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Välkommen till Sveriges bästa återförsäljare!
Alvesta 
Husvagn & Fritid
Allbogatan 64
342 30 Alvesta
Tel: 0472-475 00

Anderstorp 
Fritidscenter i Anderstorp
Box 71
334 21 Anderstorp
Besök: Möllefors
Tel: 0371-150 46 
E-post: info@fritids-center.se
www.fritids-center.se 

Arvidsjaur
Traktor & Husvagnsservice AB
Södra gatan 14
933 32 Arvidsjaur
Tel: 0960-107 33
E-post: 
info@traktor-husvagnsservice.se
www.traktor-husvagnsservice.se 

Bjuv / Helsingborg 
Widlunds Husvagnar AB
Gnejsgatan 10 
267 90 Bjuv
Tel: 042-830 80 
E-post:
bosse@widlundshusvagnar.se
www.widlundshusvagnar.se

Bjästa
Bjästa Bilservice
Nätragatan 39
Box 91
893 22 Bjästa
Tel: 0660-2995 50
Fax: 0660-22 03 00 

Bollnäs
NIBO Caravan AB
Renhammarvägen 16
Box 223
821 22 Bollnäs
Tel: 0278-172 90
E-post: nibo.bollnas@telia.com
www.nibo.nu 

Eskilstuna
Caravan i Eskilstuna AB
PL 1209 Viggeby
635 09 Eskilstuna
Tel: 016-34 40 80
E-post: info@caravan.se
www.caravan.se 

Grums
To Lu Rent Husvagnar AB
Industrigatan 4
664 34 Grums
Tel: 0555-612 00
www.tolurent.se 

Haninge 
Caravanhallen AB
Kilowattvägen 2 
136 44 Haninge 
Tel. 08-741 31 00 
E-post: haninge@caravanhallen.com
www.caravanhallen.com 

Hissingskärra / Göteborg 
Tagene Fritidscenter AB
Tagenevägen/Simonsväg
425 37 Hisings Kärra
Tel: 031-57 00 60
E-post: tagenefritid@telia.com
www.tagene-fritidscenter.se 

Kalmar
Husvagna & Fritid AB
Fölehagsvägen 1
392 39 Kalmar
Tel: 0480-889 44
E-post: kalmar@husvagnofritid.se
www.husvagnofritid.se 

Karlskrona
Ohlins Husvagnar
Gullbernavägen 31
371 47 Karlskrona
Tel: 0455-235 40 
E-post: ompo.ohlin@telia.com
www.ohlinshusvagnar.net 

Kiruna
Polarmaskin AB
Industrivägen 7
981 38 Kiruna
Tel: 0980-808 00

Laholm 
Zäta Caravan AB 
Tjärbyhus 
312 92 Laholm 
Tel: 0430-795 70 
E-post: zc@telia.com
www.zatacaravan.se

Landvetter / 
Göteborg 
Josefssons Husvagnar AB
G:a Landsvägen
Box 39
438 21 Landvetter
Tel: 031-91 75 80
E-post:
info@josefssonshusvagnar.se
www.josefssonshusvagnar.se 

Ludvika
Kurts Husvagnar
Snöåvägen 20
771 42 Ludvika
Tel: 0240-305 00 
E:post: kurtshusvagnar@telia.com 
www.kurtshusvagnar.se 

Luleå
Husvagnsimport AB
Betongvägen 20 
973 45 Luleå 
Tel: 0920-25 30 90 
E-post: info@husvagnsimport.se
www.husvagnsimport.se 

Malmö 
Skåne Camp AB
Segesvägen 1
212 27 Malmö
Tel: 040-29 29 12
E-post: info@skanecamp.se
www.skanecamp.se 

Mantorp
Östgöta Camping
Möllerbrunnsvägen 3
590 20 Mantorp
Tel: 0142-217 30 
E-post: info@ostcamp.se 
www.ostcamp.se 

Norrköping 
Östgöta Camping
Importgatan 41 
602 28 Norrköping 
Tel: 011-18 18 15 
E-post: info@ostcamp.se
www.ostcamp.se 

Piteå
Husvagnsimport i Piteå AB
Källbogatan 74
941 36 Piteå
Tel: 0911-911 30
E-post: info@husvagnsimport.se
www.husvagnsimport.se 

Oxelösund / Nyköping 
Esséus Husvagnar
Baravägen 3
613 41 Oxelösund
Tel: 0155-310 44 
E-post: info@esseushusvagnar.com 
www.esseushusvagnar.com 

Stenstorp
Erikssons Husvagnar AB
Hantverksgaten 38
520 50 Stenstorp
Tel: 0500-45 70 30
E-post: info@erikssonshusvagnar.se
www.erikssonshusvagnar.se 

Sundsvall
Åström AB
Mejselvägen 4
853 50 Sundsvall
Tel: 060-12 38 08 
E-post: maila@astroms.y.se
www.astroms.y.se

Södertälje
Caravanhallen AB
Norrhemsvägen 3
152 57 Södertälje
Tel: 08-550 990 01 
E-post: info@caravanhallen.com
www.caravanhallen.com 

Tenhult
KABE Försäljning i Tenhult
Jönköpingsvägen 21
560 27 Tenhult
Tel: 036-39 37 20, 036-39 37 19
Tillbehörsbutik 036-39 37 21 
E-post: kabe@kabe.se
www.kabe.se/tenhult 

Trollhättan
Fritidscenter i Trollhättan AB
Ladugårdsvägen 25
461 70 Trollhättan
Tel: 0520-101 18
E-post: info@fritidscenter.se
www.fritidscenter.se

Ulricehamn
GH Husvagnar AB
Karlsnäsvägen 5 
Box 185 
523 24 Ulricehamn 
Tel: 0321-154 45 
E-post: gh-husvagnar@telia.com
www.gh-husvagnar.se 

Upplands Väsby 
Caravanhallen AB
Kranvägen 6
194 54 Upplands Väsby
Tel: 08-590 891 00
E-post: info@caravanhallen.com
www.caravanhallen.com

Umeå
Caravan Center i Umeå AB
Formvägen 11
902 61 Umeå
Tel: 090-18 84 40
E-post: info@caravancenterumea.se
www.caravancenterumea.se 

Uppsala
Husvagnspecialisten
Stångjärnsgatan 6
753 23 Uppsala
Tel: 018-13 09 20
www.husvagnspecialisten.se 

Valbo
NIBO Caravan AB
Ludvigsbergsvägen 12
818 31 Valbo
Tel: 026-13 33 00
E-post: nibo.gavle@telia.com
www.nibo.nu

Vetlanda 
Njudungs Bil AB
Lasarettsg. 25
Box 185
574 22 Vetlanda
Tel: 0383-76 37 50

Vinslöv
Vinslövs Fritidscenter AB
Dolinvägen 1
288 34 Vinslöv
Tel: 044-841 91 
E-post: info@vinslovs-fritidscenter.se
www.vinslovs-fritidscenter.se 

Visby 
Bilcompaniet AB
Box 1079
621 21 Visby
Skarphällsgatan 1
Tel: 0498-24 77 55
www.bilcompaniet.se 

Västerås 
M&M Caravane AB
Barkborregatan 6
721 35 Västerås
Tel: 021-13 20 61
E-post: mm.caravane@quicknet.se
www.husvagnar.com 

Åhus 
Åhus Husvagns Expo AB
Stormgatan 11 
296 32 Åhus 
Tel: 044-24 81 70 
E-post: info@ahushusvagnsexpo.se 
www.ahushusvagnsexpo.se 

Örebro
Nerikes Camp AB
Mosåsvägen Hjälmareberget
702 31 Örebro
Tel: 019-27 25 15
E-post: info@nerikescamp.se
www.nerikescamp.se 

Östersund
Wikströms Husvagnar AB
Brosslarvägen 9 
831 72 Östersund 
Tel: 063-800 41 
E-post: info@wikstrom-husvagnar.se
www.wikstrom-husvagnar.se



4-turskort för personbil med husvagn/husbil över 6 m.
Ett 4-turskort kostar 2 000 kr. Kortet gäller i 12 månader från första gången det används. 
Läs om andra biljetter och få inspiration på vår hemsida. Kundservice 040-22 30 00.

Och så slipper du alla köer!
Till Danmark för 500 kr.

En bra idé är väl att dela ett 4-turskort med en kompis. 
Så blir det ännu trevligare att åka på semester, tänkte bron.

Då vill de förstås ha ett bra pris, 
tänkte bron. Och med ett 4-turskort
kan de resa till Danmark för bara
500 kr per enkelresa (normalpris 580 kr). 
Samtidigt som de slipper både bokningar
och köer.

n dag stod bron och tänkte på att folk med husvagn och 
husbil verkade resa mer än de flesta andra människor.

E



4 KABE Husvagnsliv 2 / 2006

INNEHÅLL
Camping i Spanien 6
Det är oftast tillfälligheterna som ger de bästa 
upplevelserna; upptäck Camping i Katalonien.

Europas modernaste husvagnstillverkning 8

Kvalitet som tål att granskas 12

Dags att göra vårservice 15
Nu börjar det bli dags för en ordentlig vår-
genomgång av husvagnen.

Vårt bredaste modellprogram någonsin 16

Att köpa en nyare Kabe 18
Hos din Kabe-återförsäljare finns alltid 
många bra inbytesobjekt att välja mellan!

De har upptäckt att vagnen har hjul 21

Camping i Schweiz 22
Schweiz kan vara ett dyrt land. Men med ett 
par tips i bagaget finns det pengar att spara.

Kabe Royal Hacienda - en jätte-succé! 24

Så tillverkas en Kabe Travel Master 26
Allt fler väljer husbilen som semesteralternativ ...

Med Travel Master genom Europa 29
Dragbil, kontor, bostad, representationslokal … 
Per-Olov Bergs Travel Master tjänar många syften.

