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Pääkirjoitus

UUSIA NÄKYMIÄ JA
LOMAILUTOTTUMUKSIA
Tähän aikaan vuodesta erilaisilla vapaa-ajan messuilla KABElla
on suuria osastoja, ja siellä käy yleensä kova vilinä. Elmia
Husvagn Husbil -messuilla syyskuun toisena viikonloppuna
Ruotsin Jönköpingissä esitellään normaalisti seuraavan vuoden malleja ja uutuuksia. Mutta ei tänä vuonna.
Messujen peruuntumisen vuoksi KABE esitteleekin nyt
tavallista enemmän mielenkiintoisia ja jännittäviä uutuuksia
mallivuodelle 2021. Jatkamme muun muassa panostustamme
upeaan matkailuautovalikoimaamme ja lanseeraamme uuden
Mercedes Sprinter -alustalle rakennetun puoli-integroidun
KingSize-levyisen Crossover-mallin.
Mercedes-alustalle rakennetut Crossover x780- ja x880-mallit
täydentävät KABEn ainutlaatuisten matkailuautojen valikoimaamme. Monet ovat tietenkin jo tutustuneet Mercedes-sarjaamme, joka tarjoaa täysintegroidut KABE Crown- ja Imperial-sarjat sekä ympärivuotiseen käyttöön varustellun KABE Van
-retkeilyauton. Ne kaikki ovat saaneet paljon huomiota vuoden
2020 aikana.

valittavana oleviin vaihtoehtoihin, niin pian huomaat löytäneesi
KABE-mallin, joka vastaa juuri sinun ja perheesi tarpeita ja
toiveita.
Tuonnempana tässä lehdessä voit lukea lisää KABEn eduista
ja kaikista tämän vuoden uutuuksista.
Toisin sanoen jopa tänä messuttomana vuonna kannattaa
seurata KABEn tapahtumia. Parhaiten se onnistuu käymällä
asiantuntevan jälleenmyyjämme luona, joka opastaa sinua
mallien, pohjapiirrosten ja teknisten ominaisuuksien parissa.
Tervetuloa aloittamaan uusi ja jännittävä KABEn mallivuosi
kanssamme!

Kuluneena kesänä monet perheet ovat testanneet leirintäelämää ja huomanneet matkailuautossa tai -vaunussa
lomailun tarjoamat edut. Mahdollisuus matkustaa ja majoittua
mukavasti omassa autossa tai vaunussa ja löytää aivan omat
mansikkapaikat jopa lähiseuduilta, tarjoaa uusia näkökulmia ja
uudenlaisia lomailutottumuksia.

Alf Ekström
Toimitusjohtaja, KABE AB

Me KABElla haluamme auttaa sinua toteuttamaan unelmiasi.
Aivan kuten olemme toimineet jo alusta pitäen yli 60 vuoden
ajan. Tutustu todella laajaan mallivalikoimaamme ja kaikkiin

Seuraa KABEa Facebookissa ja Instagramissa!
Täältä löydät uutisia, kuvia ja kommentteja KABE-maailman suurista ja pienistä asioista. www.
facebook.com/kabehusvagnarhusbilar | www.instagram.com/kabehusvagnarhusbilar
KABE ei vastaa mahdollisista asia- ja kirjoitusvirheistä. KABE pidättää itsellään oikeuden muuttaa rakenteita ja tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
Tämän lehden kuviin voi sisältyä valinnaisvarusteita.
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KABE UUSI

2021

Sileä pelti ja päivitetty design. Sileä pelti on vakiona nyt myös
kaikissa Jalokivi-malleissa. (Jaloki-vi Royal)

Uusi peltiin suoraan painettu tyylikkään linjakas painokuvio.
(Imperial)
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KABE 2021:

UUSI KORIDESIGN
Ruotsin KABE panostaa voimakkaasti ja terävöittää vuoden 2021 valikoimaansa. Design, innovointi ja turvallisuus
ovat keskeisellä sijalla KABEn suunnitellessa tarjontaansa
suosit-tua ympärivuotista retkeilyä varten.
KABEn matkailuvaunujen ja -autojen täydellinen valikoima
tarjoaa runsaasti erilaisia malleja, ko-koja ja pohjaratkaisuja eri hintaluokkineen kaikille asiakasryhmille.
Uutta designia
Vuonna 2021 KABE toteuttaa designuudistuksen, joka kattaa sekä ulkoasun että
sisustuksen kaikissa mallisarjoissa ja niin matkailuautoissa kuin -vaunuissa.
KABElle ominaista punavalkoista ulkoasua on päivitetty, ja Imperial-sarjan
matkailuvaunujen eks-klusiivisissa malleissa toistuu sama mustalla tehostettu
linjakas design kuin Royal-, Crown- ja Imperial-sarjojen matkailuautomalleissa.
– Uusi KABE-design on ainutlaatuinen ja korostaa modernia ilmettä. Olemme tehneet paljon työ-tä linjakuvioiden ja muotojen parissa yhdistääksemme
sivupellin eri osat tyylikkäästi etu- ja ta-kaosaan, kertoo Patrik Trofast, KABEn
Ruotsin markkinoiden myyntipäällikkö.
Toinen mielenkiintoinen tulevan mallivuoden uutuus on se, että Jalokivi-sarjan
kaikissa matkailu-vaunuissa on nyt vakiona sileä pelti, ja Classic-sarjassa on
sekä uusi kuulavasaroitu ulkopelti että uusi takapääty.

Kuulavasaroitu pelti ja päivitetty
design. (Classic)

Uusi takapääty. (Classic)
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Uusi sisustus, kalusteiden pinnoitemateriaali
Nordic Oak. (Jalokivi, Royal, Crown, Imperial)

Uudet sävyt seinien ja lattioiden päällysteissä,
pleksiosissa sekä pöytien, laatikostojen ja työtasojen pinnoitteissa. (Jalokivi, Royal, Crown, Imperial)

KABE 2021:

UUSI RAIKASILMEINEN
SISUSTUS
KABE 2021:n sisustuksessa on käytetty vaaleita, kevyitä värejä ja materiaaleja.
Uusi puukalvo, Nordic Oak, on saatavana kaikkiin malleihin paitsi Classic-sarjan
matkailuvaunuihin. Raikasta pohjoismaista tunnelmaa luovat myös pöytälevyjen
hillitty latte-värinen laminaatti, harmaamelee-ratut työtasot sekä uudet vaaleamman väriset seinä- ja lattiapäällysteet.
– Kaikki tämä yhdistettynä upotettuihin luukkuihin ja laatikoihin, jotka esittelimme jo viime vuon-na, uskallan todellakin väittää, että KABEn matkailuvaunujen
ja -autojen keittiöiden sisustukset ovat markkinoiden tyylikkäimpiä, Bo Karlsson
sanoo.
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Istuinryhmän tyynyissä uudet tyylikkäät
ompeleet (Jalokivi, Royal, Imperial)
Uusia tyyny- ja tekstimallistoja.

