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Volg KABE op Facebook en Instagram!
Hier vindt u nieuws, foto’s en commentaren over alles wat er gebeurt in de wereld van KABE.
www.facebook.com/kabehusvagnarhusbilar | www.instagram.com/kabehusvagnarhusbilar

KABE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en onjuistheden in deze uitgave. KABE behoudt zich het 
recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving constructies en gegevens te wijzigen. 
De foto’s in deze uitgave kunnen bepaalde extra accessoires bevatten.

De afgelopen zomer hebben veel gezinnen kennisgemaakt 
met de kampeervakantie en de voordelen gezien van een 
verblijf in de camper of de caravan. De mogelijkheid om er 
zelfstandig onder eigen dak op uit te trekken en nieuwe 
interessante plaatsen te ontdekken, misschien niet eens zo 
ver van huis, biedt nieuwe perspectieven die leiden tot andere 
vakantiegewoonten.

Wij bij KABE staan klaar om uw vakantiedromen waar te 
maken. Zoals we dat al doen sinds het begin van ons bestaan, 
meer dan 60 jaar geleden. Als u een kijkje neemt in ons 
enorm brede modelprogramma met zijn vele keuzemogelijk-
heden, ziet u al snel dat er ook een KABE is die precies vol- 
doet aan de behoeften en wensen van uw gezin. 

Voor modeljaar 2021 presenteert KABE nog meer interessant 
en spannend nieuws dan anders. Zo gaan we door met het 
verder ontwikkelen van onze fraaie camperlijn en presenteren 
we een nieuw half-geïntegreerd crossover-model met King 
Size-breedte, gebouwd op de Mercedes Sprinter. 

Met de Crossover x780 en x880 op een basis van Mercedes 
wordt ons aanbod van unieke KABE-campers compleet. Onze 
Mercedes-familie is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven, 
met de volledig geïntegreerde KABE Crown, de Imperial-serie 
en de KABE Van voor gebruik in alle seizoenen, die in 2020 
allemaal veel aandacht hebben getrokken. 

Verderop in deze uitgave kunt u meer lezen over de voorde-
len en al het actuele nieuws van KABE. 

Ook in dit jaar zonder grote tentoonstellingen zijn er dus ge-
noeg redenen om op de hoogte te blijven van alles wat er bij 
KABE gebeurt. De beste manier hiervoor is natuurlijk om een 
van onze deskundige dealers te bezoeken, die u de weg kun-
nen wijzen in alle modellen, indelingen en technische snu�es.

Welkom in een nieuw, spannend modeljaar, samen met ons 
van KABE! 

20 Zeker en veilig op reis
 Systemen voor passieve en  
 actieve veiligheid

22  KABE Van
 Eigenschappen voor gebruik  
 in alle seizoenen 

24  Waarom KABE?
 10 sterke argumenten om te  
 kiezen voor KABE



4  KABE  NR 1 2021 KABE  NR 1 2021  5  

NIEUWS   KABE 2021

KABE 2021: 
GEACTUALISEERD DESIGN
Het aanbod van de Zweedse producent KABE is voor 2021 
uitgebreid en verder geperfectioneerd. Design, innovatie en 
veiligheid staan daarbij centraal en KABE bereidt zich voor op 
een groeiende belangstelling voor comfortabel kamperen in 
alle seizoenen. Dankzij een compleet aanbod van modellen, af-
metingen en indelingen in verschillende prijsklassen kan KABE 
caravans en campers aanbieden voor alle klantensegmenten. 

2021KABE-NIEUWS

Voor 2021 heeft KABE het design geactualiseerd, wat te zien is in zowel exteri- 
eur als interieur van alle modelseries. Dit geldt voor zowel campers als caravans.
Het karakteristieke rood-witte exterieur van KABE is geactualiseerd en het 
decor op de exclusieve caravanmodellen in de Imperial-serie volgt de nieuwe 
belijning met zwarte accenten zoals ook gepresenteerd op de campers in de 
series Royal, Crown en Imperial.
– Het nieuwe KABE-decor is uniek en heeft een moderne uitstraling. We hebben 
veel met lijnen en vormen gewerkt om de verschillende delen van de zijbepla-
ting te coördineren met het front en de achterkant, vertelt Peter Vlaanderen, 
verkoopmanager van KABE in de Benelux, Oostenrijk en Zwitserland.
Andere interessante nieuwtjes voor het komende modeljaar zijn, wat het 
exterieur betreft, de geheel vlakke beplating die standaard is op de Edelstenen 
en de nieuwe uitwendige hamerslagbeplating en de nieuwe achterzijde op de 
Classic-serie.

Minihamerslagbeplating met  
geactualiseerd design (Classic). 

Gladde beplating met geactualiseerd design.  
Nu ook standaard op de Edelstenen (Edelstenen en Royal).

Nieuw op het plaatwerk geprint decor met elegante belijning  
(Imperial).

Nieuwe achterzijde (Classic).

NIEUWS   KABE 2021
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KABE 2021:
NIEUWE FRISSE 
INRICHTING
Het interieur van KABE wordt in 2021 gekenmerkt door heldere licht kleuren 
en materiaalkeuzes. De inrichting is voorzien van een nieuwe houtfolie, Nordic 
Oak, waarmee alle modellen zijn uitgerust behalve de caravans in de Clas-
sic-serie. Het frisse Scandinavische gevoel wordt ondersteund door een zacht 
licht beige laminaat op de tafelbladen, grijsgemêleerde werkbladen en nieuwe 
wand- en vloerbekleding in lichtere tinten. 

– In combinatie met de verzonken deuren en laden die we al in het vorige 
modeljaar presenteerden, durf ik te stellen dat KABE caravans en campers de 
smaakvolst ingerichte keukens van de markt hebben, zegt Peter Vlaanderen.

Nieuwe inrichting, houtwerk in Nordic Oak 
(Edelstenen, Royal, Crown, Imperial).

Nieuwe tinten voor wandbekleding, vloerbe- 
kleding, plexiglas, tafelbladen, ladenblokken en 
werkbladen (Edelstenen, Royal, Crown, Imperial).

Nieuwe kussen- en textielcollecties.
Nieuwe stiksels op de kussencollecties.

Lexington (lichtgrijs)
Classic, Edelstenen,  
Royal, Hacienda, 
Crown, Imperial

Ekeby (bruin) 
Classic, Edelstenen,  
Royal, Hacienda, 
Crown, Imperial

Gladstone (zwart)
Edelstenen, Royal,  
Hacienda, Crown, 
Imperial

Halmstad (beige) 
Royal, Edelstenen, 
Crown (meerprijs), 
Imperial (Standaard) 

Springfield (zwart) 
Royal, Hacienda, 
Crown (meerprijs), 
Imperial (Standaard)

Madison (donkergrijs) 
Royal, Hacienda, Crown 
(meerprijs), Imperial 
(Standaard)

Sto�ering Leder

NIEUWS   KABE 2021 NIEUWS   KABE 2021
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NIEUWS 2021
Ook dit jaar presenteert KABE weer 
interessante vernieuwingen en ver-
beteringen die ertoe bijdragen dat de 
caravans van KABE steeds weer voldoen 
aan de hoge eisen van onze bewuste en 
actieve klanten. Welkom in een nieuw 
jaar met KABE!

Classic
• Minihamerslagdesign met geactualise-

erd ontwerp en spatborden.
• Nieuwe achterzijde.
• Sticker, Made in Sweden.
• Nieuwe licht getinte wandbekleding.
• Nieuwe kussen- en textielcollecties. 
• Nieuwe basisspecificaties: verlichting 

in de kast, bedlade en disselbak. 
Router, stereo, USB bij het etagebed, 
lekindicator.

• Nieuw bekleed bedhoofdeinde met 
verlichting in de ruimte onder de 
bovenkast.

• Nieuwe achterwandfolie bij de entree.
• Keukenachterwand met houtfolie.
• Grotere ramen in de keuken en bij de 

voorgroep.
• Houten lijst onder de voorkast voor 

fraaiere ophanging van het gordijn.

• Comfortpakket als extra optie: grote 
koelkast, neksteunen, laadluik, hand- 
doekendroger, ventilatieluik.

• Designpakket als extra optie: aluminium-
velgen 15”, raam in de deur, afdekking 
voor de dissel, Heki 2 dakluik.

• Overige opties: magnetron, oven, fietsen-
drager, airconditioning, bovenbedkast.

Edelstenen, Royal, Imperial
• Gladde beplating met geactualiseerd de-

sign. Gladde beplating nu ook standaard 
op de Edelstenen (Edelstenen en Royal).

• Nieuw decor op het plaatwerk met ele-
gante belijning (Imperial).

• Sticker, Made in Sweden.
• Nieuwe inrichting, houtwerk in Nordic 

Oak. 
• Grotere ramen. Van 700 tot 1000 mm 

indien mogelijk.
• Bovenkastdeuren keuken in Nordic Oak 

(Edelstenen) (Optie bij Royal, Imperial).
• Bovenkastdeuren keuken in licht beige-

kleurig laminaat (Royal, Imperial).
• Nieuw grijsgemêleerd laminaat op de 

werkbladen.
• Nieuw licht beigekleurig laminaat op de 

tafelbladen.
• Nieuwe achtergrondfolie bij de entree.
• Keukenachterwand in Nordic Oak.
• Nieuwe douchecabine in de TDL-variant.
• Nieuwe sfeerverlichting in de keuken, 

regelbaar via het elektrisch paneel.

• Nieuwe unieke zoneverwarming  
(Imperial).

• Nieuw design voor de midden- 
dinette-bank.

• Draadloos oplaadpunt voor mobiele 
telefoons bij de entree (Royal, Imperial).

• Nieuwe kussen- en textielcollecties.
• Nieuwe stiksels op de kussencollecties.
• Nieuwe basisspecificaties: router, 

stereo (Edelstenen), USB bij etagebed, 
tijdschriftenhouder.

• Nieuw fornuis, Thetford, met 4-pits- 
kookplaat en 230V heteluchtoven 
(Royal).

• Magnetron onder de koelkast (Imperial) 
(optie bij Edelstenen en Royal).

• Comfortpakket als extra optie: grote 
koelkast, hoofdsteunen, laadluik, hand-
doekendroger, elektrisch opklapbaar 
bed (Edelstenen).

• Designpakket als extra optie: alumini-
umvelgen 15”, raam in de deur, Heki 2 
dakluik, voorgevormde vloerbekleding 
(Edelstenen).

• Overige opties: magnetron, oven, fiet-
sendrager, airconditioning, bovenbed-
kast, ATC, Grand Lit (Edelstenen).

• Compressorkoelkast als optie (Royal, 
Imperial). 

• Tandemas standaard bij Royal 630 
GLE, TDL.

Draadloos oplaadpunt voor mobiele telefoons,  
direct bij de ingang (Royal, Crown, Imperial).

Magnetron onder de koelkast (Imperial) (optie bij 
Edelstenen en Royal).

Keukenachterwand in Nordic Oak.

Bovenkastdeuren keuken in Nordic 
Oak (Edelstenen) (Optie bij Royal,  
Imperial).

Bovenkastdeuren keuken in licht  
beigekleurig laminaat (Royal, Imperial).

KABE-CARAVANS 2021 
De caravans van KABE behoren tot de best uitgeruste van de markt, dus 
vergelijk ons gerust met anderen! In de loop der jaren heeft de ontwikkelaf-
deling van KABE een groot aantal innovaties en patenten geregistreerd die 
sindsdien standaard zijn geworden voor de hele branche.
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NIEUWS   KABE 2021 NIEUWS   KABE 2021

KABE Classic 470, 520, 560, 600, 660 en 780
Caravans met een uitstekende prijs-prestatieverhouding, 
met wat minder opties en een wat kortere uitrustingslijst 
dan onze andere modellen, maar met KABE-kwaliteit over 
de hele linie. Veel van de uitrusting die bij de KABE Classic 
standaard is, bieden anderen aan als optie. Er zijn meerdere 
alternatieven met een kinderkamer.

KABE Royal 520, 540, 560, 600, 630, 740 en 780
Een serie caravans van topklasse waarbij het meeste van 
het allerbeste al in de standaarduitrusting aanwezig is. 
Onze Royal-modellen zijn op dit moment de best verkoch-
te caravans van KABE.
Royal Hacienda 880 en 1000. Echt grote caravans met 
hetzelfde hoge uitrustingsniveau als de Royal-serie, met 
een woonruimte van 19 respectievelijk 22 vierkante meter.

KABE Imperial 560, 600, 630, 740 en 780
De Imperial is de absolute premiumserie van KABE en 
biedt caravan-luxe zonder compromissen. Hier vindt u een 
uitrustingsniveau en een woonstandaard die uniek zijn in 
onze branche.
Imperial Hacienda 880 en 1000. Echt grote caravans met 
hetzelfde hoge uitrustingsniveau als de Imperial-serie, met 
een woonruimte van 19 respectievelijk 22 vierkante meter.

KABE Edelstenen: Briljant 470, Smaragd 520, 540,  
Ametist 560, Safir 600
Zeer complete caravans met een hoge standaard en veel 
keuzemogelijkheden wat betreft uitvoering en indeling. De 
Edelstenen-serie van KABE wordt al gebouwd sinds 1963.

U kunt kiezen uit zes verschillende series – elk met zijn specifieke  
voordelen en met verschillende indelingen. 

Ongeacht welk model het best past bij u en uw gezin, u bent altijd verzekerd van de unieke 
eigenschappen van een KABE.



10  KABE  NR 1 2021 KABE  NR 1 2021  11  

Compressorkoelkast 
Een ander nieuwtje is dat de innovatief 
ontworpen koelkast van Dometic in de 
10-serie nu in de Royal- en de Imperialserie 
verkrijgbaar is met compressormotor. De 
compressorkoelkast is energiezuinig en 
zorgt voor stabiel koelen en vriezen, ook bij 
extreme omgevingstemperaturen. Net als 
de conventionele Dometic-koelkasten in  
de 10-serie, die al standaard zijn bij KABE,  
heeft de compressorvariant een slim 
ontworpen tweezijdig opgehangen deur 
die vanaf twee kanten kan worden  
geopend.

– Voor 2021 presenteren we ook een 
geheel nieuw fornuis voor onze Royal- 
caravans. Dit fornuis is voorzien van een 
4-pits kookplaat van Thetford met een 
230V heteluchtoven voor gelijkmatige  
en e«ectieve warmte. Onze culinair  
geïnteresseerde gebruikers zullen dit  
zeker waarderen, zegt Peter Vlaanderen.

Meer nieuws…
De badkamer is geactualiseerd in de cara-
van- en campermodellen die zijn voorzien 
van een dwars geplaatste badkamer achte-
rin het woongedeelte (TDL). Ze beschikken 
nu over een ruime douchecabine met bad-
kamercomfort zoals u thuis gewend bent. 
De achterwand van de doucheruimte is in 
lijn met de nieuwe KABE-inrichting.

– Er valt veel interessants te ontdekken in 
de 2021-modellen, waaronder een aantal 
intelligente oplossingen die het dagelijks 
KABE-leven veraangenamen, zoals een 
standaard router, een draadloos oplaadpunt 
voor het opladen van mobiele telefoons (in 
de series Royal, Crown en Imperial) en een 
leeslamp met USB-aansluiting in de voet, 
vertelt Peter Vlaanderen.

Nieuwe douchecabine in de TDL-variant  
(Royal, Crown, Imperial).

KABE speelt een toonaangevende rol in de technische ontwikkeling binnen 
de sector en werd eerder al beloond met de prestigieuze onderscheiding 
European Innovation Award in de categorie techniek voor het bedienings- 
paneel Smart D en voor het ventilatiesysteem KABE-Smart Vent.

Voor 2021 presenteert KABE nog een unieke innovatie in de vorm van 
zoneverwarming voor campers en caravans. 

UNIEK VERWARMINGS-
SYSTEEM

– Het door KABE ontwikkelde vloerver-
warmingssysteem met watercircuit kan 
afzonderlijk worden aangestuurd via AGS II 
Pro en nu is het bovendien mogelijk om de 
warmte in twee aparte zones te regelen en 
verschillende temperaturen te kiezen in het 
voor- en het achterdeel van het woonge- 
deelte, vertelt Peter Vlaanderen. 

Deze zoneverwarming verhoogt het com-
fort en creëert nog betere voorwaarden 
voor verwarming op maat, precies waar die 
nodig is. Zo is het mogelijk om de tempera-

tuur alleen te verhogen in het voorge- 
deelte, bij de zitgroep of in de cabine. Peter 
denkt dat dit met name door winterkam- 
peerders op prijs zal worden gesteld.

– De verwarming in de toiletruimte van de 
caravan of de camper is gekoppeld aan de 
retourlus van de vloerverwarming, dus daar 
heerst altijd een aangenaam klimaat, on- 
geacht de temperatuur die wordt gekozen 
voor de twee aparte verwarmingszones.

De KABE zoneverwarming is ontwikkeld in 
samenwerking met Alde en is met ingang 

van het modeljaar 2021 standaard op alle 
campers en caravans in de KABE Imperial- 
series.

– We zijn er trots op dat we een modeljaar 
kunnen presenteren met zo veel spannend 
nieuws. Nu heten we alle nieuwe en oude 
caravan- en camperklanten welkom bij 
onze deskundige dealers zodat ze zich 
op de hoogte kunnen stellen van al het 
KABE-nieuws voor 2021, zegt Peter  
Vlaanderen. 

NIEUWS   KABE 2021 NIEUWS   KABE 2021
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Classic 600 GLE

B2
Classic 600 TDL

E2
Classic 600 XL

XV2

KABE heeft vijf verschillende caravanseries, elk met zijn specifieke voordelen.  
De modellen zijn ontwikkeld om te voldoen aan de eisen en wensen van ver-
schillende groepen gebruikers. 

MEER POPULAIRE MODELLEN

Het modeljaar 2021 biedt nog meer 
keuzemogelijkheden in het populaire 
Classic-segment. Dit bestaat uit scherp 
geprijsde caravans met wat minder opties 
en een wat kortere uitrustingslijst dan de 
andere modellen. De Classic-serie omvat 
onder andere enkele bijzonder populaire 
caravans met een kinderkamer met etage-
bed (in een aantal modellen kan als optie 
een bedbovenkast worden gemonteerd) en 
reiscaravans die wat kleiner en lichter zijn. 

