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Endast 110:-
Ord.pris 150:- 

GÅ BILLIGARE PÅ  
ELMIA HUSVAGN HUSBIL 

Häng med oss till Elmia!
Köp din biljett till Elmia Husvagn Husbil till ett rabatterat pris. För  

bara 110 kr, mot normala 150 kr, kan du köpa entrébiljett till mässan. 
Biljetten köper du hos oss. Hösten bjuder dessutom på många andra 

aktiviteter. Se webbsidan för datum. Välkommen!

Ta chansen. Se årets nyheter!
Se nya svensktillverkade KABE Husvagnar och Husbilar 2020.
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Du tar väl husvagnen eller husbilen  
till Elmia? Här bjuds det på fem festliga 
dagar med oktoberfest, dans, räkfrossa, 

utomhusgrillning  –  och mycket mer!

Från pizzafest till danskvällar!

Upptäck 
möjligheterna 
på Elmia Husvagn Husbil

11–15 september 2019 
Elmia, Jönköping

Fynda tillbehör 
och husgeråd 
till mässpriser.

elmia.se/husvagn
Ta med hela familjen. Vi bjuder på 
barnpassning, tonårshäng och bio.

Här hittar du 
alla husbilar 

och husvagnar 
som säljs i 

Sverige!

Vilken omväg tar du hem från Elmia i år?

På Elmia Husvagn Husbil hittar du allt som behövs för  
en lyckad semester. Se, jämför och titta in i allt från lyxiga 
husbilar till rymliga familjevagnar. Här finns också förtält 
och mängder av tillbehör. Det är här som den nya  
säsongen börjar!

Bli först med att se det senaste!  
På mässan premiärvisas nästa 
års modeller av husvagnar, husbilar,  
plåtisar och villavagnar.
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TITTA LITE EXTRA PÅ KABE I HÖST

Ledare

Alf Ekström
VD, KABE AB

Följ KABE på Facebook och Instagram!
Här hittar du nyheter, bilder och kommentarer om stort och smått  i KABE-världen.
www.facebook.com/kabehusvagnarhusbilar | www.instagram.com/kabehusvagnarhusbilar

KABE reserverar sig mot ev. sakfel och felskrivningar. KABE förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande.  
Bilderna i denna tidning kan innehålla viss tillvalsutrustning.

2020 inleder KABE ett samarbete med Mercedes-Benz. 
Därmed tar vi ett stort kliv framåt på husbilssidan och kan 
erbjuda flera nya produkter som vi tror kommer att upp-
skattas av dig som användare.

Förutom våra välutrustade husbilar byggda på Fiat Ducato 
finns nu även KABE Crown, som är en ny serie med helin-
tegrerade modeller och fantastiskt fina Mercedes Sprinter 
som bas. Alla våra premiumbilar i Imperial-serien har också 
uppgraderats med Mercedes Sprinter. 

En annan intressant nyhet tillsammans med Mercedes är 
att KABE lanserar sin första Van, byggd som en riktig husbil 
med fullhöjd och KABEs unika året-runt-komfort. Därmed 
skapar vi möjligheter för dig som gillar det rörliga och ak-
tiva fritidslivet att välja en husbil med lite mindre mått utan 
att behöv avstå från KABEs kvalitet och värden.

Precis som vår försäljningschef Daniel Jaldemark påpekar 
här i tidningen så är återköpsfrekvensen för KABE väldigt 
hög, hela 90 procent. Har man en gång varit ägare till en 
KABE vill man sällan byta till ett annat varumärke. Det är 
vi förstås oerhört stolta över och vi gör vårt bästa för att 
fortsätta utveckla utbudet med nya modeller och ännu fler 
planlösningar.

Rutinerad husvagnsmänniska eller nybliven husbilsfantast, 
säsongscampare eller långresenär, flerbarnsfamilj på skid-
semester eller enduroförare på väg till nästa tävling. Vem 
du än är så finns det anledning att titta lite extra på KABE 
i höst. Kanske ses vi redan på Elmia Husbil och Husbil i 
september.

Välkommen till ett nytt spännande år tillsammans med oss 
på KABE!

Behandling av personuppgifter
Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill 
att du ska veta att KABE tar ansvar för att skydda 
dina rättigheter och din integritet. Vi arbetar löpan-
de med att säkerställa att våra rutiner avseende 
personuppgiftsbehandling är tillräckliga och följs 
och har även utfört utbildningsinsatser för våra 
återförsäljare för att ge dem goda förutsättningar 
att agera på rätt sätt i sin verksamhet. 
Du får tidningen Husvagnsliv/Husbilsliv eftersom 
du är registrerad ägare till en husvagn eller husbil. 
Adresskällan är Transportstyrelsen. 
Vad uppgifterna används till och  
hur länge de sparas
KABE AB är personuppgiftsansvarig för behand-
lingen av personuppgifter för denna direktreklam. 

Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, 
adress och typ av fordon. Dessa uppgifter har 
vi inhämtat från Transportstyrelsen. Uppgifterna 
används för att skicka direktreklam, såsom 
1. Utskick av tidningen Husvagnsliv (till Husvagns-
ägare) och Husbilsliv (till Husbilsägare)
2. Inbjudan till event och mässor (vykort)
3. Erbjudanden på produkter (vykort)
Behandlingen sker utifrån KABEs berättigade 
intresse av att kunna marknadsföra våra produkter 
(intresseavvägning). Uppgifterna sparas under tre 
månader, därefter raderas de.
Dina rättigheter
Du har rätt att invända mot att dina uppgifter be-
handlas för marknadsföringsändamål och begära 
att uppgifterna raderas. Du kan också begära 

information om vilka personuppgifter som vi 
behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. 
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller 
kompletterade.
Våra kontaktuppgifter
Om du vill komma i kontakt med oss med anled-
ning av vår behandling av dina personuppgifter 
är du välkommen att kontakta oss via mail till 
kabe@kabe.se. Om du skulle ha några klagomål 
avseende vår behandling av dina personupp-
gifter är du välkommen att höra av dig till oss 
men du har också rätt att lämna ett klagomål till 
Datainspektionen (www.datainspektionen.se). För 
frågor avseende Transportstyrelsens behandling 
av personuppgifter (vår adresskälla) hänvisas till 
Transportstyrelsens Dataskyddsombud.
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Föreningen med familjen i centrum.

Tel 019-23 46 10

CARAVAN CLUB
OF SWEDEN

Förmånligt

Ekonomiskt

Tryggt

£ü
£ü
£ü

bli medlem 

    du också!  

Mer fritid för pengarna...
Besök vår hemsida för mer 

information om hur även du får 

tillgång till våra förmåner.

Caravan Club är en ideell förening för alla 
som gillar campinglivet. 

Klubben bildades 1958 och har idag fler än 29.000 medlemsfamiljer.

Grunden för verksamheten är ett aktivt fritids- och friluftsliv med många 

aktiviteter, omfattande träffverksamhet, utbildningar, teknisk rådgivning mm. 

Caravan Club är dessutom Sveriges största privata campingplatsägare med 

campingplatser från Vindeln i Västerbotten till Ivön i Skåne. 

Fr
iti

d 
so

m
 fö

re
na

r

www.caravanclub.se
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NYA SAMARBETEN OCH NYA 
MARKNADER FÖR KABE

KABEs försäljning i Europa ökar stadigt och 2020 blir ett nytt spännande år med fortsatta  
exportsatsningar och flera riktigt intressanta husbilsnyheter.

Föreningen med familjen i centrum.

Tel 019-23 46 10

CARAVAN CLUB
OF SWEDEN

Förmånligt

Ekonomiskt

Tryggt

£ü
£ü
£ü

bli medlem 

    du också!  

Mer fritid för pengarna...
Besök vår hemsida för mer 

information om hur även du får 

tillgång till våra förmåner.

Caravan Club är en ideell förening för alla 
som gillar campinglivet. 

Klubben bildades 1958 och har idag fler än 29.000 medlemsfamiljer.

Grunden för verksamheten är ett aktivt fritids- och friluftsliv med många 

aktiviteter, omfattande träffverksamhet, utbildningar, teknisk rådgivning mm. 

Caravan Club är dessutom Sveriges största privata campingplatsägare med 

campingplatser från Vindeln i Västerbotten till Ivön i Skåne. 
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www.caravanclub.se

– Vi har inlett ett samarbete med Mer-
cedes som innebär att vi nu kan erbjuda 
husbilar med samma höga kvalitet och 
komfort i bildelen som KABE har i bode-
len. Det känns som ett verkligt lyft, säger 
Daniel Jaldemark, som är försäljnings-
chef på KABE.