Tekstiili

Ekeby (ruskea)
Classic, Jalokivi,
Royal, Hacienda,
Crown, Imperial

Nahka

Lexington (vaaleanharmaa)
Classic, Jalokivi,
Royal, Hacienda,
Crown, Imperial

Gladstone (musta)
Jalokivi, Royal,
Hacienda, Crown,
Imperial

Halmstad (vaalea
beigenharmaa)
Royal, Jalokivi, Crown
(Pristillägg), Imperial
(Standard)

Springfield (musta)
Royal, Hacienda,
Crown (Pristillägg),
Imperial (Standard)

Madison (tummanharmaa)
Royal, Hacienda, Crown
(Pristillägg), Imperial
(Standard)
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MATKAILUVAUNU 2021:
KABEn matkailuvaunut ovat markkinoiden parhaiten varusteltuja – joten
meitä kannattaa vertailla! KABEn kehitysosasto on vuosien mittaan kehittänyt
suuren joukon innovaatioita ja patentoituja ratkaisuja, joista sittemmin on tullut
standardi koko toimialalle.

KABE-UUTUUDET
Esittelemme myös useita mielenkiintoisia uutuuksia ja parannuksia, jotka
omalta osaltaan varmistavat, että KABEn
matkailuvaunut voivat jatkossakin täyttää
tiedostavien ja aktiivisten käyttäjiemme
korkealle asettamat vaatimukset. Tervetuloa uuteen KABE-vuoteen!
Classic
• Kuulavasaroitu design, päivitetty muotoilu ja roiskesuoja.
• Uusi takapääty.
• Tarra, Made in Sweden
• Uusi vaalea sävy seinäpäällysteessä.
• Uusia tyyny- ja tekstiilimallistoja.
• Uusi perusvarustelu: Valaistus vaatekomerossa, vuodelaatikossa ja tavaratilassa. Reititin, ste-reot, USB-kerrossänky, vuotoilmaisin.
• Uusi verhoiltu sängynpääty ja valaistus
yläkaapin alla olevassa hyllyssä.
• Uusi taustakalvo sisäänkäyntiseinässä.
• Keittiön takaseinä puukalvoa.
• Isommat ikkunat keittiössä ja eturyhmässä.
• Puulista etukaapin alla luo verhoripustukseen tyylikästä ilmettä.

• Mukavuuspaketti lisävarusteena: Iso
jääkaappi, niskatyynyt, tavaraluukku,
pyyhekuivain, tuule-tusluukku.
• Designpaketti lisävarusteena: 15-tuumaiset alumiinivanteet, ovessa ikkuna, vetoaisan suojale-vy, Heki 2 -kattoluukku.
• Muut lisävarusteet: Mikroaaltouuni, uuni,
pyöräteline, ilmastointi, yläpetikaappi.
Jalokivi, Royal, Imperial
• Sileä pelti ja päivitetty design. Sileä pelti
on vakiona nyt myös kaikissa Jalokivi-malleissa. (Jalo-kivi Royal)
• Pellissä uusi tyylikkään linjakas kuvio.
(Imperial)
• Tarra, Made in Sweden
• Uusi sisustus, kalusteiden pinnoitemateriaali Nordic Oak.
• Isommat ikkunat. Kokoa lisätty mahdollisuuksien mukaan 700 mm:stä 1000
mm:iin.
• Astiakaappien ovet, Nordic Oak -kalvo.
(Jalokivi) (lisävaruste Royal, Imperial)
• Astiakaappien ovet latte-väristä laminaattia. (Royal, Imperial)
• Uusi harmaameleerattu laminaatti työtasoissa.
• Uusi latte-värinen laminaatti pöytälevyissä.
• Uusi taustakalvo sisäänkäyntiseinässä.
• Keittiön takaseinässä Nordic Oak.
• Uusi suihkukaappiversio TDL.

• Keittiössä uusi tunnelmavalaistus, jota
ohjataan sähköpaneelista.
• Uusi ainutlaatuinen vyöhykelämmitys.
(Imperial)
• Uudistettu keski-istuinryhmä.
• Matkapuhelimen langaton latausalusta
sisäänkäyntiseinällä. (Royal, Imperial)
• Uusia tyyny- ja tekstiilimallistoja.
• Tyynymallistoissa uudet ompeleet.
• Uusi perusvarustelu: Reititin, stereo
(Jalokivi), USB-kerrossänky, tukityynyssä tasku.
• Uusi 4-liekkinen liesi, Thetford, jossa
on 4 poltinta ja 230 V uuni. (Royal)
• Mikroaaltouuni jääkaapin alla. (Imperial). (Valinnaisvaruste malleissa Jalokivi
ja Royal)
• Mukavuuspaketti lisävarusteena : Iso
jääkaappi, niskatyynyt, tavaraluukku,
pyyhekuivain, säh-kötoiminen ylös
käännettävä sänky. (Jalokivi)
• Designpaketti lisävarusteena: 15-tuumaiset alumiinivanteet, ovessa ikkuna,
Heki 2 -kattoluukku, muotoon ommeltu lattiamatto. (Jalokivi)
• Muut lisävarusteet: Mikro, uuni, pyöräteline, ilmastointi, yläpetikaappi, ATC,
Grand Lit. (Jalokivi)
• Lisävarusteena kompressorijääkaappi.
(Royal, Imperial)
• Kaksiakselinen mallissa Royal 630
GLE, TDL, lisävarusteena

Valittavana neljä eri sarjaa, joissa jokaisessa on omat erityiset
etunsa ja vaihtoehtoiset tilaratkaisunsa.

KABE Classic, 470, 520, 560, 600, 660 ja 780
Edullisia matkailuvaunuja, joissa on hieman vähemmän
valinnaisvarusteita ja hieman lyhyempi varusteluettelo kuin
muissa malleissamme mutta joka on kauttaaltaan korkeaa
KABE-laatua. Useita vaihtoehtoja, joissa on lastenkamari.
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KABE Jalokivi, Briljant 470, Smaragd 520, 540, Ametist
560, Safir 600 Hyvin varusteltuja korkealaatuisia matkailuvaunuja, joissa on valittavana runsaasti eri sisustus- ja tilaratkaisuja. KABEn Jalokivi-sarjan valmistus alkoi jo 1963.
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Astiakaappien ovet, Nordic Oak -kalvo.
(Jalokivi) (lisävaruste Royal, Imperial)
Astiakaappien ovet latte-väristä laminaattia. (Royal, Imperial). Uusi harmaameleerattu laminaatti työtasoissa. Uusi
latte-värinen laminaatti pöytälevyissä.
Uusi taustakalvo sisäänkäyntiseinässä.
Keittiön takaseinässä Nordic Oak.

