckt att det
finns kunder som inte anser sig
ha nytta av all den utrustning
som hittills har varit standard i
en Travel Master men som ändå
vill ha den trygghet som en

Kabe erbjuder, förklarar Reine
Stark, och därför har vi tagit
fram dessa instegsmodeller.
Planlösningsmässigt har MIoch MG-modellerna inte
genomgått några större förändringar. Men undertill är nyheten desto större: Även dessa
modeller byggs numera på ett
lättviktschassi med ökad spårvidd från AL-KO Kober.
- Det finns ingen anledning
att de som väljer dessa modeller
ska behöva avstå från de allra
bästa köregenskaperna, konstaterar Reine Stark.
För att anpassa karosseriet
till det nya chassiet har MI- och
MG-modellerna fått ny front
och bakgavel.

Kabe Travel Master - här en W-modell - är lika väl lämpade för
användning vinter som sommar. Och dessutom naturligtvis även
under årets övriga två årstider …

Fiat Panda
KOMFORTPAKrE2.T90IN0 krGÅR
Köp till AC fö
)
(ord 5.500 kr

Bl körn 5,4–5,6 l/100 km CO2 127–133 g/km. Miljöklass 2005. Information om återvinning, se www.ﬁat.se. Bilen på bilden är extrautrustad.

KOMFORTPAKET
INGÅR
(värde 6.900 kr)

Komfortpaket: Takbågar, Krockkudde på passagerarsidan, Radioenhet
med CD och 4 högtalare, Elektriska ytterbackspeglar, Baksäte fäll- och
delbart, Isoﬁxfästen.
Fiat Panda har dessutom som standard ABS, förarkrockkudde, sidokrockskydd, helgalvaniserad kaross, “Cityservo”, centrallås, elhissar fram mm. 3 års vagnskadegaranti, 2 års
nybilsgaranti, 3 års lackgaranti och 8 års rostskyddsgaranti.

Nu från ca 89.900 kr
Ord pris från ca 99.900 kr

ARLANDA STAD, Märsta Bilhus AB, 08-591 205 41, BOLLNÄS, Tuppz Bil AB, 0278-61 34 50, BORÅS, Borås Bilhall AB, 033-23 00 30, BROMMA, Scanauto, 08-564 359 00, ENKÖPING,
Philipson Enköping, 0171-827 10, ESKILSTUNA, Bilﬁrman Fredrik Claesson AB, 016-13 90 95, FALUN, Bilfocus i Dalarna AB, 023-193 30, GÄVLE, Dahlboms Bil AB, 026-100 478, GÖTEBORG,
Se Landvetter, HALMSTAD Halmstad Bilcity AB, tel 035-13 51 35, HANINGE, Torvalla Bil AB, 08-707 58 00, HELSINGBORG, Bilcirkeln AB, 042-38 60 60, KALMAR, Bilhuset Småland AB,
0480-44 43 33 (personbilar), KARLSKRONA, Rundquists Bil AB, 0455-814 90, KARLSTAD, Scanauto, 054-55 56 60, KATRINEHOLM, Bilforum i Katrineholm AB, 0150-501 80, KINNA, Mezek
Bil AB, 0320-135 45, KRISTIANSTAD, Bilexpo i Kristianstad HB, 044-12 65 50, LANDVETTER, Landvetter Bilverkstad AB, 031-94 51 05, LINKÖPING, BilByter AB, 013-12 34 15, LJUSDAL, Tuppz
Bil i Ljusdal AB, 0651-124 25, LUDVIKA, Bilhörnet, 0240-160 70, MALMÖ, Se Sjöbo och Helsingborg, NORRKÖPING, Bilcenter i Norrköping AB, 011-28 87 77, NYKÖPING, Åke Andersson Bil
AB, 0155-28 40 00, OLOFSTRÖM, Stig Ericsson i Olofström AB, 0454-920 60, ORSA, Orsa Bil Plåt & Lack AB, 0250-415 87, SJÖBO, Bilﬁrma Thor Nilsson AB, 0416-120 30, SKELLEFTEÅ, Bilhuset
i Skellefteå AB, 0910-70 18 18, SKILLINGARYD, R Franssons Bil AB, 0370-701 40, SKÄRHOLMEN, Scanauto Sätra, 08-556 34 800, SKÖVDE, Bilhuset AB, 0500-41 40 60, SUNDSVALL, Bil Duon
i Sundsvall AB, 060-15 71 90, VISBY, Bilcompaniet AB, 0498-24 77 55, VÄSTERÅS, AutoLo AB, 021-81 61 10, VÄXJÖ, Acro Bil AB, 0470-752475 (personbilar), YSTAD, Bilhuset i Ystad
AB, 0411-668 41, ÖREBRO, Orrbybil AB, 019-25 40 00
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NY MONTER FÖR KABE!
Med 24 grundmodeller av husvagnar och två husbilsserier blir
utbudet i Kabes monter på Elmia Husvagn och Husbil större än
någonsin. Här får du hjälp att hitta rätt!

HÄR ÄR VI!

Mässcamping entré

Elmia mässcamping

En nyhet på årets upplaga av
Elmia Husvagn Husbil, som
äger rum den 8:e till 11:e september, är att både Kabe-husvagnarna och Travel Masterhusbilarna återfinns i samma
monter.
- Många av våra återförsäljare säljer ju både husvagnar
och husbilar och tidigare år har
de fått alternera mellan våra
båda montrar, förklarar Johan
Skogeryd som är försäljningsansvarig i Sverige på Kabe
Husvagnar. Så när vi nu visar
alla våra produkter i en och
samma monter, så innebär det

bland annat att du som besökare får lättare att hitta "din"
återförsäljare - och därmed få
bättre service!
Ytterligare en nyhet är att
Kabe-montern numera återfinns i Hall B - den så kallade
mitthallen - och med sina
2 375 m² är den nästan en tredjedel större än den sammanlagda
ytan i de båda Kabe-montrarna
under fjolårets mässa!
- Vi har ju så många spännande nyheter att visa det här
året så den utökade ytan behövs
verkligen, avslutar Johan
Skogeryd.

Entré Nord

Parkering

Entré Syd

Elmia kontor

Scandic Hotel

Har du inte bokat plats på mässcampen, så kan du hos din Kabeåterförsäljare köpa entrébiljetter
till specialpris.

SPECIALE

KÖP ENT RBJUDANDE!
MÄSSAN RÉBILJETTEN TILL
FÖ
DIN KABE R BARA 50 KR HO
S
-ÅTERFÖ
R
S
Ä
L
(normalpri
JARE
s 100 kr)

HANDLARDAGAR I
STOCKHOLM
För dig som bor i närheten av
vår huvudstad, och som inte har
tillfälle att besöka Elmia
Husvagn Husbil, finns det ändå
möjlighet att beskåda de intressanta Kabe-nyheterna.
Den 7 - 9 oktober arrangerar nämligen alla återförsäljare i
Stockholmsområdet något man
kallar "Handlardagar" i
Sollentuna-mässans lokaler i
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Sollentuna norr om Stockholm.
- Eftersom inträdet är fritt
räknar vi med en stor publiktillströmning, säger Lars Jarlerud
som är Kabe-återförsäljare i
Haninge och en av initiativtagarna till Handlardagarna. Och
vi räknar med att kunna visa
alla nya husvagns- och husbilsmodeller från Kabe.

GÅ BILLIGARE PÅ
ELMIA HUSVAGN
HUSBIL 2005
För många husvagns- och husbilsåkare, och då framför allt från de södra och
mellersta delarna av landet, har ju den årliga husvagnsmässan på Elmia i
Jönköping blivit något av ett "måste". Här kan man för första gången få se
det kommande modellårets nyheter, här kan man undersöka prylar och tillbehör och här kan man börja planera nästa års sommarsemester.
Men Elmia Husvagn Husbil har dessutom blivit den stora samlingspunkten för tusentals husvagns- och husbilsägare som passar på att campa och
trivas inne på den gigantiska mässcampen.
I år pågår mässan från den 8:e till 11:e september, och som vanligt blev
mässcampen fullbokad bara någon dag efter att biljetterna släpptes i våras.
Men har du inte bokat plats på mässcampen, så har du ju alltid möjligheten att göra ett endagsbesök, och då har din Kabe-återförsäljare ett specialerbjudande till dig. För bara 50 kronor, mot normala 100 kronor, kan du
hos honom köpa en entrébiljett till mässan. Så missa inte detta tillfälle att
bekanta dig med de allra senaste nyheterna!