Korsord 30

Rätt tillbehör gör semestern roligare 32

Husbilar för alla 34

KALENDER
Hösten är av tradition full av husvagnsmässor runt om i

hela Europa, men en smygpremiär av i varje fall en del av

de svenska - och givetvis Kabes - nyheter hittar du redan

på Stora Nolia-mässan i slutet av sommaren. Och även

om Elmia-mässan är den som gjort sig mest känd för sin

mässcamp, så finns det övernattningsmöjlighet i

anslutning till de flesta andra mässor. 

Så kanske kan det vara dags att redan nu planera för en

lite annorlunda utflykt med din husvagn eller husbil.

Här nedan hittar du de viktigaste mässorna i Norden, och

de två största i Europa:

CARAVAN SHOW, ÅBO 7/4 - 9/4

www.turunmessukeskus.fi

STORA NOLIA, PITEÅ 5/8 - 13/8

www.nolia.se

CARAVAN SALON, DÜSSELDORF 25/8 - 3/9

www.messe-duesseldorf.de

NORVEI CARAVAN OG FRITID, 8/9 - 10/9 

LILLESTRØM

www.norvei-caravan.no

ELMIA HUSVAGN HUSBIL, JÖNKÖPING 7/9 - 10/9 

www.elmia.se

CARAVAN, LAHTI 15/9 - 17/9 

www.lahdenmessut.fi

SALON INTERNATIONAL DE LA 23/9 - 1/10

CARAVANE, PARIS

www.salon-vehicules-loisirs.com

Titta in på vår nya hemsida
www.kabe.se

Sedan en liten tid har Kabes hemsida 

på Internet fått en helt ny utformning,

med massor med nya funktioner.

Här finns bland annat en guide som

hjälper dig att välja rätt husvagnsmodell,

utifrån din bils dragförmåga och hur

många sovplatser du önskar. Och i

modellpresentationen kan du se hur de

olika Flexline-lösningarna ser ut i alla

modeller.

Du kan även se bildspel som visar hur

både husvagnar och husbilar tillverkas,

och naturligtvis hittar du förteckningar på

alla Kabe-återförsäljare i samtliga länder

som Kabe finns representerat i. 

Och skulle du ha missat något nummer

av Husvagnsliv, så finns äldre utgåvor.

Mycket nytt på hemsidan, alltså. Men

adressen är oförändrad: www.kabe.se!

Massor av erbjudanden
på KABE Collection

På www.kabe.se finns numera hela KABE

Collection med enkel och lättanvänd

beställningsfunktion. Förutom profilklä-

der, 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/Kabe-

badlakan på födelsedagen? De snygga

och väldesignade kläderna i kollektionen

används med fördel under camping-

semestern, men passar självklart lika bra

även i andra sammanhang. Såväl kläder

som övriga produkter i KABE Collection

håller givetvis samma höga Kabekvalitet

som våra husvagnar och husbilar.



Välkommen till 
“nya” Husvagnsliv!
Det är inte bara våra husvagnar och husbilar, eller det sätt som vi tillverkar dem på,
som vi på Kabe ständigt förbättrar.

Nej, när marknaden för fritidsfordon nu växer närmst explosionsartat och allt
fler väljer en Kabe - vare sig den är ny eller begagnad - så tyckte vi att det var dags
att förnya även vår viktiga kontaktlänk med dig som använder våra produkter. Och
även om tidningen Husvagnsliv har genomgått stora förändringar sedan vi 1990 gav
ut det allra första numret, så har förändringarna aldrig varit så stora som inför den
utgåva som du nu håller i handen!

Att formatet har förändrats, har du säkert redan lagt märke till. Det smidigare
formatet gör framför allt, att du lättare kan ta Husvagnsliv med dig när du ger dig
ut på spännande upptäcktsfärder med husvagnen eller husbilen. Men en annan
tanke bakom det nya formatet är också, att du inte ska kunna förväxla Husvagnsliv
med till exempel hemelektronikkedjornas eller matvarubutikernas glättade
annonsblad.

Men innehållet i Husvagnsliv har vi inte minskat ner på - nej, snarare tvärtom!
Husvagnsliv är nu betydligt tjockare än den någonsin varit, och innehåller därför
ännu fler läsvärda artiklar - och så ska det bli även i fortsättningen.

Här ska du kunna läsa både om Kabe och om våra produkter, samt om alla de
praktiska tillbehör - tillbehör som gör husvagns- eller husbilslivet ännu bekvämare -
som du kan hitta hos din Kabe-återförsäljare.

Med ännu fler duktiga medarbetare ska vi dessutom kunna ge dig ett ännu mer
omväxlande innehåll. I Husvagnsliv ska du kunna hitta de inspirerande reserepor-
tagen, som ger dig tips på spännande och omväxlande resmål - både nära och
fjärran.

Det är också vår mening, att Husvagnsliv ska växa till att bli en tidning för hela
familjen. Vi börjar i det här numret med ett korsord, som vi hoppas ska passa de
flesta. Och för kommande nummer har vi många, många planer …

Så än en gång: Välkommen till “nya” Husvagnsliv!

VD, KABE HUSVAGNAR
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Släpvagnar nu hos din 
Kabe-återförsäljare

Många husvagns- eller husbilsägare bor i

villa, och som villaägare har man ju ofta

behov av att kunna frakta allehanda prylar.

Och nu kan du vända dig till din Kabe-

återförsäljare även när du behöver köpa

en släpvagn. Detta tack vare nystartade

Kabe Trailer AB, som på sitt program har

ett stort urval att välja mellan.

Här finns flakvagnar med eller utan

kåpa, biltrailers, båttrailers, specialsläp

för bland annat MC-transporter och djur-

transportsläp. Även utbudet av tillbehör

är mycket stort.

- Trots en mycket hög kvalitet har vi

lyckats hålla priserna på en intressant

nivå, säger Göran Qvarnström som är 

vd för Kabe Trailer.

Hyr en husbil!

Nu kan du spara semesterslantar genom

att hyra en husbil! Bilarna, Travel Master

Alkov, kan hyras hos utvalda Kabe Husbil

återförsäljare och Hertz bildepåer. 

Låter det spännande, kontakta KABE

Rental AB: www.kaberental.se,

tel 036-39 37 47 eller 036-39 37 25,

e-post info@kaberental.se

KABE Husvagnar AB
Box 14, 560 27 Tenhult
tel. 036-39 37 00, fax 036-39 37 37
kabe@kabe.se, www.kabe.se

KABE

Polar

Adria

Cabby

Hobby

Knaus-Eifeland

Solifer

Wilk/Vimara

Tabbert

Övriga

Summa

2003

21,3

17,2

16,5

11,0

11,6

11,3

3,7

2,6

1,8

3,0

100

2004

21,3

14,3

15,2

10,6

14,1

9,8

5,7

3,1

1,4

4,5

100

2005

21,0

13,4

15,6

9,0

17,5

9,3

5,3

3,1

1,4

4,4

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

KABE - SUCCÉN FORTSÄTTER!

Källa: AB Bilstatistik
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Det var egentligen en ren till-
fällighet att vi stötte på den här
fantastiska platsen, men så är

det ju. Det är oftast tillfälligheterna
som ger de bästa upplevelserna. 

Vi var på väg hem från en längre
resa i Spanien, och skulle börja
hemresan från en plats söder om
Barcelona. På grund av en miss råkar
vi köra in i staden, vilket gör att vi blir
flera timmar försenade. Så när vi
kommer fram till Girona i norra
Katalonien, nära den franska gränsen,
är barnen redan rörande överens om
att det är färdigåkt för idag. Vi beslutar
oss för att köra in och göra en paus
och övernatta. 

Vi hamnade på Camping L’amfora,
och den pausen blev till tre dagar
extra, innan vi fortsatte hemåt.

CAMPING - DET FRIA LIVET
Det är just precis detta, som är anled-
ningen till att vi campar. När vi hittar
något vi gillar stannar vi bara ett par
dagar extra. Regnar det, eller lever
platsen inte upp till förväntningarna så
åker vi bara vidare. 

Den här campingplatsen erbjuder
full service, upplevelser, faciliteter och
aktiviteter till minst en veckas semester,
förutom sol och bad. Gillar man inte
saltvatten finns ett fint poolområde.
Restauranger, underhållning, cykel-
turer finns också på området. Listan är
oändligt lång. Inte för att man skall
göra allt, även om de flesta aktiviteter
är inkluderade i det ytterst rimliga
övernattningspriset, men man kan
välja själv. Och det är det som är så
suveränt bra! 

Till skillnad från andra camping-

Solen och värmen är efterlängtad! Vi befinner oss ca 200 mil från Sverige. 
Temperaturen påminner om en riktigt bra svensk högsommardag. 

I maj och juni är allt öppet, gräset är grönt och det är relativt få människor i rörelse. 
Men i juli och augusti är det mer fart. Du väljer själv vad som passar dig bäst.

AV ANNE-VIBEKE ISAKSEN FOTO RASMUS SCHØNNING OG CAMPING L’AMFORA

platser, som ibland ger en känsla av att
man bor i ett tivoliområde, har man
här samlat attraktionerna på ett
begränsat område. Vill man ha lugn
och ro kan man därför välja en plats
nära strandkanten eller vid äppel-
odlingen.

VI KOMMER TILLBAKS HIT
Till en början var varken Rasmus eller
jag särskilt imponerade av de stora
campingplatserna söderut, men
Camping L’amfora är annorlunda. 

För det första är den uppdelad och
för det andra är den så grön. Dess-
utom är uppställningsplatserna stora -
ända upp till 180 m2 - och det ger mer
luft. Söderut kläms man annars ofta in
på ytor små som frimärken, vilket blir
för tätt under högsäsong, när det är
mycket folk. Vi befinner oss en bra bit
norr om Barcelona, men dock inte
längre bort än att man utan problem
tar sig dit på en endagstur.