Mikroaaltouuni jääkaapin alla. (Imperial).
(Valinnaisvaruste malleissa Jalokivi ja Royal)

Matkapuhelimen langaton latausalusta
sisäänkäyntiseinällä. (Royal, Imperial)

KABEn ainutlaatuiset arvot sisältyvät aina kaikkiin malleihin.

KABE Royal, 520, 540, 560, 600, 630, 740 ja 780
Huippuluokan matkailuvaunusarjassa on jo vakiokokoon-panossa useimmat parhaista ominaisuuksista. Nykyisin
Royal on eniten myyty KABE-malli. Royal Hacienda, 880 ja
1000 Todella suurissa matkai-luvaunuissa on sama korkea
varustelutaso kuin Royal-sarjassa – asuinpinta-alat ovat 22
ja 19 neliötä.

KABE Imperial, 560, 600, 630, 740 ja 780 Imperial on
KABEn ehdoton premium-sarja, joka tarjoaa ylellistä matkai-luvaunuasumista ilman kompromisseja. Täältä löydät
varus-telu- ja asumistason, joka on täysin ainutlaatuista tällä
alalla. Imperial Hacienda, 880 ja 1000 Todella suurissa matkai-luvaunuissa on sama korkea varustelutaso kuin Imperial-sarjassa – asuinpinta-alat ovat 22 ja 19 neliötä.
KABE NR 1 2021
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Uusi suihkukaappiversio TDL.
(Royal, Crown, Imperial)
Lisää uutuuksia…
Olemme päivittäneet kylpyhuoneen ominaisuuksia matkailuvaunu- ja matkailuautomalleissa, joi-den asunto-osan takaosassa
on poikittainen kylpyhuoneratkaisu (TDL).
Uusi tilava suihkukaappi tarjoaa todella
kotoisan väljää kylpyhuonemukavuutta.
Suihkuhuoneen taustaseinä on suunniteltu
sopimaan KABEn uuteen sisustukseen.

– Vuoden 2021 malleissa on paljon mielenkiintoisia uutuuksia. Monet uudet älykkäät
ratkaisut helpottavat päivittäistä KABE-asumista, kuten vakiovarusteena oleva reititin,
matkapuhelimen langaton latausalusta
(malleissa Royal, Crown ja Imperial) sekä
USB-liitännällä varustettu luku-lamppu, Bo
Karlsson sanoo.

Kompressorijääkaappi
Toinen keittiöuutuus on se, että Dometicin
innovatiivisesti suunnitelluista 10-sarjan
jääkaapeista voidaan nyt valita kompressorikäyttöinen jääkaappi Royal- ja Imperial-sarjan matkailuvaunuihin. Energiaa
säästävä kompressorijääkaappi tarjoaa
vakaan jäähdytyksen ja syväjäädytyksen
myös vaihtelevissa ympäristölämpötiloissa.
Perinteisille Dometic 10 -sarjan jääkaapeille
(vakiovarus-teena KABEn malleissa) ominaiseen tapaan kompressoriversiossa on
käytännöllisesti suunniteltu kaksisaranainen
ovi, joka avautuu molempiin suuntiin.
– Vuonna 2021 esittelemme myös upouuden lieden Royal-matkailuvaunuissamme.
Niissä on 4-liekkinen Thetfordin liesi, jossa
on tasaisen ja tehokkaan paistolämmön
varmistava 230 V uuni. Uskon, että sitä
arvostavat erityisesti ruoanlaitosta kiinnostuneet käyttäjät, Bo Karlsson huo-mauttaa.
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Lisävarusteena kompressorijääkaappi. (Royal,
Imperial). Uudessa 4-liekkisessä Thetford-liedessä
on 4 poltinta ja 230 V kiertoilmauuni. (Royal)
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MAAILMANLAAJUISESTI
AINUTLAATUINEN
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
KABElla on johtava asema alan tekniikan kehittämisessä,
ja yhtiö on jo aiemmin palkittu teknolo-gialuokassa arvostetulla European Innovation Award -palkinnolla Smart D
-käyttöpaneelistaan ja KABE-Smart-Vent-tuuletusjärjestelmästään.
Vuonna 2021 KABE tuo markkinoille vielä yhden maailmalaajuisesti ainutlaatuisen innovaation: matkailuautoissa ja -vaunuissa käytettävän vyöhykelämmityksen.

”Vyöhykelämmitys lisää
asuinmukavuutta – ja luo
entistäkin paremmat –
edellytykset haluamasi
lämpötilan säätöön.”
Mikael Blomqvist, tekninen johtaja ja varatoimitusjohtaja, vastaa vyöhykelämmityksen kehittämisestä KABElla yhteistyössä Alden kanssa.

– KABEn vesikiertoista lattialämmitysjärjestelmää voidaan ohjata erikseen KABEn AGS
II Pro -järjestelmällä, ja nyt lämpöä voidaan
myös säätää kahdella eri vyöhykkeellä ja valita tarvittaes-sa asunto-osan etu- ja takaosaan
eri lämpötilat, Mikael Blomqvist kertoo.
Vyöhykelämmitys lisää asuinmukavuutta ja
parantaa yksilöllistä viihtyvyyttä. Lämpötilaa
voidaan esimerkiksi nostaa vain matkailuauton etuosassa, istuinryhmässä ja ohjaamossa.

Mikael uskoo, että näistä ominaisuuksista on
paljon hyötyä erityisesti talvikäytössä.

KABEn Imperial-sarjan matkailuautoissa ja
-vaunuissa.

– Matkailuvaunun tai -auton wc-tilan lämmitys
on kytketty lattialämmityksen paluusilmukkaan, joten sisäilma on aina miellyttävä riippumatta kahdelle erilliselle lämmitysvyöhykkeelle tehdyis-tä valinnoista.

– Olemme ylpeitä voidessamme tarjota
uuden mallivuoden, joka sisältää niin paljon
jännittäviä uutuuksia. Toivotamme nyt sekä
kaikki uudet että vanhat matkailuauto- ja
matkailuvaunuasiak-kaamme tervetulleiksi
tutustumaan KABEn 2021-tuotteisiin asiantuntevien jälleenmyyjiemme luona, sanovat Bo
Karlsson ja Mikael Blomqvist.

KABEn vyöhykelämmitys on kehitetty
yhteistyössä Alden kanssa, ja mallivuodesta
2021 alkaen se on vakiovarusteena kaikissa

KABE NR 1 2021
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CLASSIC
Uusi perusvarustelu: Valaistus vaatekomerossa, vuodelaatikossa ja tavaratilassa.
Reititin, ste-reot, USB-kerrossänky, vuotoilmaisin.

Uusi verhoiltu sängynpääty ja valaistus
yläkaapin alla olevassa hyllyssä.
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LISÄÄ SUOSIKKIMALLEJA
KABEn kaikissa viidessä erilaisessa matkailuvaunusarjassa on jokaisessa omat
erityiset etunsa. Mallit on kehitetty täyttämään asiakkaiden erilaiset vaatimukset ja toiveet.

Classic 600 GLE

Classic 600 TDL

B2

Mallivuonna 2021 suositussa Classic-segmentissä lanseerataan entistäkin enemmän valinnanva-raa. Classic-sarja tarjoaa
edullisia matkailuvaunuja, joissa varusteluettelo on hieman suppeampi kuin muissa
malleissa. Classic-sarjassa on mm. kaksikerrossängyillä varustettuja todella suosittu-ja
lastenkamarivaunuja (vuoteiden yläpuolelle
on saatavana lisävarusteena useita erimallisia kaappeja) sekä hieman pienempiä ja
kevyempiä matkavaunuja.
Sarjaa on laajennettu kolmella myyntimenestysmallilla. Niitä ovat Classic 600 GLE
B2, jossa on kaksi mukavaa erillissänkyä;
Classic 600 TDL E2, jonka takaosassa on
koko vaunun levyinen tilava kylpyhuone
sekä kaksi mukavaa erillissänkyä; ja KABEn
myyntimenestysmalli Classic 600 XL, jossa
on ranskalaismallinen vuoderatkaisu eli
reilunkokoinen parivuode.

LISÄVARUSTEENA CLASSIC

Classic 600 XL

E2

Mukavuuspaketti:
• Iso jääkaappi
• Niskatyynyt
• Tavaraluukku
• Pyyhekuivain
• Tuule-tusluukku
Designpaketti:
• 15-tuumaiset alumiinivanteet
• Ovessa ikkuna
• Vetoaisan suojale-vy
• Heki 2 -kattoluukku
Muut lisävarusteet:
• Mikroaaltouuni
• Uuni
• Pyöräteline
• Ilmastointi
• Yläpetikaappi

XV2
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KABE-UUTUUDET
Crown, Imperial

Classic
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KABE 2021:

UUTTA DESIGNIA
2020 KABE aloittaa yhteistyön Mercedes-Benzin kanssa ja esittelee uusia mallisarjoja. KABEn matkailuautovalikoima on nyt laajempi kuin koskaan aikaisemmin.
KABEn uusi Travel Master -valikoima on jaettu neljään eri mallisarjaan: Classic,
Royal, Crown ja Imperial. Valitsitpa minkä mallin tahansa, pääset osalliseksi
KABEn kaikista peruslaaduista ja eduista. Myös soveltuvuus ympäristövuotiseen
käyttöön on itsestäänselvyys.
– Olemme ylpeitä voidessamme tarjota uuden mallivuoden, joka sisältää niin
paljon jännittäviä uutuuksia. Toivotamme nyt sekä kaikki uudet että vanhat
matkailuauto- ja matkailuvaunuasiakkaamme tervetulleiksi tutustumaan KABEn
2021-tuotteisiin asiantuntevien jälleenmyyjiemme luona, sanovat Bo Karlsson ja
Mikael Blomqvist.

Uusi peltiin suoraan
painettu tyylikkään linjakas painokuvio. (Royal,
Crown, Imperial)
Uusi peltiin suoraan painettu sporttinen
painokuvio. (TM740)
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MATKAILUAUTO 2021
Valitsemalla KABEn tiedät, että saat matkailuauton, joka on rakennettu
ympärivuotiseen käyttöön poh-joismaisessa ilmastossa. Se on varustettu
uusimmalla tekniikalla ja monilla fiksuilla ratkaisuilla, jotka tekevät matkailuautoelämästä juuri niin helppoa ja rentouttavaa kuin haluat.

KABE-UUTUUDET
Uusi koridesign
• Uusi sporttinen painokuvio pellissä.
(TM740)
• Pellissä uusi koko auton ympäri ulottuva tyylikkään linjakas kuvio. (Royal,
Crown, Imperial)
• Tarra, Made in Sweden
Sisustus
• Uusi sisustus, kalusteiden pinnoitemateriaali Nordic Oak.
• Yläkaappien ovissa Nordic Oak -kalvo
ja harmaa koristelista. (TM740)
• Yläkaappien ovissa Nordic Oak -kalvo
ja hopeanvärinen koristelista (Royal,
Crown, Imperial)
• Uusi vaalea sävy seinäpäällysteessä.
• Uusi vaalea sävy lattiapäällysteessä.
• Uusi taustakalvo sisäänkäyntiseinässä.
• Uusia tyyny- ja tekstiilimallistoja.
• Tyynymallistoissa uudet ompeleet.
• Dinettesohvassa pyöristetty kulma.
• TV-kaappi sovitettu 24” televisiolle. (Ei
autoissa, joissa on kapea sivusohva.)

Valaistus, liitännät jne.
• Uusia kohdevaloja
• USB-liitännällä varustettu pieni lukulamppu.
• Tunnelmavalaistus keittiössä, ohjattavissa ohjauspaneelista.
• Matkapuhelimen langaton latausalusta
sisäänkäyntiseinällä. (Royal (ei malleissa
x780 LB, LGB), Crown, Imperial)
• Reititin vakiovarusteena.

Makuuhuone
• Sängynpäädyssä uusi verhoilu. (Classic)

Keittiö
• Astiakaappien ovet, Nordic Oak -kalvo.
(Classic, Royal, Crown) (lisävaruste
Imperial)
• Astiakaappien ovet latte-väristä laminaattia. (Imperial) (lisävaruste Royal,
Crown)
• Uusi harmaameleerattu laminaatti
työtasoissa.
• Uusi latte-värinen laminaatti pöytälevyissä.
• Uusi laminaatti, Corian Matterhorn,
työtasoissa. (Imperial)
• Keittiön takaseinässä Nordic Oak.
• Keittiössä isommat ikkunat.

Autot
• Istuinlämmitin/istuinjäähdytys (lisävaruste
Crown, Imperial)
• Teräsrunko vesisäiliössä.
• Teräsrunko akussa.
• Pöytälevy voidaan taittaa kokoon ajon
ajaksi.

Kylpyhuone
• T-versiossa uusi suihkukaappi. (Royal,
Crown, Imperial)
Lämmitys
• Uusi ainutlaatuinen vyöhykelämmitys.
(Imperial)

KABE Van
• Uusi sisustus, kalusteiden pinnoitemateriaali Nordic Oak.
• Uusi vaalea sävy seinäpäällysteessä.
• Uusi vaalea sävy lattiapäällysteessä.
• Astiakaapin hyllyllä langaton matkapuhelimen latausalusta.

Valittavana neljä eri matkailuautosarjaa, joissa jokaisessa on omat erityiset etunsa.