Han ser fram emot att få presentera de 
nya husbilarna på hösten olika mäss-
sor. Förutom Crown, som är KABEs helt 
nya serie med helintegrerade modeller 
byggda på Mercedes-Benz, ingår premi-
umbilarna i Imperial-serien numera också 
i KABEs högklassiga Mercedes-familj. 

– En ytterligare nyhet är att KABE nu 
lanserar en van, byggd som en riktig hus-
bil med fullständig året-runt-komfort och 
med Mercedes Sprinter som bas. Det är 
en helt unik produkt, som vi tror kommer 
att bli mycket uppskattad.

Återköpsfrekvens på 90 procent
Försäljningen av KABEs husbilar och 
husvagnar i Europa ökar för varje år. 
Skandinavien är fortfarande den största 
marknaden, men allt fler kunder i exem-
pelvis Tyskland, Schweiz, Holland och 
Belgien upptäcker KABEs värden.

Återköpsfrekvensen för KABE är hög 
och den som en gång har ägt en KABE 
väljer ytterst sällan ett annat varumärke. 
Ett faktum som börjar få genomslag även 
utanför de skandinaviska länderna.

– Oberoende kundundersökningar visar 
att över 90 procent av KABEs kunder 
köper en KABE även nästa gång. Förtro-
endet för våra produkter är enormt stort 
och vi anstränger oss varje dag för att 
leva upp till förväntningarna, konstaterar 
Daniel. 

Nätverket av auktoriserade och välutbil-
dade KABE-återförsäljare och servi-
ceverkstäder växer. Ett lite mer udda 
exempel är Sydkorea, där det i dag finns 
en KABE-importör med fullskalig orga-
nisation och fem försäljningsställen. Här 
säljer man KABEs allra lyxigaste husvag-
nar till aktiva åretrunt-användare

Storbritannien nästa
Nästa stora marknad är Storbritannien. 
Två typer av högerstyrda KABE-husbilar 
har redan tagits fram. KABE är delägare i 
brittiska husvagnstillverkaren Coachman 
och har därmed tillgång till etablerade 
försäljningskanaler.

– Det finns en tydlig efterfrågan på riktigt 
bra och välplanerade halvintegrerade 
modeller, berättar Daniel. 2020 kör vi 
igång på allvar och allt talar för att det 
kan bli väldigt bra - trots Brexit. Samtidigt 
gör vi stora investeringar i våra övriga 
europeiska exportländer för att flytta 
fram positionerna ytterligare och vässa 
oss inom bland annat eftermarknad. 

Stabilt i Skandinavien
Den skandinaviska marknaden fortsät-
ter att var stabil. KABE säljer bra och 
här finns en tradition av användare som 
har stor kunskap om skillnaden mellan 
KABEs sätt att bygga och konstruera 
en husvagn eller en husbil jämfört med 
andra leverantörer. 

Daniel ser positivt på det kommande 
året, även i hemlandet, eftersom KABE 
har ett så komplett utbud och kan pre-
sentera flera efterlängtade nyheter.

– KABE har väldigt mycket att erbjuda 
alla typer av husbils- och husvagnsre-
senärer. Höstens mässor kommer att bli 
riktigt spännande. Då får vi veta vad våra 
kunder tycker!

KABE VALDE ETT 
MÖNSTRAT PLASTGOLV

FRÅN TARKETT.

Besök gärna vår hemsida

www.jackon.se
          Kundanpassade isoleringslösningar

MED VÅR UNIKA ISOLERING I 
HUSBILEN ELLER HUSVAGNEN 
KAN DU CAMPA ÅRET RUNT
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NYTT   KABE 2020

2020
KABE NYHETER
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Barnfamiljer, äventyrare, säsongscampare och långresenärer. Behoven 
växlar, men det är enkelt att hitta en KABE som passar just dig och din familj. 
När du har funnit favoritmodellen väljer du den mest optimala planlösningen 
med hjälp av KABEs Flexline-system, som ger otroligt många valmöjligheter 
och verkligt stor flexibilitet.

– Alla de tillgängliga kombinationerna av modeller, storlekar, planlösningar 
och inredningsalternativ gör att vi kan erbjuda hela 1 720 320 olika valmöj-
ligheter inför 2020! Så vi vågar faktiskt påstå att det finns en KABE-husvagn 
för alla, säger Mikael Blomqvist, teknisk chef och vice VD på KABE.

Bland de riktigt populära modellerna finns KABEs barnkammarvagnar med 
två- eller trevåningssäng. I dag hittar barnfamiljerna sina husvagnar i KABEs 
samtliga modellserier; Classic, Ädelsten, Royal, Hacienda och Imperial. Flera 
av de uppskattade planlösningarna innehåller ett eget mysutrymme för 
barnen och dessutom separat föräldrasovrum.

KABE 2020:
DEN KOMPLETTA 
RULLANDE BOSTADEN
KABE har fem olika husvagnsserier som alla har sina 
specifika fördelar.  Modellerna har tagits fram för att passa 
olika användares krav och önskemål. Modellåret 2020 får 
du ännu fler valmöjligheter.
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Rullande bostad
2017 presenterade KABE sin första hus-
vagn med ett stort och välplanerat front-
kök. Det blev succé direkt och sedan 
dess har det fantastiskt fina husvagnskö-
ket blivit tillgängligt i fem olika vagnsstor-
lekar inom Royal- och Imperialserierna. 

– 2020 tar vi klivet vidare och presente-
rar nya Hacienda 880 FK, med ett ännu 
rymligare frontkök som verkligen kan 
jämföras med ett riktigt kök hemma i vil-
lan eller lägenheten, berättar Mikael. 

Det stora välvda panoramafönstret, som 
blivit ett tydligt igenkänningstecken för 
KABEs frontköksmodeller, finns förstås 
också här och skapar ett härligt dags-
ljusinsläpp i det breda och fullutrustade 
köket.

Nya KABE Hacienda 880 FK kan fås med 
flera olika sovrumslösningar och Mikael 
tror att det här kan bli ett extra lockande 

alternativ för familjer som bor under 
längre perioder i sin husvagn.

– Hacienda 880 är en av våra allra 
största husvagnar. Med KABEs nya fullut-
rustade framkök förverkligar vi drömmen 
om den kompletta rullande bostaden.

Infällda luckor och lådor 
Modellåret 2020 innehåller flera nyheter 
som höjer designupplevelsen i KABEs 
husvagnskök. Kökets snickerier i Ädel-
sten-, Royal-, Hacienda - och Imperial-
vagnarna har fått exklusivt infällda lådor 
och luckor samt en arbetsbänk med 
marmormönstrad yta. Hela inredningen i 
Ädelstensserien är nu i Shannon Oak. 

– Vi lanserar också ett elegant helvitt 
kök. Det vita köket blir standard i alla 
Imperial-vagnarna och finns som tillval i 
Royalserien, berättar Mikael. 

Det nya smarta kylskåpet från Dometic 
med dubbelhängd dörr, som presen-

terades redan innevarande modellår, 
fortsätter att göra KABE-köket till något 
alldeles speciellt. Dometics 10-serie 
bygger på samma CI-bus teknologi 
som styr funktionerna i KABEs Smart 
D-panel. Temperaturen i kyl och köldfack 
kontrolleras automatiskt med hjälp av ett 
sensorsystem, som också bidrar till låg 
energiförbrukning. 

Sovrumskomfort
Även sovrumsmiljön har genomgått en 
tydlig uppgradering inför 2020 som 
skapar ännu högre komfort. Sängarna i 
Imperialserierna har försetts med elek-
triskt ställbar huvudände (tillval Royal och 
Hacienda) och en ombonat klädd säng-
gavel. Bäddramen är i aluminium.

Sängarna har förstås äkta KABE-komfort 
med skön spiralmadrass och en extra 
tjock bäddmadrass samt ställbar huvud-
ände. Bäddarna är uppfällbara vilket 

NYTT   KABE 2020
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underlättar städning, här finns också 
plats för förvaring.

– En annan trevlig nyhet är att vi hittat ett 
sätt att bredda dubbelsängen i Classic 
660 GDL/DGDL, Royal 740 DGDL och 
Classic 780 DGDL. Den nya sängen är 
140 centimeter bred och därmed elva 
centimeter bredare än tidigare, förklarar 
Mikael. 