KABE-ETT TRYGGT KÖP
ÄVEN I LÄNGDEN
Ingen köper väl egentligen husvagn med tanke på att den en
dag skall bytas in - eller kanske
säljas.
Men när den dagen är
inne, kommer du som har valt
en Kabe-husvagn att upptäcka
att du gjort ett klokt val. Och
detta även om vagnen har några
år på nacken.
- Kabe-vagnar är alltid väldigt eftertraktade, säger välkände husvagnshandlaren Kurt
Kristensen i Ludvika. Och det
gäller också för lite äldre vagnar. Kabe har ju alltid varit steget före när det gäller utrustning så även den som köper en
äldre, begagnad Kabe-vagn får
en väldigt välutrustad husvagn!
Och han får medhåll av
Urban Lindgren, med tre försäljningsställen i stockholmstrakten:
- En eftertraktad vagn kan
vi betala lite mer för, eftersom
vi vet att vi snabbt får en köpare
på den.
Dessutom menar de husvagnshandlare vi talat med att

det oftast är färre fel som
behöver åtgärdas på en inbytt
Kabe-vagn än på vagnar av
andra fabrikat. Och sådant
påverkar naturligtvis också inbytespriset i positiv riktning.
Nu är det förstås inte
många Kabe-ägare som behåller
sin vagn i så många år. Mellan
tre och fyra år brukar det gå
mellan bytena, menar erfarna

återförsäljare. Och en så pass
ung Kabe-vagn har sjunkit mindre i värde än motsvarande vagnar av andra fabrikat, visar statistik som Husvagnsliv tagit del av.
- Att köpa en Kabe är som
att köpa en bil av finare fabrikat, avslutar Kurt Kristensen.
Den är dyrare i inköp, men det
har du igen den dag det är dags
för byte!

”Kabe-vagnar är alltid väldigt
eftertraktade”, säger Kurt Kristensen
i Ludvika.

En begagnad Kabe-vagn har ofta
behållit sitt värde bättre än vagnar
av annat fabrikat enligt Urban
Lindgren i Upplands Väsby.

HYR EN HUSBIL!
Varför inte ta med familjen på skidsemester i vinter, samtidigt
som du kan spara semesterslantar genom att hyra en husbil!
Bilarna kan hyras hos utvalda Kabe Husbil återförsäljare och
Hertz bildepåer.
Låter det spännande, så kontakta KABE Rental AB:
www.kaberental.se
Telefon 036-39 37 47 eller 036-39 37 25
E-post info@kaberental.se

MASSOR AV ERBJUDANDEN
PÅ KABE COLLECTION
På www.kabe.se finns numera hela KABE Collection med
enkel och lättanvänd beställningsfunktion. Förutom nya fräscha profilkläder, som exempelvis jackor och tröjor, finns även
muggar, badlakan, kepsar och andra nyttoprylar med Kabes
logo. Så varför inte ta chansen att njuta av frukostkaffet i en
snygg Kabemugg. Passar lika bra i husvagnen som hemma i
köket! Eller varför inte glädja vänner och bekanta med en
Kabekeps/ Kabebadlakan på födelsedagen? De snygga och
väldesignade kläderna i kollektionen används med fördel
under campingsemestern, men passar självklart lika bra även
i andra sammanhang. Såväl kläder som övriga produkter i
KABE Collection håller givetvis samma höga KABE-kvalitet
som våra husvagnar och husbilar.

www.kabe.se
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FÖRFINAT VÄRMESYSTEM
I ALLA NYA KABE
Till modellåret 2006 inför Kabe en helt nyutvecklad värmepanna,
där den elektroniska styrningen ger dig som användare många nya
möjligheter.

Alde Compact 3010 är en
vidareutveckling av den kompaktvärmepanna som sedan
många år varit standardutrustning i alla husvagnar och husbilar från Kabe. Förutom lägre
vikt och högre effekt, erbjuder
det nya värmesystemet en
mängd inställningsmöjligheter
som gör campandet både trygggare och komfortablare.
- Genom att använda en
helt elektronisk styrning har vi
kunnat bygga in en mängd
funktioner, säger Bo Griwell
som är vd på Alde International
AB. Men viktigast av allt är ändå
att värmesystemet ska vara lättare att använda för camparen.
På manöverpanelens display
kan du lätt ställa in vilken temperatur du vill ha i vagnen, och
naturligtvis kan du på displayen

även se vad det är för temperatur utomhus.
- Dessutom finns det möjlighet till en automatisk sänkning
av temperaturen nattetid, fortsätter Bo Griwell. Och för den
som har sin vagn långtidsuppställd på en vintercamping finns
det möjlighet att hålla en låg
underhållsvärme i vagnen när
man inte är där, och sedan ser
automatiken till att vagnen blir
behagligt varm till dess att man
planerat att komma tillbaka till
vagnen igen.
Och skulle du av någon
anledning inte kunna åka till
vagnen som planerat, och trycker på en "aktiveringsknapp", så
sänks temperaturen automatiskt
till underhållsvärme igen.
Till- och frånslag av värmepannan kan dessutom skötas via

Manöverpanelen till
Aldes nya, elektroniskt styrda värmepanna erbjuder en
mängd komforthöjande funktioner.

mobiltelefonen, och om man
har vagnen uppställd på en vintercamping som erbjuder "värmeservice" så kan campingpersonalen via en utvändig strömbrytare starta värmen.
- Även ett vanligt "sommarproblem" har vi löst med elektronikens hjälp. När det är
varmt ute, och pannan arbetar
med väldigt låg effekt, har en
del campare upplevt att
diskvattnet varit i svalaste laget.
Men med bara en knapptryck-

EFFEKTIV HJÄLPREDA
TILL DIN KABE
Nytt i Kabes tillbehörssortiment är en 12 Volts skruvdragare i hög kvalitet.
Den är speciellt framtagen för Kabe av en av Europas ledande tillverkare,
och levereras i väska med tillbehör anpassade till din Kabevagn.
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ning får man nu en höjning av
vattentemperaturen under en
halvtimmes tid!
Alde Compact 3010 är
naturligtvis försedd med integrerad el-patron, och i den version
som Kabe valt är även 230 V cirkulationspump standard.
- Automatiken prioriterar
230-pumpen, fortsätter Bo
Griwell, och skulle något hända
med pumpen så kopplas 12 Vpumpen på automatiskt.
Även el-patronen priorite-

ras om man väljer att köra
pannan i kombinationsläge.
- Slutligen har vi byggt in
ett diagnossystem i elektroniken, avslutar Bo Griwell. Så
skulle något hända med värmesystemet när man är ute och
campar, så kan kunden per telefon få hjälp med att felsöka
systemet. Och även om kunden
inte själv kan avhjälpa felet, så
får han i alla fall veta om det är
bagatellartat eller om det
behöver åtgärdas omedelbart.

Backningssystem Move Control
Med Move Control kan man på ett lätt och säkert sätt fjärrstyra manövreringen av husvagnen. Manöveregenskaperna är obegränsade då man
kan köra framåt med båda hjulen, bakåt med båda hjulen och framåt eller
bakåt med valfritt hjul. Monteringen är enkel utan att man behöver borra
eller svetsa i chassit eller flytta på stötdämpare.
Hastighet: 3 km/tim beroende på däckstorlek.
Lutning: max 25 % med 1,2 ton husvagn.
Drift: 12V
Batteri: 12 V med minst 50 A
Drivning: Med drivrullar mot däcket.
Förbrukning: 15-60 A
Vikt: 27 kg

Upptäck hösten, vintern
och vårens färger
och naturskiftningar med
din husvagn!
Kabes vagnar är byggda för att användas året runt, men allt för få
utnyttjar den möjligheten. Nu lanserar därför Kabe, i samarbete
med Caravan Club och ett antal SCR-anslutna campingplatser, ett
nytt unikt koncept som ska kunna öka vinteranvändningen.

Det finns i Sverige ungefär
250 000 husvagnar. Alla är
naturligtvis inte av färskaste
årgång, och alla är naturligtvis
inte lika väl byggda för vinteranvändning som en Kabe. Många
har dessutom liten möjlighet att
kunna ställa upp sin husvagn på
någon vintersportort under den
kallare delen av året. På de
populäraste ställena är kölistan
lång, och för många kan det
vara resvägen som blir för
betungande.
I stället låter många sin
investering "gå i ide" under vintern - kanske på någon loge,
Vintercamping och skidåkning är härligt, men en välbyggd vagn som Kabe går att
använda till så mycket mer - året runt.