KABE 740, puoli-integroitu 740, Crossover x740 ja
täysintegroitu i740
Sisääntulomalli, jossa on hieman vähemmän valinnaisvarusteita mutta joka on kauttaaltaan KABEn korkeaa laatua.
Valittavana sekä täys- että puoli-integroituja malleja sekä
740-pituinen Crossover-malli.
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KABE Royal, Crossover x780 ja x880
Puoli-integroiduista autoista edelleen kehitetty edistyksellinen malli. Pehmeästi pyöristetyn kattoprofii-lin alle kätkeytyy
suuri alas laskettava parisänky. Matkailuautot, joissa on
useimmat mukavuudet ja varusteet. Peräti 250 senttimetrin
King Size -leveys, joka on vain KABElla. Mercedes-Benzin alustalle rakennetussa uudessa KABE Royal -mallissa
on kaikki premiumbrändin tunnusomaiset ominaisuudet,
kuten laadukas muotoilu ja kaikilta osiltaan harkittu, älykäs
toimivuus.

UUSI

KABE 2021

Uusi sisustus, kalusteiden pinnoitemateriaali Nordic Oak.

Matkapuhelimen langaton latausalusta sisäänkäyntiseinällä.
(Royal, Crown, Imperial)

T-versiossa uusi suihkukaappi. (Royal, Crown, Imperial)

KABEn ainutlaatuiset arvot sisältyvät aina kaikkiin malleihin.

KABE Crown, täysintegroitu i760, i810 ja i860
Suunniteltu niille, jotka haluavat kaikki KABE Royal -mallin
ominaisuudet ja vielä hieman enemmän. Mercedes-Benzin
alustalle rakennetussa uudessa KABE Crown -mallissa
on kaikki premiumbrändin tunnusomaiset ominaisuudet,
kuten laadukas muotoilu ja kaikilta osiltaan harkittu, älykäs
toimivuus. Etupyöräveto ja automaattivaihteisto ovat vakiovarusteita.

KABE Imperial, täysintegroitu i810, i860 ja i910
Lippulaivamme, jossa on erikoissuuret ja ylelliset tilat. Vuodesta 2020 nostamme tasoa vielä pykälän verran ja rakennamme sarjan kaikki mallit Mercedes-Benzin alustalle. Henkilöauton kaltaista mukavuutta ja turvallisuutta tarjoav-assa
autossa on nerokkaita toimintoja ja laadukas muotoilu. Sarjan
kaikki mallit ovat täysintegroituja, ja saatavana ovat pituudet
810, 860 ja 910.

KABE NR 1 2021
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KABE TRAVEL MASTER 2021:

UUSI ROYAL MERCEDES-ALUSTALLA
Uusi Royal Mercedes-alustalla. Perustuotteeseen lisätty: Mercedes Sprinter, suuri
moottori, 170 hv, 9-vaiheinen automaattivaihteisto, vaativaan käyttöön suunniteltu
rakenne, nahkapäällysteinen ohjauspyörä, automaattinen hätäjarrutus, MBUX 10,25,
vireystila-avustin, sama perusvarusteltu asunto-osa kuin nykyisisissä x780-/x880matkailuautomalleissa.

UUSI PUOLI-INTEGROITU MATKAILUAUTO,
MERCEDES SPRINTER -ALUSTALLA
Vuonna 2020 toimme markkinoille täysin
uuden Mercedes Sprinter -alustalle rakennettujen täysin-tegroitujen matkailuautojen
KABE Crown -sarjan. Samalla myös KABEn
ylelliset Imperial-sarjan premium-autot
päivitettiin Mercedes Sprinter -alustalla.
Lisäksi KABE esitteli yhdessä Mercedesin
kanssa ensimmäisen retkeilyautonsa, joka
on tyypiltään täysikokoinen matkailuauto ja
varusteltu KABEn ainutlaatuisilla ympärivuotisilla mukavuuksilla.
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– Vuonna 2021 otamme matkailuautomarkkinoilla jälleen uuden askeleen eteenpäin
ja lansee-raamme Mercedes Sprinter
-alustalle rakennetut puoli-integroidut Royal
x780- ja x880-mallit, kertoo Mikael Blomqvist, KABEn tekninen johtaja ja varatoimitusjohtaja.
780- ja 880-mallit kuuluvat KABEn eniten
myytyjen puoli-integroitujen tuotteiden segmenttiin. Crossover-malleissa x780 ja x880
on tilaa koko perheelle tai ehkä teineille tai
lapsenlapsille, jotka tulevat mukaan vain

satunnaisesti. Holvimaisen katon alla, aivan
ohjaamon takana, on sähköises-ti alaslaskettava kattovuode, joka tarjoaa kaksi
mukavaa makuupaikkaa.
Uuden Mercedes-alustalle rakennetun Royal x780:n kokonaispituus on 7,75 metriä ja
x880:n ko-konaispituus 8,78 metriä. Leveys
on King Size, jota on saatavissa matkailuautomarkkinoilla vain KABElta. Reilu
leveys luo miellyttävää tilantuntua auton
asunto-osaan, ja pohjaratkaisussa tiloja on
hyödynnetty hyvin huolellisesti.

UUSI

Royal-tason ylellistä asumista
Auton takaosassa on mukava sänky. Vuoteessa on miellyttävä spiraalipatja, paksu petauspatja, säädettävä pääpuoli ja pehmustettu sängynpääty, jossa on kaksi erillistä
lukulamppua ja hillitty tunnelmavalaistus.
Vaatekaapeissa on runsaasti tilaa vaatteille, vuodevaatteille ja muille tavaroil-le.
Myös auton takapäädyssä on ajoneuvon
ulkopuolella olevien tavaraluukkujen kautta
ulottuvilla olevia säilytystiloja.

Kylpyhuoneessa on kääntyvä vesi-wc,
suihkukaappi ja pesuallas sekä ylä- ja
alakaappi, joissa perheen kaikki kylpyhuonetarvikkeet pysyvät turvallisesti paikallaan
ajon aikana.
Istuinryhmässä on pehmeälinjainen kulmasohva ja lisäistuinpaikka, jotka yhdessä
ohjaamon kääntyvien istuinten kanssa
luovat viihtyisän ja mukavan ruokailu- ja
sosiaalisen tilan viidelle hengelle. Istuinryhmän luona olevan dinetten voi helposti

KABE 2021

sijata ja muuttaa tarvittaessa lisävuo-teeksi.
Malleissa Royal x780 ja x880 on molemmissa yhteensä viisi makuupaikkaa. Kaikissa
on vakiovarusteena neljä turvavyöllistä
paikkaa ja lisävarusteena on saatavana
viides vyöpaikka.

Ergonomisesti muotoilluista sohvista koostuva
istuinryhmä, slide-out-toiminto sohvan turvavyöllisissä paikoissa sekä alas laskettavat käsinojat
lisäävät matkustusmukavuutta entisestään.

Vuoteessa on mukava jousipatja, erikoispaksu petauspatja, säädettävä pääpuoli
ja pehmustettu sängynpääty.

Aerodynaaminen takapääty (vuodesta 2020),
selkeä valaistus ja merkintä Made in Sweden.
KABE NR 1 2021
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TURVALLISTA MATKAA
– Mercedes Sprinterin ja AL-KOn räätälöidyn alustayhdistelmän ansiosta
voimme nyt tarjota täy-simittaisia ja hyvin varusteltuja matkailuautoja, joissa on
henkilöauton kaltaiset ajo-ominaisuudet, Mikael Blomqvist kertoo.
Uusissa Mercedes-alustalle rakennetuissa etuvetoisissa crossover-malleissa on
9-vaihteinen automaattivaihteisto ja 170 hv moottori. Moderni henkilöautotekniikka tarjoaa mm. todella erin-omaisen multimediajärjestelmän, navigaattorin,
LED-valot, automaattisen hätäjarrutusjärjestel-män, sadetunnistimen, vireystila-avustimen, sivutuuliavustimen ja paljon muuta. Heavy Duty -pakokaasumääräykset täyttyvät kaikissa KABE-matkailuautoissa mallivuodesta 2021 alkaen
– KABEn ympärivuotiseen käyttöön suunniteltua asumismukavuutta kehitetään
aina jatkuvasti edelleen. Royal x780- ja x880 -malleissa on vesikiertoinen lattialämmitys ohjaamossa, ja kuljet-tajan ja matkustajan istuinten alla on puhaltimella varustettu lisälämmitin.

KABE on kehittänyt passiivisia turvajärjestelmiä (törmäysturvallisuus)
ja varustanut matkailuautonsa useilla
aktiivisilla turvajärjestelmillä.
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KABE on kehittänyt passiivisia turvajärjestelmiä
(törmäysturvallisuus) ja varustanut matkailuautonsa
useilla aktiivisilla turvajärjestelmillä.
Ajoturvallisuus on aina ensiarvoisen tärkeä
osa KABEn kehitystyössä, ja mallivuoden
2021 mat-kailuautojen törmäysturvallisuutta on tutkittu erityisen huolellisesti.
Ajoneuvon aktiivinen turvallisuus koostuu
onnettomuuksia ehkäisevistä erilaisista
järjestelmistä. KABE rakentaa matkailuautonsa turvallisille matkailuautoalustoille
Fiat Ducato ja Mercedes Sprin-ter, joissa
on liikenneturvallisuutta parantavia ominaisuuksia, kuten mm. automaattijarru,
luiston-estojärjestelmä, sadetunnistin ja
vireystila-avustin.
– Matkailuautojen valmistajana meillä on
erityinen vastuu passiivisesta turvallisuudesta eli siitä, mitä tapahtuu todellisessa
törmäystilanteessa. KABEn vakaassa
matkailuautokorissa on liimat-tu rakenne, rakennetta vakauttavat ulkonemat ja
erittäin luja kiinnitysjärjestelmä auto-osaan.
Olemme nyt lisäksi täydentäneet rakennetta akun ja vesisäiliön ympärille asennetuilla teräske-hyksillä, jotka estävät akun
ja vesisäiliön liikkumisen mahdollisessa
törmäystilanteessa. Myös auton uudessa
pöytärakenteessa pöytälevyn voi nyt
kätevästi taittaa pois ajon ajaksi, Mikael
Blomqvist kertoo.
KABE on kehittänyt passiivisia turvajärjestelmiä ja varustanut matkailuautonsa
useilla aktiivisilla turvajärjestelmillä.

Pöytälevy taitettavissa kokoon:
Pöytä on vakiona kokoon
taitettava (ei Van-mallissa), ja
se voidaan kääntää eteenpäin
antamaan lisää tilaa kuljettajanistuimen ja sohvalla istuvan
matkustajan väliin, mikä lisää
turvavyötä käyttävän matkustajan turvallisuutta entisestään.

Passiivinen turvallisuus
(törmäysturvallisuus)
• Pöytälevy taitettavissa kokoon
• Vesisäiliön kiinnitys vahvistettu teräsrungolla
• Akun kiinnitys vahvistettu teräsrungolla
• Turvatyynyt
• Vakaa runko:
1.
Ohjaamo ja asunto-osa on yhdistetty
teräsrakenteella
2.

Sivuseinien kaikkien sivujen ympärillä
on teräskehys

3.

Teräsrakenne on kiinnitetty seinään
sekä ruuviliitoksilla että liimalla, jotta
rakenne olisi mahdollisimman vakaa

4.

Rakenteen seinissä on sandwich-periaatteen mukaisesti kaksinkertaiset
levyt (sekä sisä- että ulkopuolella) ja
vahvat listat, jotka lisäävät huomattavasti vääntöjäykkyyttä

5.

Ulkoseinien liittämiseen lattiaan KABE
on valinnut ratkaisun, jossa seinä asetetaan lattialle siten, että se ulottuu
reunan yli. Sen jälkeen liitos liimataan
ja kiinnitetään lujilla ruuviliitoksilla
alapuolelta lattian lukitsemiseksi kiinni
seinään

6.

Myös matkailuauton etuosa on
rakennettu sandwich-periaatteen
mukaisesti.

7.

A-pylväs on täysvalettu ja tukeva.

Akun kiinnitys vahvistettu teräskehyksellä: Uusi vakaa metallipidike
pitää akun turvallisesti paikallaan
myös mahdollisessa törmäystilanteessa.
Turvatyyny sekä kuljettajan että matkustajan paikalla.

8.

Etuosa yhdessä teräsrakenteen
kanssa liimataan ja ruuvataan yhteen auto-osan kanssa

9.

Tukevilla teräslevyillä vetopäähän
liitetty teräsrakenne varmistaa erittäin lujan kiinnityksen auto-osaan

10. Sisustusta kannattelevien sisäseinien kiinnitys yhdistetään
ulkoseinään F-muotoisella alumiiniprofiililla, joka ruuvataan kiinni ulkoseinään ja kiinnitetään popniiteillä
paikalleen
11.

KABE:n alustassa on myös rakennetta vakauttavat ulkonemat

Aktiivinen turvallisuus (onnettomuuksien ehkäisyjärjestelmä)
• Luistonesto
• Automaattinen hätäjarrutus
• Sadetunnistin
• Ajovaloavustin
• Vireystila-avustin
• Sivutuuliavustin (ei kaksiakselisissa)
Lisävarusteita malliin KABE Classic 740:
Turvavarustepaketti Automaattinen
hätäjarrutus, sadetunnistin, kaistavahti,
kaukovalojen automaattinen häikäisysuoja, ajovaluavustin.
Lisävarusteet KABE Royal x780, x880:
Mercedes-mukavuuspaketti: Liikennemerkkiavustin, kaukovaloavustin,
Ilmastointi ohjaamossa, sähkötoiminen
seisontajarru.