Sober Imperial-design 
Årets exteriöra nyhet är uppdateringen 
av den yttre designen på Imperial-serien, 
med stilrena linjer och sobra mörka 
toner, som lyfter fram den lyxiga känslan 
i KABEs mest exklusiva husvagnsserie.

Det finns förstås mycket mer att upp-
täcka i KABEs breda husvagnsutbud för 
2020. Välkommen att se nyheterna och 
hitta din nya favorit hos KABE!
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NYHETER 2020
KABE presenterar flera intressanta ny-
heter och förbättringar som bidrar till att 
KABEs husvagnar kan fortsätta motsvara 
de högt ställda kraven hos våra med-
vetna och aktiva användare. Välkommen 
till ett nytt år med KABE!

Exteriör design
• Ny dekor på den släta väggplåten 

med stilrena linjer och sobra mörka 
toner. (Imperial) 

Interiör design
• Ny takmatta.
• Nya dynkollektioner.
• Inredning i Shannon Oak. (Ädelsten)
• Ombyggd låsning överskåp. (Ädel-

sten, Royal, Hacienda, Imperial)
• Överskåpsluckor, kromlist, Shannon 

Oak. (Ädelsten fram/bak. Royal bak. 
Tillval Royal fram) 

• Överskåpsluckor, vita högblanka. 
(Royal fram. Tillval Imperial fram.) 

• Överskåpsluckor, kromlist, högblank 
Shannon Oak. (Imperial fram/bak)

Kök
• Kök med infällda lådor och luckor.  

(Ädelsten, Royal, Hacienda, Imperial) 
• Vitt kök. (Imperial. Tillvall Royal) 
• Laminat ”marmor” i arbetsbänk. (Ädel-

sten, Royal, Hacienda, Imperial) 
• Lock till diskho standard. (Classic) 
• Fondvägg kök ersätts med Shannon 

Oak. (Ädelsten, Royal, Hacienda, 
Imperial) 

Sovrum
• Klädd sänggavel. (Ädelsten, Royal, 

Hacienda, Imperial) 
• Elektrisk ställbar huvudände. (Impe-

rial, tillval Royal och Hacienda)
• Bäddram i aluminium.  (Ädelsten, 

Royal, Hacienda, Imperial) 

• Bredare dubbelsäng 140 cm. (Clas-
sic 660 GDL/DGDL, Royal 740 
DGDL Classic 780 DGDL) 

El, batteri m.m.
• Stort batteri av AGM-typ. (Ädelsten, 

Royal, Hacienda, Imperial) 
• Batterisensor. (Ädelsten, Royal, 

Hacienda, Imperial)
• Antenn Triax. (Ädelsten, Royal, 

Hacienda, Imperial )
• Språkanpassad text under iko-

nerna i Smart-D. (Royal, Hacienda, 
Imperial) 

• Lättare åtkomst, säkring på nod. 
(Royal, Hacienda, Imperial)

KABEs husvagnar är nog marknadens mest välutrustade – så jämför oss 
gärna! Under årens lopp har KABEs utvecklingsavdelning tagit fram en lång 
rad innovationer och patent som sedan blivit standard för hela branschen. 

UPPTÄCK NYA KABE

NYTT   KABE 2020

KABE Classic, 470, 520, 560, 600, 660 och 780
Prisvärda husvagnar med lite färre tillval och en något 
kortare utrustningslista än våra övriga modeller, men med 
KABE-kvalitet hela vägen. Flera alternativ med barnkam-
mare.

KABE Ädelsten, Briljant 470, Smaragd 520, 540,  
Ametist 560, Safir 600
Välutrustade husvagnar med hög standard och många 
valmöjligheter när det gäller utformning och planlösning. 
KABEs Ädelsten-serie började byggas redan 1963.

Du kan välja mellan fem olika serier – var och en med sina specifika  
fördelar och med alternativa planlösningar. 
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Ny dekor på den släta väggplåten med stilrena linjer 
och sobra mörka toner.

Överskåpsluckor, vita högblanka. (Royal 
fram. Tillval Imperial fram.) 

Överskåpsluckor, kromlist, Shannon Oak. 
(Ädelsten fram/bak. Royal bak. Tillval Royal 
fram). Högblanka (Imperial fram/bak).

NYTT   KABE 2020
Vitt kök med infällda lådor och luckor. 
Laminat ”marmor” i arbetsbänk. 

KABE Royal, 520, 540, 560, 600, 630, 740 och 780
En husvagnsserie i toppklass som innehåller det mesta av 
det bästa redan i standardutförandet. I dag är Royal den 
KABE-modell som säljer allra mest.
Royal Hacienda, 880 och 1000 Riktigt stora husvagnar 
med samma höga utrustningsnivå som Royal-serien, med 
en boyta på 22 respektive 19 kvadratmeter.

KABE Imperial, 560, 600, 630, 740 och 780
Imperial är KABEs absoluta premiumserie som erbjuder hus-
vagnslyx utan kompromisser. Här hittar du en utrustnings-
nivå och boendestandard som är helt unik för branschen.
Imperial Hacienda, 880 och 1000 Riktigt stora husvagnar 
med samma höga utrustningsnivå som Imperial-serien, med 
en boyta på 22 respektive 19 kvadratmeter.

Du kan välja mellan fem olika serier – var och en med sina specifika  
fördelar och med alternativa planlösningar. KABEs unika värden ingår oavsett vilken modell som passar bäst för dig och din familj.
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KABEs nya Travel Master-program är indelat i fyra olika modellserier:  
Classic, Royal, Crown och Imperial. Oavsett vilken husbil du väljer får du del 
av KABEs alla grundläggande kvalitéer och fördelar, där de överlägsna året-
runt-egenskaperna ingår som en självklarhet.  

Classic är 740-serien med helintegrerade, halvintegrerade och crossover-
modeller som byggs på Fiat Ducato. Classic är utrustad med allt som behövs 
för ett aktivt användande hela året och vänder sig till dig som vill ha en 
smidig och flexibel husbil till ett konkurrenskraftigt pris. 

Royal byggs på Fiat Ducato och serien erbjuder helintegrerade modeller i två 
storlekar: i760 och i810. I Royal ingår även halvintegrerade och crossover-bilar 
i modellerna 780/x780 och 880/x880. Det här är fullutrustade husbilar som 
innehåller det mesta av det bästa för ett riktigt bekvämt mobilt boende.

Crown är byggd på nya Mercedes Sprinter och består av helintegrerade 
husbilar i modellerna i760, i810 och i860. Förutom KABEs exklusiva stan-
dard i bodelen får du Mercedes-bilens härliga komfort och körupplevelse.

Imperial är KABEs premiumserie, som från 2020 enbart byggs på Mercedes 
Sprinter. I Imperial-serien hittar du KABEs tre största helintegrerade modeller, 
i810, i860 och i910. Tillsammans med Mercedes har KABEs absoluta toppmodel-
ler hittat en värdig följeslagare i form av en bil som motsvarar alla förväntningar.

NYTT   KABE 2020

STARKASTE 
MODELL
PROGRAMMET 
NÅGONSIN
 
2020 inleder KABE ett samarbete med Mercedes-
Benz och presenterar nya modellserier. Aldrig tidigare 
har det funnits så många olika husbilar från KABE att 
välja mellan. 

Förutom de fyra modellserierna i Travel Master- 
programmet lanserar KABE dessutom en helt ny Van, 
som du kan läsa mer om i en separat artikel! 
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Hela KABEs husbilsprogram har genom-
gått en betydande utveckling under de 
senaste åren, både produktionsmässigt 
och när det gäller nya modeller, komfort 
och teknisk utrustning.

– Vi är fortfarande ensamma på mark-
naden med vår King Size-bredd, för de 
halvintegrerade bilarna och 2014 lanse-
rades crossover-versionen med samma 
generösa mått. 2015 kom vår uppskatta-
de Classic-serie och nu är det alltså dags 
för Crown och nya uppgraderade Impe-
rial, konstaterar Mikael Blomqvist, som är 
teknisk chef och vice VD på KABE.

Mercedes-samarbetet innebär ytterligare 
ett stort steg framåt. Mercedes Sprinter i 
kombination med AL-KOs skräddarsydda 
chassi gör att KABE nu kan erbjuda full-
vuxna husbilar med köregenskaper som 
liknar personbilens.