CYKELHÅLLARE FÖR DRAGKROKEN
PASSAR BÅDE PERSONBIL OCH HUSBIL
Bike Pack heter en ny, lätthanterlig och elegant cykelhållare
från AL-KO Kober. Den passar
på alla dragkulor, såväl på personbil som på husbil. Med hjälp
av en adapter kan den även
monteras mellan dragbalkarna
på en husvagn, vilket är den ur
viktfördelningssynpunkt idealiska positionen på en husvagn.
När hållaren inte används kan
de hängas upp i ett förråd eller
i garaget på en särskild väggadapter.
För husbilar är det en fördel att Bike Pack inte är fast
monterad på bakväggen, vilket
ju annars är den vanliga placeringen av en cykelhållare. Man
behöver inte borra i bakväggen

- och eventuellt förstärka vägggen - och det finns inte något
som sitter i vägen när bilen skall
tvättas.
Bike Pack kopplas bara på
när den verkligen behövs och
byter man bil slipper man att
köpa en ny cykelhållare - Bike
Pack flyttas enkelt med.
Bike Pack finns i två
modeller, Premium och Plus.
Den exklusivaste varianten är
Premium som har en påkostad
ljusramp med vändbara reflexer
för husvagnsmontage, samt en
enda nyckel som man låser både
själva hållaren och cykelfästena
med. Plus har en enklare ljusramp och cykelfästen utan lås.
Bägge varianterna har dock

en finess som underlättar avoch pålastning: det är bara att
trampa lätt på en pedal så tipppas hela hållaren bakåt mjukt
och elegant, tack vare en gasfjäderdämpning. Inte minst om
hållaren sitter på en kombi är
detta en fördel eftersom
bakluckan då kan öppnas utan
att Bike Pack behöver lyftas av.
Bike Pack har plats för två
cyklar som standard men det
finns en adapter för en tredje
cykel som extrautrustning.
Men en dragkrok behöver
man väl för att kunna sätta på
en Bike Pack? Jo så är det förvisso, men på både personbilar
och husbilar är det idag vanligt
med dragkrok. På husbilar har
dragkroksmontering faktiskt
ökat markant de senaste åren.
Allt fler har upptäckt att det gör
husbilen än mer flexibel. Har
man dessutom en husbil byggd
på ett AL-KO chassi, vilket ju
dagens gäller för alla Kabes
modeller, så är det extra lätt att
montera ett EG-godkänt AL-KO
originaldrag.
Alla ramar och ramförlängningar har nämligen förborrade
hål för dragmontering.

där de får betala dyrt för att ha
vagnen magasinerad.
Men varför inte använda
samma belopp till att ställa upp
vagnen på någon campingplats,
och utnyttja den under helger
och lediga dagar även under
"icke campingsäsong". Det finns
ju så mycket mer än sommarens
sol och bad som kan vara lockande ute i naturen - det gäller
ju bara att låta fantasin spela!
Och står vagnen resklar på
en camping, så är det ju lätt
gjort att kroka på den och ge
sig ut på en weekendutflykt, om
andan skulle falla på.

NYHET! UPPLEV HELA ÅRET PÅ DINA VILLKOR!
I ett första skede har Kabe inlett diskussioner med CC-anslutna
campingplatser i Syd- och Mellan-Sverige samt på Västkusten, men
man kommer att fortsätta med förhandlingarna med både andra
Caravan Club-platser och andra campingplatser.

HITTILLS HAR FÖLJANDE
CC-PLATSER BERÄTTAT ATT
DE VILL STÄLLA UPP PÅ
PROJEKTET:
CC Ivö Camping, Fjälking

tfn. 046-253388

CC Lassalyckans Camping, Ulricehamn

tfn. 0302-12555

CC Åsleröds Camping & Vandrarh, Fjällbacka tfn. 031-3308995
CC Smednäset Camping, Linghed

tfn. 0240-17283

CC Solleröns Camping, Sollerön

tfn. 0240-17283

CC Ockelbo Camping, Ockelbo

tfn. 026-133870

CC Hassela Camping, Hassela

tfn. 060-173760

Den fasta avgiften för uppställning kan variera mellan de
olika platserna, men den bör ligga någonstans mellan 500
och 1 500 kronor. För de gånger du sedan vill utnyttja vagnen,
så tillkommer ordinarie dygnspris som då inkluderar el.
Vill du ha underhålls-el i vagnen, får d lösa detta med respektive camping.
Dessa, och fler campingplatser som
erbjuder vinterparkering, kan du möta på
Elmia Husvagn Husbil.

Cykelhållaren Bike Pack från AL-KO Kober kan enkelt monteras på husbil,
husvagn eller dragbil.
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NY TILLVALSUTRUSTNING HÖJER
KOMFORTEN YTTERLIGARE
Husvagnar och husbilar byggda för i första hand sommarbruk söderut är ofta överventilerade för att hålla sig svala, medan ventilationen i Kabes vagnar och bilar alltid varit optimerad för bästa värmekomfort året runt. Med nya AirMixer kombineras det bästa av de
båda filosofierna.

- Vi tillverkare är kringgärdade
av en mängd olika bestämmelser, säger Kabes VD Alf Ekström
när han presenterar den nya
tillvalsutrustningen AirMixer för
Husvagnsliv. Bland annat finns
det minimi- och maximivärden
för hur stor den så kallade
säkerhetsventilationen får vara.
- Om man gör ventilationsöppningarna så stora som
reglerna tillåter, vilket man ofta
ser i importerade fritidsfordon,
så är detta en jättebra lösning
när man använder husvagnen
eller husbilen under heta
sommardagar. För trots att isoleringen i dessa fordon ofta är
tunn, och därmed inte skulle
förmå stänga värmen ute, så förblir de tack vare den kraftiga
ventilationen någorlunda svala.

Men vintertid gör samma ventilation att uppvärmningskostnaderna blir höga, och man måste
börja stödköra på gasol långt
innan man behöver göra det i
våra husvagnar eller husbilar.
Hos Kabe har man däremot
alltid optimerat ventilationssystemet för att ge högsta komfort - och lägsta möjliga uppvärmningskostnader - även vintertid. Men Alf Ekström sticker
inte under stol med att denna
optimerade ventilation under
vissa betingelser kan förorsaka
vissa problem.
- Är man många personer
och drar in vinterfuktiga kläder,
så kan det dröja ett tag innan
all fukten hinner ventileras ut
ur vagnen. Och sommartid kan
det faktiskt bli varmt även i en

Kabe, om solen får gassa på vagnen hela dagen!
Med nya AirMixer, som
beräknas kosta ungefär 3 500
kronor, har man skapat en komplettering till säkerhetsventilationen, som gör att man slipper
båda dessa problem.
AirMixer består i sin finurliga enkelhet av en elektrisk fläkt,
som vid behov ökar på ventilationen i vagnen. Och eftersom
fläkten drivs med 12 V batteri-

ström kan AirMixer användas
överallt.
Men finurligheten slutar
inte där. AirMixer styrs nämligen av en luftfuktighetsavkännare - en så kallad hygrostat.
Skulle luftfuktigheten överstiga
45 %, som är en allmänt accepterad "komfortnivå", så startar
AirMixer automatiskt och pressar torr uteluft genom en av
vämesystemets konvektorer. När
så luftfuktigheten sjunkit till en

behaglig nivå, stannar AirMixer
automatiskt.
- Det är så man använder
systemet vintertid, förklarar Alf
Ekström. Och sommartid låter
man AirMixer arbeta kontinuerligt och suga in den svala luften
under vagnen!
Nya AirMixer kan beställas
som fabriksmonterad tillvalsutrustning i alla nya Kabe husvagnar och husbilar.

Uppgradera semestern
med en luftkonditionering!
Biltillbehörsspecialisten

Dometic B 2100
Frontbågar och fotsteg till
KABE Travel Master.
Finns hos din återförsäljare.
www.dometic.se
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FÖR ÖKAD TRYGGHET:

LARM MED FJÄRRSTYRNING
OCH UPPRINGNING

KABE Guard - det avancerade larm- och fjärrstyrningssystemet som du kan
få som tillvalsutrustning till din Kabe husvagn eller Travel Master husbil.

För dig som vill känna dig extra trygg i din Kabe husvagn eller
Travel Master husbil - eller när du lämnar fordonet - har Kabe låtit
utveckla ett avancerat larm med både fjärrstyrning och uppringning
via GSM-nätet.

KABE Guard är ett GSM-baserat
larm som du enkelt kan styra
och kontrollera via din mobiltelefon. Och skulle din husvagn
eller husbil utsättas för något, så
att larmet utlöser, kommer ett
SMS-meddelande att skickas ut
till upp till fyra förprogrammerade nummer.
Men KABE Guard kan mer
än så:.
Genom att skicka ett SMS
till din husvagn eller husbil, får
du inom ett par sekunder svar
med uppgift om både temperaturen inne i fordonet och larmets status.
KABE Guard finns i två
utföranden, vilket gör att du

kan välja den trygghetsnivå som
passar dig bäst.
I grundpaketet ingår bland
annat frostvakt, fjärrstyrning av
värme och ytterbelysning samt
bevakning av batterispänningen
och av att 230 V är anslutet till
fordonet. Vid frostrisk, om batterispänningen blir för låg eller
om 230 V-anslutningen bryts
skickas ett SMS-meddelande.
Väljer du i stället plusversionen får du även konstant
bevakning av rök och gas (både
gasol och sömngas), en IRdetektor som upptäcker
rörelser inne i fordonet och en
tilt-sensor som fungerar som
bortbogseringsskydd.

Plusversionen är dessutom försedd med en kraftig siren. Och
naturligtvis skickas ett SMS när
någon av de avancerade sensorerna löser ut.

KABE Guard kan fås som
fabriksmonterad tillvalsutrustning i alla nya Kabe husvagnar
och Travel Master husbilar. I
grundutförande kostar KABE

Guard ca 4 500 kronor, och för
den avancerade plusversionen
får du betala ytterligare 5 500
kronor.

6\VWHPOHYHUDQW|UDYYlUPHWLOO
.$%(KXVYDJQDURFKKXVELODU

$OGH,QWHUQDWLRQDO6\VWHPV$%
:UDQJHOVDOOp%R[)lUO|Y
7HO)D[
ZZZDOGHVHHPDLOLQIR#DOGHVH
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Bredaste modellprogrammet ännu bredare!
Med två nya Ametist-modeller, två nya De Luxe-modeller och de
tre Hacienda-modellerna har marknadens bredaste modellprogram
blivit ännu bredare! Nu kan du välja mellan 14 olika planlösningar
fördelade mellan 24 olika modeller!

Med vårt FlexLine-system, som
introducerades redan till
modellåret 1992, har vi kunnat
erbjuda våra köpare en unik
möjlighet att välja en planlösning som perfekt passar den
egna familjens sammansättning.
I FlexLine-systemet finns 14
olika sovrumsplanlösningar 10 så kallade B-varianter och 2
olika XV-varianter - från generösa enkel- eller dubbelsängar
för det ensamma paret, till
barnkammarvarianter med
dubbla våningssängar för den
stora barnfamiljen.

Till 2006 har vi dessutom,
på mångas begäran, kompletterat våran Ädelstensserie med
två nya modeller - Ametist XL
De Luxe och Safir XL De Luxe som båda kan erbjudas med
FlexLine-systemets 2 XV-varianter.
Och skulle inte någon av
dessa modellerna falla dig i
smaken, så har du ju vårt TDLsortiment - vagnarna med en
rymlig hygienavdelning tvärs
över hela bakgaveln - att välja
på, och alla modellerna finns
med antingen en dubbelsäng
eller två separata enkelsängar.

Alla modeller kan du dessutom få i både standardbredd
och i King Size-utförande med
en invändig bredd på hela 235
centimeter. Med hela 4 olika
textilkollektioner och 2 olika
skinninredningar - samt mängder av nyttig tillvalsutrustning förstår du säkert, att du har alla
möjligheter att skapa din högst
personliga Kabe-vagn.
För att ge ännu fler möjlighet att skaffa just den Kabe-vagn
de drömt om, har vi dessutom
ökat flexibiliteten ytterligare
genom att vi kan erbjuda alla
vagnar med olika totalvikt. Vår
populäraste modell - Ametist kan du till exempel få med sex
olika totalvikter, från 1 320 kg
till 1 600 kg. Detta gör det
enklare för dig att finna en

Kabe-modell som passar din bils
dragförmåga - och din egen
körkortsbehörighet. Och det
gör samtidigt, att du har möjlig-

het att välja en Kabe-modell
som är lite större och rymligare
än den modell du ursprungligen hade tänkt dig!

U-TDL

E-TDL

XV1

XV2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B11

Royal Hacienda 1000

Royal Hacienda 880

C3 / DU

C3 / DX

CE / DU

C3 / DL

U-TDL

B-TDL

E-TDL

Royal 780 GLE
CE / DL

CU / DU

C6 / DU

C6 / DX

CE / DX

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

CU / DX

CU / DL

C6 / DL

B11

12

KABE Husvagnsliv 1 / 2006

Royal 780B GXL

Royal 720 GXL

Royal 720 TDL

Diamant GLE

XV1

XV1

E-TDL

B1

B2

B3

XV2

XV2

U-TDL

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B11

Safir XL De Luxe

Safir XL

XV1

XV1

XV2

XV2

Ametist XL De Luxe

Ametist XL

Royal 780 TDL

U-TDL

Onyx GXL

Onyx GLE

XV1

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

XV2

B11

Safir TDL

Safir GLE

E-TDL

B1

B2

B3

XV1

XV1

U-TDL

B4

B5

B6

XV2

XV2

B7

B8

B9

Ametist GLE

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B11

Ametist VXL

Ametist VGLE

XV1

B1

B2

B4

B5

B7

B8

XV2

B11

Ametist TDL

Smaragd XL

Smaragd GLE

Briljant XL

U-TDL

XV1

B1

B2

B3

XV1

XV2

B4

B5

B6

XV2

B7

B8

B9

B11
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Camping är inte bara ett sätt att ﬁra semestern,
det är också ett sätt att leva, som för alla i

familjen närmare varandra.
Isabella har under mer än 40 år skapat förtält
med plats för hjärterum, och vi har hela tiden
ﬁnslipat på detaljerna. Allt för att semestern
verkligen ska bli den upplevelse som du och din
familj ser fram emot under vardagens slit.

KAMA Fritid AB
För besked om närmsta återförsäljare på
tel. (036) 353700
www.isabella.net - www.kamafritid.com

Ambassadör Alpha

... eleganta, välgjorda och långlivade förtält till din husvagn
14
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PROFFSEN VÄLJER KABE
Kvalitet, tillförlitlighet och service - det är begrepp som värdesätts av dem som använder husvagn i sitt arbete. Och för dem är
Kabe det självklara valet!

Många som använder sin husvagn under semestrarna och för
några utflykter - eller kanske
som" flyttbar sommarstuga" tänker knappast på att det finns
många som dagligen använder
sin husvagn i arbetet och som
därför ställer ännu tuffare krav
på sin husvagn. Den måste ju ge
"hemmakomfort" i alla väder,
och den måste fungera perfekt
under de mest skiftande förhållanden.
PLÅTHALLAR …
Västkustska Llentab AB är ett av
de företag som insett husvagnens fördelar i jobbet. Llentab
tillverkar monteringsfärdiga
plåthallar enligt kundens önskemål - det kan vara allt från
lagerhallar till tvåvånings kontorsbyggnader - och man har
verksamhet över hela Europa.
Llentabs montörer reser

Europa runt och monterar hallarna. Redan i mitten på 70-talet
införskaffade man de första
Kabe-vagnarna, och i dag har
man ett trettiotal.
- Tidigare arbetade montörerna i fyrmannalag, och då
hade vi många Ametister, berättar Bosse Klang på Llentab,
men numera arbetar man i tvåmannalag så då passar Briljanten bättre. Men för att inte
vagnen ska kännas för trång de kan ju vara åtskilliga veckor
på samma plats - så har vi satsat
på King Size-utförandet.
Framför allt är det kvaliteten
hos Kabe-vagnarna Bosse Klang
lovordar.
- Våra äldsta vagnar är från
1988 och de har rullat otroligt
långt nu. Och även om de fortfarande är i gott skick så är det
snart dags att byta ut dem mot
modernare Kabe-vagnar!

… OCH JÄRNVÄGSSPÅR
Hos Banverket har man i stället
valt att hyra vagnar när man
behöver dem - och det är ofta.
- Vårt behov av vagnar varierar väldigt, säger Sivert
Johansson på banverket i
Nässjö. Ibland har vi många
byggen på gång långt bort från
montörernas hemorter och då
behöver vi många vagnar, och
ibland ligger jobben så till att vi
behöver färre vagnar. Och eftersom vi får en perfekt service
från Kabe finns det ingen
anledning för oss att ha en
massa egna vagnar som tidvis
skulle stå outnyttjade.
Hyrt husvagnar har
Banverket gjort sedan början av
90-talet, och att det blev just
Kabe har Sivert Jansson en
enkel förklaring till:
- Hyresavtalet har kommit
till genom offentlig upphandling, och det fanns helt enkelt
inget annat företag som kunde
leva upp till alla de krav som
Banverket ställde!

“Det ska vara svenskt!”
Tillsammans med ett femtontal kollegor har Mats Larsson på
Banverket Produktion ägnat de senaste två åren åt att bygga ut
delar av ostkustbanan norr om Uppsala till dubbelspår. Och alla
har de bott i husvagn!

Till skillnad från många andra
som jobbar på Banverket har
Mats valt att bo i egen vagn, en
Smaragd från början av 90-talet.
- Egentligen var det en ren
tillfällighet att det blev en Kabe,
säger Mats. Det var en bekant
som skulle sälja sin vagn och
eftersom jag tyckte om utrustningen i den, och eftersom
priset kändes helrätt, så köpte
jag den.
Och efter flera års användning är Mats fortfarande helnöjd med sin vagn.
- Det ska vara en svenskbyggd vagn om man använder
den så flitigt som jag gör. Då vet
man att den klarar både
bitande kyla och stekande hetta.
Ner till 15 - 20 minusgrader är
det inga problem att klara sig
med bara el-patronen, men
sedan måste jag komplettera
med lite gas.
För säkerhets skull har Mats
dock kompletterat med en luftkonditionering på taket, och
den fick verkligen göra tjänst

när vi besökte honom den första riktigt varma dagen på
sommaren.
- Annars har jag inte så
mycket prylar i vagnen, fortsätter Mats. Tidigare hade jag
parabol och satellitmottagare,
men nu har jag gått över till
Boxer i stället för det tycker jag
är en mycket smidigare lösning.
Nu blir det kanske inte så
mycket tv-tittande, i varje fall
inte under sommaren, och på
vintern kopplar Mats lika gärna
av med en god bok.
- Eftersom vi bor så länge
på samma plats så har vi ordnat
ett eget servicecenter av några
byggbodar, förklarar Mats. Där
har vi omklädningsrum, tvättstuga, duschar och toaletter och
dessutom ett rum där vi kan
träffas och umgås eller kanske
ta ett parti biljard.
Sedan 1997 har Mats bott i
egen husvagn, och det blir
minst fyra nätter i veckan.
- Men ofta måste vi jobba
på helger då det är lågtrafik på

TRE MÄN
I EN VAGN
Upp emot 1 000 nätter i husvagn under arbetsveckorna men aldrig på fritiden. För Torgny Hallerström är husvagnen
ett bra sätt att bo nära jobbet, vilket innebär en stor fördel.

järnvägen och vi inte stör så
mycket, fortsätter Mats, och då
kan det hända att jag ligger ute
både två och tre veckor i sträck.
I första hand arbetar Mats i
Mälardalen, men ibland får han
rycka in på annat håll också.
Som häromåret då han fick tillbringa några veckor i Piteå.
Livet i husvagn tycker Mats
fungerar alldeles utmärkt, men
han medger att det kan bli lite
långtråkigt på vintern.
- Vi gör ju inte så stora jobb
under den delen av året, så då
kanske vi är bara tre stycken
som är ute. Och så värst många
andra är det ju inte som är ute
med sina husvagnar då!

När vi träffar Torgny håller han, brodern Tony och brorsonen Philip på att
montera en tvåvåningshall i Jakobsberg strax utanför Stockholm. Hallen
ska, när den står färdig, inrymma kontors- och produktionslokaler åt ett
företag i reklambranschen. Lunchen är precis avklarad, och de tre kopplar
av några minuter i "sin" Safir från 1989. Lunchen var sen, men så jobbar
de tre också till sena kvällen.
- Tack vare att vi bor så nära vår arbetsplats kan vi arbeta in fredagen så
att vi får tre dagars ledighet, säger Torgny. Och när man blivit bortskämd
med detta så har man svårt att tänka sig att arbeta på något annat sätt.
Så för de tre blir husvagnen framför allt en plats där man äter och sover.
- Fast vi hinner ju titta lite på tv också, skrattar Torgny.
I sex år har Torgny jobbat på det här viset, och det märks att han trivs
med tillvaron.
- Fast i början var det ju lite trängre, fortsätter han. Då arbetade vi i fyrmannalag och även om vi hade större vagnar då så gällde det att anpassa
sig till varandra.
Och att bo ihop med främmande människor, som han då gjorde, ser inte
Torgny som något problem.
- Efter några dagar ihop känner man varandra väl …
Den vagn de tre Hallerströmarna tillbringar arbetsveckorna i är i stort sett i
originalutförande, men den bakre sittgruppen är omgjord till en andra
våningssäng.
- Vi tre sover gott här och i den ena överslafen har vi gott om plats för
våra väskor, förklarar Torgny.
Vad som däremot inte är förändrat, eller ens använt, är tvättrummet.
- Vi har ju alltid tillgång till en arbetsbod med dusch och andra bekvämligheter, säger Torgny. Och det är skönt, för det hade blivit jobbigt att släpa
allt vatten fram och tillbaka.
När vi kommer in på husvagn och semester, skrattar Torgny gott.
- Bor man på underbara Gräsö behöver man inte åka någonstans på semestern! Fast i år blir det nog i alla fall en fiskevecka i en hyrd stuga i Tännäs …
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KABE-HANDLAR´N SOM
LEVER SOM HAN LÄR
På sommaren är det få husvagnshandlare som hinner ta "riktig"
semester, men på vintern brukar det bli mera ledig tid. Så mycket
som möjligt av denna tillbringar Maud och Michael Broberg, Kabeåterförsäljare i Västerås, med sin dotter Rosanna på Caravan
Clubs camping i Tandådalen.

- Jag är nära på född i en husvagn, skrattar Micke när
Husvagnsliv pratar med honom.
För mina föräldrar hade sin
husvagn stående i Tandådalen
redan i början av 70-talet. Och
på den tiden var det verkligen
en sport att vintercampa där.
Bastun var vedeldad, och allt
vatten man behövde fick man
pumpa upp för hand!
Det var också i ungdomarnas samlingslokal i Tandådalen
som Micke träffade sin Maud,
och ganska snart upptäckte de
att Mickes föräldrar hade köpt
sin husvagn av Mauds föräldrar…
- Att bo i husvagn på vintern är en fantastisk upplevelse,

fortsätter Micke lyriskt. Tänk att
kunna dra upp rullgardinen en
morgon när det är femton grader kallt med strålande sol, och
det enda bekymret är om
dagens skidåkning ska ske på
längden eller utför …
- Dessutom är det ju nyttigt
att själv vintercampa, så att man
vet vad kunderna talar om när
de vill diskutera olika saker.
Och säkert kan man dessutom
inspirera en och annan kund
till att använda sin husvagn
även vintertid, för det är ju en
Kabe byggd för!
Naturligtvis har vagnarna
växlat under alla de år som
Brobergs tillbringat sina vintrar

WINTERHOFF
kopplingar & stödhjul

i Tandådalen, men nu bor och
trivs man i en Royal 780 TDL.
- Vagnen fungerar fantastiskt bra och vi sköter allt i
den, konstaterar Micke. Sedan
vi skaffade den här har vi till
exempel aldrig behövt använda
duscharna i servicehuset!
Sista helgen i september,
när efterarbetet från Elmiamässan är avklarat, drar
Brobergs upp vagnen till
Tandådalen och sedan får den
stå där till dess att campingen
stänger den sista april.
- Förra vintern blev det nog
inte mer än mellan 35 och 40
nätter i vagnen, avslutar Micke,
för det är ju lite för långt från
Västerås till Tandådalen för att
åka varenda lördag/söndag.

Alt fler upptäcker att en
vinteruppställd husvagn
kan vara en skön tillflyktsort från vardagens stress.

JOKON
belysning

Fordonsmateriel AB
Den kompletta leverantören till husvagnar och släp
Tel: 0431-45 88 00

Kompletta hjul
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BPW-chassi

Vintercampandet
allt populärare
- Vi håller just på att planera en
utökning av våra säsongsplatser,
säger Hasse Olsson som tillsammans med sambon
Christina Adolfsson basar för
Caravan Clubs vinterparadis i
Tandådalen.
- För allt fler har upptäckt
vintercampandets tjusning, och
vissa år har vi haft kölista eftersom de drygt 700 säsongsplatserna inte har räckt till.
Dessutom finns i Tandådalen
ett 70-tal gästplatser och för den
som vill prova på vintercampandets tjusning har man, i samarbete med Kabe Rental, ställt
upp 6 uthyrningsvagnar.
När Husvagnsliv frågar
Hasse vad det är för slags vagnar som gästerna använder,
kommer svaret snabbt och
koncist:
- Nordiska! Och, tillägger
han, min uppskattning är att

ungefär 70 procent av alla vagnarna i Tandådalen är Kabe-vagnar …
Men att Kabe fungerar lika
bra på sommaren, då den goda
isoleringen ju håller värmen
ute, är Hasse och Christina
levande bevis för:
- Strax efter att vi hade
stängt ner camping efter
säsongen kunde vi hämta ut vår
nya vagn, som är ett specialbygge som väl närmast kan
beskrivas som en förlängd
Diamant GLE med TDL-tvättrum.
- Den är i stället för sommarstuga, och vi har hittat ett
underbart litet paradis i Onsala
på västkusten!

HASSES FEM BÄSTA TIPS INFÖR
VINTERCAMPANDET
LÄR KÄNNA DIN VAGN: Jag har sett alldeles för många som kommer till Tandådalen utan att ha en aning
om hur den nya vagnen fungerar!
LÅT GÖRA SERVICE: I en nyservad vagn är det mindre risk att något går sönder!
SE TILL ATT BATTERIET ÄR FRÄSCHT: Vintertid utsätts batteriet för större påfrestningar än under sommaren, och ett fungerande batteri är en förutsättning för att värmepannan ska kunna starta!
TA MED EN KUPÉVÄRMARE: En kupévärmare på 2 000 watt avger lika mycket värme som husvagnens
el-patron, och el-patroner kan faktiskt gå sönder!
TA MED ETT GOTT HUMÖR: Var beredd på att det mest oförutsedda kan hända - förmodligen händer det
inte - och var beredd att möta de problem som kan uppstå med gott humör!
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MÅNGA AKTIVITETER HOS
VÄSTERBOTTEN KABE-KLUBB
- Här i norr ligger vi inte på latsidan, säger William Frank som
är ordförande i Västerbottens
Kabe-klubb. Vi har haft en hel
del träffar, men med medlemmar från Malmö i söder till
Kalix i norr, och dessutom en
del från Norge, så är det naturligtvis inte alla som kan komma
till våra träffar.
Vårträffen gick av stapeln
på Kerstins Udde i Trehörningsjö. "En jättefin camping", som
man konstaterar på sin hemsida.
Grillfest, tipspromenad och
många andra aktiviteter stod på

programmet. Höstträffen
kommer att äga rum i Lycksele i
slutet av oktober, i samband
med den traditionella Mikaelimarknaden. Men innan dess
har man en annan stor aktivitet
på gång, som har väckt stort
intresse.
- Vi är åtminstone 24 par
som kommer att åka till mässan
på Elmia, avslutar William. Fast
den här gången lämnar vi husvagnarna hemma och hyr in oss
i stugor på Rosenlunds
Camping!

Vårträffen på Kerstins Udde bjöd på trivsam
samvaro, Kabe-ägare emellan.

Länkar till de svenska och danska Kabe-klubbarna,
liksom till den svenska klubben för ägare till
Kabe Travel Master, hittar du på www.kabe.se.

KABE-TRÄFF I TYSKLAND
I månadsskiftet april/maj
kunde den tyska Kabe-importören, Stumpf Caravan i
Celle strax nordost om
Hannover, för första gången
invitera tyska Kabe-ägare till
en gemensam träff.
Träffen, som ägde rum
på Südsee-Camp
Wietzendorf i närheten av
Soltau, hade lockat nära 60
ekipage - och 130 personer.
Längst resväg hade det par
som hade färdats drygt 700
kilometer - enkel resa - för
att deltaga i träffen.
Fredagskvällen började,

efter incheckningen, med
en gemensam grillafton och
på lördagen hade man
arrangerat en utflykt till den
intressanta och välkända
fågelparken i Soltau.
Lördagen avslutades
med en gemensam buffémiddag i campingplatsens
restaurang, med levande
musikunderhållning, och på
söndagen var det dags för
utcheckning.
- Träffen var en succé,
säger Kabes Johan Skogeryd
som med sin Smaragd XL
respresenterade fabriken.

Vår importör hade lagt ned
ett jättearbete på att få till
ett trevligt arrangemang,
och alla deltagarna verkade
väldigt nöjda. Och att det
blir en ny Kabe-träff i
Tyskland även nästa år ser
jag som en självklarhet.
Nu hoppas Johan, liksom personalen hos Stumpf
Caravan, att dessa träffar ska
ge grunden till en Kabeklubb i Tyskland, precis som
det redan finns en sådan
klubb i Danmark.

Den första tyska Kabeträffen, på Südsee Camp
strax utanför Soltau, bjöd
på både strålande väder
och god gemenskap.
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NY KLUBB FÖR
KABE-ÄGARE
"Varför ska det bara finnas en
klubb för oss som äger Kabevagnar?" "Och dessutom så
långt norrut som i Västerbotten?"
De båda frågorna ställde sig
Anders Lundblad från Eskilstuna, som är inne på sin sjunde
Kabe-vagn - en Ametist XL med
ett par år på nacken - och
hans goda vänner Karl-Ingvar
Wennberg, Torshälla, och
Sten Sjödin - även han från
Eskilstuna - när de i påskas träffades på en camping.
"Nog borde det finnas fler
Kabe-ägare som är intresserade
av att organisera sig", resonerade de tre.
- Vi tog kontakt med Västerbottens Kabe-klubb, berättar
Anders, och med Kabe-fabriken
i Tenhult. Från klubbens sida
såg man inte oss som en konkurrent, utan snarare som ett
komplement, och från Kabes
håll var tongångarna positiva.
- Vi har skickat över våra
stadgar och gett dem tips om
vad som kan behöva göras när
man startar en ny klubb, säger
William Frank i Vännäs till
Husvagnsliv.
Det inledande arbetet
ledde till att de tre initiativtagarna och Kabes Johan
Skogeryd träffades på fabriken i
Tenhult för att se vad som
kunde göras.
- Vi på Kabe är positiva till
den här typen av initiativ, säger
Johan Skogeryd, och naturligtvis kommer vi att hjälpa dem
efter bästa förmåga. Och redan
har vi lagt upp en länk till deras

hemsida på Kabes hemsida.
I dag har Kabe Traveller
Club Mälardalen, som man kallar sig, en interimsstyrelse bestående av Anders, Karl-Ingvar och
Sten, och den första "riktiga"
styrelsen kommer att utses på
klubbens första möte på Skanzöbadets Camping i Hallstahammar
i slutet av augusti.
Som den föreningsmänniska Anders är, lovar han att
mötet kommer att bli något att
minnas. Med hjälp av Kabe i
Tenhult har Anders skickat ut
information till alla Kabe-ägare
i Mälardalen.
- Trots att klubben är så
nystartad har vi redan ett 100tal intressenter, avslöjar Anders,
och efter mötet i Hallstahammar räknar jag med att alla
dessa kommer att bli medlemmar.
- Och vi välkomnar inte
bara ägare till Kabe-vagnar, fortsätter han, utan ägare till Kabehusbilar är precis lika välkomna!
- Dessutom,
avslutar Anders,
hoppas jag att det
här initiativet ska
inspirera andra
Kabe-ägare till att
starta lokala klubbar.
För det kan ju
inte vara rimligt att landets
största och
bästa husvagnsmärke
ska ha bara
två lokala
klubbar!

Vattenburen golvvärme i vagnarna
borgar för ett behagligt inomhusklimat. Slingorna går självklart fram till
ytterdörren och in i toalettrummet.

”KABE UNDER LUPPEN…”

Kvalitet som
tål att granskas
KABE:s affärsidé bygger på kvalitet. Och kvalitet bygger i sin tur
på konstruktionslösningar och materialval.

Broschyren ”KABE under lupppen…” presenterar KABE:s
unika lösningar och ger svaret
på varför vagnarna lämpar sig
för året-runt-bruk och även håller så bra andrahandsvärde. Alla
konstruktionslösningar och
övriga faktorer som arbetats
fram under 40 år och gjort
KABE marknadsledande får en
utförlig och detaljerad förklaring. – KABE tål att granskas
och jämföras med andra mär-

ken. Att studera vår broschyr är
en bra början för den som är
intresserad av kvalitet, framhåller
VD Alf Ekström. Många, såväl
erfarna som blivande KABEägare, har redan uppmärksammat broschyren och de ingående
beskrivningarna av KABE:s unika
takfog, kaross, chassi, värme,
luft, komfort, komponenter och
valmöjligheter. “Under luppen” den finns om både husvagnar
och husbilar.

Den kraftiga isoleringen gör att
husvagnen håller sig sval om
sommaren och varm på vintern.
I hela konstruktionen använder vi
Ecoprimisolering - en isolering som
är tillverkad med slutna celler,
vilket gör att den inte kan ta åt
sig någon fukt.

Mellan vägg och tak tätas det ytterst
noggrannt med butylmassa. Därefter
viks takplåten omlott med väggplåten, för att omöjliggöra läckage.

Kabe har som enda tillverkare
en väggtapet som inte stänger in
någon kondens, utan tapeten
släpper igenom den varma luften
som cirkulerar upp utmed väggen.

Ovanskåpen med sina ventilationsöppningar och luftkanaler som gör att den varma luften kan cirkulera obehindrat
genom skåpen - även när de är fulla med kläder - och tillbaka in mot mitten av fordonet.

Fönstren är ventilerade och öppningsbara. Fönsterkarmarna har
inbyggda kanaler som låter luften
fritt passera. Myggnät och mörkläggningsgardiner är standard.

Vagnarna är byggda för att ge bästa
möjliga luftgenomströmning, från
golvet, under sängar och soffor och
upp mot taket, genom de ventilerade
överskåpen. Detta gör att Kabe är
husvagnen som har den bästa och
jämnaste värmefördelningen.

Kabelrännorna som genom sin
vinklade form förbättrar luftströmmen genom konvektorn. Genom att
placera även vatten- och avloppsledningarna i kabelrännorna, är dessa
garanterat frostsäkra.

Skaffa ett eget exemplar av
”KABE UNDER LUPPEN…”:
Hämta broschyren hos närmsta
återförsäljare eller ladda ner den
från vår hemsida: www.kabe.se
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HUSVAGNSTILLBEHÖR
FÖR HELA ÅRET
De flesta husbilsägare har upptäckt det - att man kan använda
sitt fritidsfordon mer än under sommarens semester. Men allt för
många husvagnsägare låter vagnen "gå i ide" i stället för att ha
glädje av den under hela året. Här tipsar vi om en del tillbehör,
som kanske kan få dig på andra tankar …

Hösten kommer och vagnen
åker in i vinterförvaringen eller ställs undan i ett hörn på
tomten. Sedan längtar man till
våren, när man åter kan få
börja utnyttja den.
Men varför inte ändra på
det, och ha vagnen stående
åtminstone halvt förberedd,
gärna med lite underhållsvärme, så att du enkelt kan ge dig
ut när andan faller på. Och är
det bara över en helg du tänker
vara borta, så är det inte mycket
du behöver komplettera med.

STORSTADSLIV
En händelserik helg i storstaden, kanske med ett teaterbesök och en efterföljande tjusig
middag på restaurang, blir så
mycket mera avkopplande om
du kan njuta den i ditt eget rullande hem. Och dessutom får
du ju mer pengar över till
shopping …
Men innan resan kan du
förhöja mysfaktorn i vagnen
ytterligare, genom att montera
till exempel en dimmer eller en
ljuslist för indirekt belysning.

HÖST I SVAMPSKOGEN
Men varför inte åka ut nu till
hösten, när naturen är som
allra vackrast med sina mångskiftande färger och svampskogen fortfarande lockar med sitt
överflöd. Du är inte lika beroende av väder och av omgivningar som under sommarsemestern, utan kan ställa dig där
det passar dig som allra bäst.
Kanske hänger du på
cyklarna på cykelstället, för att
kunna göra spännande upptäcktsfärder, kanske tar du med
dig en grill för att njuta av
några kotletter ihop med de
nyplockade kantarellerna.
En husvagnsmarkis från
Omnistor, som du enkelt drar
in i förtältskenan, ger dig det
skydd du kan behöva.

MER ÄN UTFÖRSÅKNING
Vintern erbjuder så mycket mer
än bara utförsåkning. Och bor
du i landets sydligare delar, ligger ju vintersportanläggningarna sannerligen inte tätt …
Men husvagnen kan du ha
mycken glädje av ändå!
För att du ska få en trivsam
vintervistelse i husvagnen, oavsett var i landet du tänker tillbringa den, är det dock viktigt
att du är väl förberedd.
Kontrollera att vatten/glykolblandningen i värmesystemet är
den rätta, och att gasoltuberna
är välfyllda. En automatisk
gasolomkopplare gör, att du
aldrig behöver stiga upp mitt i
natten för att skifta från tom till
full tub.
Kontrollera att alla delar till
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vintertältet finns med, och har
du inte redan kompletterat med
en vintersäkringssats så är det
dags att göra det nu.
En vintermarkis av aluminium, som du monterar ovanför
frontfönstret, skyddar rutan
från snö och gasolkofferten från
nedisning. Och under resan på
sandade eller saltade vägar, kan
du skydda vagnen med ett
frontskydd som enkelt monteras
i markisskenan och spänns ned
över rutan och kofferten.
För att förhindra att smuts
och snö dras in i vagnen, kan
du köpa microfibermattan
"Mic", som absorberar vatten
upp till tre gånger sin egen vikt!
En matta i förtältet är lika
viktig på vintern som på som-

maren, och Bolon-mattan klarar
de hårda krav som ställs vid vintercamping.
Och vill du ta sparkstöttingen med dig, så fungerar cykelhållaren bra även till detta …

förvara cyklar och grill under
markisen.
Tag dessutom med lite rengöringsprodukter och vax, om
lusten skulle falla på och rastlösheten ger sig till känna …

NÄR VÅREN KOMMER
Varför inte göra några miniresor och följa våren från söder
till norr?
Börja i februari med att
besöka Skåne under en helg, åk
runt Vättern i mars och fira
påsken i Dalarna!
Res med lätt packning,
men glöm inte att ta med dig
stolar och bord så att ni kan
njuta av vårsolen. En husvagnsmarkis skyddar mot lätt vårregn,
och dessutom kan du nattetid

LÅT FANTASIN SPELA
Det här är bara några förslag på
hur du kan få mer nytta och
glädje av din husvagn. Säkert
kommer du själv på många fler
idéer, som till exempel att ta
vagnen med som gäststuga när
ni besöker släktingar och vänner.
Ja, egentligen är det bara
din fantasi som sätter gränserna. Och kom dessutom ihåg:
Vagnen mår bara bra av att
användas året runt!

Dörrmattan "Mic" av microfiber, som suger mer fukt än
du kan ana! 185 kronor.
Tunnflytande, lättarbetat
hårdvax från Turtle, som
inte lämnar några rester på
skrovliga och ojämna ytor.
Ca 115 kronor för 500 ml.
Från välkända Armor All
kommer det här universalrengöringsmedlet, som klarar den mesta smutsen
på din husvagn.
Praktisk sprejflaska för 85 kronor.

Cykelhållare finns både för montering på bakgaveln (ser
tuffast ut) och på dragbalkarna (ger de bättre köregenskaperna). Omni-Bike kan fällas framåt, även med cyklarna
på, så att du kommer åt innehållet i gasolkofferten.
Båda typerna av cykelhållare kostar drygt 1 600 kronor.

Av någon anledning tar
gasolen alltid slut mitt i
natten - åtminstone på
vintern. Med en automatisk omkopplare slipper du
gå ut i nattkylan för att
byta. Kostar ca 1 520 kr.
Vintersäkringssatsen gör att
ditt universal- eller vintertält klarar snöbelastningen
bättre. Består av två extra
överliggare, tre stödstänger
och FixOn-beslag.
Caravan markis från Omnistor monteras i förtältskenan,
och kan sitta kvar under färd. Rullas ut på bara en minut,
och ger skydd mot både sol och regn.
Finns i flera storlekar, och kostar från 2 600 kronor.

Skön relaxstol med små mått och låg
vikt, som gör den lätt att ta med på
resan, och stolen "nice" med sittvänligt
högt ryggstöd. Pris: 1 280 respektive
690 kronor. Matchande ovalt bord med
måtten 90 x 128 cm kostar ca 1 360 kr.
En ljuslist bakom fönsterkornischen ger mysigt indirekt ljus.
Den här modellen är 90 cm lång och har 10 glödlampor på
2 W. Kostar 380 kronor.

En dimmer låter dig reglera ljuset
steglöst från 10 till 100 procent.
Finns för flera olika effekter, den
på bilden klarar max 70 W och
kostar 415 kronor.

Gasolgrillen "Carri Chef DeLuxe"
är helt ny på marknaden. Har
både grillgaller, kastrullhållare,
stekpanna, grillplatta, wokpanna
och lock för att hålla värmen.
Lätt demonterbar, så att den får
plats i gasolkofferten.
Pris: ca 2 100 kronor.

Vintermarkis av kraftig aluminium, speciellt framtagen för
Kabes vagnar. Kostar för King Size-modellerna cirka 1 080 kr.

Frontskyddet håller snö och slask borta från fönster och gasolkoffert. Men det är lika användbart sommartid, för att hålla
vagnsfronten fri från insekter. Kostar ca 655 kronor.

KABE VALDE ETT MÖNSTRAT
PLASTGOLV FRÅN TARKETT.
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Bredaste husbilsprogrammet någonsin!
Välj mellan sex olika husbilar, byggda på två olika chassin och
med olika utrustningsnivå: KABE Travel Master M, E och W-serien
samt Travel Master Alkov. W-serien byggs på FIAT 18” lågbyggt
AL-KO lättviktschassi, Travel Master M och E-serien på FIAT 15”
AL-KO chassi. Travel Master AL byggs på Fiat Maxi 18” chassi.
Travel Master EB och WB finns med FlexLine, vilket ger hela
sju olika planlösningar på två olika chassin (se nedan). Lägg därtill
sex olika textil- och skinnkollektioner samt ett hundratal tillvalsprodukter.

Travel Master ET / WT

Hera

Travel Master EL / WL

Bord

Travel Master EB / WB med sju FlexLine-lösningar

Travel Master MI
Athena

Poseidon

Travel Master MG

Apollon

Zeus

Travel Master AL

Afrodite

FLEXLINE
KABE var först med det unika Flexline-systemet. Filosofin med Flexline går så långt tillbaka
som till början av 60-talet när Kurt Blomqvist grundade KABE. Han ville skapa ett boende som
kunde ändras efterhand som familjen blev större eller mindre. Tanken var att bodelen skulle
vara en utbytbar modul. Detta tänkande moderniserades när Flexline infördes 1991.
Även om många konkurrenter tagit efter den snillrika Flexline-lösningen så har man svårt att
kunna erbjuda samma mångfald som KABE, där man idag kan välja mellan ett tiotal sovrumslösningar. Med Flexline kan du välja mellan olika inredningskombinationer och skapa din egen
personliga husbil.
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KABE-ÅTERFÖRSÄLJARE I 7 LÄNDER!
SVERIGE
HUSVAGN & FRITID
FRITIDSCENTER I ANDERSTORP
TRAKTOR & HUSVAGNSSERVICE AB*
WIDLUNDS HUSVAGNAR AB
BJÄSTA BILSERVICE
NIBO CARAVAN AB*
CARAVAN I ESKILSTUNA AB
TO LU RENT HUSVAGNAR AB
TAGENE FRITIDSCENTER AB
CARAVANHALLEN AB*
HUSVAGN & FRITID AB*
OHLINS HUSVAGNAR
POLARMASKIN AB
ZÄTA CARAVAN AB
JOSEFSSONS HUSVAGNAR AB*
KURTS HUSVAGNAR*
HUSVAGNSIMPORT AB
SKÅNE CAMP AB*
ÖSTGÖTA CAMPING*
ÖSTGÖTA CAMPING*
ESSÉUS HUSVAGNAR
HUSVAGNSIMPORT I PITEÅ AB
ERIKSSONS HUSVAGNAR AB*
ÅSTRÖM AB*
CARAVANHALLEN AB*
KABE FÖRSÄLJNING I TENHULT*
FRITIDSCENTER I TROLLHÄTTAN AB
GH HUSVAGNAR AB
CARAVAN CENTER I UMEÅ AB*
CARAVANHALLEN AB*
HUSVAGNSSPECIALISTEN
NIBO CARAVAN AB
NJUDUNGS BIL
VINSLÖVS FRITIDSCENTER AB*
BILCOMPANIET*
M&M CARAVANE AB*
ÅHUS HUSVAGNS EXPO AB
NERIKES CAMP AB*
WIKSTRÖMS HUSVAGNAR AB
FINLAND
CARAWALL OY
HYRYLÄN MATKAILUVAUNU OY
LAINACARAVAN VÄINÖLÄ OY
TASAN AUTO OY
KEMPPAISEN AUTO OY
CARAVAN SHOP OY
KYMEN VAUNUVÄLITYS OY
CARAWALL OY
OULUN LOMAVAUNU OY
CARAWALL OY
CARAWALL OY
REATALO TT OY
CARAWALL OY
CARAVAN ERÄLAUKKO OY
TURUN LÄNSI-VANKKURIT OY
CARAVANIA MARDICAP OY

ALVESTA
ANDERSTORP
ARVIDSJAUR
BJUV
BJÄSTA
BOLLNÄS
ESKILSTUNA
GRUMS
GÖTEBORG/HISINGSKÄRRA
HANINGE
KALMAR
KARLSKRONA
KIRUNA
LAHOLM
LANDVETTER
LUDVIKA
LULEÅ
MALMÖ
MANTORP
NORRKÖPING
OXELÖSUND
PITEÅ
STENSTORP
SUNDSVALL
SÖDERTÄLJE
TENHULT
TROLLHÄTTAN
ULRICEHAMN
UMEÅ
UPPLANDS VÄSBY
UPPSALA
VALBO
VETLANDA
VINSLÖV
VISBY
VÄSTERÅS
ÅHUS
ÖREBRO
ÖSTERSUND

ESPOO
HYVINKÄÄ
JOENSUU
JYVÄSKYLÄ
KAJAANI
KOKKOLA
KOTKA
LAHTI
OULU
PORI
RAISIO
ROVANIEMI
SALO
TAMPERE
TURKU
VANTAA

DANMARK
AABYBRO CAMING & FRITID
BIJE FRITID & CAMPING
TOP CAMPING APS
LUNDERSKOV CAMPING A/S
CAMPING OG FRITID FYN
NH CAMPING A/S
CAMPINGGÅRDEN A/S

AABYBRO
HELSINGE
KØGE
LUNDERSKOV
ODENSE SØ
RØDEKRO
VIBY J.

NORGE
TG CARAVAN AS
M. WALDERNÄS EFTF.
BODØ TRANSPORT & CARAVAN
NOR CAMP AS AVD DRAMMEN
NORDVEST CARAVAN AS
RINGSTAD CARAVAN
CARAVANAESS AS
HAGEN CARAVAN VEST
HAUGALAND CARAVAN
BIL OG CARAVANSENTER AS
KRISTIANSAND CARAVANSENTER AS
FRITIDSSENTRET AS
NOR CAMP AS
ÖSTFOLD TRAKTOR AS
HAGEN CARAVAN AS
SORTLAND CARAVAN AS
HÖSTLAND AS
TROMSØ CARAVAN AS
TRONDHEIM CARAVAN AS
CARAVANSENTER E18
ÅLESUND CARAVAN AS

ALTA
BERGEN
TVERLANDET
DRAMMEN
EIDE
ELVERUM
FIGGJO
FØRDE
FØRRESFJORDEN
HÖNEFOSS
KRISTIANSAND
MOSJØEN
OSLO/SKYTTA
RAKKESTAD
RINGEBU
SORTLAND
SKAGE
TROMSØ
TRONDHEIM
VÅLE
ÅLESUND

NEDERLÄNDERNA
RECREAMA DE BOER CARAVANS BV
VAN EIJK CARAVANS
PAUW REKREATIE
VAN DUINKERKEN REKREATIE BV
HIDDINK CARAVANS B.V.

GRONINGEN
HAPERT
HEERHUGOWAARD
HOEVELAKEN
TUBBERGEN

SCHWEIZ
MOBILE FREIZEIT B.HINDER

FLURLINGEN

TYSKLAND
WOHNWAGEN STUMPF GMBH & CO
REISEMOBIL- UND CARAVAN CENTER
CARAVAN CENTER
MI-MOBILE

CELLE
JÜLICH
MARKT INDERSDORF
REMSHALDEN

Välkommen till din närmaste
KABE-återförsäljare!
Läs mer på www.kabe.se
* Återförsäljare av KABE Travel Master husbilar.
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Trygghetslånet
Vi vill att det ska kännas tryggt att köpa husvagn, det är därför vi
erbjuder Trygghetslånet.
Trygghetslånet ger dig både Räntegaranti och TimeOut.
Räntegarantin innebär att räntan på lånet aldrig kan höjas med mer
än en på förhand angiven procentenhet jämfört med ursprunglig
räntesats medan den fortfarande fritt kan röra sig nedåt.
Med TimeOut får du uppskov med betalningen om du drabbas av
oförutsedda händelser som sätter ned din betalningsförmåga. Det
kan t ex vara sjukdom eller ofrivillig arbetslöshet. TimeOut går då
in och ”fryser” betalningen av dina amorteringar i upp till ett år,
dessutom skrivs räntan ned till 0% under samma period.
Trygghetslånet tecknar du direkt hos din husvagnshandlare.