Dinettesohvassa teräsrunko:
Dinetten turvavyöllisissä paikoissa
sohvalaatikko on vahvistettu
sisäpuolelta metallirungolla, jotta
sohva ei anna periksi mahdollisessa törmäystilanteessa. Lisäksi uusi
sisäpuolinen metallirunko pitää
sohvalaatikossa säilytettävän vesisäiliön turvallisesti paikallaan.

Teräspalkilla vahvistettu törmäyksenkestävä jääkaappi
(tietyissä malleissa jääkaapin
sijainnin mukaan).

KABE NR 1 2021
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KABE-RETKEILYAUTO AIDOSTI
YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN
KABEn uudessa retkeilyautossa on useita ainutlaatuisia
ominaisuuksia, joita on Travel
Master -sarjojen suurem-missa
matkailuautoissa. Retkeilyautos-sa on aitoa KABE-mukavuutta, joka on rakennettu
aktiivista ympärivuotista käyttöä varten ja joka siis soveltuu
myös talvikäyttöön.
Ohjaamoon asti ulottuva vesikiertoinen
lattialämmitys, wc ja suihkutila sekä todella mukavat sängyt Kokonaispituus on
690 cm, ja vaikka mitat ovat huomattavasti pienemmät kuin KABEn perinteisis-

sä matkailuautoissa, tilat ovat yllättävän
väljät retkiautoksi. Konseptin perustana
on Mercedes Sprinter; jossa on korkea
katto ja asunto-osan seisontakorkeus
mukavat 196 cm, kuten KABEn muissa
matkailuautoissa.
Eristys kaikissa onteloissa
Eristettä on ruiskutettu kattoon, seiniin, palkkeihin ja kaikkiin sisustettujen
seinien sisässä piileviin onkaloihin. Tässä
uudessa tekniikassa onkaloihin ruiskutetaan liimapintaisia pieniä eristepellettejä, jotka kovettuvat kestäväksi ja kiinteäksi 35–50 mm:n paksuiseksi eristeeksi.
Tekniikalla minimoidaan mahdolliset
kylmät vyöhykkeet.

Istuinryhmässä on kaksi mukavaa aukivedettävää nojatuolia.
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Korin lattiassa on 10 mm:n vahvuinen solumuovieriste korin lattian ja asunto-osan
lattian välisen tilan eristämiseksi. Mm. vesisäiliöt ja vesiputket on sijoitettu tähän
tilaan, jossa ne ovat suojassa pakkaselta.
Asunto-osassa on miellyttävä sisäilma 25
mm:n vahvuiselle Ecoprim-materiaalilla
eristetyn kaksoislattian (asunto-osan
lattia) sekä vesikiertoisen lattialämmityksen ansiosta.
KABEn vesikiertoisen AGS II Pro -lattialämmitysjärjestelmän neljä silmukkaa
tuottavat entistä tasaisempaa lämpöä.
Lämmityssilmukat ovat alumiiniputkien sisällä ja ulottuvat ulko-ovelle, työtasoon ja
wc:hen asti. Lämpölevyt jakavat lämmön
tasaisesti koko lattialle.
Kylpyhuoneen kääntyvässä väliseinässä on toisella
puolella käsienpesuallas ja toisella puolella suihku.

Voit valita itse! Laskemalla sängyn toisen puolen alas saat mukavan yhden hengen vuoteen. Tai laske
alas molemmat puolet, jolloin saat koko auton levyisen mukavan parivuoteen.

NYTT KABE 2021
UUSI

Ohjaamoympäristö on suunniteltu harkiten, ja ajoneuvon ajo-ominaisuudet
muistuttavat selkeästi henkilöauton ominaisuuksia.

– Useimmat valmistajat tyytyvät palkkien verhoiluun, mutta auto ei ole silloin
lain-kaan riittävästi varusteltu talvikäyttöön eikä myöskään kesäkäyttöön. Hyvä
eristys on yhtä tärkeä niin pakkasella
kuin helteellä.
Reilunkorkuiseen autoon mahtuu
eristävä kaksoislattia, jossa vesisäiliö ja
harmaavesisäiliö on suojattu pakkaselta.
Asunto-osan ikkunoissa on KABEn eristetyt kehykset.
Joustava pohjaratkaisu
Tehtaanjohtaja Staffan Ivarsson vastaa
auton rakentamisesta. Hän kertoo, miten
auton tilat on hyödynnetty ja siten luotu
erinomaista mukavuutta tarjoava jous-tava pohjaratkaisu.
– Sängyt ovat täyspitkiä ja varustettu
mukavilla joustinpatjoilla. Ne voidaan
levittää auton koko leveydelle tai käyttää
kahtena erillisenä pitkittäisvuoteena,
joiden väliin jää lattiatilaa. Toinen pit
kittäisvuoteista voidaan myös kääntää

ylös, jolloin tavaratilaa saadaan enemmän käyttöön sänkyjen alle jäävän tilan
lisäksi.
Rulo-oven takana on pieni ikkunallinen
kylpyhuone ja säilytyskaappi. Kääntyväs-sä väliseinässä on toisella puolella
kä-sienpesuallas ja toisella puolella
suihku.
– Keittiöosassa on kaksiliekkinen
kaa-suliesi ja liesituuletin sekä Dometicin uusi pakastinlokerollinen kompresso-rijääkaappi. Laatikot ja yläkaapit
ovat reilunkokoiset. Olemme pyrkineet
prio-risoimaan säilytystiloja, Staffan
kertoo ja esittelee vaatekaapin, jossa on
hyvin tilaa vaatteiden ripustamiseen.
Istuinryhmässä on kaksi mukavaa
aukive-dettävää nojatuolia, joita voidaan
käyttää ajon aikana matkustajanpaikkana. Mo-lemmissa nojatuoleissa on
turvavyö, ja haluttaessa lisätilaa saadaan
työntämällä toinen istuimista sivuun.

Liukuovessa on hyttysverkko-ovi
vakiovarusteena.

Mercedes-Benz
KABEn asunto-osan sisustus ja varustelu noudattavat samaa korkeaa tasoa
kuin Mercedes-Benzillä. Tämä automalli
tarjo-aa huippuluokan mukavuutta
ja ajonaut-intoa. Ohjaamoympäristö
on suunniteltu harkiten, ja ajoneuvon
ajo-ominaisuudet muistuttavat selkeästi
henkilöauton ominaisuuksia.
Useimmat ominaisuudet ovat vakiova-rusteita, kuten isolla kosketusnäytöllä
varustettu multimediajärjestelmä,
peruu-tuskamera sekä sähkötoimiset
ja sähkö-lämmitteiset peruutuspeilit.
Autossa on myös useita moderneja
turvajärjestelmiä, kuten kuolleen kulman
varoitin, auto-maattinen hätäjarrutus ja
sivutuuliavustin.
Auto on takavetoinen, mutta se on saatavana myös nelipyörävetoisena. Moottori
on Mercedesin 4-sylinterinen 163 hv:n
dieselmoottori, ympäristöluokka Euro-6.

– Istuinryhmään voidaan tarvittaessa
sijata makuupaikka yhdelle lapselle.
KABE NR 1 2021
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MIKSI KABE?
10 vahvaa syytä, miksi valitsisit KABEn:
YMPÄRIVUOTISTA MUKAVUUTTA
KABE matkailuvaunut ja -autot on suunniteltu sopimaan pohjoismaiseen ilmastoon. Niissä on mahdollisimman tehokas
eristys, ilmanvaihto ja lämmitys – niistä emme koskaan tingi. Kori rakennetaan KABEn oman iWall-rakenteen mukaisesti
maksimaalisen vakauden ja ehdottoman kosteudenpitävyyden varmistamiseksi. Kaikissa malleissa on vakiovarusteena
Alde 3020 -lämmitin ja vesikiertoinen lattialämmitys. Monet tärkeät ympärivuotisen käytön mahdollistavat ominaisuudet kuuluvat rakenteeseen – ne eivät näy, kun astut matkailuautoon tai -vaunuun ensimmäistä kertaa. Mutta huomaat
eron KABEa käyttäessäsi.

LAATU
KABE-mallin valinnastasi riippumatta voit olla varma, että saat kaikissa hintaluokissa markkinoiden parasta laatua.
Kaikki matkailuvaunumme ja -automme rakennetaan KABEn moderneissa tehtaissa Ruotsin Tenhultissa, jossa meillä
on myös oma kalustetehdas sisustuksen tuotantoa varten. Olemme vuosien varrella kehittäneet useita ainutlaatuisia
rakenteita, jotka varmistavat, että KABElle asettamasi korkeat vaatimukset täyttyvät.

KESTÄVÄ ARVO
KABEn matkailuvaunut ja -autot ovat markkinoiden parhaiten varusteltuja jo vakiokokoonpanossaan. Ennen hintavertailujen aloittamista: Ota selvää, mitä toimitukseen todella sisältyy. Uudesta KABEsta löydät aina uusinta teknologiaa.
Laadukas KABE ja tekniset innovaatiot tarjoavat mukavaa leirintämajoitusta moniksi vuosiksi – ja taatusti hyvän jälleenmyyntiarvon tulevaisuudessa mahdollisessa vaihdossa.

TEKNIIKKA
KABElla on johtava asema alan teknologian kehittämisessä. Viime vuosina olemme saaneet useita arvostettuja palkintoja teknisistä innovaatioistamme, kuten ilmanvaihdosta ja lämmön talteenotosta. Tulevaisuuden haasteet edellyttävät
uusia tulevaisuuden ratkaisuja, ja KABE noudattaa edelleen tunnettua iskulausettaan ”Aina askeleen edellä”.

YMPÄRISTÖ
KABElla kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pyrimme aina toimimaan ympäristöasioiden ja tekniikan kehityksen
eturintamassa. Tavoitteenamme on johtaa kehitystä kohti ilmasto- ja ympäristöystävällisempää matkailuvaunu- ja
matkailuautoalaa. Ympäristökysymykset ovat etusijalla, ja olemme sitoutuneet vahvasti tavoitteisiimme aina materiaalivalinnoista ja tuotantotekniikasta energia-arvoihin ja päästötasoihin.

TURVALLISUUS
Turvallisuutesi matkailuauton tai matkailuvaunun omistajana on hyvin pitkälti kiinni ajoturvallisuudesta. Matkailuvaunuissamme on mm. KABE Safety Driving -järjestelmä, joka tarkoittaa alustaa, jossa on tavallista pidemmät vetopalkit
ja kallistuksia vaimentava akseli. Matkailuautot rakennetaan Euroopan ehdottomasti parhaille matkailuautoalustoille
Fiat Ducato ja Mercedes Sprinter, joissa on liikenneturvallisuutta parantavia ominaisuuksia, kuten mm. automaattinen
hätäjarrutus, luistonestojärjestelmä, sadetunnistin ja vireystila-avustin. KABEn vakaan matkailuautokorin lisäksi olemme
vahvistaneet rakennetta akun ja vesisäiliön ympärille asennetuilla teräskehyksillä, jotka estävät akun ja vesisäiliön liikkumisen mahdollisessa törmäystilanteessa. Myös auton uudessa pöytärakenteessa pöytälevyn voi nyt kätevästi taittaa
pois ajon ajaksi.

TOIMIVUUS
KABElla on yli 60 vuoden kokemus aktiiviseen ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettujen matkailuvaunujen ja matkailuautojen kehittämisestä ja valmistuksesta. KABE tarjoaa sinulle sen vuoksi monia nerokkaita ratkaisuja, jotka tekevät
matkailuautossa majoittumisen niin helpoksi ja rentouttavaksi kuin vain itse haluat. Erinomaisia esimerkkejä ovat mm.
käytännöllinen valaistu suksikotelo, keskuslukittavat keittiölaatikot ja USB-pistorasiat, jotka sijaitsevat juuri siellä, missä
haluat niiden olevan.

DESIGN
KABEn sisustuksessa korostuvat pohjoismaiset perinteet, vaaleat värit ja materiaalivalinnat, jotka luovat raikkaan ja
ilmavan vaikutelman. Upotetut ovet, pyöristetyt kulmat ja ergonomisesti muotoillut istuintyynyt ovat esimerkkejä yksityiskohdista, jotka luovat erityistä KABE-tunnelmaa, jossa muotoilu ja toimivuus kuuluvat erottamattomasti yhteen. Myös
korin harkitut yksityiskohdat ja tyylikkään linjakas kuviointi korostavat KABEn eri mallien omaa erityistä luonnetta.

JÄLLEENMYYJÄT
KABElla on laaja valtuutettujen ja hyvin koulutettujen jälleenmyyjien ja huoltokorjaamojen verkosto Pohjoismaissa sekä
myös useissa muissa Euroopan maissa. Tarjoamme asiantuntija-apua ostohetkellä ja ammattitaitoista huoltoa, joka
lisää omistamisen turvallisuutta. Jälleenmyyjämme auttavat myös KABE-tuotteiden rahoituksen suunnittelu

VALINNANVAPAUS
Jokaiselle löytyy sopiva KABE-malli. Pitää vain miettiä, millainen koko, pohjaratkaisu, varustelu ja hintaluokka sopii
parhaiten sinulle ja perheellesi. Kun olet löytänyt suosikkimallisi, voit valita siihen parhaiten sopivan tilaratkaisun KABEn
Flexline-järjestelmän avulla, joka tarjoaa runsaasti valinnanvaraa ja todella paljon joustavuutta. Helpointa on rakentaa
itselle sopivin KABE-malli tuotekonfiguraattorillamme, joka löytyy välilehdeltä "Rakenna oma KABE”, tai poikkeamalla
jossakin jälleenmyyntiliikkeistämme.
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