Fakta:

Läs mer om campingplatsen på

www.campingamfora.com (engelska

och tyska). Övernattningspriser som

börjar från 85 kr för 100 m2 stora

uppställningsplatser per natt. Här

tillkommer personavgift, från 25 kr

per natt. Man kan hyra så kallade

lyxplatser på 180 m2 med ström

och direkt koppling till färskvatten

och avlopp för spillvatten för 150 kr

natten. Husdjur är tillåtna. 

CAMPING L’AMFORA, KATALONIEN, NORDSPANIEN:

Att resa efter solen
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Kvällsmys framför husvagnen.

Redan på 70-talet rullade
det Kabe-vagnar på de
spanska vägarna ...
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Europas modernaste 
husvagnstillverkning

Lean production”, “5 S”, “Toyota-
modellen” … Fackorden kommer
tätt när Finn Andersson, pro-

duktionstekniker på Kabe, försöker 
förklara tankarna bakom fabrikens nya
monteringsline som togs i bruk vid 
årsskiftet. 

Men i korthet handlar det om att
optimera produktionen - att “skaffa
goda vanor” - genom att bland annat
optimera materialflödet och minska
ner väntetiderna till ett minimum.

- Och så gäller det ju att göra
medarbetarna ännu mer motiverade,
fortsätter Finn.

Planeringsarbetet började redan på
hösten 2004, och i arbetsgruppen
deltog både medarbetare på Kabe och
experter från ett konsultföretag. Och
under arbetet trängde man verkligen
på djupet i Kabes tillverkningsmetoder.

- Vi analyserade, föreslog ändringar,
skaffade feedback från montörerna,
modifierade och så var det dags att
analysera på nytt. Och vi har varit på
studiebesök hos företag i andra
branscher, fortsätter Finn. 

Vissa delar av produktionsgången
lades om, för att underlätta montörer-
nas arbete.

- Bland annat lägger vi på taket på
ett mycket senare stadium för att det
ska bli lättare att få in kylskåp och
andra tunga komponenter utan risk
för skador. Och utan tak på vagnen
blir det ju dessutom mycket luftigare
och ljusare att arbeta där inne!

Luftigare och ljusare är också hela
monteringshallen, inte minst tack vare
att man kunnat minska ner den
mellanlagring av komponenter som
behövs vid de olika stationerna.

En viktig del i den nya linan är att
vagnarna inte längre flyttas för hand
från station till station, utan kontinu-
erligt på mekanisk väg.

- Själva transportmekanismen kom-
mer från ett specialistföretag, men i
övrigt har vi försökt att använda lokala
företag så långt det har gått, säger Finn.

När Husvagnsliv besöker Kabe har
den nya linan vart i drift i en vecka.

Och att montörerna verkligen är
engagerade i det nya systemet får vi
under vårt besök flera gånger bevis på,
när Finn får tips på detaljer som kan
förändras för att arbetet ska gå lättare
och kvaliteten bli ännu högre!

Att bygga en husvagn innebär av tradition ett stort mått av hantverksarbete, 
men med moderna metoder kan arbetet förenklas - och kvaliteten höjas!

“



GUIDEN TILL DITT FRIA LIV.
Ditt fria liv väntar på dig. Har du viljan att vara lite ledig, så har vi resten: ett boende för dig som vill resa

långt eller kort, som vill se något nytt eller återvända till ett smultronställe, som vill fi ska eller spela golf – eller

bara vara. Hitta hem på svenska campingplatser med Campingkatalogen. Beställ ditt eget exemplar på

www.camping.se eller www.stuga.nu.

Havsutsikt, höga fjäll eller
vida vidder? Med husvagn
kan du få allt!

Sugen på stuga? Med vardagsrum, sovrum med
fyra sängar, kök, badrum med wc och dusch,
egen uteplats, grill och solstolar? Visst fi nns det!

Unika förmåner för campare – nu fl er än nånsin!
Allt du behöver är Camping Card Scandinavia
(CCS) – nyckeln till ditt fria liv.

Vildmarkscamping – mesta möjliga
nära-naturen-upplevelser. mareld? Slipp välja. Med 600 camping-

platser i hela landet får du chans att
variera dig! Med tält på pakethållaren? Hitta alla camping-

platser för att planera lagom långa dagsetapper!
Komplett vägkarta till din hjälp.

t på bensin skadar inte.
r du med CCS-kortet.
ortet är gratis!

SVERIGES STÖRSTA TURISTKATALOG!
BESTÄLL PÅ WWW.CAMPING.SE ELLER WWW.STUGA.NU

SE NÄSTA UPPSLAG – SVERIGES BÄSTA CAMPINGPLATSER

Camping Card Scandinavia (CCS) är nyckeln till svensk camping – laddat med 38 unika förmåner. 
Beställ kortet kostnadsfritt på www.camping.se eller www.stuga.nu 

SCR – SVERIGES CAMPING- & STUGFÖRETAGARES RIKSORGANISATION

Lite ledigt mitt i mars? Ja, varför inte.
Det fi nns gott om campingar som är
öppna året om!

husbilsresan! Frihet,
ghet och variation
campingplatserna
n tryggt!

Läge för fi skafänge? Eller golfhelg med kompisarna?
Eller kanske havskajakspaddling med familjen?
Sök aktivitet bland alla våra campingplatser.







Varmgalvaniserade stålprofiler
med mellanbalkar för bästa
stabilitet. Axlarna av ståltorsion
för behaglig körning. Utliggare
ger extra stöd till väggarna.
Friktionskoppling är standard.

Fönstren är konstruerade så att
luften kan strömma fritt överallt
i vagnen. Fönsterkarmarna har
inbyggda myggnät och mörk-
läggningsgardiner.

På speciellt fuktutsatta ställen
i karossen används Kabes
patentsökta plastreglar med 
ingjutna luftkanaler.

I hela konstruktionen
används 36 mm
Ecoprimisolering med
30% bättre isolerings-
egenskaper.

Utvändigt gasoluttag samt
belysning i gasolkofferten. 
För manuell kontroll av gasol-
systemet är vagnen utrustad
med läckindikator.

Centralvärmepanna ALDE
Compact 3010 med inbyggd
elpatron och digital display. 
Batteriladdaren på hela 
25A håller batteriet i bästa
kondition.

Kvalitet som tål 
att granskas!

Kabes affärsidé bygger på kvalitet. Och kvalitet bygger i sin tur på konstruktionslösningar och materialval.
I en stor undersökning genomförd av företaget Nordiska Undersökningsgruppen,

fick Kabe genomgående mycket höga betyg. Undersökningen visar bland annat att hela 86% 
väljer Kabe tack vare kvalitén! Knappast förvånande egentligen, 

för ett företag som varit marknadsledare sedan 1993! 
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Mellan vägg och tak tätas det
ytterst noggrannt med butyl-
massa. Därefter viks takplåten
omlott med väggplåten, för att
omöjliggöra läckage.

Vagnarna är utrustade med torkskåp
som har en speciell konvektor, ett
egendesignat droppfat för torkning av
skor och en reglerbar Elektroluxventil
för maximal värmecirkulation 
i skåpet.



En unik, egendesignad, extra
bred aluminiumprofil monteras
i skarven mellan tak och vägg.
Profilen är konstruerad med 
en luftspalt.

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.

Vagnarna är byggda för att ge bästa
möjliga luftgenomströmning, från
golvet, under sängar och soffor och
upp mot taket, genom de ventilerade
överskåpen. 196 cm invändig
ståhöjd för bästa rymlighet.

Sitt- och liggkomforten i en Kabe
är en av marknadens i särklass
bästa med anatomisk design och
utformning. Ställbara sängar och
6 cm tjocka bäddmadrasser.
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Broschyren ”KABE UNDER LUPPEN…” presenterar Kabes unika lösningar och

ger svaret på varför vagnarna lämpar sig för åretruntbruk 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 märken! 

Skaffa ett eget exemplar av 

”KABE UNDER LUPPEN…”: 

Hämta broschyren hos närmsta

återförsäljare eller ladda ner den

från vår hemsida: www.kabe.se

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

Det mjuka innertaket
förbättrar takets isolerings-
egenskaper samtidigt som
det dämpar ljudet från
t.ex. regndroppar.

Marknadens bästa fläktsystem där
ventilationen går ut via taket.
Köksfläkten från Electrolux har
löstagbart fettfilter för enkel 
rengöring samt belysning.
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Dags att göra vårservice!

Även om Kabe bygger fritids-
fordon som är gjorda för att
användas året runt, så är det

många som inte utnyttjar den möjlig-
heten. I stället får investeringen stå
oanvänd i flera månader, trots att man
skulle kunna ha så mycket trevligt med
den. För man behöver ju inte åka till
populäraste skidbacken, bara för att
det är vinter …

Men så börjar vårsolen lysa, och
husvagnen eller husbilen börjar locka
till spännande utflykter. Men innan det
är dags för premiärturen är det en del
du måste tänka på - och en del som
måste göras.

Förhoppningsvis tvättade och vaxade
du din husvagn eller husbil innan du
ställde undan den. För gjorde du det,
så har inte vintersmutsen bitit sig fast
så hårt som den gör på ett fordon som
har ett dåligt vaxskikt.

Att du tömde garderober och skåp -
inklusive kylskåpet - inför vinterupp-
ställningen är ju närmast självklart, och
städade du dessutom ur vagnen eller
bilen ordentligt så går vårstädningen
lekande lätt.

Lite småsaker är det säkert som
behöver “fixas till”, och det är lättast

En välvårdad husvagn eller husbil, som fått regelbunden service, har ett 
bättre andrahandsvärde den gång det blir dags för ett byte!

För många är det snart dags att ta fram husvagnen (eller husbilen) ur vinteridet. 
Men innan vårens och sommarens upptäcktsresor, är det dags för en ordentlig vårgenomgång.

att göra innan du börjat lasta in alla
prylar i vagnen eller bilen. (Den kloke
har alltid ett anteckningsblock med sig
på resorna, för att skriva ned vad som
behöver åtgärdas.)

Men det finns också sådant som du
ska överlåta åt proffset att göra, och
vem är väl bättre lämpad att göra detta

än “din” auktoriserade Kabe-verkstad.
Chassiet ska smörjas, bromsarna ska

kontrolleras (och vid behov justeras)
och karossens täthet ska kontrolleras.
(Det sistnämnda är för övrigt en förut-
sättning för att Kabes generösa täthets-
garanti ska gälla.) Och för att täthets-
kontrollen ska kunna göras, är det när-
mast en förutsättning att du inte har
fyllt sänglådor, skåp och garderober!

Och även om Bilprovningen
numera gör en enkel täthetskontroll av
gasolsystemet, så bör du låta din Kabe-
verkstad göra en ordentlig läckagekon-
troll. Denna görs vid ett tryck som är
tre gånger så högt som det tryck Bil-
provningen använder, vilket gör att
även begynnande läckage kan upptäckas.

Redan för drygt 15 år sedan började
Kabe genomföra ett uppbyggnads- och
utbildningsprogram för de verkstäder
som ville bli auktoriserade att göra
service på Kabes produkter, och kraven
på verkstäderna har successivt ökat.

Därför kan du vara säker på, att din
Kabe-husvagn eller Travel Master-
husbil får den allra bästa omvårdnaden
när du vänder dig till en auktoriserad
Kabe-verkstad.

Se över ditt batteri!

Ett rätt skött batteri håller längre, och bidrar till säkrare färd till sommaren.

Kontrollera att poler och lock är rena. Rengör eventuellt smutsiga/oxiderade poler

med stålborste eller dylikt, och är även polskorna oxiderade rengör du dem på

samma sätt. Kontrollera syranivån. Ytan ska vara 10 - 15 mm ovanför plattorna,

är den lägre så fyll på med avjoniserat vatten (“batterivatten”). Om batterisyran

har lägre densitet än 1,22 (billiga mätare finns att köpa i biltillbehörsbutiker), bör

batteriet laddas innan det tas i bruk. Kontrollera att batteriet är väl fastsatt.

Bostadsbatteriet måste vara placerat i en batteribox eller liknande som kan fånga

upp syran från minst en av cellerna, om batteriet skulle spricka, och boxen måste

vara ventilerad ut i det fria. Smörj in poler och polskor med syrafritt vaselin, eller

godkänt fett för montering. Tryck på polskorna försiktigt. Använd aldrig våld, då

detta förstör tätningen mellan höljet och polen så att syra tränger upp och ger

oxiderade poler och polskor. Kontrollera laddningsspänningen. För bästa laddning

bör denna vara mellan 14,2 och 14,4 volt.
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Vårt bredaste modell-
program någonsin!

Vårt FlexLine-system, som introduce-
rades redan till modellåret 1992, har
gett oss möjlighet att erbjuda alla
Kabe-köpare den unika möjligheten att
välja en planlösning som perfekt passar
den egna familjens sammansättning. 
I FlexLine-systemet finns 12 olika
sovrumsplanlösningar - 10 så kallade 
B-varianter, med allt från fast dubbel-
säng till dubbla våningssängar för den
stora barnfamiljen, samt 2 olika 
XV-varianter. Och i våra TDL-modeller
(vagnarna med den rymliga hygienav-
delningen längst bak) kan du välja
mellan fast dubbelsäng och separata
långbäddar.

Och vill du ha en extra lyxig “Ädel-
sten”, så kan vi nu erbjuda både
Ametist XL och Safir XL i ett De Luxe-

utförande med samma höga utrust-
ningsnivå som du annars bara hittar i
våra exklusiva Royal-vagnar. I båda 
De Luxe-modellerna har du naturligt-
vis möjlighet att välja mellan de båda
XV-varianterna.

Till 2006 har vi dessutom, på
mångas begäran, kompletterat vårt
program med två Ametist-modeller -
Ametist VXL och Ametist VGLE - där
sittgruppen fått sin plats i den bakre
delen av vagnen.

Alla modeller kan du dessutom få i
både standardbredd och i King Size-
utförande med en invändig bredd på
hela 235 centimeter. Med 4 olika textil-
kollektioner och 2 olika skinninred-
ningar - samt mängder av nyttig till-
valsutrustning - 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 total-
vikter, 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 körkorts-
behörighet. Och det gör samtidigt, att
du har möjlighet att välja en Kabe-
modell som är lite större än den du 
ursprungligen hade tänkt dig!

Aldrig någonsin tidigare har du haft så många Kabe-modeller att välja mellan! 
Vårt sedan tidigare breda program har till 2006 kompletterats med två nya Ametist-modeller och

två nya De Luxe-modeller, samtidigt som Hacienda-serien blivit ännu större. 
Nu kan du välja mellan 14 olika planlösningar fördelade mellan 24 olika modeller!

Royal Hacienda 1000 TDL Royal Hacienda 880 TDL Royal 780 TDL

Royal 780 GLE

Royal 780 GXL

Royal 720 GXL

Royal 720 TDL
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Vad säger lagen?

Utan ett “E” på körkortet får du dra en husvagn vars totalvikt är lika hög

som, men inte högre än, bilens tjänstevikt. Utan ett “E” på körkortet får

summan av bilens och husvagnens totalvikter (det är alltså vikterna “på

papperet”) inte överstiga 3 500 kg. Du får aldrig dra en husvagn vars brutto-

vikt (alltså den för tillfället verkliga vikten) överstiger bilens tillåtna släp-

vagnsvikt. Alla uppgifter för just din dragbil hittar du på registreringsbeviset.

Diamant GLE Onyx GXL Onyx GLE

Safir XL De Luxe Safir XL Safir TDL Safir GLE

Ametist XL De Luxe Ametist XL

Ametist VGLE Ametist TDL

Ametist VXL Ametist GLE

Smaragd XL Briljant XLSmaragd GLE



Funderar du på en 
nyare Kabe?

Förr eller senare kommer den
dagen, då man känner att det är
dags att byta ut sin gamla

trotjänare mot en nyare husvagn.
Kanske vill man bara ha en nyare och
modernare vagn, kanske har familje-
förhållandena ändrats - till exempel
har barnen flyttat hemifrån - så att
planlösningen inte passar lika bra som
när man en gång köpte vagnen.

Men samtidigt känner man, att
steget upp till en alldeles ny vagn är
oöverstigligt stort. Speciellt gäller detta
om den vagn man äger, har åtskilliga
år på nacken. För inbytesvärdet på
vagnen står ju i relation till dess
ursprungliga nypris.

Då heter lösningen “begagnat”, och
med det stora intresse för Kabes
vagnar som det varit i många år nu -
Kabe har ju varit marknadsledare
sedan 1993 - så har din Kabe-handlare
ett stort utbud av fräscha begagnat-
vagnar att välja mellan.

Och det är naturligtvis till en Kabe-
handlare du ska vända dig, även när
du står i begrepp att köpa en
begagnad vagn. Där finns fackkun-

Har din Kabe-vagn några år på nacken? Känner du för att byta upp dig, 
men tycker att steget upp till en fabriksny vagn är lite väl stort att ta? 

Var bara lugn, hos din Kabe-återförsäljare finns alltid många bra 
inbytesobjekt att välja mellan!

skapen och kännedomen om det
rikhaltiga modellutbudet, och det är
där du får den största tryggheten.

Förvisso kan du räkna med att
priset vid ett privatköp är något lägre -
privatpersonen har ju inga direkta
kostnader för sin försäljning - men
samtidigt ställs det mycket större krav
på dig som köpare. Bland annat måste
du undersöka vagnen mycket noga,
och skulle något “gå snett” så är säker-
heten efter köpet betydligt sämre.
Privataffärer regleras nämligen av
köplagen och denna är vad man kallar
“dispositiv” - det vill säga det mesta går
att avtala bort. Det är endast de villkor
som säljaren och köparen kommit
överens om - och det ska vara skriftligt
- som gäller, och skulle ni efter köpet
ha olika åsikter om eventuella skador i
vagnen är det i princip endast förhand-
lingar inför domstol som återstår...

Köper du däremot din begagnade
vagn av din Kabe-återförsäljare, så
regleras affären av konsumentköp-
lagen. Denna utgår från att du, som
köpare, är den “svagare” parten och
lagen är därför på många punkter

tvingade för säljaren. Denne har
dessutom ingen möjlighet att avtala
bort vad lagen föreskriver - exempelvis
en reklamationsfrist på 36 månader. 

De begagnade vagnar du hittar hos
din Kabe-återförsäljare är dessutom
testade och genomgångna, så att du
kan vara säker på att allt fungerar som
det ska. Och skulle något fel uppstå, så
ger många återförsäljare en garanti på
sina begagnade vagnar.

Många av Kabes återförsäljare är
dessutom medlemmar i Husvagnsbran-
schens Riksförbund (HRF), och har
därmed förbundit sig att följa
Allmänna Reklamationsnämndens
utslag, för den händelse att ni vid en
tvist inte skulle komma överens.

När du byter in din gamla vagn mot
en nyare hos din Kabe-återförsäljare,
slipper du dessutom besväret med att
sälja den gamla vagnen. Du kan också
få hjälp med finansieringen av köpet,
så att du kanske till och med kan byta
upp dig till en ännu lite nyare vagn än
du ursprungligen hade tänkt!
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Fordonsmateriel AB
Den kompletta leverantören till husvagnar och släp

Tel: 0431-45 88 00
www.fordonsmateriel.se

JOKON
belysning

Kompletta hjul BPW-chassi

WINTERHOFF
kopplingar, stödhjul

Sveriges största 
campingtidning på 
nätet för hela familjen

Här får du massor av 
tips och inspiration inför
nästa campingsemester

Gå in på 
www.campingsverige.se
och se vilka möjligheter
som finns

AWAKE YOUR DRIVE

WWW.DAWADACK.SE

KU31
Sport 

Comfort

KH15
Prestanda

Comfort

758
Standard

Comfort
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Uppgradera semestern
Högsta komfort vart du än är.

Dometic AB, Torggatan 8, 171 54 Solna
För ytterligare information besök www.dometic.com, 
Tel 08-501 025 44, Fax 08-501 025 98, info@dometic.se

LUFTKONDITONERING

Med B 2100 får du mer:
Komfort: Den nya designen gör denna luftkonditionering
mer kraftfull samtidigt som vi har reducerat vibrationer och
ljudnivå. Automatisk temperaturkontroll (ECC) garanterar
en perfekt luftdistribution. 
Kvalitet: Ny teknik för att ge mer kraft men med mindre
energiförbrukning. Med automatisk temperaturkontroll.
Enkel installation: Endast 400x400 mm hål i taket.
Prestanda: Kraftfull kylkapacitet på 2.05 kW
(7,000 Btuh). Pålitlig 230 Volt drift. 1.2 kW värmeelement
perfekt på kalla vinter dagar.  

Besök: www.dometic.se 
för mer produkter med bästa komfort.

Ambassadör Alpha

... eleganta, välgjorda och långlivade förtält till din husvagn

Camping är inte bara ett sätt att fi ra 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
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DE HAR UPPTÄCKT:

Vagnen har hjul!

På en vecka hade vi inte träffat några
andra skandinaver på Valalta, strax
utanför Rovinj. Men så kom ett par
med en rödvit vagn rullande, på jakt
efter en ledig campingtomt.

Någon dag senare, under en
promenad, hittade vi så Anna och
Karsten Brandt från Köpenhamn
sittande utanför sin Ametist XL. Och
faktiskt, stod det inte ytterligare en
Ametist XL bara några tomter bort -
en holländskregistrerad …

Som medlemmar i föreningen
Aktive Campister, är Anna och Karsten
vana att anpassa sig till de mest skilda
miljöer.

- Vi använder vagnen året runt,
berättar de. Den står alltid färdig-
packad, förutom mat och dryck. De
senaste fem åren har vi väl kört
sammanlagt 3 500 mil med den, och
det brukar bli mellan 60 och 70
övernattningar i den varje år.

Och vi tycker om att resa med bara
det nödvändigaste - en markis, ett
bord, två stolar och varsin cykel tycker
de räcker långt.

- Vi har faktiskt ägt ett förtält en
gång, skrattar de, och det använde vi
två gånger …

Sin första vagn - en begagnad
Knaus 440 - köpte Anna och Karsten
för snart 15 år sedan. Fem år senare
var det dags att byta upp sig, och valet
föll på en begagnad Solifer. Och när
det 2001 återigen var dags för byte, var

Aktive Campister är en fyra år gammal dansk förening, 
där de cirka 100 medlemsfamiljerna har insett att husvagnshjulen 
är gjorda för att rulla. 
Husvagnsliv träffade en av dem i Kroatien i somras.

båda överens om att det skulle bli till
en nordisk vagn - och då en Kabe.

Som Aktive Campister använder
Anna och Karsten alltså sin vagn ofta,
men av det flitiga användandet märks
inte ett spår - den ser ut som ny.

- Några småproblem hade vi i
början, avslöjar Karsten, men de
rättades till snabbt och sedan dess är vi
mycket nöjda med vår Kabe!

Förutom sommarsemestern - då
Anna och Karsten helst reser ensamma
- blir det många helgutflykter till de
olika träffar som föreningen anordnar.
Och förra påsken firade man tillsam-
mans med 23 andra medlemsfamiljer
vid Gardasjön!

- Dessutom har vi som tradition att
åka till Idre en vecka varje vinter,
fortsätter Karsten. Och när det är 35
grader kallt ute är det bara i vår Kabe
som det är behagliga 25 grader inne!

På den oundvikliga frågan om inte
de, som reser så mycket, funderar på
att byta till husbil kommer svaret snabbt:

- Skulle vi få samma utrymmen och
komfort i en husbil, som vi har i vår
Kabe, så skulle det bli en stor husbil
som inte skulle ha den smidighet som
vi har med vårt husvagnsekipage. Och
med de skatter vi har på husbilar i
Danmark, så skulle den dessutom bli
oöverkomligt dyr!

Vill du veta mer om föreningen
Aktive Campister, så titta in på deras
hemsida: www.aktive-campister.dk

Kabe nu med Tudor-batterier

Från och med 2006 års modeller har

Kabe börjat använda fritidsbatterier från

Tudor i sina husvagnar och husbilar. 

I Travel Master husbilar och i Hacienda

sitter ett batteri på 115 Ah i bostads-

delen, medan övriga modeller har en

batterikapacitet på 75 Ah.

- Våra batterier har en låg antimonhalt

vilket gör att de tål djupurladdningar

osedvanligt bra, förklarar Torbjörn

Melinder på Tudor. Dessutom har tester

visat att våra batterier verkligen håller

den angivna kapaciteten.

Tudors fritidsbatterier uppfyller EU-nor-

men för att få kallas “underhållsfria”,

men för att få bästa möjliga livslängd bör

dock batteriet kontrolleras ett par gånger

om året.

För din trygghet

Det har talats mycket om “vägrån”, eller

rättare sagt nattliga inbrott i husvagnar

och husbilar. Men sanningen är, att färre

än en promille av alla dem som över-

nattar “i det fria” i husvagn eller husbil

drabbas av något sådant.

Men trots att risken är så försvinnande

liten, ska du naturligtvis iaktta försik-

tighet om du väljer att övernatta på

något annat ställe än en campingplats.

- Stanna aldrig på undanskymda

platser, och aldrig i närheten av buskage

eller dylikt.

- De flesta husbilsinbrotten sker genom

höger framdörr, så parkera på ett sådant

sätt att ingen kan smyga fram till den.

- Lämna aldrig några värdesaker kvar i

förarhytten, montera ett säkerhetsskåp

och använd det.

- Har du husvagn, köp då ett kopplings-

lås som du kan använda både när

vagnen är kopplad till bilen och när den

står parkerad.
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Det är dyrt att bo på hotell och
gå ut och äta i Schweiz. Mellan
10 och 20 % dyrare än de priser

vi är vana vid här hemma, om man då
inte hittar ett bra erbjudande förstås.
Camping som övernattningsform är
billigare, och om man åker i egen
husbil, husvagn eller med tält är det
ännu mer pengar att spara än om man
hyr. Du kan hyra stuga på många
campingplatser, eller hyra en husbil,
som vi gjorde.

ANVÄND NATUREN -
DET KOSTAR INGET
På våra campingsemestrar är cyklar,
vandringskängor och ryggsäckar alltid
en del av bagaget. På den här resan
använde vi dem extra mycket. Naturen
i Schweiz är som upplagd för att
utforskas. Vi tog en dag och vandrade
upp till Reichenbach, vattenfallet vid
Meiringen i centrala Schweiz. Det är
ett av Europas mest kända vattenfall,
och enligt historien var det var här
som Sherlock Holmes gjorde upp, för
sista gången, men sin ärkefiende
Moriarty. En uppgörelse som slutade
med att de bägge störtade ut över
klipporna och aldrig återfanns igen. 

Det är en tur som tar ganska exakt
fyra timmar, fram och tillbaka, och
kostar endast lite svett på pannan.
Sommartid kan man ta linbanan upp
till vattenfallet, vilket kostar ca 80 kr.

Huvudstaden Bern är trevlig, men
också ett ställe, där det är lätt att göra
av med mycket pengar. Besök gärna
björngrottan, som ligger mitt i staden.
Där är det är gratis entré. Björnar, som
staden är uppkallad efter, har funnit
där i mer än 400 år.

Schweiz ligger ca 140 mil från Sydsverige och har rykte om sig att vara ett dyrt land. 
Det är det generellt sett också, men med ett par tips med i bagaget finns det pengar att spara, 

utan att det går ut över semestern eller upplevelserna. 
CampingSverige’s campingspecialist har packat husbilen och rest till alplandet.

AV ANNE-VIBEKE ISAKSEN FOTO RASMUS SCHØNNING

ÄT HEMMA ELLER I DET FRIA
Den största fördelen med att campa, är
ju att man har friheten att stanna och
uppleva det som erbjuds efter vägen. 

Och med köket med dig kan du ju
spara en del pengar genom att handla
på stormarknader eller marknader och
laga maten själv. Även om matvaror är
aningen dyrare än i Sverige, blir detta
fortfarande billigare än att gå ut och
äta. Och man kan ju fortfarande köpa
med specialiteterna hem. Vi gör ofta
det och stannar sedan till på ett
vackert ställe och äter vid bilen eller
brer mackor och tar med i ryggsäcken.
Ofta finns nybakat bröd på camping-
platserna.

BETALA MED LOKAL VALUTA
Överallt anges priserna i både euro
och schweiziska franc, men det gör
inte att priserna alltid stämmer över-
ens. Det kan rekommenderas att betala
med schweiziska franc, som generellt
sett gör priset 1-2 % billigare beroende
på varan.

Schweiz är ett multikulturellt land
med sina fyra språkområden och det
är också det som gör landet så
omåttligt intressant. Naturen är ett
kapitel för sig - från alla sjöar i den
västra fransktalande delen, till det mer
kultiverade norra Schweiz och till
Alperna med några av Europas högsta
bergstoppar. 

CAMPING I SCHWEIZ:

Använd naturen och 
spar pengar
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Fakta:

För att köra på de schweiziska

motorvägarna skall man ha en

biljett. Den kostar ca 125 kr 

(26 CHF) och kan köpas på 

bensinstationer innan gränsen. 

Var uppmärksam på att många

bergspass är stängda under våren

- fram till mitten av juni. Camping-

platser och annan praktisk infor-

mation, samt turförslag hittar du 

på www.campingsverige.se under

Semester i utlandet/Schweiz.

Turistinfo: www.myswitzerland.com
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Royal Hacienda: 
En jätte-succé!

- När vi byggde den allra första
Hacienda-vagnen trodde jag att den
bara skulle tjäna som publikmagnet för
att locka besökarna till Kabes monter
på Elmia-mässan. Det säger Stig
Bergqvist, den av Kabes förmän som
har allra längst erfarenhet. Men tänk,
så fel jag hade!

På mässan, och strax därefter,
beställdes inte mindre än 17 vagnar
och när “lillebror” (om man nu kan
kalla en nästan nio meter lång husvagn
“liten”) 880 presenterades blev efter-
frågan ännu större.

- Att bygga dessa vagnar på samma
band som volymvagnarna gick helt
enkelt inte längre, konstaterar Stig.

- Ungefär samtidigt flyttade våra
hyresgäster ut, fortsätter Reine Stark
som är produktionsansvarig i husbils-
fabriken. Så då föll det sig naturligt att
flytta Hacienda-tillverkningen till de
lokaler som då blev tomma.

Men det var inte bara att flytta

produktionen. En ny pressanläggning
och en CNC-fräs var de stora investe-
ringarna som fick göras, och i den nya
utrustningen kan man hantera element
som är upp till 13 meter långa - vilket
ju motsvarar taklängden på en
Hacienda 1000. Och dessutom fick man
bygga upp en ny snickeriavdelning …

På det 120 meter långa sammansätt-
ningsbandet får man plats för åtta
vagnar samtidigt, utan att det blir så
trångt att det blir svårjobbat. I dag är
det elva man som är sysselsatta med att
bygga Hacienda-vagnarna, och produk-
tionstakten ligger på 2 vagnar i veckan.

- Vi kunde börja bygga vagnar här
efter påsk förra året, fortsätter Reine
Stark. Och när det var dags att ta
semester hade sexton vagnar rullat ut
genom porten!

Kanske någon tycker att det är en
blygsam produktion, men då ska man
komma ihåg att varenda Hacienda som
hittills byggts har varit helt unik.

- Kunderna har stora krav, säger 
Stig Bergqvist, och det är inte bara
listan över tillvalsutrustning som är
lång. Många vill också ha någon spe-
ciallösning när det gäller inredningen.

Och som ett exempel pekar han på
en av de åtta vagnar som står på
bandet när Husvagnsliv är på besök.

- Den här kunden vill ha “allt”,
avslöjar Stig. Keramisk häll, vinkyl och
diskmaskin i köket samt dubbla
hemmabiosystem är bara några av de
saker han har beställt. Och eftersom
parabolantennen ska ha automatisk
inställning, tar vi för givet att han
tänker köra omkring med sin vagn …

Efterfrågan på Kabes båda Hacienda-modeller är stor. 
Så stor att man nu flyttat tillverkningen till en helt egen avdelning.

Den nya pressen klarar element med upp 
till 13 meters längd.
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Effektiv hjälpreda 
till din Kabe 

Nytt i Kabes tillbehörssortiment är en 

12 Volts skruvdragare av hög kvalitet.

Den är speciellt framtagen för Kabe 

och levereras i väska med tillbehör

anpassade till din Kabe-vagn. 

Skruvdragaren köper du hos din när-

maste Kabe-handlare.

Ny Europa Guide 2006 
FRÅN CAMPING CHÈQUE ORGANISATIONEN

Camping Chèque är nu klar med nästa årsutgåva av Guiden över alla campingplatser i

Europa, som är anslutna till det populära rabattkonceptet, kallat Camping Chèque.

I år vill hela 555 stycken tre-, fyra- och femstjärniga campingplatser vara med. Det finns

68 nya platser i  förhållande till 2005, och fler resmål att välja mellan för det stigande

antalet campister, som reser med Camping Chèque och njuter av betydliga besparingar

på övernattningar i förhållande till normala priset. Två nya länder är med i programmet:

Grekland och Rumänien. Därmed finns Camping Chèque i 20 europeiska länder. Bara i

Skandinavien är 40 campingplatser anslutna, varav ett tjugotal i Danmark, och ett tiotal

var i Norge och Sverige.

Även om antalet platser stiger, höjs inte priset. Europa Guiden 2006 med mer än 

555 sidor kan man fortfarande få för 55 kr (porto tillkommer) från Skandinaviska

Camping Chèque kontoret, tel 031-20 74 70.

Värt att nämna också är att hela guiden finns på Internet

på följande adress: www.campingcheque.se, där rabatt-

kupongerna camping chèques kan köpas. Europa Guiden

finns också hos Caravan Club of Sweden och Östgöta

Camping i Mantorp, Malmö, Märsta, Norrköping och Örebro.

Ytterligare information om lågsäsongskonceptet 

Camping Cheque: Camping Cheque Scandinavia,

www.campingcheque.se
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När endast det bästa
är gott nog!

I småländska Tenhult startade Kabe
med serietillverkning av husvagnar
redan i början av 60-talet, men Kurt
Blomqvist - Kabes grundare - byggde
sin första vagn så tidigt som 1958. 
Kabe är dessutom idag den enda
svenskägda husvagnsfabriken.

Under snart 50 års tid har man hos
Kabe därför haft möjlighet att lära sig
vad som fungerar i ett klimat som vårt,
och Kabe-vagnarna har genom åren
förbättrats och förfinats på en lång rad
punkter. Dessa förbättringar och för-
finingar är resultatet av både egna och
kunders önskemål och - inte minst -
av Kabes eget kvalitetstänkande.

Det fanns alltså gedigna kunskaper
och mångåriga erfarenheter “i huset”
när man på Kabe, som pionjär i början
av 80-talet, bestämde sig för att börja
bygga husbilar. Den höga kvaliteten
har medfört att efterfrågan vuxit
snabbt de senaste åren, och med hjälp
av skickliga hantverkare och duktiga
tekniker kan Kabe nu bygga upp till
fyrahundra husbilar om året i den 
12 000 kvadratmeter stora fabriken.

- Det är våra lösningar för värme,
isolering och luftgenomströmning som
har bidragit till vårt goda namn, säger
Bo Sangrud som basar för husbilsfa-
briken, liksom vår generositet när det
gäller standardutrustning. Mycket av
det som ingår i våra bilar, tar ju våra
konkurrenter extra betalt för! Och tack
vare vårt Flexline-system ger vi våra
kunder en unik möjlighet att, själv
påverka planlösning och inredning.

Vårt nordiska klimat ställer speciella
krav när det gäller uppvärmning,
isolering och ventilation. För att din
husbil ska vara både varm och skön
under vintern, och sval och behaglig
under sommaren, har man på Kabe
inte bara nöjt sig med att köpa de
bästa material som finns att få på

Allt fler väljer husbilen som semesteralternativ, och på Kabe gläder man sig åt att Travel Master
blivit en favorit på marknaden. Men förvånade är man inte - 

Kabes tradition som husvagnstillverkare är ju lång, vilket borgar för hög kvalitet. 
Och samma kvalitet hittar du naturligtvis även i en Travel Master!

marknaden. Har man inte hittat någon
produkt som motsvarat de högt ställda
kraven, så har man helt enkelt själva
uppfunnit det man sökt. Som t.ex. det
patenterade, vattenburna golvvärmesys-
temet som snabbt och effektivt värmer
upp bilen, och som naturligtvis finns
som standard i alla Kabes husbilar.

Och genom att använda Ecoprim
som isolering har man löst ett kondens-
problem, för Ecoprim har slutna celler
som inte kan suga upp den kondens
som eventuellt kan bildas i väggarna.
Kabe har dessutom skapat en fuktsäker
kaross genom att klä innerväggarna
med en tapet som kan “andas” så att
eventuell kondens lätt dunstar bort. 

Lägg därtill detaljer som paten-
terade plastreglar, ljuddämpande
innertak, fönster med isolerad karm
och inbyggd ventilation i innerkarmen
så förstår du varför Kabe Travel Master
är Sveriges mest köpta svensktillver-
kade husbil!
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www.paroc.se

ECOPRIM – Isoleringen som 
även skyddar mot fukt! Exide Gel Underhållsfritt 

och med stora energi-
reserver, för sjö och land.

Nautica Freeline/Marine
Klarar hög belastning på 
land och på sjön.

Nautica Freeline 
Klarar hög belastning.
Rekommenderas för 
bruk på land.

www.tudor.se

Det är klokt att välja ett
uthålligt fritidsbatteri.

KABE VALDE ETT 
MÖNSTRAT PLASTGOLV

FRÅN TARKETT.

OMNISTOR 
CARAVAN STYLE
Lämplig för husvagnar och mindre fordon. 
Enkel montering i husvagnens tältskena
Mmed Quicklocksystem som är det mest 
användarvänliga på marknaden!

Finns hos din KAMA Fritid-handlare!
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Med ett spännande och omväx-
lande jobb på ABB i Ludvika,
har Per-Olov Berg genom

åren haft hela världen som arbetsfält.
Men de senaste åren har han huvud-
sakligen ägnat sig åt att demonstrera
högspänningsutrustning för kunder
över hela Europa - och lite till.

För demonstrationerna använder
PeO en specialbyggd utställningsvagn,
och det är mer än 20 år sedan han
första gången gav sig ut på turné.

- Från början använde jag en
personbil som dragare och bodde på
hotell, berättar PeO.

Efter en period i Asien - då utan
rullande utställning - var PeO med
familj tillbaka på svensk mark.

- Ganska snart kom jag på att det
skulle vara smartare att dra utställ-
ningsvagnen med en husbil, fortsätter
PeO. Jag skulle slippa oroa mig för
utställningsvagnen på nätterna, jag
skulle få ett bättre kontor under
resorna och jag skulle kunna ta emot
mina kunder på ett bättre sätt.

Försöket med husbil föll väl ut, och

eftersom milen rullade på snabbt blev
det snart dags för PeO att byta husbil.

- Eftersom jag privat hade haft två
Kabe-husvagnar - en före och en efter
Asien-sejouren - som jag varit mycket
nöjd med, började jag att titta närmare
på de olika Travel Master-modellerna.
För ska man använda sin husbil till
långresor i tjänsten, och dessutom med
en tung utställningsvagn på släp, då är
det bara det bästa som gäller …

Vid den här tidpunkten höll man
hos Kabe på med en förserie av WT-
modellen - alltså den som har en stor
hygienavdelning tvärs över aktern -
och den planlösningen föll Per-Olov i
smaken.

- Tillbringar man uppemot 200
dygn per år i husbilen, så uppskattar
man sådan bekvämlighet!

Till påsk 2004 kunde PeO hämta ut
sin Travel Master, och genast styrdes
kosan mot Polen.

Ukraina, Norge, Tyskland, Sverige,
Polen (igen), Bulgarien, Grekland,
Turkiet och Belgien lades snabbt till
listan över besökta länder innan det

var dags att byta ut utställningsvagnen
till en nyare och modernare.

- Men husbilen fanns det inte några
tankar på att byta, skrattar PeO.

Med ny utställningsvagn på släp var
det dags för en ny turné som så
småningom avslutades i Libanon.

- Därifrån gick det raka spåret hem
till Ludvika igen, berättar Peo, och då
hade jag en gammal arbetskamrat med
mig som co-driver.

Mer än 30 000 mil har Per-Olov
Berg tillryggalagt med sin “Road
Show”, och 36 olika länder har han
genom åren besökt.

Men eftersom PeO försöker att flyga
hem till hustrun Rosemary varenda
helg, var i Europa han än är, så fun-
gerar det bra. Och några planer på att
trappa ner på resandet har PeO inte.

- Fast ångbåten som vi skaffat som
flytande sommarnöje, är det bara
Rosemary som får framföra. Det är ju
bara hon som har hunnit ta skeppar-
examen, så jag få väl nöja mig med att
vara eldare …

PeO:s Travel Master 
har rullat 10 000 mil!
Dragbil, kontor, bostad, representationslokal … 
Per-Olov Bergs Travel Master WT tjänar många syften - och det med bravur!
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Lös korsordet - vinn fina priser!
Lös korsordet och skicka in det senast den
13 april 2006, så är du med i utlottningen
av fina priser från KAMA Fritid! 

KABE Husvagnar AB
Box 14
560 27 Tenhult
Märk kuvertet med “Korsord”

Namn: ______________________________________________________

Adress: ______________________________________________________

______________________________________________________

Telefon: ______________________________________________________



Man vet när man provat

3  ÅRS VAGNSKADEGARANTI  •  2  ÅRS NYBILSGARANTI  •  3  ÅRS LACKGARANTI  •  8  ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI  •  WWW.FIAT.SE

Nya Fiat Croma 
från ca 199.500:- 

Sydsvenskan

”Under 200.000, 
  klart konkurrenskraftigt”

”En rymlig familjebil 
  som övertygar”

Teknikens Värld

”Tyst, bekvämt och stabilt”
Vi Bilägare

�����
Euro NCAP

”Sällsynt bekväm och rymlig”
Vi Bilägare

”Limousineartat utrymme”
Teknikens Värld

25.000 européer beställde bilen innan den ens gått i produktion. Nu är den här! En stor sportkombi 
med suverän komfort. Mycket välutrustad, det mesta är standard. Högsta säkerhet, 5 stjärnor i 
Euro NCAP. ESP antisladd och ASR antispinn, sju airbags och krockgardiner. Släpvagnsvikt 1500 kg. 
Bensin eller supersnål diesel på 150 hk som drar under halvlitern på landsväg. Välkommen in!

BRÄNSLEDEKL. BL. KÖRN. 6,1 – 9,7 (1,9 JTD – 2,2 AUT.) LITER/100 KM, CO2 161 – 229 GR/KM. MILJÖKLASS 2005. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. FÖR INFORMATION OM ÅTERVINNING SE WWW.FIAT.SE

Attrazione! Dragningskraft!
ITALIENSKA FÖR NYBÖRJARE:
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Rätt tillbehör gör semester-  
En stor del av tjusningen med att resa
består i planeringen före resan: Vart
vill vi åka? Vad vill vi se? Vad vill vi
göra? Men lika viktigt för en lyckad
semester är det att planera vad man
ska ha med sig - och dessutom kan det
ju vara roligt att kosta på sig några
nyttiga tillbehör inför den stundande
resan. Och dessutom hänger ju de
båda planeringarna ihop - vad du ska
ha med dig beror ju i hög grad på var
du ska åka, vad du ska se och vad du
ska göra!

HUR STÅR DET TILL MED
BOSTADEN?
Både en husvagn och en husbil är ju
ett rullande semesterhem, och ska
fungera perfekt både som fordon och
som bostad. Så det finns all anledning
att först och främst kontrollera själva
fordonet - eller låta en auktoriserad
verkstad göra det, så här på försä-
songen har de fortfarande möjlighet
att hjälpa dig med detta. En sådan
kontroll kan bespara dig en massa
onödiga utgifter och ledsamheter
under semestern.

Hur är det till exempel med
däcken? Även om de ser ut att vara
“som nya”, så kanske de är så gamla
och torra att de spricker eller explo-
derar när de utsätts för kombinationen
av hög temperatur, långa dagsetapper
- och kanske lite överlast. Är däcken
äldre än sex-sju år ska de bytas ut, även
om mönsterdjupet är mer än
tillräckligt.

Och skulle du råka ut för en

“vanlig” punktering, så är en flaska
punkteringsspray ett ovärderligt
tillbehör. Då slipper du ju leta efter
reservhjul och domkraft, som säkert
ligger långt nere under semesterpac-
kningen!

Glöm heller inte bort att kontroll-
era batteriet och laddaren. Ett tips är
att du uppdaterar till en modern, hel-
automatisk laddare som till exempel
CTEK XS 7000. Denna laddare är både
effektiv och snäll mot batteriet. Dess-
utom laddar XS 7000 fullt även med
en ingångsspänning på låga 160 volt -
och spänningsfall är ju mycket vanligt
på campingplatser.

VÄRME - OCH SVALKA
Går din resa söderut, så brukar ju ett
av skälen vara att få njuta av sol och
värme. Men det kan ju också bli för
mycket av det goda: en hög dagstem-
peratur ger ju en hög nattemperatur
inne i fordonet, vilket medför dålig
sömn och i värsta fall en grinig familj.
Och det är ju inte på alla camping-
platser du har möjlighet att ställa din
husvagn eller husbil i behaglig skugga.

Lösningen heter B2100 - ett luft-
konditioneringsaggregat från Dometic
- och lämpligaste modeller heter
B2100, som har både tyst gång och 
hög effekt. 

Men du kanske tycker att det är
onödigt med en luftkonditionering för
fyra semesterveckor? Men du har
faktiskt lika stor användning av luft-
konditioneringen här hemma i Sverige
- ja, faktiskt större eftersom du även

kan använda den på vintersemestern.
B2100 har nämligen ett inbyggt värme-
element på 1,2 kW. En annan fördel
med ett luftkonditioneringsaggregat är
att det snabbt avfuktar luften, så att du
får en snabbare uppvärmning och ett
behagligare inomhusklimat!

SÄKER RESA
Åker du söderut, så kommer åtmin-
stone en del av ditt resande att ske på
tyska Autobahn, och där kommer du
att hålla en högre snitthastighet än vad
du kanske är van vid. Men tag det
lugnt i början, vänj dig vid tempot och
anpassa farten till din förmåga och
efter omständigheterna. Tänk också på
att ta många korta raster, så blir resan
mycket behagligare för hela familjen.

Och reser du med husvagn, så finns
det en hel del du själv kan göra för att
färden ska bli så trygg som möjligt.

Viktigt är till exempel hur du
fördelar lasten i vagnen: allt tungt så
lågt som möjligt, och så nära mitten
som möjligt. Och förtältet hör hemma
i bilens bagageutrymme, inte inne i
husvagnen! En kultrycksvåg är ett bra
hjälpmedel för att kontrollera att
balansen i vagnen är den rätta.

En säkerhetskoppling av friktionstyp
är ett annat bra hjälpmedel, som
effektivt “trollar bort” suget från bussar
och långtradare, eller den kraftiga
sidvinden som kan förekomma på
broar över dalgångar.

På Autobahn är dessutom köer
snarare regel än undantag. Efter en
trafikolycka kan kön bli milslång, och
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resan ännu roligare!
du sitter fast i kanske en timme. Då
kan en smidig kylbox som du driver
med 12 V från cigarettändaruttaget
göra underverk. I den kan du ju för-
vara både kylda drycker och ett litet
mellanmål.

REN DRYCK …
Och apropå dryck: vattenkvaliteten på
utländska campingplatser kan vara en
helt annan än den du är van vid hem-
ifrån. Men om du monterar en vatten-
renare i din husvagn eller husbil, kan
du alltid vara säker på att ha tillgång
till rent vatten.

Vattenrenaren CWP 5311 renar
vattnet med hjälp av UV-ljus, som
dödar bakterier och alger, och ett kol-
filter som tar bort dålig lukt och smak.
Den klarar av att rena 4 liter per
minut, och den kopplas direkt till
husvagnens eller husbilens batteri. 

En filtreringstillbringare som renar
vattnet med ett utbytbart filter som kan
inköpas hos din husvagnshandlare.
Filtret har en indikering, som visar när
det är dags att byta, men du kan räkna
med att du klarar hela semestern 
(eller 150 liter vatten) utan filterbyte. 
Den ser ut som en vanlig tillbringare
som passar att ha stående i kylskåpet. 
Filtreringstillbringaren är ett bra
ekonomiskt alternativ till PET-flaskor
med dyrt “köpevatten”.

… OCH GOD MAT
Matlagningen är ju en av höjdpunk-
terna under semestern men för den
som står ensam inne i husvagnen eller

husbilen, medan resten av familjen
njuter av vädret utanför, kan vara både
tråkigt och ensamt.

Lösningen på detta är en gasoldri-
ven grill från Cramer. Med en sådan
kan du både grilla, steka, koka, rosta,
baka potatis och hålla maten varm -
och du gör det tillsammans med resten
av familjen.

Kompletterar du dessutom med ett
utvändigt gasoluttag, så blir det ännu
enklare att använda grillen!

FÖRTÄLT ELLER MARKIS?
Ja, svaret på den frågan beror till stor
del på hur du har planerat din resa.

Men ett allmänt råd är, att om du
tänker stanna mer än fem dagar på en
och samma plats med din husvagn, så
är ett förtält det rätta alternativet.

Men tänker du resa runt mycket är

en markis av typ Omnistyle, som
hänger kvar i förtältskenan under kör-
ning, ett bättre val. Din Kabe-återför-
säljare kan dessutom erbjuda dig
många andra typer av soltak och förtält
som passar bra för den som oftast är på
resande fot.

För husbilsägaren är naturligtvis en
markis det självklara valet, och om du
kompletterar den (eller din Omnistyle,
om du är husvagnsägare) med en
lättuppsatt gavel, så får du ett bra
skydd mot både sol och regn.

NJUT AV DIN SEMESTER
Vad är väl bättre än att efter maten få
luta sig tillbaka i en skön relaxstol, som
Lafumas RSX?

Denna bekväma stol finns till och
med i en XL-version för dig som njutit
lite extra av den goda maten …

Bra att ha med

- Precis som här hemma, har man ett även på kontinenten ett utbytessystem

för gasolflaskor. Att byta en svensk flaska går däremot inte (lika lite som en

utländsk turist kan byta sin flaska här i landet), och möjligheterna att få en

svensk flaska fylld är liten. Men skulle du råka hitta ett fyllningsställe, så är det

bra om du har med dig en adaptersats, så att du kan få flaskan fylld.

- El-anslutningarna på utländska campingplatser är oftast av samma slag som

här - d.v.s. CEE-kontakten (som ska vara standard på alla nya anläggningar) eller

den gamla Schuko-kontakten. Men avvikelser finns, bland annat i Frankrike och

England, så en sats med adaptrar kan vara en bra investering. Tänk bara på att

de “reseset” du hittar på varuhusen är avsedda för inomhusbruk - och för låga

effektuttag!

- Glöm för allt i världen inte förbandslådan och bra-att-ha-lådan!
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Husbilar för alla
Kabes husbilstillverkning går tillbaka
ända till 1983, så man har många års
erfarenhet att falla tillbaka på. De
första bilarna byggdes på chassier från
Renault Master - därav namnet Travel
Master. 

Från en enda modell 1983 har
programmet vuxit till att omfatta sex
olika husbilar, byggda på två olika
chassin och med olika utrustningsnivå.
W-serien byggs på Fiat 18 med lågbyggt
AL-KO lättviktschassi medan M- och E-
serierna är baserade på FIAT 15 - även
här med AL-KO-chassi. TravelMaster AL,
slutligen, byggs på Fiat Maxi 18-chassi.

I Travel Master EB och WB utnyttjas
FlexLine-systemet, vilket ger hela sju
olika planlösningar (se nedan). Lägg
därtill sex olika textil- och skinnkollek-
tioner samt ett hundratal tillvalspro-
dukter, så får du alla möjligheter att
skapa din personliga Travel Master! Utvecklingen har gått framåt från den allra första Travel Master 1983 …

… till dagens välutrustade och ytterst
komfortabla modeller!

Travel Master EB / WBTravel Master ET / WT

Travel Master EL / WL

Travel Master MI

Trave l  Mas te r  MG

Bord

Bord

Travel Master AL



SVERIGE
HUSVAGN & FRITID ALVESTA
FRITIDSCENTER I ANDERSTORP ANDERSTORP
TRAKTOR & HUSVAGNSSERVICE AB* ARVIDSJAUR
WIDLUNDS HUSVAGNAR AB BJUV
BJÄSTA BILSERVICE BJÄSTA
NIBO CARAVAN AB* BOLLNÄS
CARAVAN I ESKILSTUNA AB ESKILSTUNA
TO LU RENT HUSVAGNAR AB GRUMS
TAGENE FRITIDSCENTER AB GÖTEBORG/

HISINGSKÄRRA
CARAVANHALLEN AB* HANINGE 
HUSVAGN & FRITID AB* KALMAR
OHLINS HUSVAGNAR KARLSKRONA
POLARMASKIN AB KIRUNA
ZÄTA CARAVAN AB LAHOLM
JOSEFSSONS HUSVAGNAR AB* LANDVETTER
KURTS HUSVAGNAR* LUDVIKA
HUSVAGNSIMPORT AB LULEÅ
SKÅNE CAMP AB* MALMÖ
ÖSTGÖTA CAMPING* MANTORP
ÖSTGÖTA CAMPING* NORRKÖPING
ESSÉUS HUSVAGNAR OXELÖSUND
HUSVAGNSIMPORT I PITEÅ AB PITEÅ
ERIKSSONS HUSVAGNAR AB* STENSTORP
ÅSTRÖM AB* SUNDSVALL
CARAVANHALLEN AB* SÖDERTÄLJE
KABE FÖRSÄLJNING I TENHULT* TENHULT
FRITIDSCENTER I TROLLHÄTTAN AB TROLLHÄTTAN
GH HUSVAGNAR AB ULRICEHAMN
CARAVAN CENTER I UMEÅ AB* UMEÅ
CARAVANHALLEN AB* UPPLANDS VÄSBY
HUSVAGNSSPECIALISTEN UPPSALA
NIBO CARAVAN AB VALBO
NJUDUNGS BIL VETLANDA
VINSLÖVS FRITIDSCENTER AB* VINSLÖV/

HELSINGBORG
BILCOMPANIET* VISBY
M&M CARAVANE AB* VÄSTERÅS
ÅHUS HUSVAGNS EXPO AB ÅHUS
NERIKES CAMP AB* ÖREBRO
WIKSTRÖMS HUSVAGNAR AB ÖSTERSUND 

FINLAND
CARAWALL OY ESPOO
HYRYLÄN MATKAILUVAUNU OY HYVINKÄÄ
LAINACARAVAN VÄINÖLÄ OY JOENSUU
TASAN AUTO OY JYVÄSKYLÄ
KEMPPAISEN AUTO OY KAJAANI
CARAVAN SHOP OY KOKKOLA
KYMEN VAUNUVÄLITYS OY KOTKA
CARAWALL OY LAHTI
OULUN LOMAVAUNU OY OULU
CARAWALL OY PORI
CARAWALL OY RAISIO
REATALO TT OY ROVANIEMI
CARAWALL OY SALO
CARAVAN ERÄLAUKKO OY TAMPERE
TURUN LÄNSI-VANKKURIT OY TURKU
CARAVANIA MARDICAP OY VANTAA

DANMARK
AABYBRO CAMING & FRITID AABYBRO
BIJE FRITID & CAMPING HELSINGE
TOP CAMPING APS KØGE
LUNDERSKOV CAMPING A/S LUNDERSKOV
CAMPING OG FRITID FYN ODENSE SØ
NH CAMPING A/S RØDEKRO
CAMPINGGÅRDEN A/S VIBY J.

NORGE
TG CARAVAN AS ALTA
BODØ TRANSPORT & CARAVAN TVERLANDET
NOR CAMP AS AVD DRAMMEN DRAMMEN
NORDVEST CARAVAN AS EIDE
RINGSTAD CARAVAN ELVERUM
CARAVANAESS AS FIGGJO
HAGEN CARAVAN VEST FØRDE
HAUGALAND CARAVAN FØRRESFJORDEN
BIL OG CARAVANSENTER AS HÖNEFOSS
KRISTIANSAND CARAVANSENTER AS KRISTIANSAND
FRITIDSSENTRET AS MOSJØEN
NOR CAMP AS OSLO/SKYTTA
ÖSTFOLD TRAKTOR AS RAKKESTAD
HAGEN CARAVAN AS RINGEBU
SORTLAND CARAVAN AS SORTLAND
HÖSTLAND AS SKAGE
TROMSØ CARAVAN AS TROMSØ
TRONDHEIM CARAVAN AS TRONDHEIM 
CARAVANSENTER E18 VÅLE
ÅLESUND CARAVAN AS ÅLESUND 

NEDERLÄNDERNA
RECREAMA DE BOER CARAVANS BV GRONINGEN
VAN EIJK CARAVANS HAPERT
PAUW REKREATIE HEERHUGOWAARD
VAN DUINKERKEN REKREATIE BV HOEVELAKEN
HIDDINK CARAVANS B.V. TUBBERGEN

BELGIEN
RIJMARAN BVBA BRUGGE

SCHWEIZ
MOBILE FREIZEIT B.HINDER FLURLINGEN

TYSKLAND
WOHNWAGEN STUMPF GMBH & CO CELLE
REISEMOBIL- UND CARAVAN CENTER JÜLICH
CARAVAN CENTER MARKT
INDERSDORF
MI-MOBILE REMSHALDEN

Välkommen till din närmaste
KABE-återförsäljare! 
Läs mer på www.kabe.se

* Återförsäljare av KABE Travel Master husbilar.
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