Deze serie wordt nu uitgebreid met drie 
modellen die echte verkoopsuccessen zijn 
geworden: de Classic 600 GLE B2 met 
twee comfortabele eenpersoonsbedden. 
De Classic 600 TDL E2 met de grote bad-
kamer achterin, dwars over de hele breed-
te van de caravan, die ook is voorzien 
van twee comfortabele eenpersoonsbed-
den. En het verkoopsucces van KABE in 
600-lengte met een royaal tweepersoons-
bed, de Classic 600 XL.

Leeslamp met USB-aansluiting.Nieuw bekleed bedhoofdeinde met verlichting 
in de ruimte onder de bovenkast.

CLASSIC 

Nieuwe basisspecificaties: verlichting in de kast, bedlade en disselbak.  
Router, stereo, USB bij het etagebed, lekindicator.

OPTIES CLASSIC

Comfortpakket als extra optie: 
grote koelkast, neksteunen, 
laadluik, handdoekendroger, 
ventilatieluik.

Designpakket als extra optie: 
aluminiumvelgen 15”, raam 
in de deur, afdekking voor de 
dissel, Heki 2 dakluik.

Overige opties: magnetron, 
oven, fietsendrager, airconditio-
ning, bovenbedkast.

NIEUWS   KABE 2021 NIEUWS   KABE 2021
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Classic

Crown, Imperial

2021   KABE-NIEUWS

Nieuw sportief, op het plaatwerk geprint decor 
(Classic).

Nieuw op het plaatwerk 
geprint decor met  
elegante belijning  

(Royal, Crown, Imperial).

NIEUWS   KABE 2021 NIEUWS   KABE 2021

KABE 2021:
NIEUW ONTWORPEN EXTERIEUR
Voor 2021 heeft KABE zijn samenwerking met Mercedes- 
Benz verder ontwikkeld en we presenteren nu een  
volledig nieuwe modelserie op basis van de Mercedes 
Sprinter. Nooit eerder kon u kiezen uit zoveel verschillende 
KABE-campers. 
Het Travel Master-programma van KABE bestaat uit vier verschillende modelseries: 
Classic, Royal, Crown en Imperial. Welke camper u ook kiest, u bent altijd verzekerd van 
alle fundamentele kwaliteiten en voordelen van KABE, uiteraard inclusief de superieure 
eigenschappen die onze campers zo geschikt maken voor gebruik in alle seizoenen. 

– We zijn er trots op dat we een modeljaar kunnen presenteren dat zo vol zit met span-
nend nieuws. We nodigen alle nieuwe en oude caravan- en camperklanten uit voor een 
bezoek aan onze deskundige dealers om meer te weten te komen over KABE 2021, 
aldus Peter Vlaanderen.
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Als u kiest voor KABE weet u dat u een camper bezit die is gebouwd 
voor gebruik in alle seizoenen van het Scandinavische klimaat. Hij is 
voorzien van de nieuwste techniek en van veel intelligente oplossingen 
die het verblijf in de camper precies zo ongecompliceerd en ontspan-
nend maken als u zelf wilt. 

KABE-CAMPERS 2021

NIEUWS 2021
Exterieurdesign
• Nieuw sportief decor op het plaatwerk 

(Classic).
• Nieuw decor op het plaatwerk met 

elegante belijning rondom de auto 
(Royal, Crown, Imperial).

• Sticker, Made in Sweden.

Interieurdesign
• Nieuwe inrichting, houtwerk in Nordic 

Oak.
• Bovenkastdeuren in Nordic Oak met 

grijze decorlijst (Classic).
• Bovenkastdeuren in Nordic Oak met 

zilverkleurige lijst (Royal, Crown, 
Imperial).

• Nieuwe licht getinte wandbekleding.
• Nieuwe licht getinte vloerbekleding.
• Nieuwe achtergrondfolie bij de entree.
• Nieuwe kussen- en textielcollecties.
• Nieuwe stiksels op de kussencollec-

ties.
• Afgeronde hoek op de dinettebank.
• TV-kast aangepast voor 24”.

Verlichting, aansluiting e.d.
• Nieuwe spotlights.
• Leeslampje met USB in de voet.
• Sfeerverlichting in de keuken, regelbaar 

via het paneel.
• Draadloos oplaadpunt voor mobiele 

telefoons bij de entree (Royal, Crown en 
Imperial).

• Router standaard.

Keuken
• Bovenkastdeuren in Nordic Oak (Clas-

sic, Royal, Crown) (optie bij Imperial).
• Bovenkastdeuren in licht beigekleu-

rig laminaat (Imperial) (optie bij Royal, 
Crown).

• Nieuw grijsgemêleerd laminaat op de 
werkbladen.

• Nieuw licht beigekleurig laminaat op de 
tafelbladen.

• Nieuw laminaat, Corian Matterhorn, op 
de werkbladen (Imperial).

• Keukenachterwand in Nordic Oak.
• Groter keukenraam.

Nieuwe douchecabine in de T-variant  
(Royal, Crown en Imperial).

Nieuwe inrichting, houtwerk in Nordic Oak.

Slaapkamer
• Nieuw bekleed bedhoofdeinde (Classic).

Badkamer
• Nieuwe douchecabine in de T-variant 

(Royal, Crown en Imperial).

Verwarming
• Nieuwe unieke zoneverwarming  

(Imperial).

Auto
• Stoelverwarming/-koeling (optie bij 

Crown, Imperial).
• Stalen frame rondom de watertank.
• Stalen frame rondom de accu.
• Tafelblad dat kan worden weggeklapt 

tijdens het rijden.

KABE Van
• Nieuwe inrichting, houtwerk in Nordic 

Oak.
• Nieuwe licht getinte wandbekleding.
• Nieuwe licht getinte vloerbekleding.
• Draadloos oplaadpunt voor mobiele tele-

foons op de plank in de servieskast. Draadloos oplaadpunt voor mobiele telefoons bij de entree 
(Royal, Crown en Imperial).

KABE  NR 1 2021  17  

NIEUWS   KABE 2021 NIEUWS   KABE 2021

KABE Classic half-geïntegreerd 740, crossover x740  
en volledig geïntegreerd i740
Een instapmodel met een wat kortere uitrustingslijst. 
Uiteraard met KABE-kwaliteit over de hele linie. Veel van 
de uitrusting die bij KABE standaard is, bieden anderen 
aan als optie. Leverbaar als volledig- en als half-geïnte- 
greerd model en als Crossover in de lengte 740.

KABE Crown, volledig geïntegreerd i760, i810 en i860
Voor wie waarde hecht aan alle KABE-eigenschappen en 
nog wat meer. De KABE Crown is gebouwd op een basis 
van Mercedes-Benz, met alle karakteristieke kenmer-
ken van dit premiummerk. Design van hoge kwaliteit en 
doordachte intelligente functionaliteit op alle punten. 
Voorwielaandrijving en automatische versnellingsbak zijn 
standaard.

KABE Imperial, volledig geïntegreerd i810, i860 en i910
Ons vlaggenschip, extra groot en luxueus. Alle modellen in 
deze serie zijn gebouwd op een basis van Mercedes-Benz. 
Deze camper lijkt in heel veel opzichten op een personen- 
auto wat comfort en veiligheid betreft en zit vol intelligente 
functies en design van de hoogste kwaliteit. Alle modellen 
in deze serie zijn volledig geïntegreerd en leverbaar in de 
lengten 810, 860 en 910.

KABE Royal, crossover x780, x880 
Voor wie extra hoge eisen stelt aan uitrusting en comfort. De 
crossover-modellen in de Royal-serie van KABE zijn gebouwd 
op basis van de Mercedes Sprinter. Crossover betekent dat de 
camper beschikt over een neerlaatbaar plafondbed boven de 
dinette. De KABE-Royal heeft standaard een uitrusting die is 
gebaseerd op de nieuwste techniek en een woongedeelte met 
King Size breedte. 

U hebt de keuze tussen vier verschillende camperseries –  
elk met zijn specifieke voordelen. 

Ongeacht welk model het best past bij u en uw gezin, u bent altijd verzekerd van de unieke 
eigenschappen van een KABE.
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KABE TRAVEL MASTER 2021:

NIEUWE KABE ROYAL

NIEUWE HALFGEÏNTEGREERDE  
CAMPER OP MERCEDES SPRINTER 

In 2020 werd de KABE Crown gepresen- 
teerd, een geheel nieuwe camperserie met 
volledig geïntegreerde campers, gebouwd 
op de Mercedes Sprinter. Tegelijk kre-
gen de premiummodellen in de luxueuze 
Imperial-serie van KABE een upgrade met 
de Mercedes Sprinter en presenteerde 
KABE samen met Mercedes zijn eerste 
Van, gebouwd als een echte camper met 
volledige stahoogte en het unieke alle-sei-
zoenen-comfort van KABE.

Wonen als een vorst in de Royal
Helemaal achterin bevindt zich een comfor-
tabel bed. Het bed heeft een heerlijke spi-
raalmatras, een extra dikke opdekmatras, 
een verstelbare bedbodem en een bekleed 
hoofdeinde met twee aparte leeslampen 
en discrete sfeerverlichting. Er zijn kasten 
voor o.a. kleding en beddengoed. Achterin 
de camper bevindt zich verder nog een 
laadruimte die bereikbaar is via uitwendige 
laaddeuren.

– Voor 2021 gaan we nog een stap verder 
op de campermarkt en lanceren we de 
halfgeïntegreerde Royal x780 en x880 
op de Mercedes Sprinter, onthult Peter 
Vlaanderen.

De modellen 780 en 880 horen tot de 
echte verkoopsuccessen van KABE in het 
halfgeïntegreerde segment. In de cross- 
over-uitvoering, x780 en x880, is er plaats 
voor het hele gezin en misschien ook nog 
voor de tieners of de kleinkinderen die af 
en toe meegaan. Onder de gewelfde vorm 
van het dak, net achter de bestuurdersca-

De badkamer is voorzien van een draaibaar 
spoeltoilet, een douchecabine en een was-
tafel met boven- en onderkast met plaats 
voor alle badkamerbenodigdheden van het 
hele gezin, veilig opgeborgen tijdens het 
rijden.

De zitgroep bestaat uit een zacht gestof- 
feerde hoekbank en een extra zitplaats die 
samen met de draaibare cabinestoelen een 
uitnodigende en gezellige eet- en ver-
blijfsruimte vormen voor vijf personen. De 
dinette bij de zitgroep is in een hand- 

bine, verbergt zich een plafondbed dat 
elektrisch kan worden neergelaten, met 
twee heerlijk comfortabele slaapplaatsen.

De nieuwe, op Mercedes gebouwde Royal 
x780 heeft een totale lengte van 7,75 meter 
en de x880 heeft een totale lengte van 
8,78 meter. De breedte is King Size (2,50 
meter) en daarin is KABE uniek op de cam-
permarkt. De genereuze breedte zorgt voor 
een heerlijke ruimte in het woongedeelte 
van de camper en daar is bij de indeling 
dankbaar gebruik van gemaakt.

omdraai te veranderen in een extra slaap- 
plaats. In totaal kunnen vijf personen slapen 
in de Royal x780 en x880. Standaard zijn 
vier plaatsen voorzien van veiligheids- 
gordels, als extra optie is een vijfde plaats 
beschikbaar.

– Natuurlijk voldoen de campers volledig 
aan de KABE-eisen met betrekking tot het 
alle-seizoenen-comfort. De Royal x780 
en x880 hebben vloerverwarming met 
watercircuit in de cabine en een extra 
verwarmingspakket met ventilator onder de 
bestuurders- en de passagiersstoel.

De nieuwe Royal op Mercedes. Upgrade van het basisproduct: Mercedes Sprinter, 
krachtige motor, 170 PK, 9-trapsautomaat, Heavy Duty, lederen stuurwiel, automatische 
rem, MBUX 10,25, attention assist met dezelfde basisspecificaties voor het woonge- 
deelte als de huidige x780/x880-camper. 
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De bedden hebben een heer-
lijk spiraalmatras, een extra dik 

dekmatras en een verstelbaar en 
gecapitonneerd hoofdeinde.

Aërodynamische achterwand (vanaf 2020) met  
duidelijke verlichting en merkteken Made in Sweden.

De zitgroep met ergonomisch gevormde 
banken met slide-out-functie op de plaatsen 
met veiligheidsgordel en voorzien van een 
neerlaatbare armsteun maakt uw reis extra 
comfortabel.
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Veiligheid tijdens het rijden is een belang-
rijk onderdeel van het ontwikkelingswerk 
dat bij KABE prioriteit heeft, en voor het 
modeljaar 2021 is extra aandacht besteed 
aan de crashveiligheid van de campers.

De actieve veiligheid van een voertuig 
omvat verschillende systemen die moeten 
voorkomen dat zich een ongeluk voor-
doet. KABE bouwt zijn campers op een 
betrouwbare basis: die van de Fiat Ducato 
en de Mercedes Sprinter, waarbij automa-
tische rem, antislipinrichting, regensensor 
en attention assist voorbeelden zijn van 
uitrusting die bijdraagt aan extra veiligheid 
op de weg. 

– Als bouwer van campers hebben we 
een speciale verantwoordelijkheid voor 
de passieve veiligheid, dat wil zeggen wat 
er gebeurt als er onverhoopt toch een 
ongeval plaatsvindt. Naast de stabiele 
KABE-campercarrosserie met verlijmde 
constructie, uitwendig verlengde draag-
balken en extra degelijke verankering op 
het autodeel, hebben we nu een stalen 
frame aangebracht rondom de accu en de 
watertank om te verhinderen dat deze bij 
een aanrijding in beweging komen, en een 
nieuwe constructie van de tafel waarbij 
het tafelblad tijdens het rijden kan worden 
weggeklapt, vertelt Peter Vlaanderen.

Passieve veiligheid (Crashveiligheid)
• Wegklapbaar tafelblad
• Stalen frame rondom de watertank
• Stalen frame rondom de accu
• Airbag

Stabiele carrosserie: 
• Het auto- en het woongedeelte zijn 

met elkaar verbonden door een stalen 
constructie 

• Stalen frame rondom langs alle zijwanden
• Stalen constructie die aan de wand is be-

vestigd met schroefverbindingen en door 
verlijming voor maximale stabiliteit

• De wanden zijn een integraal onderdeel 
van de constructie en gebouwd vol-
gens het sandwich-principe met dubbel 
plaatwerk (op binnen- en buitenzijde) en 
krachtige balken die zorgen voor maxi-
male stij¯eid

• Voor het samenvoegen van de buiten- 
wanden met de vloer heeft KABE geko-
zen voor een oplossing waarbij de wand 
op de vloer is geplaatst met een overlap-
pende rand, waarna hij is vastgelijmd en 
van onderaf is bevestigd met degelijke 
schroefverbindingen, zodat de vloer her-
metisch met de wand is verbonden

• Ook het front van de camper is uitgevoerd 
in sandwich-constructie 

• De A-zuil is uitgevoerd als een solide, uit 
één stuk gegoten constructie 

• Het front is in combinatie met de staal-
constructie verlijmd en vastgeschroefd op 
het autogedeelte 

De veiligheidspakketten van KABE  
zijn de beste. Alles voor uw veiligheid.

Crashveilige koelkast met stalen 
balk (in bepaalde modellen waar-
bij dit de veiligheid bevordert, 
a¡ankelijk van de plaats van de 
koelkast).

Stalen frame voor de accu: Een nieuwe 
stabiele houder van metaal zorgt dat de 
accu veilig op zijn plaats blijft staan, ook 
bij een aanrijding.

Airbag zowel voor de bestuurdersstoel 
als voor de passagiersstoelen.

Stalen frame in de dinette-bank:
De zitplaatsen met veiligheidsgor-
del bij de dinette hebben nu een 
versterkt metalen frame in de lade 
onder de bank waardoor de bank 
in geval van een aanrijding niet kan 
loskomen. Het nieuwe inwendige 
metalen frame vormt bovendien een 
veilig raamwerk rondom de water-
tank die zich in de lade onder de 
bank bevindt.

Tafelblad dat kan worden wegge-
klapt: De tafel kan standaard wor-
den weggeklapt (geldt niet voor 
de Van) en wordt dan naar voren 
geklapt zodat er meer ruimte is 
tussen de bestuurdersstoel en de 
passagiers op de bank, waardoor 
de veiligheid tijdens het rijden van 
de passagier op de plaats met 
veiligheidsgordel verder wordt 
vergroot.

BETROUWBAAR EN  
VEILIG OP REIS
– Het gebruik van de Mercedes Sprinter als basisauto, in combinatie met het 
op maat gemaakte AL-KO-chassis, maakt dat we echt volwassen en volledig 
uitgeruste campers kunnen aanbieden met rijeigenschappen die overeenkomen 
met die van een personenauto, zegt Peter Vlaanderen.

De nieuwe, op Mercedes gebouwde crossover-modellen hebben voorwielaan- 
drijving, een 9-trapsautomaat en een 170 pk motor. De campers zijn voorzien 
van moderne personenautotechnologie in de vorm van een uitstekend multi- 
mediasysteem, navigatie, LED-verlichting, automatische rem, regensensor, 
attention assist, zijwindstabilisator en nog veel meer. Het Heavy Duty emissie-
systeem is met ingang van modeljaar 2021 standaard op alle KABE campers.

KABE heeft de passieve veiligheidssyste-
men (crashveiligheid) verder ontwikkeld en 
de campers uitgerust met een hele reeks 
actieve veiligheidssystemen.

• De stalen constructie wordt met de 
aandrijfeenheid verbonden door de-
gelijk stalen plaatwerk wat zorgt voor 
een solide koppeling aan het auto-
gedeelte

• De binnenwanden die de inrichting 
dragen worden aan de buitenwand ge-
monteerd met behulp van een F-profiel 
van aluminium dat in de buitenwand 
wordt vastgeschroeft en vastgezet met 
popnagels

• KABE heeft bovendien extra verster-
kingen op het chassis in de vorm van 
verlengde dwarsbalken

Actieve veiligheid (functies om een 
ongeluk te voorkomen)
• Antislipsysteem
• Automatische rem
• Regensensor
• Rijlichtassistent
• Attention Assist
• Zijwindassistent (niet bij tandemas)

Extra opties bij KABE Travel Master  
Classic 740, x740 Veiligheidspakket:  
automatische rem, regensensor, 
spoorassistent, automatisch dimlicht, 
rijlichtassistent

Extra opties bij KABE Travel Master  
Royal x780, x880 Mercedes comfort- 
pakket: verkeersbordenassistent, groot-
lichtassistent, airconditioning autodeel, 
elektrische parkeerrem

De Classic-serie kan een ander uitrustingsniveau hebben, raadpleeg uw dealer.
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De KABE Van met echt KABE- 
comfort is gebouwd voor actief 
gebruik in alle seizoenen.
De nieuwe KABE Van heeft veel van de 
unieke voordelen die u ook terugvindt in 
de grotere campers van de Travel Mas-
ter-series. Hier vindt u vloerverwarming 
met een watercircuit tot in de cabine, 
een toilet met douche en bijzonder com-
fortabele bedden.

De totale lengte bedraagt 690 centime-
ter en hoewel de afmetingen aanzienlijk 
kleiner zijn dan die van onze traditio-
nele campers, maakt de Van voor een 
camper van dit type een opvallend ruime 

indruk. Het concept is gebaseerd op de 
Mercedes Sprinter met verhoogd dak en 
de stahoogte in het woongedeelte is niet 
minder dan 196 centimeter, net als bij de 
andere campers van KABE.

Isolatie van alle holle ruimten
– Ons doel was om een Van te ontwik-
kelen van hoge kwaliteit en zonder 
compromissen. Een camper voor klanten 
die de voorkeur geven aan een com-
pacte, praktische camper maar die geen 
afstand willen doen van alle comfort en 
gemakken die kenmerkend zijn voor 
KABE. En daar zijn we volgens mij in 
geslaagd, constateert Tina Andersson, 
hoofd constructie van KABE.

We hebben isolatiemateriaal ingespoten 
in het plafond, de wanden, de balken en 
in alle holle ruimten achter de betimme-
ring. Dit is een nieuwe techniek waarbij 
met lijm gecoate korrels met behulp van 
perslucht worden ingespoten en uithar-
den tot een duurzame vaste isolatielaag 
met een dikte van 35-50 mm. Deze tech-
niek zorgt ervoor dat de kans op koude 
zones minimaal wordt.

De vloer van de carrosserie is geïsoleerd 
met 10 mm celplastic voor isolatie van 
de ruimte tussen de carrosserievloer 
en de vloer van het woongedeelte. In 
deze ruimte zijn o.a. de watertanks en 
de waterleidingen aangebracht, goed 
beschermd tegen vorst. 

Ten behoeve van een aangenaam 
klimaat in het woongedeelte is een extra 
vloer aangebracht (de binnenvloer) die is 
geïsoleerd met 25 mm Ecoprim-isolatie 
en waarin zich de buizen van de vloer-
verwarming bevinden.

– De meeste producenten vinden het 
genoeg om alleen de balken te be- 
kleden, maar dan is het voertuig niet 
geschikt voor gebruik in de winter en 
nauwelijks voor gebruik in de zomer. 
De ramen van het woongedeelte zijn 
voorzien van de geïsoleerde kozijnen 
van KABE. Goede isolatie is belangrijk, 
zowel bij koude als bij warme weersom-
standigheden.

Flexibele indeling
– De bedden kunnen over de hele 
breedte van de camper worden neer-
gelaten. Ze kunnen ofwel beide, ofwel 
apart worden opgeklapt voor extra laad-
ruimte, in aanvulling op de laadruimte 
onder de bedden.

Achter een jaloeziedeur bevindt zich de 
kleine badkamer met raam en bergkast. 
Aan de ene kant bevindt zich een draai-

bare tussenwand met ingebouwde was-
tafel en aan de andere kant de douche. 

– Het keukengedeelte is voorzien van 
een 2-pitsgasfornuis en de nieuwe 
compressorkoelkast van Dometic met 
vriesvak. Verder vindt u hier royale laden 
en bovenkasten. Bergruimte heeft bij 
ons altijd prioriteit, vertelt Tina, en toont 
ons de garderobekast voor het ophan- 
gen van kleding. 

De zitgroep heeft twee comfortabele 
verschui²are leunstoelen die tijdens de 
rit kunnen worden gebruikt als passa-
giersstoelen. Beide zijn voorzien van 
veiligheidsgordels en de ruimte kan wor-
den verbreed door een van de stoelen 
zijwaarts te verschuiven.

– Door de zitgroep als bed te gebruiken 
kun je zelfs een extra slaapplaats voor 
een kind creëren, vertelt Tina. 

Mercedes-Benz
De hoge ambities van KABE wat 
betreft inrichting en uitrusting van het 
woongedeelte worden doorgetrokken 
door Mercedes-Benz. Dit is een auto 

die comfort en rijplezier biedt van het 
allerhoogste niveau. Het interieur in de 
bestuurderscabine is heel doordacht en 
wie plaatsneemt in de bestuurdersstoel 
krijgt al snel het gevoel zich in een per- 
sonenauto te bevinden.

Het meeste is al inbegrepen in de stan-
daarduitrusting, zoals een multimedia-
systeem met een groot touchscreen, een 
achteruitrijcamera en elektrisch gestuur-
de en verwarmde achteruitkijkspiegels. 
De auto is ook voorzien van moderne 
veiligheidssystemen zoals dodehoek-
waarschuwing, automatische rem en 
zijwindstabilisatie.

De auto heeft achterwielaandrijving maar 
is ook leverbaar met 4-wielaandrijving, 
vertelt Tina. De motor is een Mercedes 
4-cilinder dieselmotor van 163 pk, mil- 
ieuklasse Euro-6. 

– Dit is een auto die heel prettig is om in 
te rijden en die een volwaardige camper- 
ervaring biedt, ondanks zijn compacte 
maten. Iets waar volgens mij velen naar 
hebben uitgekeken. 

Het interieur in de bestuurderscabine is heel doordacht en geeft al snel het 
gevoel zich in een personenauto te bevinden.

De hordeur bij de schuifdeur is standaard.

De zitgroep heeft twee comfortabele, verschui§are leunstoelen.
De badkamer heeft aan de ene kant een draaibare tussenwand met 

ingebouwde wastafel en aan de andere kant een douche. 

KABE VAN:   
VOOR GEBRUIK IN ALLE SEIZOENEN

Kies zelf! Laat alleen één kant van het bed neer en u beschikt over een compleet opgemaakt eenpersoonsbed,
of laat beide kanten neer voor een heerlijk tweepersoonsbed dat de hele breedte van de camper beslaat.
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WAAROM KABE? 
COMFORT IN ALLE SEIZOENEN
De caravans en campers van KABE zijn geconstrueerd voor het Scandinavische klimaat. Dit betekent dat wij geen 
concessies doen als het gaat om isolatie, ventilatie en verwarming. De carrosserie wordt gebouwd met de door KABE 
ontwikkelde iWall-constructie voor maximale stabiliteit en absolute vochtwering. Alle modellen zijn voorzien van de 
Alde 3020 verwarmingsketel en vloerverwarming met watercircuit is standaard. Veel van de belangrijke functies die 
nodig zijn bij gebruik in alle seizoenen, zijn in de constructie ingebouwd en zullen u niet opvallen als u voor het eerst 
een van onze campers of caravans betreedt. Maar als u uw KABE gebruikt, wordt het verschil meteen duidelijk.

KWALITEIT
Ongeacht het model KABE dat u kiest, kunt u ervan verzekerd zijn dat u beschikt over de beste kwaliteit die de markt 
in het betre«ende prijssegment te bieden heeft. Al onze caravans en campers worden gebouwd in de moderne 
fabrieken van KABE in Tenhult, waar ook onze eigen meubelfabriek staat waar de inrichting wordt vervaardigd. In de 
loop der jaren hebben we een aantal unieke constructies ontwikkeld die garanderen dat wordt voldaan aan de hoge 
eisen die u aan uw KABE moet kunnen stellen.

DUURZAME WAARDE
De caravans en campers van KABE horen al in hun basisuitvoering tot de best uitgeruste modellen van de markt. 
Voordat u prijzen gaat vergelijken: controleer wat in de prijs is inbegrepen. In een nieuwe KABE beschikt u altijd over 
de nieuwste techniek. In combinatie met de hoge KABE kwaliteit beschikt u over een comfortabel mobiel verblijf, 
gedurende vele jaren, en bij inruil in de toekomst kunt u rekenen op een uitstekende tweedehands waarde.

TECHNIEK
KABE speelt een toonaangevende rol in de technische ontwikkeling in onze branche. We hebben de afgelopen jaren 
meerdere prestigieuze onderscheidingen gekregen voor onze technische innovaties, onder andere op het gebied 
van ventilatie en warmteterugwinning. De uitdagingen van de toekomst vragen om oplossingen voor de toekomst en 
KABE blijft trouw aan zijn bekende motto ”Altijd een stap verder”.

MILIEU
Bij KABE werken we permanent aan productontwikkeling en ons doel is om altijd voorop te lopen op het gebied van 
milieu en techniek. We streven ernaar om een voortrekkersrol te spelen in de caravan- en campersector als het gaat 
om klimaat- en milieu-eisen. Milieuvraagstukken hebben de hoogste prioriteit en spelen een grote rol in al onze activi-
teiten, van materiaalkeuze en productietechniek tot energiewaarden en emissieniveaus. 

VEILIGHEID
Uw veiligheid als camper- of caravanbezitter gaat niet in het minst om de veiligheid op de weg. Onze caravans zijn 
o.a. voorzien van het KABE Safety Driving system, wat betekent dat het chassis extra lange trekbalken heeft en een 
as die slingeren tegengaat. De campers zijn gebouwd op de absoluut beste camperauto’s van Europa: Fiat Ducato 
en Mercedes Sprinter, waarbij automatische rem, antislipsysteem, regensensor en attention assist voorbeelden zijn 
van uitrusting die bijdraagt aan extra veiligheid op de weg. In aanvulling op de stabiele campercarrosserie van KABE 
hebben we stalen frames aangebracht rondom de accu en de watertank zodat wordt voorkomen dat deze bij een 
aanrijding loskomen, en we hebben een nieuwe tafelconstructie ontwikkeld waarbij het tafelblad kan worden wegge-
kanteld tijdens het rijden.

FUNCTIONALITEIT
KABE beschikt over meer dan 60 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van caravans en campers voor actief 
gebruik in alle seizoenen. In uw KABE vindt u daarom een groot aantal slimme oplossingen die het leven tijdens het 
kamperen net zo eenvoudig en ontspannend maken als u zelf wilt. Dit kunnen oplossingen zijn zoals het praktische 
skivak met verlichting of de centrale vergrendeling van de keukenlades of de USB-aansluiting op de plaats waar u 
hem altijd nodig hebt.

DESIGN
Het ontwerp van de inrichting van KABE wordt gekenmerkt door de Scandinavische traditie, met lichte tinten en 
materiaalkeuzes met een frisse, luchtige uitstraling. Verzonken deuren, afgeronde hoeken en ergonomisch uitgevoer-
de kussens zijn slechts enkele voorbeelden van details die zorgen voor het speciale KABE-gevoel, waarbij design en 
functie altijd samengaan. Ook qua exterieur wordt de carrosserie gekenmerkt door doordachte details en elegante 
lijnen die elke KABE zijn onderscheidende karakter geven.

DEALERS
KABE beschikt over een groot netwerk van geautoriseerde en goed opgeleide dealers en onderhoudswerkplaatsen 
in heel Scandinavië en in verschillende andere Europese landen. Zij kunnen u deskundig advies geven bij de aankoop 
en professionele service waarmee u zich als bezitter veilig kunt voelen. Onze dealers kunnen ook helpen met het 
financieren en verzekeren van uw KABE.

KEUZEVRIJHEID
Er is een KABE voor iedereen. Als eerste gaat het erom te bepalen welke grootte, indeling, uitrusting en prijsklasse het 
best past bij u en uw gezin. Als u uw favoriete model hebt gevonden kiest u daarbij de optimale inrichting met behulp 
van het KABE Flexline-systeem, met heel veel keuzemogelijkheden en heel veel flexibiliteit. Het eenvoudigst is om 
uw eigen KABE te bouwen met behulp van onze productconfigurator, die u vindt op kabe.se onder de tab ”Bouw uw 
eigen KABE”, of door een bezoek aan een van onze dealers.

10 goede redenen om KABE te kiezen:




