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20 EEN VEILIGE AANKOOP EN
EEN ZORGELOOS BEZIT 
In 2020 werden veel gezinnen eigenaar van hun allereerste 
KABE en ontdekten ze de vrijheid en veiligheid van het kam-
peerleven. Volgens de Zweedse Caravan Industry Association 
is het aantal nieuw geregistreerde caravans met maar liefst 
9,7% gestegen en behoudt KABE zijn positie als de grootste 
producent in Zweden van zowel caravans als campers.

Afgelopen najaar presenteerde KABE een aantal bijzonder 
interessante nieuwe caravans voor het modeljaar 2021, en 
die worden nu aan onze klanten in de verschillende Europese 
markten geleverd. Een van de allereerste klanten die hun nie-
uwe KABE kregen, was de familie Henriksson uit Örsundsbro 
in Uppland. Ze zijn al een half jaar eigenaar van hun nieuwe 
KABE Imperial Hacienda 1000 die werkelijk alles heeft, en ze 
zijn bijzonder tevreden. Verderop in dit magazine kunt u meer 
lezen over hun heerlijke winterleven. 

Het is nog mogelijk om een nieuwe KABE 2021 te bestellen, 
maar voor sommige modellen begint het krap te worden in de 
productie. We kunnen ons verheugen in aanhoudende goede 
verkopen en onze dealers leveren fantastisch werk om aan de 
grote vraag naar nieuwe en gebruikte caravans en campers te 
voldoen.

Voor de meeste mensen is de aanschaf van een camper of 
caravan een belangrijke beslissing waarbij het hele gezin 
betrokken is. Met de unieke totaalaanbieding van KABE, waa-
rover we u in deze uitgave meer vertellen, helpen we de basis 
te leggen voor een veilige aankoop en een zorgeloos bezit. 

Bij het KABE-nieuws aan het camperfront valt natuurlijk de nie-
uwe Royal-serie op met twee halfgeïntegreerde modellen die 
worden gebouwd op Mercedes-Benz. De nieuwe Royal x780 
en x880 zijn zogenaamde crossovers, met een elektrisch 

neerlaatbaar plafondbed dat naar het plafond kan worden 
gehesen wanneer het niet in gebruik is.

De samenwerking van KABE met Mercedes-Benz begon in 
2020 en is een groot succes geworden. De op basis van 
Mercedes gebouwde campers zijn in alle opzichten "top of 
the line". Ze worden gecompleteerd met de scherp geprijsde 
Classic-serie van KABE die is uitgerust voor gebruik in alle 
seizoenen en is gebouwd met de Fiat Ducato als basis. 

De eerste KABE Van, die ook op de Mercedes Sprinter is 
gebouwd, is een volwaardige compacte camper met echt 
KABE-comfort. Hij werd vorig jaar gepresenteerd en is zeer 
positief ontvangen. In onze productiefaciliteit in Tenhult wordt 
nu hard gewerkt aan de bouw van een aparte productielijn 
voor de KABE Van. 

We gaan de toekomst vol vertrouwen tegemoet!

Altijd een stap verder…

Alf Ekström
Algemeen Directeur,  
KABE AB

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.
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NU WIL IEDEREEN GENIETEN 
VAN HET CAMPINGLEVEN! 
In 2020 kochten veel gezinnen hun allereerste KABE en ontdekten 
ze de vrijheid en de veiligheid van het leven als kampeerder. 

In veel mobiele telefoons worden he-
rinneringen bewaard aan fantastische 
zonsondergangen, gezellige staanplaat-
sen, barbecue-avonden, de ochtendduik 
of het uitzicht over de bergen. 

De kampeertrend is weliswaar al een 
tijdje aan de gang maar 2020 was het 
jaar waarin we kennis maakten met nie-
uwe begrippen, zoals de "thuisvakantie", 
wat ertoe bijdroeg dat nog meer mensen 
de caravan of camper verkozen boven 
andere vakantiemogelijkheden.

De mogelijkheden om rond te reizen 
met je eigen accommodatie en je eigen 
mooie plekjes te vinden, misschien niet 
eens zo ver van huis, bieden nieuwe 
perspectieven en ik denk dat die de va-
kantiegewoonten voor lange tijd kunnen 
veranderen, zegt Alf Ekström, CEO van 
KABE AB.

Vrijheid en comfort

Een van de grote voordelen van kampe-
ren is de zekerheid dat je zelf controle 
hebt over je reis en je accommodatie 
met koken, bedden, badkamers en ande-
re faciliteiten. Je leeft vrij en comfortabel 
en brengt tegelijkertijd veel tijd buiten 

De totale uitstoot van broeikasgassen 
tijdens een week vakantie met de cam-
per is bijvoorbeeld maar half zo groot als 
tijdens een chartertrip naar het zuiden. 
Het minst milieuvriendelijk is het maken 
van een cruise van een week.

De camper is niet zomaar een vervoer-
middel, hij wordt grotendeels als woning 
gebruikt. Met een modern voertuig 
wordt het een totaaloplossing voor een 
vakantie met een relatief lage CO2-uit-
stoot. Dat geldt vooral als u voor een 
vakantie in eigen land kiest, zoals veel 
mensen tegenwoordig doen, zegt Alf 
Ekström.

Duurzaam, veilig en betrouwbaar

Als eigenaar van een KABE krijgt u ook 
het beste verwarmingssysteem op de 
markt, unieke isolatie en een superieur 
ventilatiesysteem. Dat is niet alleen 
comfortabel en aangenaam voor uw 
verblijf, maar het betekent ook een laag 
energieverbruik en de kleinst mogelijke 
impact op het milieu - in zomer en winter. 

Duurzaam, veilig en betrouwbaar, zo vat-
ten we het gebruik van onze producten 
samen. En dat is waarschijnlijk nog nooit 
zo van toepassing geweest als nu!

door. Dat is een levensstijl die steeds 
populairder wordt, volgens Alf Ekström.

De camper en de caravan trekken vaak 
mensen aan die echte, unieke erva-
ringen willen, met natuur en wildernis, 
vissen, wandelen, fietsen, golfen en 
andere buitenactiviteiten. In combinatie 
met een toename van het gebruik in alle 
seizoenen wordt KABE natuurlijk extra 
interessant. 

Klimaatvriendelijke vakantie

De klimaatproblemen hebben er ook 
voor gezorgd dat veel mensen zijn gaan 
nadenken over hun manier van reizen en 
op zoek zijn naar vakantievormen met 
minder negatieve effecten op het milieu. 
Uw KABE kan feitelijk het begin zijn van 
een klimaatvriendelijkere vakantie. 

In 2018 vergeleek het Noorse onder-
zoeksinstituut Østfoldforskning de 
uitstoot van broeikasgassen voor enkele 
veelvoorkomende vakantievormen. Toen 
factoren als vervoer, accommodatie, eten 
en activiteiten werden meegewogen, 
bleek een camper of caravan een van 
de beste opties te zijn. Het volledige 
onderzoek is te lezen op www.kabe.se/
se/nyheter.
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Er valt dus veel te ontdekken bij KABE 2021 en veel 
mensen hebben hun favoriete model al gevonden. 

Imperial Hacienda

Voor de familie Henriksson uit Ör-
sundsbro was de keuze snel gemaakt. 
Ze vielen direct voor de nieuwe KABE 
Imperial Hacienda 1000 en zijn nu al een 
half jaar eigenaar van deze grote, van 
alle gemakken voorziene caravan.

Onze caravan was de eerste Imperial 
1000 van modeljaar 2021 die afgelopen 
najaar de fabriek in Tenhult verliet. We 
pakten meteen onze bagage en gingen 
naar Tandådalen, waar we een seizoens-
plaats dichtbij de piste hebben, zeggen 
Nina en Daniel Henriksson.

De familie Henriksson houdt van skiën. 
Tijdens herfstvakanties, kerstvakanties, 
krokusvakanties, Pasen en zelfs veel 
weekends wonen ze in de caravan. Op 
deze manier kunnen ze profiteren van 
een lang skiseizoen dat zich over een 
half jaar uitstrekt. 

Dit is het negende jaar dat we op de 
camping van Caravan Club i Tandådalen 
staan. We gaan hierheen om te ontspan-
nen, om buiten te zijn, voor de gezellig-

Ik ben heel blij met onze mooie nieuwe 
badkamer. Dit seizoen heb ik de alge-
mene douches op de camping niet één 
keer gebruikt. Ik douche thuis in de 
caravan en dat geeft in Corona-tijden 
een extra fijn gevoel,” vertelt Nina.

De keuken is een ander deel van de 
caravan waar Nina enthousiast over is. 
Hij is licht en modern en van alle gemak-
ken voorzien. Er is een verzonken indu-
ctiekookplaat, een ingebouwde oven, 
een magnetron en de grote koelkast van 
Dometic met dubbele deuren. 

Beter dan een huisje in de bergen

Imperial is de werkelijke premium-se-
rie van KABE en zowel Nina als Daniel 
vinden dat hun nieuwe mobiele woning 
precies zo comfortabel en functioneel is 
als ze hadden verwacht.

Als je in de winter gaat kamperen, moet 
je een KABE hebben en niets anders. Wij 
hebben de grootste en best uitgeruste 
caravan van KABE gekozen en we zijn 
meer dan tevreden. Voor ons is dit een 
alternatief voor het kopen van een huisje 
in de bergen of een appartement. Maar 
dan wel heel veel beter en gezelliger!

22 vierkante meter

De KABE Imperial Hacienda 1000 is 
zonder meer een grote caravan met een 
woonoppervlak van niet minder dan 22 
vierkante meter. 

Het gezin was al langer vertrouwd met 
deze ruimte. Ook hun vorige caravan, 
die ze zes jaag hebben gehad, was een 
Hacienda 1000.

Ditmaal hebben ze voor een andere 
indeling gekozen omdat de kinderen nu 
groter zijn en niet meer in een etagebed 
willen slapen. In plaats daarvan werd 
het de exclusieve slaapkameroplossing 
van KABE met een groot en comfortabel 
Queen-Size bed dat overdwars achterin 
de caravan staat en nog een tweeper-
soonsbed verder naar voren.

Als we 's ochtends wakker worden, 
kunnen we over de bergen liggen 
uitkijken. Dat is absoluut magisch! We 
zijn ontzettend blij met de bedden, die 
superheerlijk zijn en een elektrisch 
verstelbaar hoofdeinde hebben. Soms 
hebben de kinderen vriendjes die blijven 
slapen en dan maken we ook een bed 
op in de zitgroep voor nog meer ruimte, 
vertelt Nina.

Douchen in de caravan

De caravan van de familie Henriksson 
is een TDL-model. Dat houdt in dat de 
badkamer helemaal achterin is geplaatst 
en zich over de hele breedte van de 
caravan uitstrekt. Het model van dit jaar 
heeft een nieuwe, ruime douchecabine 
en verschillende praktische kasten. 

”WE ZIJN SUPERTEVREDEN!” 

heid en om vrienden te ontmoeten. Onze 
oudste zoon is 25 en komt hier graag op 
bezoek. De jongsten, 12 en 14 jaar oud, 
zijn in principe hier opgegroeid en ze 
hebben veel vrienden. 
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Een draadloze laadplaat voor mobiele telefoons in de wand 
bij de entree. (Standaard in Royal, Crown en Imperial)

Een router is nu standaard op 
alle modellen.

De modellen van dit jaar hebben een 
designboost ondergaan die zowel aan 
de buitenkant als aan de binnenkant 
merkbaar is. Het decor en de belijning 
hebben een update gekregen, die onder 
andere te zien is op de campers in de 
Royal-, de Crown- en de Imperialserie, 
en ook op de caravans in de Imperialse-
rie die nu zijn uitgerust met KABE's unie-
ke geprinte driedimensionale Innovation 
Design met zwarte effecten die over het 
voertuig vegen.

We hebben veel met lijnen en vormen 
gewerkt om de verschillende delen van 
de zijbeplating met de voorkant en de 
achterkant te verbinden, legt Tina An-
dersson, constructiemanager bij KABE uit.

Ook de campers in de Classic-serie en 
de caravans in de Classic-, Edelstenen- 
en Royalseries hebben aan de buitenzij-
de een nieuw design gekregen. Verdere 
vernieuwingen bij de caravans zijn dat 
de Edelstenen nu standaard een gladde 
beplating hebben en dat de Classic 
caravans een nieuwe hamerslag buiten-
beplating en een nieuwe achtergevel 
hebben gekregen.

Lichte inrichting

Het interieur van de KABE 2021 kenme-
rkt zich door heldere lichte kleuren en 

materiaalkeuzes. Het interieur is voorzien 
van een nieuwe houtfolie, Nordic Oak, 
in een mooie witgelazuurde tint, die nu 
beschikbaar is in alle modellen behalve 
de caravans uit de Classic serie. Het frisse 
Scandinavische gevoel van het houtwerk 
wordt voortgezet in de zacht latte-kleurige 
tafelbladen, de grijsgemêleerde werkbla-
den, de nieuwe lichtere wandbekleding en 
de vloerbedekking in een bijpassende tint.

In combinatie met de verzonken deurtjes 
en laden die we vorig modeljaar al pre-
senteerden, durf ik wel te stellen dat KABE 
de meest smaakvol ingerichte camper- en 
caravankeuken op de markt heeft,” zegt 
Peter Vlaanderen, die verantwoordelijk is 
voor de verkoop van KABE voor o.a. de 
Benelux.

Interessant nieuws

De toch al lange lijst met standaarduitrus-
ting voor de verschillende modelseries 
is nog langer geworden. Zo zijn alle 
modellen nu uitgerust met routers en met 
USB-aansluitingen bij de etagebedden, 
zodat het voor de jongere gezinsleden 
makkelijker is om hun eigen mobiele tele-
foons en tablets op te laden.

Andere interessante vernieuwingen zijn 
onder meer de nieuwe sfeerverlichting 
in de keuken die wordt bediend via het 

Smart D-paneel, een draadloze oplaad-
plaat voor mobiele telefoons, nieuwe 
stiksels op de kussens in het zitgede-
elte, een grotere en meer 'huiselijke' 
douchecabine en een nieuw vierpits 
fornuis waarvan de oven een 230V 
ventilator heeft.

Uniek verwarmingssysteem 

In 2021 presenteerde KABE nog een 
unieke innovatie in de vorm van zone-
verwarming voor campers en caravans. 
Met de zoneverwarming van KABE is het 
mogelijk de verwarming in twee verschil-
lende zones te regelen en verschillende 
temperaturen te kiezen in het voor- en 
achterdeel van het woongedeelte. 

De zoneverwarming van KABE is nu 
standaard op alle campers en caravans 
in de Imperial-series van KABE, vertelt 
Peter Vlaanderen.

Nieuwe serie campers

De eerste halfgeïntegreerde campers 
van KABE op de Mercedes Sprinter zijn 
nu op de weg verschenen. De nieuwe 
Royal-serie met twee interessante cros-
sover-modellen, de Royal x780 en de 
Royal x880, vormt een aanvulling op het 
toch al brede aanbod van op Merce-
des gebouwde volledig geïntegreerde 
modellen.

Het modeljaar 2021 komt met verschillende vernieuwingen en verbeteringen die ertoe 
bijdragen dat KABE kan blijven voldoen aan de hoge eisen die de gebruikers aan onze 
producten moeten kunnen stellen. U bent altijd verzekerd van alle ingebouwde waarden, 
ongeacht het modeljaar.

HET BESTE VAN KABE 2021

Servieskastdeuren in lattekleurig laminaat (standaard in 
de Royal en de Imperial. Nordic Oak in de Edelstenen, 
als optie leverbaar in de Royal en de Imperial). Nieuw, 

grijsgemêleerd laminaat op de werkbladen. 

Een leeslamp met USB in de voet.

In veel van de caravan- en campermo-
dellen met een in de breedterichting 
geplaatste badkamer (TDL) in het 
achterste deel van het woongedeelte, is 
het badkamermilieu vernieuwd. U vindt 
hier een nieuwe ruime douchecabine 
die badkamercomfort biedt met een 
echt thuisgevoel. De achterwand in de 
douche is gecoördineerd met het lami-
naat op het blad bij de wastafel.

NIEUW OP TECHNISCH GEBIED

Nieuw ontwerp in de belijning en 
de gladde beplating (Edelstenen en 
Royal - Caravan)

Nieuw sportief decor, rechtstreeks 
geprint op het gladde plaatwerk 
(Classic - Camper).

Geheel nieuw design, rechtstreeks 
geprint op het gladde plaatwerk 
(Royal en Crown - Camper, Imperial - 
Caravan en Camper).

NIEUWS   KABE 2021 NIEUWS   KABE 2021
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Links naar alle KABE-dealers  
vindt u op kabe.nl

TIJD OM IN TE RUILEN?  
Binnenkort breekt een heerlijk nieuw zomerseizoen aan en misschien denkt u erover 
om uw camper of caravan in te ruilen. Dan is het hoog tijd om contact op te nemen 
met uw KABE dealer. 

Het modeljaar 2021 is geweldig goed be-
gonnen en er is grote belangstelling voor 
de nieuwe caravans en campers van KABE. 
Het is nog steeds mogelijk om een nieuwe 
KABE te bestellen, maar voor sommige 
modellen begint het krap te worden bij de 
productie.

Ondanks afgelaste vakbeurzen en turbu-
lente tijden kunnen we ons verheugen in 
fantastische verkopen. Onze dealers wer-
ken keihard om aan de grote vraag naar 
nieuwe en gebruikte caravans en campers 
te voldoen, zegt Manfred Taedcke, die 
verantwoordelijk is voor de verkoop van 
KABE op de Duitse markt. 

Ervaar het gevoel

Op dit moment biedt KABE zes verschil-
lende caravanseries en vijf verschillende 
camperseries om uit te kiezen - elk met 
hun specifieke voordelen en met alterna-
tieve indelingen. 

De modellen van dit jaar hebben grote 
designupdates ondergaan en er is meer 
dan genoeg nieuws te zien.

Breng een bezoek aan uw KABE-dealer en 
ervaar de details en het gevoel van onze 
nieuwe campers en caravans! Er staan 
mooie en goed uitgeruste KABE caravans 
en campers van zowel nieuwe als eerdere 
modeljaren voor wie niet op zijn KABE wil 
wachten, benadrukt Manfred.

Veilig bezoek

Om ervoor te zorgen dat u zich tijdens uw 
bezoek veilig kunt voelen, vragen de KA-
BE-dealers iedereen om de algemene aan-
bevelingen op te volgen die van toepas-
sing zijn tijdens de pandemie. Dat betekent 
onder meer: het extra nauw nemen met de 
handhygiëne, extra afstand bewaren en bij 
het minste vermoeden van besmetting of 
verkoudheidsverschijnselen thuisblijven.

De dealers van KABE hebben een ruim 
pand en veel voertuigen staan buiten 
geparkeerd.

Als u zich ongerust maakt, kunt u een 
afspraak maken voor een persoonlijke be-
zichtiging en buiten een presentatie krijgen 
van een geselecteerde KABE. U kunt ook 
een video-ontmoeting met de verkoper 
hebben. 

Een andere optie is om zelf uw favoriete 
camper of caravan te bouwen in de eigen 
productconfigurator van KABE. Die kunt 
u vinden op kabe.se onder de tab "Bouw 
uw eigen KABE",” zegt Manfred, en hij heet 
iedereen van harte welkom voor een nieuw 
heerlijk zomerseizoen met KABE.

Seizoenstart   

2021 KABE Caravans 2021

KABE Classic 
Een goed uitgerust model met iets minder opties en met  
KABE-kwaliteit over de hele linie. Veel van wat bij KABE  

standaard is, is bij anderen extra. Gebouwd op de stabiele  
camperbasis van de Fiat Ducato.

KABE Royal
Voor wie extra hoge eisen aan uitrusting en comfort stelt.  

De crossover-modellen in de Royal-serie van KABE worden  
gebouwd op Mercedes-Benz. De KABE Royal heeft een  

standaarduitrusting van hoog technologisch niveau en een 
woongedeelte met King-Size breedte.

KABE Crown 
Voor wie alle eigenschappen van een KABE en nog iets 

meer wil. Alle KABE Crown campers zijn gebouwd op 
Mercedes-Benz, met de karakteristieke kenmerken van dit pre-
miummerk en een buitengewoon uitgebreide basisuitrusting.

KABE Imperial 
Onze vlaggenschepen, extra groot en luxueus. Alle modellen 

in deze serie zijn gebouwd op Mercedes-Benz. De camper  
is maximaal uitgerust met slimme functies en met design  

van de hoogste kwaliteit.

KABE Van 
Slim en goed doordacht en in het teken van een zorgeloos leven. 

Geoptimaliseerd en compact van formaat, zonder afbreuk te  
doen aan de hoge standaard van KABE en de vele toegevoegde 

waarden van Mercedes-Benz.

KABE Campers 2021  

KABE Classic 
Scherp geprijsde caravans met wat minder opties dan onze 
overige modellen en met KABE-kwaliteit over de hele linie. 
Veel van wat bij de KABE Classic standaard is, is extra bij 

andere producenten.

KABE Royal 
Een caravanserie van topklasse die al in de standaarduitvoe-

ring het meeste van het beste bevat. Op dit moment is de 
Royal het meest verkochte KABE-model.  

Royal Hacienda 
Dit zijn echt grote caravans met hetzelfde hoge niveau van 

uitrusting als de andere caravans in de Royal-serie.

KABE Imperial
De absolute premiumserie van KABE die een compromisloze 

caravanluxe biedt. Hier vindt u een niveau van uitrusting en een 
woonstandaard die volledig uniek zijn voor de branche.  

Imperial Hacienda 
Dit zijn zeer grote caravans met hetzelfde hoge niveau van  

uitrusting als de andere in de Imperial-serie.

KABE Edelstenen  
Goed uitgeruste caravans met een hoge standaard en veel 

keuzemogelijkheden qua design en indeling. Worden al 
sinds 1963 gebouwd.

KABE  NR 1 2021  11  
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KABE CLASSIC 600 
EEN CARAVAN DIE ELKE 

VERGELIJKING MET 
GLANS DOORSTAAT

Veel gezinnen vinden hun favoriete cara-
van in de populaire Classic-serie van KABE. 

Nu is deze scherp geprijsde caravanserie 
uitgebreid met nog meer varianten van het 

gewaardeerde 600-model.
De KABE Classic serie kenmerkt zich door scherp geprijs-
de caravans met net iets minder opties dan de andere 
KABE modellen, uiteraard met KABE kwaliteit over de hele 
linie. U vindt hier goed geplande kinderkamerindelingen 
in verschillende lengten, maar ook kleinere caravans voor 
reizende stellen en individuele reizigers.

Als u een Classic koopt, krijgt u een goed doordachte cara-
van met alle ingebouwde waarden van KABE, zoals hoge 
kwaliteit, veiligheid en betrouwbare eigenschappen voor 
gebruik in alle seizoenen, tegen een sterk concurrerende 
prijs,” legt Peter Vlaanderen uit, die o.a. verantwoordelijk is 
voor de verkoop van KABE in de Benelux. 

Drie nieuwe indelingen

In 2021 is het aanbod in de Classic-serie nog groter gewor-
den. Het veelzijdige 600-model is uitgebreid met nog drie 

De Classic 600 XL heeft een comfortabel, 
royaal tweepersoonsbed.

De Classic 600 GLE B2 met twee 
comfortabele eenpersoonsbedden.

zeer goed verkopende indelingen: de Classic 600 GLE B2 
met twee comfortabele eenpersoonsbedden, de Classic 
600 TDL E2 met achterin een grote badkamer, dwars over 
de hele breedte van de caravan - ook die met twee com-
fortabele eenpersoonsbedden, en de Classic 600 XL met 
een comfortabel en royaal tweepersoonsbed.

We weten dat veel mensen de Classic 600 een flexibele 
en voldoende grote caravan vinden. Nu wordt het dus nog 
makkelijker om een ontwerp te vinden dat precies aansluit 
bij de behoeften en wensen van het gezin, zegt Peter.

Betaalbare kwaliteit

De KABE Classic 600 is gebouwd voor wie een betaalbare 
kwaliteitscaravan zoekt die in alle seizoenen kan worden 
gebruikt, met alle uitrusting die nodig is voor een echt 
comfortabel caravanleven. Veel van wat standaard is in de >>>
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KABE Classic is vaak extra bij andere fa-
brikanten. Denk daarbij aan getinte ramen 
met horren en verduisteringsgordijnen, 
een hordeur, een droogkast, een skivak, 
soft-close met centrale vergrendeling op 
de keukenladen, een tv-antenne, koel-
kastventilatie, Mini Heki-dakluiken en zeer 
comfortabele bedden met spiraalmatras en 
een dikke opdekmatras. Uiteraard ook een 
keukenventilator en een grijswatertank.

In modeljaar 2021 hebben we de appara-
tuur een verdere upgrade gegeven. Bij de 
bestelling van een nieuwe KABE Classic 
worden bijvoorbeeld router, stereo en 
lekindicator standaard meegeleverd. Er is 
verlichting in de garderobekast, de bedla-
de en de flessengaskoffer en de etagebed-
den hebben eigen USB-aansluitingen.

Voel u vrij om te vergelijken

KABE heeft in totaal zes verschillende cara-
vanseries – elk met zijn specifieke voor-
delen en met alternatieve indelingen. De 
Classic is de grote favoriet geworden van 

Nieuw als standaard in alle Classic caravans 
2021: verlichting in de garderobekast, de  
bedlade en de disselbak. Router, stereo, 
USB bij het etagebed, lekindicator

gezinnen met kinderen en is een uitsteken-
de keuze voor de beginnende kampeerder. 
Peter adviseert iedereen om erover na te 
denken wat voor soort gebruiker men is 
en aan welke waarden en functies men 
prioriteit wil geven.

Als je een caravan wilt kopen wil je immers 
weten wat je krijgt voor je geld! Voel u 
daarom vrij om onze nieuwe Classic 600 
te vergelijken met andere alternatieven. 
Dan ziet u wat we bedoelen als we zeggen 
dat KABE in elk prijssegment het hoogste 
niveau van uitrusting op de markt biedt.

De Classic-serie omvat bovendien zeer 
populaire kinderkamercaravans met twee 
of drie bedden boven elkaar (optioneel kan 
een bovenbedkast in verschillende model-
len worden gemonteerd) en wat kleinere 
en lichtere reiscaravans. 

Waar moet ik op letten als ik een KABE 
Classic 600 wil vergelijken met soortgelijke 
caravans op de markt? Peter Vlaanderen 
antwoordt:

ONTWERP:

Dat is gedeeltelijk een kwestie van smaak, 
zoals inrichtingsdetails, kleurstelling en 
dergelijke. Dit jaar zijn in het ontwerp van 
de Classic caravans een aantal wijzigingen 
aangebracht. Ze hebben onder andere aan 
de buitenkant een nieuwe, modernere achter-
gevel gekregen en een vernieuwd ontwerp 
van hamerslagbeplating. Binnen vindt u een 
nieuwe, lichtere nuance in de wandbekleding, 
nieuwe kussen- en textielcollecties en in de 
keuken en de voorgroep een groter raam. Er 
is hier een nieuw gestoffeerd hoofdeinde met 
verlichting in de plank onder de bovenkast, 
wat volgens mij persoonlijk veel doet voor de 
sfeer in de caravan.