– Bilarna har framhjulsdrift, en 9-stegad 
automatlåda och kan också fås med fyr-
hjulsdrift. Motorn är på 177 hk. Här finns 
modern personbilsteknologi i form av ett 
riktigt bra multimediasystem, navigator, 
LED-belysning, autobroms, regnsensor, 
attention assistance, sidvindsstabilisering 
(ej tandem) och mycket annat. 

Säkerhetspaket
2020 är definitivt KABEs starkaste mo-
dellår någonsin och oavsett om du väljer 
en Travel Master byggd på Fiat Ducato 
eller Mercedes-Benz så finns det mycket 
intressant att upptäcka.

– Vi kan bland annat erbjuda förmånliga 
säkerhetspaket med teknik som gör kör-
ningen ännu tryggare och är ett mycket 
bra komplement till standardutrustningen 
på bilarna inom våra olika modellserier, 
berättar Mikael.

Exteriört har samtliga husbilsmodeller 
genomgått en uppdatering inför det nya 
modellåret och försetts med en dekor 
som har stilrena linjer och sobra mörka 
toner, som lyfter fram den lyxiga känslan 
i hela KABEs husbilsprogram.

Infällda luckor och lådor 
Den interiöra komfort- och designupple-
velsen har höjts på flera områden. I kö-
ket har snickerierna i Royal-, Crown och 
Imperial-serierna fått exklusivt infällda 
lådor och luckor samt en arbetsbänk 
med marmormönstrad yta. 

Det nya smarta kylskåpet från Dometic 
med dubbelhängd dörr, som presen-
terades redan innevarande modellår, 
fortsätter att göra KABE-köket till något 
alldeles speciellt. 

– Dometics 10-serie bygger på samma 
CI-bus teknologi som styr funktionerna 

Nya KABE Crown på Mercedes med AL-KO chassi.

NYTT   KABE 2015NYT     KABE 2017NYTT   KABE 2015NYTT   KABE 2019NYTT   KABE 2015NYT     KABE 2017NYTT   KABE 2015NYTT   KABE 2020

MODERN PERSONBILSTEKNOLOGI

Nya Crown-husbilen 
premiärvisades på  
Noliamässan i augusti 
2019. 
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i KABEs Smart D-panel. Temperaturen i 
kyl och köldfack kontrolleras automatiskt 
med hjälp av ett sensorsystem, som 
också bidrar till låg energiförbrukning, 
förklarar Mikael.

Sovrumskomfort
Taksängen i de helintegererade model-
lerna har gjorts något smalare än tidigare 
för att skapa bättre utrymme i husbilens 
bodel i nedsänkt läge.

– Även sovrumsmiljön har genomgått en 
tydlig uppgradering inför 2020. Säng-
arna i Imperial-bilarna har nu elektriskt 
ställbar huvudände som standard (tillval 
Royal och Crown) och en ombonat klädd 
sänggavel.

Det finns förstås mycket mer att upp-
täcka i KABEs breda husbilsutbud för 
2020. Välkommen att uppleva ett riktigt 
spännande och innehållsrikt husbilsår 
tillsammans med oss på KABE!

Ny bakgavel på halvintegrerade Royal-husbilar

Klädd sänggavel. 
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När du väljer KABE vet du att det är en husbil som är byggd för året-
runt-användning i det skandinaviska klimatet. Den är utrustad med den 
senaste tekniken och många smarta lösningar som gör husbilslivet pre-
cis så enkelt och avkopplande som du vill att det ska vara. 

KABE HUSBIL 2020

KABE Classic, halvintegrerad 740,  
crossover x740 och helintegrerad i740
En instegsmodell med en något kortare utrustningslista. 
Men med KABE-kvalitet hela vägen. Finns i Hel- och Halvin-
tegrerade modeller, samt Crossover i längd 740.

NYHETER 2020
Exteriör design
• Ny dekor på plåten med stilrena 

linjer och sobra mörka toner.
• Ny design bakgavel. (Royal (halvin-

tegrerad/crossover 780/880)) 
• Ny, bredare bodelsdörr, Hartal Evo-

lution med öppningsmått 540 mm. 
(Classic (ej 740T), Royal)

• Ny, bredare bodelsdörr, HartaLux, 
med trepunktslås samt star-
kare gångjärn, karm och handtag.
(Crown, Imperial)

• Elintag lätt åtkomligt på fönster-
vägg. (Royal (helintegrerade), 
Crown, Imperial) 

• Nytt material i insteg. (Classic, Royal 
(halvintegrerad/crossover 780/880)) 

Interiör design
• Nya solskydd med friktionsstopp. 

(Helintegrerade.)
• Nya hyttstolar. (Crown, Imperial)
• Ny stolsbeklädnad hyttstolar. (Clas-

sic, Royal (halvintegrerad/crossover 
780/880))

• Även Classic i740 samt Royal 
helintegrerade i760 och i810 har ny 
stolsbeklädnad, som ovan.

• Ny takmatta. 

• Takfönster, Heki II. (Tillval Royal (ej 
crossover))

• Fondvägg kök utgår. 
• Ombyggd låsning överskåp. (Royal, 

Crown, Imperial)
• Nya dynkollektioner.

Sovrum
• Klädd sänggavel. (Royal, Crown, 

Imperial) 
• Elektrisk ställbar huvudände. (Stan-

dard Imperial, tillval Royal, Crown) 
• Bäddram i aluminium. (Royal, Crown, 

Imperial) 
• Smalare taksäng, 122 cm. (Royal (hel-

integrerade), Crown, Imperial)

Kök
• Kök med infällda lådor och luckor. 

(Royal, Crown, Imperial)
• Laminat ”marmor” i arbetsbänk. 

(Royal, Crown, Imperial) 
• Lock till diskho standard. (Classic)

El, batteri m.m.
• Stort batteri av AGM-typ. (Classic, 

Royal, Crown, Imperial) 
• Strömbegränsare. (Classic, Royal, 

Crown, Imperial)
• Språkanpassad text under ikonerna 

i Smart-D. (Classic, Royal, Crown, 
Imperial)

KABE Royal, halvintergerad 780, 880,  
crossover x780, x880 och helintegrerad i760, i810 
För dig med extra höga krav på utrustning och komfort. KABEs 
Halvintegrerade Royal modeller, med eller utan nedsänkbar 
taksäng (Crossover), har en standardutrustning i teknikens fram-
kant och en bodel med King Size bredd. Våra Helintegrerade 
Royal modeller med extra allt finns i två längder: 760 och 810. 
Nedsänkbar taksäng i bilens framände är standard.

Du kan välja mellan fyra olika husbilsserier – var och en med sina specifika fördelar.             KABEs unika värden ingår oavsett vilken modell som passar bäst för dig och din familj.

NYTT   KABE 2020

• Lättare åtkomst, säkring på nod. 
• Elektrisk tömning vattensystem. 

(Royal, Crown, Imperial)

Säkerhetspaket Classic: (ej TMCI)
• Airbag förare och passagerare 
Obligatoriska tillval: 
• Autobroms 
• Regnsensor 
• Lane departure varning 
• Automatisk avbländning helljus 
• Färdljus assistans 

Säkerhetspaket Royal: (780, 880) 
• Autobroms 
• Regnsensor 
• Lane departure varning 
• Automatisk avbländning helljus 
• Färdljusassistent 

Säkerhetspaket Crown, Imperial: 
• Autobroms 
• Regnsensor 
• Färdljusassistent 
• Side wind assistant 
• Attention assist 
• Standard med totalvikt 5500 kg på 

tandem 
• MBUX inklusive backkamera 

(10,25tum touchscreen i hytten)
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KABE Crown, helintegrerad i760, i810 och i860
För dig som vill ha alla egenskaperna hos en KABE 
Royal, och lite till. Nya KABE Crown byggs på en bas från 
Mercedes-Benz, med alla premiummärkets karaktäristiska 
egenskaper. Design av hög kvalitet och en genomtänkt, 
intelligent funktionalitet rakt igenom. Framhjulsdrift och 
automatväxellåda är standard.

KABE Imperial, helintegrerad i810, i860 och i910
Våra flaggskepp, extra stora och påkostade. Från och med 
2020 höjer vi nivån ett steg till och bygger alla modeller i 
serien på ett draghuvud från Mercedes-Benz. Bilen är förvil-
lande lik en personbil i både komfort och säkerhet, och är 
maxad med smarta funktioner och design av högsta kvalitet. 
Alla modeller i serien är helintegrerade och finns i längderna 
810, 860 och 910.

Du kan välja mellan fyra olika husbilsserier – var och en med sina specifika fördelar.             KABEs unika värden ingår oavsett vilken modell som passar bäst för dig och din familj.

Uppdaterad design på väggplåt Laminat ”marmor” i arbetsbänk. Nya Hartal-dörrar

Infällda luckor och lådor.

NYTT   KABE 2020
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Nu är den här! En Van med äkta 
KABE-komfort som är byggd 
för aktiv användning hela året, 
även på vintern.

KABEs nya Van har många av de unika 
fördelarna som du hittar i de större 
husbilarna i Travel Master-serierna. Här 
finns vattenburen golvvärme ända fram 
i hytten, toalett med dusch och riktigt 
bekväma sängar. 

Totallängden är 690 centimeter och trots 
att måtten är betydligt mindre än i KABEs 
traditionella husbilar känns det oväntat 
rymligt för att vara en Van. Konceptet 
bygger på en Mercedes Sprinter med 
förhöjt tak och ståhöjden i bodelen är 
bekväma 196 centimeter, precis som i 
KABEs övriga husbilar. 

Isolering i alla hålrum
Tankarna på att skapa en rejäl Van med 
riktiga året-runt-egenskaper växte fram 
under 2018. KABEs utvecklingsavdelning 
gjorde förstudier och konstruktionsrit-

ningar och under vintern påbörjades 
bygget av den första bilen som presen-
teras på Elmia Husvagn Husbil i septem-
ber.

– Vår ambition har varit att ta fram en 
högkvalitativ Van utan kompromisser. 
En bil som vänder sig till dem som vill ha 
en kompakt och smidig husbil utan att 
behöva avstå från KABEs komfort och 
bekvämligheter. Det tycker jag vi har 
lyckats med, konstaterar Andreas Kele-
kidis, ansvarig konstruktör för KABE Van.

Andreas visar runt i den nybyggda bilen 
och förklarar hur isoleringsmaterialet 
har sprutats in i alla balkar och vartenda 
hålrum bakom de inredda väggarna. 

– De flesta tillverkare nöjer sig med att 
bara klä balkarna, men då får du en bil 
som inte alls är rustad för vinterbruk och 
faktiskt inte är tillräckligt bra på somma-
ren heller. Bra isolering är viktig både i 
kyla och värme.

Bilens generösa höjd gör det möjligt att 
få plats med ett isolerande dubbelgolv 
där vattentank och gråvattentank ligger 
väl skyddade mot frost. Bodelens fönster 
har KABEs isolerade karmar.

Flexibel planlösning
Staffan Ivarsson är fabrikschef och 
ansvarig för byggandet. Han berättar 
hur bilens utrymme har utnyttjats för att 
skapa en flexibel planlösning med bästa 
möjliga komfort.

KABE VAN MED RIKTIGA ÅRETRUNT   EGENSKAPER

NYTT   KABE 2020
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KABE VAN MED RIKTIGA ÅRETRUNT   EGENSKAPER
– Sängarna är i fullängd och har be-
kväma resårmadrasser. De kan bäddas 
ner över bilens hela bredd alternativt 
användas som två separata långbäddar 
med golvyta mellan. Det går också att 
fälla upp den ena långbädden och få ett 
extra lastutrymme, utöver det som ryms 
under sängarna.

Bakom en jalusidörr finns det lilla bad-
rummet med fönster och förvaringsskåp, 
här finns en svängbar mellanvägg med 
inbyggt handfat på ena sidan och dusch 
på den andra. 

– Köksdelen är utrustad med tvålågig 
gasolspis och köksfläkt samt Dometics 
nya kompressorkyl med köldfack. Vi har 
inrett med rejäla lådor och överskåp. För-
varing är något som vi försökt prioritera, 
berättar Staffan och visar garderoben där 
det finns plats att hänga kläderna. 

Sittgruppen har två bekväma och 
skjutbara fåtöljer som kan användas 
som passagerarplatser under färd. Båda 
fåtöljerna har bälten och utrymmet kan 
breddas genom att den ena sittplatsen 
kan skjutas i sidled.

– Det går faktiskt att skapa en extra 
sängplats för ett barn genom att bädda 
ner sittguppen, påpekar Staffan. 

Mercedes-Benz
KABEs höga ambitioner i inredning 
och utrustning av bodelen följs upp av 
Mercedes-Benz. Det här är en bil som 
erbjuder komfort och körglädje på en 
riktigt hög nivå. Miljön i förarhytten är 
genomarbetad och du får en tydlig 
personbilskänsla när du slår dig ner i 
förarsätet.

Det mesta ingår i standardutrustningen, 
exempelvis multimediasystem med en 
stor touch-skärm, backkamera samt 
elstyrda och eluppvärmda  backspeglar. 
Bilen har också flera moderna säker-
hetssystem som dödavinkelvarnare, 
autobroms, och sidvindsstabilisering.

Bilen är bakhjulsdriven men går också 
att få med fyrhjulsdrift, förklarar Andreas. 

Motorn är Mercedes 4-cylindriga diesel-
motor på 163 hk, med miljöklass Euro-6. 

– Det här är ett fordon som är riktigt 
trevligt att köra och som kan erbjuda 
en fullvärdig husbilsupplevelse, trots 
sina kompakta mått. Något som jag tror 
många har väntat på. 

Är du nyfiken på KABEs nya Van? 
Välkommen till KABE-montern på Elmia 
Husvagn Husbil!

Andreas Kelekidis, utvecklingschef på 
KABE, har arbetet med den nya Vanen.

NYTT   KABE 2020
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HELA SVERIGE 
VÄNTAR PÅ DIG

Oavsett om du åker med barnen, barnbarnen eller med en partner.  

Oavsett om det är lugn och ro eller nervkittlande äventyr som är 

målet med din semester – du hittar ditt boende på Camping.se.

På Camping.se finns Sveriges största utbud av campingplatser och stugor.
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Ibland kanske det låter som lite skryt när 
vi berättar om KABEs överlägsna året-
runt-egenskaper. Det är väl bara att skru-
va upp värmen när det blir kallt, kan man 
tycka. Men faktum är att värmen bara är 
en av flera avgörande ingredienser om 
man vill bygga campingfordon som verk-
ligen fungerar i alla väder, från isande 
kall vinter till riktigt het sommar.

För det skandinaviska klimatet
Våra husbilar och husvagnar är konstru-
erade för det skandinaviska klimatet. Det 
innebär att vi aldrig tar några genvägar 
när det gäller isolering, ventilation och 
uppvärmning. Karossen byggs enligt 
”sandwichprincipen” med ytterplåt, fukt-
säker Ecoprimisolering, innerplåt och en 
ventilerande väggtapet. Vår iWall-kon-
struktion gör karossen maximalt stabil 
och absolut fuktsäker.

Vi använder plastreglar med ingjutna 
luftkanaler på alla fuktutsatta delar av 
karossen. Plastreglarna har mycket goda 
isoleringsegenskaper och ger säkrare 
förband mellan karossens olika delar. 
KABEs energifönster med polyuretan-
karm tätar mot dubbelt glas för bästa 
isolering. 

Värme och ventilation
ALDEs värmepanna Compact 3020 
är standard i alla våra modeller. Vär-
mesystemet har 3 kW elpatron, 12V 

cirkulationspump, integrerad varmvat-
tenberedare och separat expansionskärl. 
Dessutom ingår KABEs automatiska 
vattenburna golvvärmesystem, AGS II, 
med fyra slingor för ännu jämnare värme. 
Värmeslingorna ligger i aluminiumrör och 
går ända fram till ytterdörr, arbetsbänk 
och toalettrum. Värmeplåtar fördelar 
värmen jämnt över hela golvet.

Golvvärmesystemet är ihopkopplat med 
konvektorsystemet – vilket gör att luften 
cirkulerar runt i hela bodelen när värmen 
slås på. Systemet drivs med både gasol- 
och elpatron. All inredning är konstru-
erad för att ge optimal luftcirkulation och 
värmespridning. Luftströmmarna har fri 
passage från golv, under sängar och sof-
for, upp mot taket, genom de ventilerade 
överskåpen.

Skön avkoppling
Inredningen och alla snickerier kommer 
från KABEs eget snickeri i Tenhult. Sof-
forna har dynor med högklassigt möbel-
skum som skärs i en ergonomisk utform-
ning och kläs i möbeltyger med mycket 
hög kvalitet. Vi kan därmed utlova en av 
marknadens bästa sittkomforter!

Spiralmadrasser och tjocka bäddmadras-
ser skapar förutsättningar för riktigt god 
nattsömn. Sängarnas ledade lameller 
följer kroppen när man vilar och en ställ-
bar huvudgärd gör sängläsning extra 

KABE skapar trygghet på resan och garanterar ett riktigt bekvämt boende 
när du kommer fram. Ta en titt på detaljerna och upptäck KABEs unika 
värden! Våra husbilar och husvagnar tillhör marknadens mest välutrustade 
– redan i sitt standardutförande. 

UPPTÄCK KABEs UNIKA VÄRDEN!

bekväm. Bäddarna är uppfällbara och 
har inbyggda gasdämpare för effektivare 
städning. 

Leva och bo
KABE-köket bjuder på äkta hemmakäns-
la och den senaste tekniken. Här hittar 
du Domestics innovativa kylskåp med 
dubbelhängda dörrar som kan öppnas 
från två håll. Spisen har elektrisk tänd-
ning och i ett köksskåp finns en inbyggd 
fläkt med belysning och två hastigheter. 
När du packat ihop för resa låser du 
enkelt alla utdragbara kökslådor med ett 
centrallås. 

Hygienutrymme med duschmöjligheter 
är alltid standard i en KABE, men ut-
förandet varierar beroende på modell 
och planlösning. Från duschkar, våt-
tapet, praktisk utdragbar handdusch 
och duschdraperi till vikvägg eller riktig 
duschkabin.

Utrustningslistan kan göras hur lång som 
helst och för att vara riktigt säker på att 
du får all information, rekommenderar 
vi dig att besöka någon av våra kunniga 
återförsäljare. Kliv in i en KABE för att 
uppleva känslan! Studera planlösningar 
och titta på detaljer! Få husbilar och hus-
vagnar kan matcha konstruktionen och 
utrustningen som är standard hos KABE. 
Innan du jämför priser: Ta reda på vad 
som faktiskt ingår!

Värmen från radiatorerna sprids upp utefter väg-
garna. Innerplåten i väggarna fördelar värmen ut 
över hela väggen.

Automatiskt vattenburet golvvärmesystem 
där värmen sprids via plåtar i golvet. 

Spiralmadrasser och tjocka bäddmadrasser ger 
garanterat god nattsömn. Sängar med ställbar 
huvudgärd gör sängläsning extra bekväm.
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Resan
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HOLLAND, MER ÄN 
BARA AMSTERDAM

Trots att det var veckan före påsk hade vi inte bokat någon 
campingplats i Amsterdam. Men vi chansade på Gaaspar 
Camping, som har ett perfekt läge bara fem minuters pro-
menad från tunnelbanan. Det gick bra och redan samma ef-
termiddag var vi redo att bege oss till en av de riktigt stora 
attraktionerna i närheten: Keukenhof, med sina sju miljoner 
tulpaner och andra blommande lökväxter.

Parken är bara öppen några få veckor på våren och då 
strömmar besökarna hit från hela världen. Här kan vara rik-
tigt trångt, men timmarna före stängningsdags en söndag 
visade sig vara en bra tidpunkt. Det var rimligt mycket folk 
och vi kunde promenera omkring i vår egen takt och njuta 
av den fantastiska blomsterprakten.

Äkta genever
Nästa dag tog vi tunnelbanan in till Amsterdams centrum. 
Vi strosade längs kanalerna, slog oss ner på charmiga ute-
serveringar, kikade nyfiket och storögt in genom dörröpp-
ningarna till halvskumma coffee-shops och köpte en flaska 
äkta nederländsk genever i en butik där äkta nederländare 
förmodligen aldrig handlar sin genever. 

Van Gogh-utställningen på Rijksmuseum får vi ta nästa 
gång. Där borde vi ha bokat.

Färja till Texel
Holland är förstås väldigt mycket mer än Keukenhof och 
Amsterdams kanaler. Vi begav oss norrut till Den Helder 
där vi tog färjan till Texel, den största av de frisiska öarna 
som ligger på rad utmed Nordsjöns kust ända upp till södra 
Jylland. 

Resan med den moderna färjan tar bara tjugo minuter. På 
Texel möts du av ett vidsträckt landskap med hedmark, 
betande får, åkrar och mäktiga sanddyner. Hela ön är bara 
tre mil lång från norr till söder och åtta kilometer tvärs över. 
Det är aldrig långt till havet eller till huvudorten Den Burg, 
med mysiga gågator, små butiker och restauranger.

Vi bodde på Camping de Krim, som är en del av en stor 
och välorganiserad ferieanläggning på norra Texel. Härifrån 
gick det att cykla i princip över hela ön på fina cykelvä-
gar. Redan andra dagen var det läge för mig att inhandla 
en riktigt användbar souvenir: Ett sittvänligt överdrag till 
cykelsadeln i tjock och luddig päls från ett Texel-får. Sedan 
var jag redo att trampa vidare igen.

Tulpaner i pastagrytan
Påsken närmade sig och vi tog en tur för att proviantera. Vi 
köpte rökt fisk i det lilla fiskesamhället Oudeschild och be-
sökte öns fina bryggeri där vi handlade några olika sorters 
smakrika Texels Bier. 

Tulpaner skulle vi så klart också ha, vi var ju i Holland! Så 
det blev ett stopp vid ett prunkande tulpanfält där vi hade 
turen att träffa odlaren som plockade ihop en jättebukett 
med röda och gula blommor till oss för 10 euro. 

Våra påsk-tulpaner fick nätt och jämt plats i den stora pas-
tagrytan som vi hade med oss men de trivdes och bredde 
ut sig i solens sken utanför vår KABE, precis som vi. 

Golf
Två härliga golfrundor hann vi också med innan det var 
dags att åka hemåt igen. Golfbanan, som ligger granne 
med Camping de Krim, är verkligt fin. Den har utformning 
och en känsla som kan jämföras med linksbanorna i  Eng-
land och Skottland. 

Texel är definitivt en upplevelse. Här finns tre mil sandsträn-
der och många olika övernattningsalternativ för husbilar 
och husvagnar, alltifrån familjecampingar till ställplatser 
på bondgårdar. Så ha gärna Texel i minnet nästa gång du 
planerar din KABE-resa!

Resehälsningar från KABEs rullande reporter, Carina.

Resan

Vi packade in golfklubborna och rullade iväg för att möta våren i 
tulpanernas land. Holland är ett väldigt trevligt och lättillgängligt 
resmål för oss med husbil eller husvagn.
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KABE BRILJANT 1968 – 
”STILL GOING STRONG”
Att stiga in i Pär Krantz KABE Briljant är som 
att göra en resa i tiden. Husvagnen är från  
1968 och i originalutförande. Även instruk-
tionsboken finns kvar.
Pär hittade sin drömvagn på Blocket 2012. Han har två veteran-
bilar, en Ford Granada -73 och en Volvo Amazon -65, och letade 
efter en passande husvagn i bra skick.

– Det kändes helt fantastiskt när den dök upp. Allt var original. 
Till och med däcken! Husvagnen har bara haft två tidigare ägare 
och den är väldigt välskött. Jag fick dessutom med ett jättefint 
förtält, original från 1968, men nästan aldrig använt.

Varje sommar drar Pär iväg med KABE-vagnen på kroken. Origi-
naldäcken har han bytt ut, men sparat hemma i bostaden i Färila 
i Hälsingland. Första turen gick till Dansveckan på Öland, en 
resa på 80 mil enkel väg. I somras körde han till Umeå.

– Trots att husvagnen är över 50 år gammal så är den väldigt 
stabil och ligger fint på vägen. Just den här modellen av Briljant 
är extrautrustad med elbromsar, något som var ganska avance-
rat på den tiden, säger Pär.

Hög standard
Det blir förstås en hel del uppmärksamhet när han rullar in på 
en campingplats och börjar sätta upp förtältet. Många är nyfikna 
och vill komma in i husvagnen och titta. 

Interiören ser likadan ut som när husvagnen lämnade fabriken 
i Tenhult 1968. Det är bara gardinkapporna som blivit utbytta. 
Klädseln på sittdynorna är original, liksom inredningen i köket. 

– Spisen fungerar alldeles utmärkt, men tyvärr har det ursprung-
liga kylskåpet gått sönder. Efter lite letande och annonserande 
så hittade jag ett likadant i rätt storlek, förklarar Pär. 

Han tittar ständigt efter prylar och campingtillbehör från 60-talet 
och anstränger sig för att skapa en genuin och tidstypisk känsla. 

När Pär träffar andra KABE-ägare blir det förstås också en del  
jämförelser med dagens moderna husvagnar. 

– Trots att det hänt otroligt mycket under de här åren så blir de 
flesta väldigt imponerade över den höga standard som finns i 
min gamla Briljant. Det känns kul!
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GoCamp Roof Top Tent 1.0
Taktältet Roof Toptent 1.0 bygger ut ditt fordon med ett extra sovrum! Tältet är anpassat för 
personbilar, SUV, Crossbussar och mindre husbilar. Roof Toptent monteras smidigt på takräcket. 
Toptent har dörröppningar på båda sidor och ventilation på gavlarna.
Art nr: M80-33A. Mått uppfälld:: 210 x 120 x 95 cm. Vikt: 67 kg.

Läs mer på www.isabella.net

NORTH NATURE
Vår North Nature-kollektion har inspirerats av historiska campingtraditioner,  
där det handlar om att komma ut och njuta av naturen och  varandras sällskap.

Det är det enkla livet i en uppdaterad utgåva med snygga och bekväma tält  
och matchande tillbehör, gjorda för friluftsliv. 

CAMP-LET HUSBIL FÖRTÄLT
TÄLT

www.kamafritid.se
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Att köpa husbil är en stor investering och 
för en yngre familj är det ofta svårt att hinna 
använda sitt semesterfordon så mycket som 
man egentligen vill. Då kan ett fler-genera-
tions-ägande vara lösningen!

Förra hösten träffade vi Lennart ”Julle” Juhlin med hustrun Bar-
bro i KABEs monter på Elmia Husvagn Husbil i Jönköping. De 
berättade om tidigare husvagnsresor, både sommar och vinter, 
när barnen var små och att de numera var husbilsägare tillsam-
mans med dottern och svärsonen. 

På mässan hittade de den perfekta husbilen för båda familjer-
nas behov, KABE Crossover x780 LGB, med gott om plats för 
tillfälliga gäster - eller återkommande - till exempel lille Hugo 
som gärna följer med gammelmormor och gammelmorfar eller 
mormor och morfar på husbilsresan.

I slutet av mars möter vi familjen Juhlin igen. Dottern Maria med 
maken Billy är också på plats för att visa den nya husbilen. 

Ni köpte alltså en ny husbil på Elimia?

– Ja, det var aldrig någon tvekan, det här är en modell som verk-
ligen passar oss. Här finns två bekväma långbäddar, en stor ned-
sänkbar dubbelsäng, gott om plats för matlagning och umgänge 
samt ett rymligt lastutrymme. Precis vad vi vill ha, säger Maria.

Att äga ett fritidsfordon tillsammans med föräldrarna fungerar 
väldigt bra, tycker hon. De har en gemensam husbilskalender i 
mobilerna och många av årets resor med den nya bilen  
är redan inbokade.

DELAD
– Vi är ju pensionärer och kan resa när vi vill, medan Maria och 
Billy är mer styrda av helger och semesterveckor. Det är sällan 
våra planer krockar med varandra, förklarar Julle.

Vad är det bästa med KABE Crossover x780 LGB?

– Sängarna, lastutrymmet och den härliga sittgruppen, konsta-
terar alla fyra när de provsitter soffan i den nya husbilen. Det är 
viktigt att kunna umgås och vara fler kring bordet. Totalbredden 
på 2,5 meter bidrar förstås till den rymliga känslan.

Båda familjerna gör gärna resor och utflykter tillsammans med 
andra husbilsvänner, Julle och Barbro är bland annat aktiva i 
KABEs husbilsklubb. 

– Vi gillar flexibiliteten med den nedsänkbara dubbelsängen, 
som inte syns alls när den är uppfälld i taket. Det stora gara-
geutrymmet är också bra, där får vi plats med både barngrejor, 
utemöbler, fritidsutrustning och grill. Vi grillar gärna och mycket, 
även på vintern, berättar Billy. 

Kan ni rekommendera andra att bli fler-generations-ägare av 
en husbil?

– Ja, absolut! Vi har bara goda erfarenheter av ett sådant upp-
lägg. Men det underlättar nog att vi är bosatta på samma ort. Nu 
bygger vi dessutom en carport ihop, hemma hos oss i Molkom, 
där den nya husbilen ska stå. Det blir perfekt, konstaterar Billy 
och svärföräldrarna nickar instämmande.

HUSBIL ÄR  
GLÄDJE
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UPPGRADERA DITT
ANDRA HEM

UPPGRADERA DITT ANDRA HEM 
MED ETT BÄTTRE INOMHUSKLIMAT 
 
Dometic FreshJet 2200 är en kompakt, lätt och tystgående klimatanläggning. 
Kraftfull men ändå energisnål, för det perfekta inomhusklimatet.  
Den är en utmärkt uppgradering för ditt nästa äventyr.

Läs mer på dometic.com/freshjetDOMETIC FRESHJET 2200

HusvagnslivHusbilslivKABE_nr.2_2019.indd   1 2019-06-18   11:08

Sänd ett e-mail till husvagn@al-ko.se för frågor eller broschyrbeställning

www.al-ko.se

I Styr vagnen med tummen via joystick

I Mammut finns för enkelaxel och tandem

I Sticker ej ned under ramen vid montering                        
  framför axeln på nya Kabe

I Komplettera med fjädrande AL-KO Premium        
  stödhjul som inte sjunker ned

AL-KO MAMMUT RANGERSYSTEM
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Frida Hansdotter är fortfarande rege-
rande OS-mästarinna i slalom, men efter 
alpina VM i Åre i början av året meddela-
de den svenska storstjärnan att hennes 
långa och framgångsrika tävlingskarriär 
är över. 

Hon gjorde sin första Europacuptävling 
redan 2002 och sedan dess har vi sett 
Frida på den internationella prispallen 
många gånger. 2015/2016 vann hon 
slalomvärldscupen och 2018 tog hon 
OS-guld i slalom i Pyeongchang.

De aktiva tävlingsåren innebar väldigt 
mycket resande och vid VM i Åre var 
Frida och hennes sambo Rickard ny-
blivna ägare till en husbil från KABE. Med 
husbilen på plats kunde Frida förbereda 
sig i lugn och ro inför mästerskapsstar-
ten på hemmaplan.

Så här sa Frida då, när KABEs reporter 
frågade om fördelarna med husbilen: 

”Så fort jag kliver 
in i husbilen är jag 

hemma.”
– Så fort jag kliver in i husbilen är jag 
hemma. Här har jag mina egna prylar 
och det är lätt att koppla av. Jag kan äta 
och vila när det passar mig och i kylskå-
pet finns precis det jag behöver för att 
må bra under träning eller tävling.

– Vår husbil är en helintegrerad KABE 
Classic i740 LGB med stort rejält lastut-
rymme. Totallängden på knappt 7,40 är 
precis lagom. Jag vill ha en lättkörd bil 

som inte är så stor och framförallt går att 
köra med ett vanligt B-körkort. Totalvik-
ten är 3500 kilo.

– Att det skulle vara en husbil från 
svenska KABE kändes ganska självklart, 
då användningen på vintern ställer 
särskilda krav på värmesystem, isolering, 
ventilation och liknande.

Sommaren 2019 var Fridas första lediga 
sommar utan särskilda krav på fysträ-
ning och tankar på kommande tävlings-
säsong. 

Har det blivit tid för några husbilsresor?

– Ja, vi har haft en fantastisk sommar 
med vår KABE. Vi har bland annat varit 
på Öland och på västkusten. Vi tog det 
lugnt och stannade i Halmstad, Tylösand, 
Varberg, Falkenberg och Göteborg. Jag 
gillar verkligen friheten med husbilslivet. 

Den alpina stjärnan Frida Hansdotter har lagt tävlandet på hyllan. Efter mer 
än tio år av kuskande 200 dagar om året ville hon göra något annat. Hon har 
nu gjort sin först sommarledighet med husbil. Det verkar alltså vara något 
med det där kuskandet som fortfarande lockar.

FRIDAS FÖRSTA  
HUSBILSSOMMAR

FRIDA HANSDOTTER 
ÄR REDO FÖR NYA 
UTMANINGAR
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Man kan vara spontan och behöver inte 
bestämma så mycket i förväg. Mitt liv 
har varit så inplanerat tidigare, så det är 
något jag uppskattar extra mycket nu.

Fungerar husbilen som ni tänkt er?

– Vår KABE Classic i740 uppfyller alla 
våra förväntningar med råge. Vi är verkli-
gen nöjda! Det känns som vi har ett eget 
mini-hotell. På kvällarna äter vi något 
gott och sitter bekvämt i bilens snurrbara 
stolar. Vi kopplar av och spelar spel. Jag 
älskar sällskapsspel! 

– Trots att vi inte har haft husbil förut så 
tycker vi det har varit enkelt att lära sig 
hur allt fungerar. Bilen är dessutom väl-
digt trevlig att köra. Vi njuter av resorna 
och lyssnar gärna på musik eller radions 
sommarpratare.

Har ni några fler inplanerade resor 
framöver?

– Kanske blir det en resa till Norge innan 
hösten kommer. Jag ställde en fråga på 
Instagram och bad om tips på trevliga 
resmål med husbilen. Det kom 500 kom-
mentarer och massor med bra restips! 
Geiranger/Trollstigen var ett av dem. 
Lofoten vill jag också åka till, men det får 
bli ett annat år. 

– Vi använder också husbilen för att 
åka och hälsa på vänner. Jag har många 
härliga skidkompisar runtom i landet och 
även utomlands. Det är perfekt att ha sitt 
eget boende med sig när man kommer.

RESTIPS FRÅN INSTAGRAM
Som man frågar får man svar! Frida fick över 500 
svar på instagram när hon bad om restips. Här 
rankar hon de fem bästa.

Lofoten, Geiranger/Trollstigen, Höga kusten, 
Västkusten, Gotland

Fakta
Namn: Frida Maria Hansdotter.
Ålder: 33 år.
Bor: I en villa i Fagersta. 
Familj: Pojkvännen Richard Jansson, syster 
Linn och pappa Hans Jansson som tävlade för 
alpina landslaget på 70- och 80-talet. 
Skidklubb: Norberg SLK.
Husbil: KABE Classic i740 LGB.
Karriär: Svensk mästare i slalom 2007, 2013, 
2018. Tog sin första världscupseger i slalom 
i slovenska Kranjska Gora 2014. Vann hela 
slalomvärldscupen 2015/2016. Tog OS-guld i 
slalom i Pyeongchang 2018.
Du kan följa Frida med husbilen via KABE på 
Facebook och Instagram. Frida har också ett 
eget Instagramkonto där hon delar med sig av 
sina personliga upplevelser från sin husbils-
sommar: instagram.com/hansdotterfrida

”Att det skulle vara en husbil  
från svenska KABE kändes ganska 

självklart, då användningen på  
vintern ställer särskilda krav på  

värmesystem, isolering, ventilation 
och liknande.”
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DET ALLRA SENASTE FRÅN KAMA FRITID  

SIGNALER

Laddad för resan 

GoCamp litiumbatteri Lithiumpower LiFePO4 är ett 
mycket pålitligt litiumbatteri med skydd mot överladd-
ning och djupurladdning. Batteriet är speciellt lämpat 
i husvagnar, husbilar och båtar men även för backup 
och fritidsändamål. Snabb laddning och lång livslängd. 
Batteristatus via Bluetooth. Batteriet kan laddas med 
de flesta elektroniska batteriladdare Vikt: 12,8 kg.

Förtält utan pinnar

Isabella Air Cirrus North 440 är en kombina-
tion av klassisk Isabella-design, material av 
hög kvalitet och ettnytt IsaAir luftsystem. I 
Cirrus North finns plats för hela familjen. Med 
ett djup på 275 cm och lodräta väggar får 
du ett sällskapsrum med högt i tak. Du kan 
dessutom öka utrymmet med Air Annex på 
både höger och vänster sida. Tältet pumpas 
på ett ställe och har användarvänligt klick-
system med av/på-kontakt för enkelt byte av 
luftkanal. Passar till husvagns- och husbils-
höjder mellan 242 och 255 cm.

Tvätta snabbt och enkelt

Med Mestic MWM-80 kan man enkelt fixa 
den lilla dagliga semestertvätten. Hand-
tvättmaskinen har en kapacitet på 2 kg 
och ett ergonomiskt handtag samt sug-
koppar i botten för att maskinen ska stå 
stabilt. Placera tvätten i behållaren, tillsätt 
tvättmedel och vatten i önskad tempera-
tur och veva runt tvätten med handtaget. 
Töm enkelt med tömningsröret, skölj med 
kallt vatten och avsluta med att använda 
centrifugkorgen.  
Mått (LxBxH): 340 x 340 x 343 mm.

Stadig köksförvaring

Glas, koppar, skålar, kastruller, fat, flaskor och burkar står 
stadigt förankrade i husbilens eller husvagnens skåp och 
lådor med hjälp av Purvario förvaringssystem. Hållarna 
fästs med hjälp av kardborre på en basplatta i velour.  
Basplattan kan skäras och måttanpassas efter behov.  
Hållarna finns i flera olika utföranden. Basplattan kan  
köpas i två storlekar: 300 x 500 mm samt 500 x 500 mm.
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Isabella Mega vindskydd 

Skapa din egen sköna vrå med stabila och snygga vindskyddet Isabella 
Mega Granite. Stabilo Sy-stem Mega följer med som standard. Systemet 
har en dubbel fot som gör att du lätt kan montera ihop två vindskydd ge-
nom att bara slå ner ett extraspjut i marken. Material: Akryl. Färg: Granite.  
Mått: 4-delat vindskydd 460 x 120 cm, 6-delat vindskydd 690 x 120 cm. 
Tillbehör: Grind, 80 x 115 cm.

Portabel dryck för festen

Ta med dig drycken till grillfesten i Royal Camping Bag in Box-
väska. Den exklusiva väskan i skinn och canvastyg har fack i 
underkant för en kylklamp. Drycken plockas ur kartongen och 
kra-nen förs genom avsett uttag på sidan av väskan.

Effektivt gaslarmsystem 
Känn dig trygg med Go Camp SafetyGuard NG, ett svenskt 
och lättmonterat gaslarmsystem som varnar för gasol, 
narkos- och CO-gas. SafetyGuard larmar effektivt med en 
70dB siren samt en signal som kan anslutas till befintligt 
larmsystem/nätverk och/eller till SafetyGuard gasolavstäng-
ning med krocksensor. Dekal som varnar för inbrott med 
narkosgas/CO-gas medföljer.

Smidig sittkomfort

Wecamp Ruby är en bekväm och smidig cam-
pingstol som tar liten plats när den är hopfälld. 
Sto-len har skön sittkomfort med fem positioner i 
ryggstödet. Wecamp Ruby finns även i en strand-
version med lägre sitthöjd och ett bärhandtag  
på sidan. Polyester i sits och rygg, stativ av  
aluminium. Positionsstol, mått hopfälld:  
(BxDxH): 58x10x97 cm. Vikt: 3,5 kg.  
Beachstol, mått hopfälld: (BxDxH):  
58x10x78 cm. Vikt: 2,7 kg.
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Hitta din närmaste återförsäljare -eller beställ direkt på kamafritid.se

AUTUMN
WINTERcollection

19/20
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EN RIKTIGT FRÄSCH
FÖRSÄKRING TILL ETT
KANONPRIS

1. Låga självrisker – Lagning av stenskott 
eller djurkollision 0 kr

2. Assistans – Ingår utan självrisk – vid 
vanliga skadehändelser

3. Allrisk – Plötslig och oförutsedd skada i 
fordonet och även tex feltankning.

4. Rån/Överfall – Om någon som med 
våld eller hot om våld tar din egendom 
samt även gasöverfall

5. Semesteravbrott – 300 kr/dygn* 
*i högst 35 dygn

Psst!

VID KÖP AV HUSBIL/ 
HUSVAGN BYTER VI IN 
DIN MOTORBÅT!

KONTAKTA DIN NÄRMASTE  
KABE-ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR  
MER INFORMATION.

KONTAKTA DIN NÄRMASTE  
KABE-ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR  
MER INFORMATION.



MARKNADENS 
FÖRMÅNLIGASTE 
FINANSIERING!

Vi erbjuder enkel, trygg och förmånlig finansiering av din  husvagn eller  
husbil. Kontakta din närmaste KABE-återför säljare för en helhetslösning.

Vi finansierar din dröm.
Ett mobilt boende med minimalt underhåll.

Semestra där solen skiner!
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