COMFORT:

In een KABE zitten veel details die invloed 
hebben op het comfort en die ertoe bijdra-
gen dat het leven in de caravan precies zo 
eenvoudig is als u het hebben wilt. De Classic 
600 vormt hierop geen uitzondering. U vindt 
hier tal van verlichtingspunten en stopcontac-
ten, er zijn USB-aansluitingen bij het bed, de 
keukenladen hebben soft-close met centrale 

vergrendeling en de banken zijn opklapbaar 
om het schoonmaken te vergemakkelijken. 
De garderobekast fungeert als een efficiënte 
droogkast met lekbak en afsluitbare ventilator. 
Om maar een paar dingen te noemen.

UITRUSTING:

Om een echte prijsvergelijking te kunnen 
maken, is het belangrijk om na te gaan wat 
in de standaarduitvoering van de caravan zit 
en wat extra keuzemogelijkheden zijn. Tot de 
basisuitrusting van de KABE Classic behoren 
bijvoorbeeld getinte ramen met horren en 
verduisteringsgordijnen, een hordeur, een 
rookmelder, een lekindicator, een tv-antenne, 
een stereo-installatie, ingebouwde luidspre-
kers, een router, een 80 Ah accu en een 
skivak met aan de buitenkant afsluitbare deur. 

OPTIES:

Met veel verschillende opties kan het moeilijk 
zijn om je een mening te vormen over de uite-
indelijke prijs. We bieden twee aantrekkelijke 
optionele pakketten aan voor de KABE Clas-
sic: een comfortpakket met grote koelkast, 
nekkussens, laadluik, verwarmd handdoeken-
rek en ventilatieluik, en een 

Designpakket met 15” aluminiumvelgen, een 
raam in de deur, afdekkap voor de trekhaak 
en Heki 2 dakluik. Andere opties zijn mag-
netron, oven, fietsenrek, airconditioning en 
kastjes boven de bedden.

CONSTRUCTIE EN FUNCTIES:

Het allerbelangrijkst zijn de basisconstructie 
en de functies van de caravan. De Classic 
600 is gebouwd voor het Scandinavische 
klimaat en heeft de unieke constructie van 
KABE met kunststofbalken, ventilerende 
wandbekleding en Ecoprim-isolatie. Hij heeft 
zorgvuldig ontworpen ventilatie en wordt ver-
warmd met AGSII-vloerverwarming met een 
watercircuit. De caravan is uitgerust met een 
frictiekoppeling en met verlengde trekbalken 
voor een stabiel rijgedrag en hij heeft zelfin-
stellende remmen.

ZORGELOOS BEZIT:

Uiteindelijk gaat het erom dat u verzekerd 
bent van een veilig en zorgeloos bezit. Hier 
komt ook de unieke totaalaanbieding van 
KABE in beeld, waarover u meer kunt lezen 
op pagina 16.

De Classic 600 TDL E2 met een grote 
badkamer achterin en twee comfortabele 

eenpersoonsbedden.
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De aankoop van een camper of caravan wordt geassocieerd met dromen van reizen, 
belevenissen, ontspanning en vrije tijd. Maar het is ook een belangrijke beslissing 
waarmee het hele gezin gelukkig moet kunnen zijn.

KABE staat klaar om uw vakantiedromen werkelijkheid te laten worden. We kunnen u deskundig advies geven dat 
de aankoop vereenvoudigt en we helpen u de basis te leggen voor een veilig en zorgeloos bezit. 

Er is een KABE voor iedereen. Het is alleen een kwestie van uitzoeken welke grootte, indeling, uitvoering en prij-
sklasse u en uw gezin het beste uitkomen.

Hier vertellen we meer over de unieke totaalaanbieding van KABE:

DE UNIEKE TOTAALAANBIEDING  
VAN KABE 

Onze producten
De caravans en campers van KABE beho-
ren al in hun standaarduitvoering tot de 
meest complete caravans op de markt. 
Ongeacht welk KABE-model u kiest, u kunt 
er zeker van zijn dat u in elk prijssegment 
de beste kwaliteit van de markt krijgt.

Dus kijk wat werkelijk inbegrepen is voor-
dat u prijzen gaat vergelijken!

Als u eenmaal uw favoriete model hebt 
gevonden, kiest u de optimale indeling met 
behulp van KABE's Flexline-systeem, dat 
veel keuzemogelijkheden en een enorme 
flexibiliteit biedt. 

De eenvoudigste manier is om uw KABE 
te bouwen in onze productconfigurator, 
die u kunt vinden op kabe.se onder de tab 
"Bouw uw eigen KABE", of door contact op 
te nemen met een van onze dealers.

Onze dealers
KABE heeft een groot netwerk van geautoriseerde en goed op-
geleide dealers en servicewerkplaatsen in heel Scandinavië en in 
verschillende andere Europese landen.

Veel van onze dealers werken al heel lang samen met KABE. Soms 
zijn het familiebedrijven die al generaties lang goede relaties met 
de klanten onderhouden.

Zij bieden u professionele hulp bij het kiezen van de juiste caravan 
of camper. U krijgt antwoord op al uw vragen en u kunt de details 
van het grote aanbod van KABE leren kennen, onderzoeken en 
ontdekken. (Mocht u geen fysiek bezoek willen brengen, dan kunt u 
natuurlijk ook een digitale afspraak met uw dealer maken).

Service
De geautoriseerde servicewerkplaatsen van 
KABE hebben alle kennis over uw caravan of 
camper in huis. U kunt hier altijd terecht als 
zich een probleem voordoet of als u alleen 
maar de jaarlijkse onderhoudsbeurt van uw 
KABE wilt laten uitvoeren. 

KABE speelt een leidende rol in de technische 
ontwikkeling in de branche en het personeel 
van onze dealers en servicewerkplaatsen 
wordt voortdurend bijgeschoold om altijd up-
to-date en deskundig te zijn. 

Een tip van de werkplaats: maak nu alvast een 
afspraak! In het voorjaar en de zomer zijn er 
meestal lange wachttijden.

U bent welkom om vele jaren lang te genieten 
van de hoge kwaliteit van KABE en van een 
comfortabel kampeerleven. Onze totaalaan-
bieding omvat ook een gegarandeerd goede 
inruilwaarde in geval van een toekomstige 
inruil.

U bent welkom om vele jaren lang 
te genieten van de hoge kwaliteit 
van KABE en van een comfortabel 
kampeerleven. Onze totaalaanbie-
ding omvat ook een gegarandeerd 
goede inruilwaarde in geval van een 
toekomstige inruil.
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Aangepaste 
vloerverwarming 
met watercircuit, 
in combinatie met 
AGS II of AGS II Pro 
vloerverwarming 
met watercircuit.

Alde Compact  
verwarmingsketel.

Dubbele tempera-
tuursensors voor 
meting van de 
temperatuur in het 
gedeelte waar u 
verblijft.

Belastingsbegren-
zer – het door de 
ketel opgenomen 
vermogen wordt bij 
extra hoge belas-
ting automatisch 
verlaagd, bijvoor-
beeld als meerdere 
elektrische appara-
ten tegelijk worden 
gebruikt.

Elektrisch element 
en circulatiepomp 
die u in de winter 
eenvoudig start 
door de winterkop-
peling aan te sluiten 
op het externe 
contact.

VarioVent – gepa-
tenteerd ventila-
tiesysteem voor 
regeling van de 
hoeveelheid frisse 
lucht naar behoefte. 
Het systeem heeft 
een ventilatieope-
ning die wordt 
geregeld met een 
schuifknop.

Convectors inge-
bouwd in luchts-
pleten.

Automatische 
vermogensregeling 
– de ketel voelt au-
tomatisch wanneer 
er gasverwarming 
nodig is voor extra 
vermogen.

Warmtespreiding 
vanaf een leiding bij 
de entree.

iWall-constructie, 
geventileerde 
sandwichconstruc-
tie die berekend is 
op extreme tempe-
raturen.

Inrichting die is 
aangepast voor 
volledige luchtcircu-
latie.

AGS II Pro, een 
shuntklep regelt de 
temperatuur van 
het water dat in de 
vloer circuleert.

Geoptimaliseerd 
ventilatiesysteem 
voor elk model.

Ramen met dubbel 
glas en PU-kozijn.

Zoneverwarming maakt het 
mogelijk om de verwarming 
te regelen in twee afzonder-
lijke zones en verschillende 
temperaturen te kiezen voor 
het voorste en het achterste 
deel van het woongedeelte 
(standaard in de Imperial).

Veel van de belangrijke functies zijn 
in de constructie ingebouwd en niet 
zichtbaar als u voor het eerst de caravan 
of camper binnenstapt. Maar u merkt het 
verschil wanneer u uw KABE gebruikt, 
zegt Mikael Blomqvist, hoofd technische 
zaken en plaatsvervangend algemeen 
directeur bij KABE. Een voorbeeld is de 
eigen wandconstructie van KABE, iWall, 
waarin de vochtwerende Ecoprim-iso-
latie ligt ingesloten tussen twee typen 
aluminiumplaat en is afgewerkt met een 
ventilerende wandbekleding.

De iWall-constructie zorgt er, samen met 
de energieramen met dubbel glas en het 
PU-kozijn van KABE voor, dat de carros-
serie berekend is op extreme tempera-
turen, zonder meer verwarmde lucht af 
te geven dan nodig is als het buiten echt 
koud is - en andersom in de zomer.

Sterk vereenvoudigd kunnen we een 
vergelijking maken tussen een goede 
en een slechte thermoskan. Een goede 
thermoskan houdt de warmte in uw 
koffie vast en is net zo effectief als u een 
gekoelde drank koel wilt houden.

Ventilatie

Bij het tot stand brengen van een com-
fortabel binnenklimaat draait het vooral 
om het bereiken van een gelijkmatige 
temperatuur en een goede luchtkwa-
liteit. Daarom is het belangrijk dat de 
constructie kan "ademen". Bij een 
hoge luchtvochtigheid binnen en lage 
buitentemperaturen is er anders kans op 
condensvorming. Deze condens moet 
op natuurlijke wijze kunnen worden af-
gevoerd, zodat geen schimmel ontstaat. 

Ventilatie is natuurlijk ook belangrijk 
tijdens het warme jaargetijde. Mikael 
legt uit dat het interieur van een KABE 
zorgvuldig is ontworpen om voor een 
optimale luchtcirculatie te zorgen. De 
luchtstromen hebben een vrije doorlaat 
vanaf de vloer, onder de bedden en ban-
ken tot aan het plafond, door ingebouw-
de luchtspleten in de bovenkasten.

Al onze inspanningen om de beste 
caravans en campers van de markt 
voor gebruik in de winter te bouwen, 
dragen er ook toe bij dat de caravans en 
campers van KABE heel comfortabel zijn 
voor bewoning in de zomer. Er zijn geen 
sluipwegen naar werkelijk comfort in alle 
seizoenen, constateert Mikael Blomqvist.

Het comfort-in-alle-seizoenen van KABE is het resultaat van doelgericht ontwikkelingswerk. 
Er is hier geen ruimte voor compromissen. Alle constructies en alle systemen zijn erop gericht 
om in zomer en winter aan de zwaarste klimatologische uitdagingen het hoofd te bieden.

KABE, TOEGERUST VOOR DE ZOMER!
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Aangepaste 
vloerverwarming 
met watercircuit, 
in combinatie met 
AGS II of AGS II Pro 
vloerverwarming 
met watercircuit.

Inrichting die 
is aangepast 
voor volledige 
luchtcirculatie. 
Convectors 
ingebouwd in 
luchtspleten.

Alde Compact ver-
warmingsketel.

Ramen met 
dubbel glas en 
PU-kozijn.

Automatische 
vermogensregeling 
– de ketel voelt au-
tomatisch wanneer 
er gasverwarming 
nodig is voor extra 
vermogen.

Warmtespreiding 
vanaf leidingen en 
convectors bij de 
entree.

iWall-constructie, 
geventileerde 
sandwichconstruc-
tie die berekend is 
op extreme tempe-
raturen.

Convector onder 
het instrumentenpa-
neel. Vloerverwar-
ming in de cabine. 
Extra verwarmings-
pakket in het zijvak, 
aangesloten op het 
vloerverwarmings-
systeem.

AGS II Pro, een 
shuntklep regelt de 
temperatuur van het 
water dat in de vloer 
circuleert.

Geoptimaliseerd 
ventilatiesysteem 
voor elk model.

Verwarmde zone 
tussen auto- en 
woongedeelte. Ver-
warmde entree.

Convectors in 
de laadruimte, 
rondom de laad-
luiken en onder 
de ramen.

KABE AirVent 
dakluik met 12 V 
ventilator.

Zoneverwarming maakt het 
mogelijk om de verwarming 
te regelen in twee afzonder-
lijke zones en verschillende 
temperaturen te kiezen voor 
het voorste en het achterste 
deel van het woongedeelte 
(standaard in de Imperial).
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DE NIEUWE, OP MERCEDES 
GEBOUWDE KABE ROYAL 
DOET ZIJN INTREDE 

KABE TRAVEL MASTER 2021

De nieuwe KABE Royal halfgeïntegreerde camper op de Mercedes Sprinter.

De Classic heeft een nieuw, sportief design gekregen. 
Hij wordt gebouwd op de stabiele camperbasis van de 
Fiat Ducato. Veel van wat standaard is bij de Classic 
van KABE, is extra bij andere fabrikanten.

Het grote nieuws van KABE voor dit jaar zijn de halfgeïntegreerde campers 
in de nieuwe Royal-serie. De KABE Royal wordt gebouwd op Mercedes-Benz 
en biedt koninklijk comfort in zowel auto- als woongedeelte.

De samenwerking met Mercedes-Benz 
begon in 2020 toen KABE zijn veel-
geprezen Van presenteerde en de 
Crown-serie realiseerde, met luxe, volle-
dig geïntegreerde modellen, gebouwd 
op de Mercedes Sprinter. Tegelijkertijd 
kregen de premiumcampers in de zeer 
compleet uitgeruste Imperial-serie ook 
Mercedes als basis.

Nu hebben we weer een nieuwe stap 
vooruit gezet op de campermarkt met de 
verdere ontwikkeling van twee van de 
bestsellers van KABE in het halfgeïnte-
greerde segment, de Crossover x780 en 
x880 met neerlaatbaar plafondbed, ver-
telt Mikael Blomqvist, hoofd technische 
zaken en plaatsvervangend algemeen 
directeur van KABE.

Verschillende indelingen

De nieuwe, op Mercedes gebouwde 
KABE Royal x780 heeft een totale lengte 
van 8060 mm en de Royal x880 is 9060 
mm lang. De breedte is King-Size, 2450 
mm, waarmee KABE uniek is op de cam-
permarkt. De royale breedte zorgt voor 
een heerlijke ruimte in het woongedeel-
te van de camper, die in de verschillende 
indelingen zorgvuldig is benut.

De Royal x780 is verkrijgbaar met vijf 
verschillende indelingen, LXL, LB, LGB, 
LT en LQB, waarbij u kunt kiezen tussen 
een tweepersoonsbed of twee lengte-
bedden en verschillende inrichtingen 
voor badkamer en laadruimte. De Royal 
x880 is verkrijgbaar in een LT-versie met 
lengtebedden en de badkamer helemaal 
achterin over de hele breedte van de 
camper, en als LQB met een centraal 
geplaatst tweepersoonsbed in het ach-
terdeel van de camper, legt Mikael uit.

Ongeacht de indeling, zijn het slaapruim-
ten met een echt slaapkamergevoel. 
De bedden hebben een comfortabele 
spiraalmatras, een extra dikke opdek-
matras, een verstelbaar en zacht gestof-
feerd hoofdeinde met leeslampjes en 
USB-aansluitingen. 

Flexibel en van alle gemakken voorzien

De complete badkamer heeft een 
douchecabine/douchewanden, een 
draaibaar spoeltoilet en een wastafel 
met boven- en onderkastjes met plaats 
voor alle badkamerspullen, die tijdens de 
reis veilig zijn opgeborgen. U merkt hier 
het effect van de King-Size breedte van 
de camper, waardoor de badkamer veel 
ruimte biedt.

De KABE Royal x780 en x880 zijn 
flexibele vakantiewoningen die voor ver-
schillende typen gebruikers geschikt zijn. 
Onder de boogvorm van het plafond, net 
achter de cabine, schuilt een neerlaat-
baar plafondbed met twee plaatsen en 
aangenaam comfort. Als u het niet ge-
bruikt, wordt het bed een integraal deel 
van het plafond.

Met deze crossover-functie kunt u 
eenvoudig een bed opmaken voor extra 
gezinsleden of overnachtende gasten en 
het is een uitstekend bed voor de klein-
kinderen of voor een tiener die alleen 
maar af en toe mee wil gaan.

Denkt uw gezin erover om zijn cam-
perdroom te verwezenlijken met een 
camper die wordt gebruikt door verschil-
lende generaties? Dan is de KABE Royal 
een perfecte oplossing! 

Stijlvol ontwerp

De ruimte in de Royal x780 en x880 
wordt optimaal benut, met een prak-
tische L-vormige keuken met een 
driepits gasfornuis en een ronde, in de 
werkbank verzonken spoelbak. Het 
fornuis heeft een gedeeld glazen deksel 
dat als extra werkblad kan worden ge-

>>>

Het Travel Master-programma van KABE omvat vier verschillende  
modelseries: Classic, Royal, Crown en Imperial. Ongeacht welke  
camper u kiest, u bent verzekerd van alle basiskwaliteiten en  
voordelen van KABE, waarbij de superieure eigenschappen voor  
gebruik in alle seizoenen vanzelfsprekend zijn. 

De volledig geïntegreerde Crown en Imperial worden 
gebouwd op Mercedes-Benz, met alle kenmerkende 
eigenschappen van dit premiummerk. Design en hoge 
kwaliteit en een in alle opzichten doordachte, intelligente 
functionaliteit. 

Crown en Imperial

Classic
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bruikt. Alle laden en deurtjes in de keuken 
zijn voorzien van soft-close en centrale 
vergrendeling.

De keuken is uitgerust om te voldoen 
aan de behoeften van een modern gezin. 
Standaard is er een ingebouwde oven en 
natuurlijk kunt u net als thuis het afval in 
aparte vakken sorteren.

De nieuwe houtfolie van KABE, Nordic Oak, 
heeft een warme en moderne witgelazuur-
de uitstraling. Het interieur kenmerkt zich 
door stijlvol design, met verzonken deurtjes 
en laden en een aanrechtblad in een ele-
gante steenimitatie.

Ergonomie en crashveiligheid

De zitgroep heeft een hoekbank met 
zachte vormen en ergonomische kussens 
die, samen met de draaibare stoelen in de 
cabine, een uitnodigende en aangename 
eet- en gezelligheidsruimte voor vijf perso-
nen creëert. 

De tafel kan naar voren worden omgeklapt 
om meer ruimte te scheppen tussen de 
bestuurdersstoel en de bank. Hiermee 
krijgen de passagiers met een veiligheid-
sgordel een nog veiliger zitplaats tijdens 
het rijden. Daarnaast heeft KABE een 
speciale slide-out functie bij de veiligheid-
sgordelplaatsen ontwikkeld, waardoor de 
hellinghoek van zowel de zitting als de 
rugleuning kan worden aangepast voor 
optimaal zitcomfort.

Naast de klaptafel heeft KABE verschillen-
de nieuwe oplossingen ontwikkeld om de 
veiligheid in geval van een aanrijding te 
verhogen. Deze krijgt u natuurlijk ook in de 
nieuwe x780 en x880. Er is een stabiele 
metalen houder voor de accu, zodat deze 
ook bij een aanrijding veilig op zijn plaats 
blijft, en de watertank is op een overeen-
komstige manier onder de bank verankerd, 
vertelt Mikael. 

Neerlaatbaar plafondbed

De dinette bij de zitgroep kan als bed wor-
den opgemaakt en eenvoudig in een extra 
slaapplaats worden veranderd. In totaal 
kunnen vijf personen in de Royal Crossover 
x780 en x880 slapen. Standaard zijn er 
vier zitplaatsen met veiligheidsgordel, een 
vijfde is optioneel.

Smart D 

Het Smart D bedieningspaneel van KABE 
bewaakt alle functies van de camper, 
waaronder het verswaterpeil, het grijswater 
en de accuspanning. Hier bedient u ook de 
verlichting, de verwarming en het neer-
laatbare bed. Alles staat bij elkaar op het 
gemakkelijk te navigeren aanraakscherm 
en u hoeft niet met verschillende displays 
te werken.

Comfort als van een personenauto

Met de Mercedes Sprinter als basis, in com-
binatie met het op maat gemaakte chassis 
van AL-KO, kan KABE werkelijk volwassen 

en complete campers aanbieden met rijei-
genschappen die vergelijkbaar zijn met die 
van een personenauto. Mikael Blomqvist 
legt uit waarom. 

Een belangrijk detail is de verdeling van 
de belasting tussen voor- en achteras en 
het ontwerp van de vering en de schok-
demping. Wanneer je met de nieuwe op 
Mercedes gebouwde x780 en x880 met 
AL-KO chassis rijdt, merk je dat de veer-
bewegingen rustiger zijn en dat de zij- en 
richtingsstabiliteit toeneemt. Het voelt alsof 
de weg vlakker wordt.

De camper is voorzien van voorwiela-
andrijving, een 9-traps automaat en een 
motor van 170 pk. Hier vindt u moderne 
personenautotechnologie in de vorm van 
een automatische rem, een regensensor, 
attention assist, zijwindstabilisatie en nog 
veel meer. 

Bovendien is het nieuwste MBUX multime-
diasysteem van Mercedes met een 10,25 
inch aanraakscherm en een achteruitrijca-
mera inbegrepen.

Als u het Comfortpakket van KABE koopt, 
beschikt u ook nog over een verkeers-
bordenassistent, grootlichtassistent, 
airconditioning in het autogedeelte en 
een elektrische parkeerrem. Er is ook een 
Designpakket met een verchroomde radiat-
eurgrille, aluminiumvelgen, een decor rond 
de skyview en LED-koplampen.

De nieuwe Royal x880 LT. 

Een camper voor alle seizoenen

Het unieke comfort van KABE voor gebruik 
in alle seizoenen volgt u van het begin tot 
het einde. De Royal x780 en x880 hebben 
ook vloerverwarming met een watercircuit 
in de cabine en extra verwarmingspakket-
ten met een ventilator onder de bestuur-
ders- en passagiersstoel.

Het Scandinavische klimaat stelt extre-
me eisen. U kunt er zeker van zijn dat 
de campers van KABE probleemloos de 
toestand van de weg, de wind en tempera-
tuurveranderingen aankunnen, zegt Mikael 
Blomqvist. 

Isolatie, ramen, wanden, verwarming en 
ventilatie zijn ontwikkeld om te voldoen 
aan de hoge eisen van de natuur, ongeacht 
het seizoen. U krijgt alle technische oplos-
singen die van KABE de beste camper voor 
alle seizoenen maken.

Royal is de juiste keuze voor wie technisch 
voorop wil lopen en alleen met het aller-
beste genoegen neemt. 

Welkom bij uw KABE-dealer om meer te 
weten te komen over de nieuwe x780 en 
x880 en alle andere in Zweden geproduce-
erde campermodellen van KABE!

DE CRASHVEILIGHEID VAN KABE
PASSIEVE VEILIGHEID (Crashveiligheid) 
Stabiele carrosserie: Het auto- en woongedeelte zijn met elkaar 
verbonden door middel van een stalen constructie. De wanden en 
het front van de camper zijn gebouwd volgens het sandwichprinci-
pe, voor maximale torsiestijfheid. De A-zuil is gemaakt van een soli-
de, in één stuk gegoten constructie. De staalconstructie wordt door 
krachtige staalplaten verbonden met de aandrijfeenheid, wat zorgt 
voor een sterke koppeling met het autogedeelte. De bnnenwanden 
worden op de buitenwand bevestigd met behulp van F-profielen 
van aluminium.
Stalen raam in de dinettebank: De zitplaatsen met veiligheidsgor-
del bij de dinette zijn voorzien van een versterkt metalen raam 
in het bankframe zodat de bank bij een eventuele aanrijding niet 
kan losraken of instorten. Dit metalen frame houdt bovendien de 
watertank stevig op zijn plaats.
Crashveilige koelkast met stalen balk (in bepaalde modellen, 
afhankelijk van de plaats van de koelkast).
Stalen frame bij de accu: Een nieuwe stabiele ombouw van metaal 
zorgt dat de accu ook bij een aanrijding veilig op zijn plaats blijft.
Tafelblad dat kan worden weggeklapt: De tafel kan naar voren 
worden geklapt voor meer ruimte tussen de bestuurdersstoel en 
de passagiers op de bank, waardoor de passagier met veiligheid-
sgordel nog veiliger kan worden vervoerd.

ACTIEVE VEILIGHEID (Systemen ter voorkoming van ongevallen): 
Antislipinrichting, automatische rem, regensensor, rijlichtassistent, 
attention assist, zijwindsassistent (niet op tandemasser). 
Extra optie Veiligheidspakket Classic 740, x740: Automatische 
rem, regensensor, rijbaanassistent, automatisch dimlicht, rijlichtas-
sistent. (De Classic-serie kan een ander uitrustingsniveau hebben.)
Extra optie Comfortpakket Royal x780, x880: Verkeersbor-
denassistent, grootlichtassistent, airconditioning-autogedeelte, 
elektrische parkeerrem.

Onder het gewelfde dak vlak achter de bestuurderscabine 
bevindt zich een elektrisch neerlaatbaar plafondbed
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De Classic 740 is gebouwd op de sta-
biele camperbasis van de Fiat Ducato, 
die door Fiat is ontwikkeld in samenwer-
king met de belangrijkste camperprodu-
centen. De camper heeft een verzorgd 
bestuurders- en passagiersmilieu en het 
laag gebouwde chassis zorgt voor een 
stabiele, veilige wegligging. De motor 
van 2,3 liter levert 140 pk.

Een camper voor alle seizoenen

De Classic-serie is niet duurder dan veel 
campers van andere merken, maar hij is 
voorzien van alles wat nodig is voor ac-
tief gebruik in alle seizoenen, ook in het 
klimaat van de Scandinavische winter. 

– Hier beschikt u over het vloerverwar-
mingssysteem AGS II van KABE, gebase-
erd op een watercircuit met vier lussen 
voor optimale verwarming en gelijkma-

tige warmteverdeling. Verder heeft de 
camper een ALDE verwarmingsketel en 
het unieke KABE Smart D-paneel dat alle 
functies in de camper stuurt en bewaakt, 
ook standaard, vertelt Manfred Taedcke, 
verantwoordelijk voor de verkoop van 
KABE op de Duitse markt.

De carrosserie is geconstrueerd met 
de door KABE zelf ontwikkelde wand-
constructie, iWall, die de camper stabiel 
en vochtbestendig maakt. De technische 
oplossingen in de carrosserie en de 
unieke verwarming en ventilatie van 
KABE maken de Classic 740 tot een zeer 
veelzijdige camper voor alle seizoenen.

Halfgeïntegreerd en volledig  
geïntegreerd

De Classic-serie bestaat uit drie basis-
modellen: Classic 740 halfgeïntegreerd, 

Classic x740 halfgeïntegreerd crossover 
en Classic i740 volledig geïntegreerd. 

De halfgeïntegreerde campers zijn 
verkrijgbaar met vier verschillende 
indelingen: LXL, LB, LGB en T, waarbij u 
kunt kiezen uit een tweepersoonsbed en 
twee bedden in de lengte, en verschil-
lende uitvoeringen van de badkamer en 
de laadruimte.

De Classic x740 is ook een halfgeïnte-
greerde camper, maar in crossover-uit-
voering. Onder het gewelfde dak boven 
de bestuurderscabine bevindt zich een 
elektrisch neerlaatbaar plafondbed met 
twee comfortabele slaapplaatsen, vertelt 
Manfred. 

Met de crossover-uitvoering beschikt u 
over een extra royale breedte, King Size 
2464 mm, een unicum op de markt voor 
campers. De Classic x740 is leverbaar 

DE VEELZIJDIGE KABE CLASSIC 740 

met twee indelingen: LXL met tweeper-
soonsbed en LGB met bedden in de 
lengterichting en een grote laadruimte.

De Classic i740 is een volledig geïnte-
greerd model met bedden in de lengte-
richting en een grote garageruimte. Hij 
is ook voorzien van een neerlaatbaar 
plafondbed.

De Classic i740 heeft dezelfde uitvoering 
als onze grotere volledig geïntegreer-
de modellen, maar is aangepast aan 
de scherp geprijsde standaard van de 
Classic-serie.

Nieuw ontwerp

Net als in alle campers van KABE is het 
slaapcomfort van topklasse, met spiraal-
matrassen en extra dikke opdekmatras-
sen. Dit jaar is het slaapkamermilieu van 
de Classic 740 geactualiseerd met een 
nieuw stijlvol bekleed hoofdeinde met 
verlichting.

De nieuwe Classic 740 heeft qua 
ontwerp een aantal ingrijpende veran-

deringen ondergaan, waarbij uitwendig 
het nieuwe sportieve decor direct opvalt. 
Inwendig vindt u de nieuwe betimmering 
van KABE, uitgevoerd in Nordic Oak. Het 
kleurenpalet van de inrichting zorgt voor 
een lichte, frisse Scandinavische uitstra-
ling, vertelt Manfred.

De goed voorziene keuken nodigt uit 
tot ontspannen koken. Hier vindt u o.a. 
een grote koelkast, 3-pits kooktoestel 
en afzuigkap met motor, vetfilter en 
verlichting. De keukenruimte is ingericht 
voor efficiënt gebruik met ruime kasten 
en zelfsluitende laden.

Gericht op een aangenaam verblijf in 
de camper

De badkamer is licht en uitnodigend en 
heeft kasten met praktische bergruimte, 
zodat shampooflessen en toiletartikelen 
tijdens het rijden veilig zijn opgeborgen. 

De uitvoering van de badkamer kan 
verschillen, afhankelijk van de indeling, 

De KABE Classic is een scherp geprijsd model met een goede 
uitrusting met wat minder opties, maar met de hoge KABE- 
kwaliteit in alle details. Veel van wat in de KABE Classic stan-
daard is, is bij andere merken extra. 

maar er is altijd een echte douche! Daar 
hechten de gebruikers veel waarde aan, 
vertelt Manfred.

De Classic 740 is echt gericht op een 
aangenaam verblijf in de camper. U zit 
comfortabel, zowel tijdens de rit als op 
de bestemming, en de ergonomisch 
gevormde bank wordt een deel van de 
zitgroep van de camper. Alle zitkussens 
zijn voorzien van een antiglijstrook aan 
de onderkant zodat ze niet kunnen 
verschuiven.

Hordeuren en getinte ramen met 
traploos verstelbare horren en verduiste-
ringsgordijnen zijn standaard, net als een 
multimediaspeler, router en genereuze 
LED-verlichting die u eenvoudig kunt 
regelen via het KABE Smart D-paneel.

De Classic 740 biedt gewoon heel veel 
camper voor uw geld! U bent van harte 
welkom om hem nader te bekijken, op 
kabe.se of bij uw KABE-dealer.

Classic x740 LGB

Met de crossover-uitvoering beschikt u over een extra royale 
breedte, King Size, een unicum op de markt voor campers.  
Leverbaar met LXL-indeling met tweepersoonsbed en LGB-inde-
ling met bedden in de lengterichting en een grote laadruimte.

Classic x740 LXL

Classic i740Classic x740Classic 740
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WINNENDE TECHNIEK DIE UW 
KABE-LEVEN VEREENVOUDIGT

KABE Smart D, zoals het systeem heet, 
is gebaseerd op dezelfde principes als 
moderne computergestuurde elektrische 
installaties in personenauto’s. Vanaf 
één bedieningspaneel regelt u verwar-
ming, verlichting, airconditioning enz. U 
hebt de controle over vers water, grijs 
water en de spanning in de elektrische 
installatie. Het systeem beschikt ook 
over alarmfuncties die waarschuwen 
als het tijd is voor onderhoud of als een 
zekering moet worden vervangen.

Europese winnaar

In 2017 werd KABE Smart D in Stuttgart 
uitgeroepen tot winnaar van de Europe-
an Innovation Award. Deze prestigieuze 
onderscheiding in de categorie Connec-
tivity, wordt door de toonaangevende 
vakbladen in Europa toegekend aan 
producenten in de campingsector die bij-
zonder innovatieve ideeën en producten 
hebben ontwikkeld. 

Sindsdien is het Smart D-systeem verder 
ontwikkeld. In 2019 ontving KABE nog 
een European Innovation Award voor 
een baanbrekend product, SmartVent, 
een nieuw geavanceerd ventilatiesyste-
em met warmteterugwinning. SmartVent 
is als optie leverbaar voor de premium-
caravans van KABE in de Imperial-serie 
en is dan een geïntegreerd onderdeel 
van Smart D.

Dat we voor de tweede keer werden 
uitgeroepen tot winnaar op het Europe-
an Innovation Award Gala op de grootste 
toerismebeurs ter wereld is een prach-
tige bevestiging van ons voortdurende 
commitment aan de bekende KABE-slo-
gan ”Altijd een stap verder”, constateert 
Mikael Blomqvist, hoofd technische 
zaken en plaatsvervangend algemeen 
directeur van KABE, die aan de wieg 
stond van dit systeem.

Focus op eenvoud

Met KABE Smart D is het niet nodig om 
verschillende schermen is uw camper 
of caravan in de gaten te houden. Alles 
is samengebracht op een overzichtelijk 
aanraakscherm met duidelijke symbolen. 
Het paneel is ontworpen met het oog op 
eenvoud en gebruiksvriendelijkheid.

De startpagina bevat alle knoppen voor 
verlichting, met digitale schuifregelaars 
voor het dimmen. Alles wat de verwar-
ming betreft heeft een eigen pagina, 
waarop u de vloerverwarming instelt 
en eenvoudig de temperatuur kunt 
verhogen of verlagen. De actuele status 
van de verswatertank, de grijswatertank 
en de accuspanning wordt overzichtelijk 
aangegeven op de informatiepagina van 
het paneel. 

Vanaf 2021 kunt u ook kiezen in welke 
taal u op uw KABE Smart D wilt navigeren.

Alle KABE-campers en de caravans in de Royal- en Imperial-series 
zijn uitgerust met de meest geavanceerde systemen voor sturing 
en bewaking van de vele functies van het voertuig.

De airconditioning inschakelen vanaf 
het strand

Het hele Smart D-systeem kan boven-
dien op afstand worden gestuurd met 
behulp van de optie KABE Smart D Re-
mote en een app. KABE Smart D Remote 
is opgebouwd rondom een 4G-router 
met externe antennes en een mobiel 
modem. Zo wordt uw KABE-leven nog 
eenvoudiger, legt Mikael uit.

U kunt bijvoorbeeld de airconditio-
ning-installatie inschakelen voordat u op 
een warme zomerdag het strand verlaat, 
en als u thuiskomt is de caravan heerlijk 
koel. Op weg naar de wintersport kunt 
u vanuit de auto de verwarming in de 
caravan op zijn standplaats aanzetten 
of u kunt vanuit uw bed alle verlichting 
uitschakelen.

Behalve dat u via de telefoon de verwar-
ming en de verlichting kunt regelen en 
alle functies en alarmberichten van de 
camper in de gaten kunt houden, hebt 
u tijdens uw reis ook een uitstekende 
draadloze verbinding met internet.

Bij KABE Smart D Remote is een abon-
nement voor 36 maanden inbegrepen. 
Na afloop van deze periode betaalt u 
een jaarlijkse vergoeding voor het ge-
bruik van de app. 

Op de startpagina ziet u alle knop-
pen voor de verlichting en de digitale 
schuifschakelaars voor het dimmen. Hier 
kunt u ook de temperatuur (binnen en 
buiten) en de tijd aflezen.

De actuele informatie over de status 
van het verswaterniveau, het grijswa-
terniveau en de accuspanning wordt 
overzichtelijk aangegeven. 

Alle informatie en regeling voor de 
verwarming vindt u op een afzonderlij-
ke pagina. Daar kunt u de temperatuur 
eenvoudig verhogen en verlagen met 
digitale schuifregelaars.

Op de startpagina ziet u alle knoppen voor de verlich-
ting en de digitale schuifschakelaars voor het dimmen. 
Hier kunt u ook de temperatuur (binnen en buiten) en 
de tijd aflezen.

De actuele informatie over de status van het verswater-
niveau, het grijswaterniveau en de accuspanning wordt 
overzichtelijk aangegeven. 

Alle informatie en regeling voor de verwarming vindt u 
op een afzonderlijke pagina. Daar kunt u de tempe-
ratuur eenvoudig verhogen en verlagen met digitale 
schuifregelaars.
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U kunt uw eigen favoriete camper of 
caravan bouwen in de KABE-productcon-
figurator die u vindt onder de tab ”Bouw 
uw eigen KABE”. U begint met het kiezen 
van het model, de indeling, de stoffering, 
en daarna vinkt u de gewenste uitrusting 
aan.

U kunt ook onder “Model zoeken” uw 
basiseisen aangeven en vervolgens 
in alle rust de basisuitrusting van de 
verschillende modelseries bestuderen 
en een keuze maken uit de vele extra 
opties.

Bouw uw eigen KABE is een zeer 
gewaardeerd hulpmiddel dat het kie-
zen van een caravan of camper echt 
makkelijker maakt. U kunt uw selectie 
eenvoudig opslaan en gebruiken als 
uitgangspunt in een vervolggesprek met 
de dealer, vertelt Peter Vlaanderen, die 
o.a. verantwoordelijk is voor de verkoop 
van KABE in de Benelux. 

Volg de ontwikkeling

De homepage van KABE is de natuurlij-
ke omgeving voor iedereen die erover 
denkt om zijn KABE in te ruilen voor een 
nieuwer model of voor wie zijn eerste 
caravan of camper gaat kopen. Verder 
bevat kabe.se ook veel nuttig en interes-
sant materiaal voor de KABE-bezitter die 
nog geen plannen heeft voor een nieuw 
model. 

U kunt bijvooreeld in de productcatologi 
bladeren en eerdere nummers van dit 
tijdschrift bekijken. U vindt ze onder de 
kop ”Catalogi", met niet alleen de laatste 
maar ook oudere jaargangen. Zo kunt u 
de ontwikkeling volgen en zien wat er 
allemaal veranderd is, aldus Peter.

Hebt u het instructieboekje gelezen?

Voor wie zich een beetje ongemakkelijk 
voelt als het gaat over het lezen van het 
instructieboekje, kan het hoofdstuk ”Ser-
vice en ondersteuning”, aan het eind van 
de homepage de oplossing zijn.

Hier vindt u instructieboekjes van de 
meeste modeljaren, helemaal vanaf 
1968, die u kunt downloaden in PDF-for-
maat. Handig als u eigenaar bent van 
een oudere caravan en als de gedrukte 
handleiding is zoekgeraakt. Maar ook 
belangrijk als er zich een vraag of pro-
bleem voordoet met uw nieuwe KABE 
en u snel en eenvoudig een antwoord 
zoekt.

De instructieboekjes zijn tegenwoordig 
heel gedetailleerd. U vindt er informatie 
over alle belangrijke functies en ge-
gevens over elektra, accu, water, afvoer, 
ventilatie en flessengas. Ook als u een 
ervaren KABE-eigenaar bent, kan het 
soms goed zijn om de kennis even op 

te frissen, bijvoorbeeld als u in de winter 
gaat kamperen of een lange reis gaat 
maken, vertelt Peter.

Het instructieboekje bevat ook check-
lists en aanwijzingen voor het zoeken 
van storingen en het bevat advies over 
onderhoud en verzorging van uw KABE. 

Effectieve hulpmiddelen

De homepage van KABE is het afgelo-
pen jaar gemoderniseerd met verbe-
terde menu’s, waardoor u sneller en 
eenvoudiger kunt vinden wat u zoekt. 

Als aanvulling op de inhoud op het 
web produceren we ook videofilms met 
productinformatie en adviezen, allemaal 
beschikbaar op het YouTube-kanaal van 
KABE. Algemene updates en nieuws 
vindt u het snelst als u KABE volgt op 
Facebook en Instagram. U vindt ons daar 
op /kabehusvagnarhusbilar.

De digitale kanalen zijn belangrijk voor 
de communicatie en zijn effectieve hulp-
middelen voor wie meer wil weten over 
KABE en onze producten. Maar uiteinde-
lijk is het natuurlijk altijd de KABE-dealer 
bij u in de buurt tot wie u zich kunt wen-
den als u behoefte hebt aan professio-
neel advies en hulp, zegt Peter.

HEBT U HET INSTRUCTIEBOEKJE GELEZEN?  
De meesten vinden het erg interessant om op de homepage van KABE te  
surfen en om video’s en 360° presentaties van de nieuwe modellen te  
bekijken. Maar kabe.se biedt nog veel meer.

Welkom bij KABE  
op het net:  
www.kabe.nl
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De op een basis van Mercedes gebouw-
de KABE Van heeft veel van de unieke 
pluspunten die u al kent uit de grotere 
campers in het KABE Travel Master 
programma, zoals vloerverwarming met 
een watercircuit helemaal tot in de be-
stuurderscabne, toilet met douche, een 
complete keuken en bijzonder comforta-
bele bedden. 

Het concept is gebaseerd op de Mer-
cedes Sprinter met verhoogd dak en de 
stahoogte in het woongedeelte bedraagt 
niet minder dan 196 centimeter, net als in 
de andere campers van KABE, vertelt Mi-
kael Blomqvist, hoofd technische zaken 
en plaatsvervangend algemeen directeur 
van KABE.

Deze compacte en praktische camper 
heeft een totale lengte van 690 centime-
ter en biedt al het comfort en gemak van 
een KABE, in combinatie met de hoge 
voertuigstandaard van Mercedes-Benz.

Unieke eigenschappen voor  
alle seizoenen

De nieuwe KABE Van is geconstrueerd 
voor gebruik in alle seizoenen, ook tij-
dens de allerkoudste wintermaanden. 

Hij is voorzien van unieke KABE-oplos-

singen voor warmte en ventilatie, hij he-
eft AGS II Pro vloerverwarming op basis 
van een watercircuit met vier lussen, een 
Alde Compact verwarmingsketel en een 
inrichting die is aangepast voor optimale 
luchtcirculatie. 

De ruimte waar zich de watertanks 
en waterleidingen bevinden is dubbel 
geïsoleerd en goed beschermd tegen 
vorst, tussen de vloer van de carrosserie 
en de vloer van het woongedeelte. Het 
isolatiemateriaal wordt ingespoten in 
het plafond, de wanden, de balken en 
in alle holle ruimten achter de ingerichte 
wanden.

De meeste fabrikanten vinden het voldo-
ende om alleen de balken te bekleden, 
maar het resultaat is dan een camper die 
absoluut niet geschikt is voor gebruik 
in de winter, en die trouwens ook niet 
voldoet in de zomer, legt Mikael uit.

100 Vans per jaar

Productietechnisch zijn er grote verschil-
len tussen het bouwen van een Van en 
van de andere campers, waarbij veel van 
de inrichting gemonteerd kan worden 
voordat de door KABE zelf geproduceer-
de wandelementen worden geplaatst. 

In een Van is de volgorde omgekeerd en 
alles moet van binnenuit worden inge-
bouwd omdat de carrosserie van de auto 
al bestaat. Daarom investeren we nu in 
een speciale productielijn waar we nog 
beter en effectiever kunnen fabriceren, 
vertelt Mikael.

De inrichting wordt in de eigen meubel-
fabriek van KABE vervaardigd. In totaal 
zijn 30 nieuwe medewerkers in dienst 
genomen om de KABE Van te maken en 
deze nieuwe lijn zal in eerste instantie 
een productiecapaciteit hebben van zo’n 
100 Vans per jaar. 

EEN EIGEN PRODUCTIELIJN
VOOR DE KABE VAN
Vorig jaar werd de eerste KABE Van gelanceerd en nu heeft de meest 
complete compacte Van van de markt zijn eigen productielijn in de 
moderne KABE-fabriek in Tenhult.

De KABE Van heeft achterwielaandrijving maar is ook leverbaar met 4-wielaandrijving. 
De motor is de 4-cilinder dieselmotor van Mercedes met 163 pk, die voldoet aan de Euro-6 

milieunorm. Rechtsboven: de nieuwe productielijn van de Van wordt geïnstalleerd in de 
huidige elementenfabriek. Onder: Mikael Blomqvist, hoofd technische zaken en plaatsver-

vangend algemeen directeur van KABE. 
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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 betreffende 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:


