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Se nye KABE 2021 hos oss!

VELKOMMEN INN FOR Å SNAKKE KABE MED OSS!
DU KAN SELVSAGT OGSÅ KONTAKTE OSS FOR ET PERSONLIG MØTE.

MANGE NYE OG BRUKTE KABE HJEMME  
FOR RASK LEVERING FØR FERIEN.
SE VÅR HJEMMESIDE FOR BOBILER OG CAMPING- 
VOGNER PÅ LAGER SAMT TILBUD OG ÅPNINGSTIDER.
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Velg et av våre gode tilbud ved  
kjøp av ny KABE Campingvogn!KA
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BYGG DIN   
DRØMME-KABE I KABES 

KONFIGURATOR
VINN   

GAVEKORT 
FRA KAMA FRITID 
VERDI 5.000,-/STK.

Gå inn på  
www.kabe.no/bygg  

for å delta og  
lese vilkårene.
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Konkurranse!

Obs!

Gjelder bare i tidsrommet 1. mars – 30. april 2021. og ved kjøp av ny KABE Campingvogn åm -20, -21.  
Kan ikke kombineres med andre tilbud. Med forbehold om skrivefeil, endringer og utsolgte varer. 

Ved kjøp av ny KABE Campingvogn får du kjøpe:

Markise Thule 6300 
TIL HALV PRIS, priseksempel 7.100:-
Veil. pris ca 14.200:- 
Basert på et elektrisk markis, 5,0 m till Royal och Imperial Campingvogn.

Ved kjøp av ny KABE Campingvogn får du kjøpe:

Fortelt Isabella  
TIL HALV PRIS, priseksempel 14.200:-
Veil. pris ca 28.400:- 
Basert på et Isabella Commodore a-mål 1000 og stålstativ, max. grunnpris 42.000 kr

Ved kjøp av ny KABE  
Campingvogn får du kjøpe:

AC / Klima-
anlegg 
Dometic

 

TIL HALV PRIS: 

14.300:-
Veil. pris ca 28.597:-

1.

2.

3.
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EN TRYGG HANDEL OG ET  
BEKYMRINGSFRITT EIERSKAP
I løpet av 2020 ble mange familier eiere av sin aller første 
KABE og oppdaget friheten og tryggheten med campinglivet. 
Ifølge den svenske landsforeningen for campingvognbransjen 
(Husvagnbranshens Riksförbund) økte antallet nyregistrerte 
campingvogner med hele 9,7 % og KABE beholder posisjonen 
som Sveriges ledende produsent av både campingvogner og 
bobiler.

I høst presenterte KABE flere veldig interessante nyheter for 
modellåret 2021 som nå leveres til kundene på våre ulike 
europeiske markeder. Blant de aller første til å få sin nye KABE 
var familien Henriksson i upplandske Örsundsbro. De har alle-
rede vært eier av sin nye topputstyrte KABE Imperial Hacienda 
1000 i et halvt år og er virkelig fornøyde. Les mer om deres 
deilige vinterliv lengre bak i magasinet.

Det er fortsatt mulig å rekke å bestille sin nye KABE 2021, men 
for noen modeller begynner det å tette seg til på produks-
jonssiden. Vi kan glede oss over et fortsatt godt salg og våre 
forhandlere gjør en fantastisk jobb for å dekke den store 
etterspørselen etter både nye og brukte kjøretøy.

For de fleste er kjøpet av en bobil eller campingvogn en stor 
avgjørelse som berører hele familien. Med KABEs unike hel-
hetstilbud, som vi forteller mer om i dette nummeret, hjelper vi 
til med å legge grunnlaget for en trygg handel og et bekym-
ringsfritt eierskap. 

Blant årets KABE-nyheter på bobilsiden legger man selvsagt 
merke til den nye Royal-serien med to halvintegrerte modeller 
som bygges på Mercedes Sprinter. Nye Royal x780 og x880 
er såkalte crossover-modeller, med en elektrisk nedsenkbar 
takseng som kan heves opp i taket når den ikke er i bruk.

KABEs samarbeid med Mercedes-Benz startet i 2020 og har 
blitt en skikkelig suksess. De Mercedesbygde bilene er ”top of 
the line” tvers igjennom og kompletteres av KABEs prisgunsti-
ge og helårsutstyrte Classic-serie, som bygges basert på Fiat 
Ducato. 

KABEs første Van, som bygges på Mercedes Sprinter, er 
en fullvoksen kompaktbil med ekte KABE-komfort som ble 
presentert i ¬or og fikk en svært positiv mottagelse. Nå pågår 
utbyggingen av en egen produksjonslinje for KABE Van ved 
vårt produksjonsanlegg i Tenhult. 

NYHET!
Nå kan du bestille Isabella direkte gjennom 
nettstedet! Fortelt, tilbehør og møbler.

-Alle fraktfrie akkurat som alle våre 13000 produkter!

NYHET!
Nå kan du bestille Isabella direkte gjennom 
nettstedet! Fortelt, tilbehør og møbler.

-Alle fraktfrie akkurat som alle våre 13000 produkter!

www.kamafritid.no

Se mer på: www.isabella.net

Isabella AIR
lu�telt og solseil
Her kombineres de beste erfaringene 
fra mer enn 60 års utvikling av telt med 
et gjennomført design og den nyeste 
IsaAir-lu�teknologien.  

Med Isabella Air holder vi ikke tilbake med 
materialene.  Vi bruker utelukkende  
de samme kjente Isabella-materialene 
som vi bruker i de tradisjonelle Isabel-
la-forteltene våre. Teltet er laget i Europa, 
helt fra stoffet til det ferdigstilte teltet.

ISABELLA AIR Y SOLTAK ISABELLA AIR ARC SOLTAK

ISABELLA AIR � CIRRUS NORTH 400 
AIR ANNEX TILL HÖGER ELLER VÄNSTER SIDA

Husvagnsliv_Husbilsliv_V21_NO.indd   1 2021-01-27   10:57

Ledere

Alf Ekström
Adm.dir., KABE AB

Følg KABE på Facebook og Instagram: facebook.com/kabehusvagnarhusbilar | instagram.com/kabehusvagnarhusbilar
KABE reserverer seg mot evt. saksfeil og feilskrivninger. KABE forbeholder seg retten til endring av konstruksjon og data 
uten forutgående varsel. Bildene i dette tidsskrift kan inneholde en del tilleggsutstyr.

kabehusvagnarhusbilar

Vi møter fremtiden med optimisme!
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NÅ VIL ALLE LEVE  
CAMPINGLIVET! 
I løpet av 2020 ble mange familier eiere av sin aller første KABE og 
oppdaget friheten og tryggheten med campinglivet. 

På utallige mobiltelefoner er minnene 
bevart av fantastiske solnedganger, 
koselige oppstillingsplasser, grillkvelder, 
morgendukkerten eller utsikten over 
¬ellviddene. 

Campingtrenden har riktignok vært på 
gang en stund. Men 2020 var året da 
vi stadig oftere stiftet bekjentskap med 
begrepene “hjemmeferie” og “Norgesfe-
rie”, noe som bidro til at enda flere valgte 
campingvognen eller bobilen fremfor 
andre tilgjengelig feriealternativer.

– Mulighetene til å reise rundt med egen 
bolig og finne sine egne drømmesteder, 
kanskje slett ikke så langt hjemmefra, har 
gitt nye perspektiver som jeg tror kan en-
dre ferievanene i lang tid fremover, sier 
Alf Ekström, viseadministrerende direktør 
i KABE AB.

Fritt og bekvemt

Blant campinglivets store fordeler er 
tryggheten det gir å selv ha kontroll over 
reisen og boforholdene med matlaging, 
senger, baderom og andre fasiliteter. 

De totale utslippene av drivhusgass i 
løpet av en ukes ferie med bobil er for 
eksempel bare halvparten så store som 
ved en charterreise til Syden. Aller verst 
er det et legge ut på et ukescruise.

– Bobilen er jo ikke bare et transport-
middel, for den brukes i stor grad som 
bolig. Med et moderne kjøretøy blir det 
en totalløsning for en ferie med forholds-
vis lave karbondioksidutslipp. Dette 
gjelder særlig hvis man velger å feriere 
i sitt eget land, slik mange gjøre i dag, 
sier Alf Ekström. 

Bærekraftig, trygt og sikkert

Som eier av en KABE får du dessuten 
dra fordel av markedets beste varme-
system, unik isolasjon og et suverent 
ventilasjonssystem. Bekvemt og deilig å 
oppholde seg i, samtidig som det inne-
bærer lavt energiforbruk og minst mulig 
miljøpåvirkning, både sommer og vinter. 

– Bærekraftig, trygt og sikkert pleier vi 
å si når vi skal sammenfatte bruken av 
produktene våre. Og det har nok sjelden 
vært mer riktig enn i dag!

Man lever fritt og bekvemt samtidig som 
man oppholder seg mye utendørs. Dette 
er en livsstil som blir stadig mer populær, 
konstaterer Alf Ekström.

– Bobilen og campingvognen tiltrekker 
seg ofte dem som vil ha ekte og unike 
opplevelser, med natur og villmark, fiske, 
vandring, sykling, golf og andre frilufts-
aktiviteter. Kombinert med økt helårsbruk 
blir naturligvis KABE ekstra interessant.

Klimavennlig ferie

Klimaspørsmålene har også gjort sitt til at 
mange har begynt å tenke over sin egen 
reisevirksomhet og se etter ferieformer 
med mindre negativ miljøpåvirkning. Og 
faktum er at din KABE kan være starten 
på en mer klimavennlig ferie.

I 2018 sammenlignet statlige Østfold-
forskning i Norge utslippene av drivhus-
gasser for en del vanlige ferieformer. 
Når faktorer som transport, overnatting, 
mat og aktiviteter er tatt i betraktning, 
viste det seg at bobil eller campingvogn 
tilhører de beste alternativene. Les mer 
på www.kabe.se/no/nyheter.

Husvagnsliv

Se mer på: www.isabella.net

Den fleksible  
fastliggerfavoritten  
er tilbake
Det populære forteltet Forum har gjort 
comeback i Isabellas sortiment. Forum 
anno 2021 er utelukkende konstruert 
med Megastel, som gir deg den stabili-
teten du som fastligger har bruk for. 

Forums justerbare fronter gir deg god 
mulighet til å tilpasse inne- og uterom-
met slik du ønsker. Fronten kan enten 
flyttes én meter tilbake og dermed gi 
plass til en overdekket terrasse, eller 
du kan flytte den ene halvdelen tilbake 
og lage et vindfang foran inngangs-
døren. Frontdelene kan også byttes om, 
slik at døren kan plasseres på den siden 
du ønsker. 

FORUM ETNA
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Enduro EM 505F passer til de fleste husvagns hassier takket
v re den kompakte designen. ed et enkelt trykk på en
knapp på fjernkontrollen kobling og frakobling av drivrullene.
Skulle du fremdeles glemme  kobles drivrullene automatisk
fra når du kj rer vognen med bilen. ivåindikasjon er i
kontrollen for en perfekt nivåinnstilling.

Maks belastning: 
ed 2 motorer enkelt- og tandemaksel: 2000 kg 

(1 0 kg ved 1  helling)
ed 4 motorer: 3000 kg

Art nr: C20-1 C

Nordens største grossist av campingtilbehør!
nike tilbeh r for ampingvogn  bobil og båt.

Bestill via hjemmesiden (OTS) og få varen levert fraktfritt til butikk.
.kamafritid.no

Forenkle vognoppsettet med styrhjelp
Enduro EM 505F
v re den kompakte designen. ed et enkelt trykk på en
knapp på fjernkontrollen kobling og frakobling av drivrullene.
Skulle du fremdeles glemme  kobles drivrullene automatisk
fra når du kj rer vognen med bilen. ivåindikasjon er i

Royal Camping gassgrill med sammenleggbart stativ 
som er utstyrt med hjul. Gassgrillen har to brennere  to 
stekerister  uttrekkbart sidebord  kroker for grillbestikk  
håndkle og termometer.  stengt stilling hjelper lokket til 
å ke varmen ved grilling. rives med 30 mbars trykk fra 
gassflaske (slange og reduksjonsventil inngår ikke). 

Effekt: Totalt 3000W. 
Vekt: 14 kg.

Art nr: G06-123

Grillmester på campingplassen

Husvagnsliv_V21_NO.indd   1 2021-01-27   10:47

NORGESFE
RIE

med KABE!
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Trådløs ladeplate for mobiltelefon ved innstegsvegg,
standard Royal, Imperial.

Nå inngår ruter som standard i 
alle modeller.

Årets modeller har gjennomgått et de-
signløft som merkes både eksteriør- og 
interiørmessig. Dekor og linjeføring har 
blitt oppdatert, noe som man blant annet 
kan se på bobilene i Royal-, Crown- og 
Imperial-seriene samt campingvognene 
i Imperial-serien, De har nå fått KABEs 
unike trykte tredimensjonale Innovation 
Design med svarte e²ekter som sveiper 
over kjøretøyet.

– Vi har jobbet mye med linjer og former 
for å binde sammen sideplatenes ulike 
partier med front og gavl, forklarer Tina 
Andersson, som er konstruksjonssjef i 
KABE.

Også bobilene i Classic-serien og 
campingvognene i Classic-, Edelsten- og 
Royal-seriene har fått et nytt designspråk 
utvendig. Andre campingvognnyheter er 
at Edelsten-serien nå har glatte karosse-
riplater som standard og Classicvognene 
har fått ny kulehamret ytterplate samt ny 
bakgavl.

Lys innredning

Interiøret i KABE 2021 preges av lyse, 
lette farger og materialvalg. Innredning-
en har en ny trefolie, Nordic Oak, med 
en vakkert hvitlasert tone, som nå finnes 

i samtlige modeller unntatt campingvog-
nene i Classic-serien. Den freshe nordiske 
følelsen som snekkerarbeidene gir følges 
opp med mildt lattefargede bordplater, 
gråmelerte benkeplater og gulvkledning i 
matchende nyanse.

– I kombinasjon med de innfelte lukene 
og sku²ene, som vi presenterte allerede i 
¬or, våger jeg faktisk å påstå at KABE har 
markedets mest smakfullt innredede bobil- 
og campingvognkjøkken, sier Magnus 
Lønnstrøm, som er salgsansvarlig for KABE 
i Norge.

Interessante nyheter

Den allerede lange listen med standard-
utstyr til de ulike modellseriene har blitt 
enda lengre. Nå inngår for eksempel ruter 
i alle modeller, i likhet med USB-uttak ved 
etasjesengene som gjør det lettere for de 
yngre familiemedlemmene å lade mobile-
ne og nettbrettene.

Blant andre interessante nyheter legger 
man merke til ny stemningsbelysning på 
kjøkkenet som styres via Smart D-panelet, 
trådløs ladeplate for mobiltelefoner, ny 
søm på putene i sittegruppen, større og 
mer “hjemmeaktig” dusjkabinett og en ny 
komfyr med fire bluss der stekeovnen har 
en 230 volts vifte.

Verdensunikt varmesystem

I 2021 presenterte KABE enda en ver-
densunik innovasjon i form av sonevar-
me for bobil og campingvogn. Med  
KABEs sonevarme er det mulig å regule-
re varmen i to ulike soner og velge ulike 
temperaturer i bodelens fremre og bakre 
ende. 

– Nå er KABEs sonevarme standard i 
alle bobiler og campingvogner i KABEs 
Imperial-serier, forklarer Magnus Lønn-
strøm. 

Nye bobilserie

KABEs første halvintegrerte bobiler 
basert på Mercedes Sprinter har nå rullet 
ut på veiene. Den nye Royal-serien med 
to interessante crossovermodeller, Royal 
x780 og Royal x880, kompletterer KA-
BEs allerede brede utvalg av Mercedes-
bygde helintegrerte modeller. 

I det øvrige bobilutvalget legger man 
også merke til nye Mercedesbygde 
KABE Van, som ble presentert på 
markedet i ¬or samt de prisgunstige og 
helårsutstyrte modellene i den Fiat-byg-
de Classic-serien.

Modellåret 2021 inneholder flere nyheter og forbedringer som bidrar til at KABE kan 
fortsette å leve opp til de høye kravene som brukerne skal kunne ha til produktene.  
Du får alle KABEs innebygde verdier uansett årsmodell.

DET BESTE MED KABE 2021

NYTT   KABE 2021 NYTT   KABE 2021

Serviseskapluker i lattefarget laminat (standard Royal, 
Imperial. Nordic Oak standard  Edelsten, tilvalg Royal, 

Imperial). Nytt, gråmelert laminat i benkeplater.
Leselampe med USB i sokkelen.

Baderomsmiljøet har blitt oppdatert på 
mange campingvogn- og bobilmodeller 
med baderomsløsninger på tvers (TDL) i 
den bakre delen av bodelen. Her finnes 
et nytt romslig dusjkabinett som byr på 
baderomskomfort med virkelig hjem-
mefølelse. Fondveggen i dusjrommet 
matcher KABEs nye innredning.

NYTT INNEN TEKNIKK

Minikulehamret karosseriplate med 
oppdatert design, Classic.

Nytt design på linjeføringen og glatte 
karosseriplater (Edelsten, Royal)

Helt nytt design, trykt rett på den 
glatte karosseriplaten (Imperial)
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NYTT   KABE 2021

KABE CLASSIC 600 
EN CAMPINGVOGN SOM  
TÅLER SAMMENLIGNING

Mange familier finner sin favorittvogn i KABEs  
populære Classic-serie. Nå har den prisgunstige 

campingvognserien blitt utvidet med enda  
flere varianter av den etterspurte 600-modellen.

KABE Classic kjennetegnes av litt lettere vogner med 
færre tilvalg og en litt kortere utstyrsliste enn KABEs øvrige 
modellserier. Her finnes godt planlagte barneromsløsninger 
i flere ulike lengder, men også mindre campingvogner for 
reiseglade par og alenereisende.

– Når du kjøper en Classic får du en gjennomtenkt cam-
pingvogn med alle KABEs innebygde verdier, slik som høy 
kvalitet, sikkerhet og trygge helsåregenskaper, til en svært 
konkurransedyktig pris, forklarer Magnus Lønnstrøm, som 
er salgsansvarlig for KABE i Norge.

Tre nye planløsninger

I 2021 har utvalget i Classic-serien blitt enda større. Den 
allsidige 600-modellen har blitt supplert med ytterligere 
tre storselgende planløsninger; Classic 600 GLE B2 med 

Classic 600 XL har en bekvem og 
sjenerøs dobbeltseng.

Classic 600 GLE B2 med to deilige 
enkeltsenger.

to deilige enkeltsenger, Classic 600 TDL E2 med et stort 
baderom bak, på tvers i hele vognens bredde – også den 
med to deilige enkeltsenger samt Classic 600 XL, som har 
en bekvem og sjenerøs dobbeltseng.

– Vi vet at mange synes at Classic 600 er en smidig og 
passe stor campingvogn. Nå blir det altså enda lettere å 
finne en utførelse som imøtekommer nettopp de behove-
ne og ønskene familien har, sier Magnus.

Prisgunstig kvalitet

KABE Classic 600 er bygget for deg som vil ha som en 
prisgunstig kvalitetsvogn som kan brukes hele året, med 
alt det utstyret som kreves for å gjøre campingvognlivet 
svært så bekvemt. Mye av det som er standard i KABE 
Classic, er ofte tilvalg hos andre produsenter. 

”VI ER KJEMPEFORNØYDE!” 
Det finnes følgelig mye å oppdage hos KABE 2021 
og mange har allerede funnet sin favorittmodell. 

For oss er dette et alternativ 
til å kjøpe hytte eller leilighet 

på 
ellet. Men veldig mye 
bedre og triveligere!

>>>
Imperial Hacienda

For familien Henriksson i Örsundsbro 
var valget enkelt. De falt umiddelbart for 
nye KABE Imperial Hacienda 1000 og har 
nå vært eier av den store topputstyrte 
campingvognen i et halvt år.

– Vognen vår var faktisk den første 
Imperial 1000 av årsmodell 2021 som 
forlot fabrikken i Tenhult i høst. Vi pakket 
med det samme og dro til Tandådalen, 
der vi har en sesongplass ved bakkene, 
forteller Nina og Daniel Henriksson.

Familien Henriksson elsker å stå på ski. 
De bor i campingvognen i høst-, jule- og 
vinterferien, i påsken samt mange helger. 
På den måten får de tilgang til en lang 
skisesong som strekker seg over halve 
året. 

– Det er niende året vi bor på Caravan 
Clubs campingplass i Tandådalen. Hit 
reiser vi for å slappe av, være ute, omgås 
hverandre og tre²e venner. Vår eldste 
sønn er 25 år og kommer gjerne hit på 
besøk. De yngste, som er 12 og 14, er jo 
praktisk talt vokst opp her og har masse-
vis av venner. 

22 kvadratmeter

KABE Imperial Hacienda 1000 er en skik-
kelig stor campingvogn med en boflate 
på hele 22 kvadratmeter. Størrelsen 

Kjøkkenet er en annen del av camping-
vognen som Nina er spesielt begeistret 
for. Det er lyst og moderne og har alt 
utstyr man kan ønske seg. Her er det 
nedsenket induksjonstopp, innbygging-
sovn, mikrobølgeovn og Dometics store 
kjøleskap med dobbelthengslede dører.

Bedre enn hytte på §ellet

Imperial er KABEs virkelige premium-
serie, og både Nina og Daniel synes at 
deres nye mobile bolig er akkurat så 
bekvem og funksjonell som de hadde 
forventet. 

– Skal man vintercampe er det KABE 
som gjelder, ikke noe annet. Vi har valgt 
KABEs største og best utstyrte vogn og 
er kjempefornøyde. For oss er dette et 
alternativ til å kjøpe hytte eller leilighet 
på ¬ellet. Men veldig mye bedre og 
triveligere!

kjente familien til fra før av. Også deres 
forrige vogn var en Hacienda 1000, som 
de hadde i seks år.

Denne gangen har de valgt en annen 
planløsning siden barna har blitt større 
og ikke lenger vil sove i etasjeseng. I 
stedet ble det KABEs eksklusive sover-
omsløsning med en stor og bekvem 
queen size-seng som står på tvers i den 
bakre delen av vognen og ytterligere en 
dobbeltseng lengre fremme.

– Når vi våkner om morgenen kan vi 
ligge og se ut over ¬ellene Det er helt 
magisk! Vi er utrolig fornøyde med 
sengene, som er kjempedeilige og har 
elektrisk justerbar hodeende. 
Iblant har barna med seg venner 
som ligger over, og da gjør vi 
også om sittegruppen til seng 
for å få ekstra godt med plass, 
sier Nina.

Dusjer i campingvognen

Familien Henrikssons campingv-
ogn er en TDL-modell, noe som innebæ-
rer at baderommet er plassert helt bak  
 og strekker seg i hele vognens  
 bredde. Årets modell har fått  
 et nytt og romslig dusjkabinett  
 samt flere praktiske hyller. 

 – Jeg liker virkelig vårt nye,  
 fine bad. Denne sesongen har 
jeg ikke brukt fellesdusjene på cam-
pingplassen én eneste gang. Jeg dusjer 
hjemme i campingvognen og synes det 
føles ekstra godt i disse koronatider, sier 
Nina.
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Her inngår blant annet tonede vinduer med 
myggnett og mørkleggingsgardin, mygg-
nettdør, tørkeskap, skiboks, soft-close med 
sentrallås på kjøkkenlukene, TV-antenne, 
kjøleskapsventilasjon, Mini Heki takluker 
og særdeles komfortable senger med 
spiralmadrass og tykk overmadrass

– For modellåret 2021 har vi oppgradert 
utstyret ytterligere. Bestiller du en ny KABE 
Classic inngår for eksempel ruter, stereo- 
anlegg og lekkasjeindikator som stan-
dard. Det er belysning i garderobeskap, 
sengesku² og gasskasse og etasjesenge-
ne har fått egne USB-uttak. 

Sammenlign gjerne

KABE har totalt fire forskjellige campingv-
ognserier – hver av dem med sine spesifik-
ke fortrinn og med alternative planløsning-
er. Classic har blitt barnefamilienes store 
favoritt og er et veldig godt valg for ferske 
campere.

Nye grunnspesifikasjoner: Belysning i garde-
robeskap, sengesku¨ og gasskasse. Ruter, 
stereo, USB etasjeseng, lekkasjeindikator.

Magnus synes det er viktig å tenke over 
hvilken type bruker man er samt hvilke 
verdier og funksjoner man vil prioritere.

– Den som skal kjøpe campingvogn vil jo 
gjerne vite hva man får for pengene! Så 
sammenlign gjerne vår nye Classic 600 
med andra alternativer, så ser du hva vi me-
ner når vi sier at KABE kan tilby markedets 
beste kvalitet innenfor hvert prissegment.

Hva bør jeg se på hvis jeg vil sammenligne 
KABE Classic 600 med lignende camping-
vogner på markedet? Magnus Lønnstrøm 
sier følgende:

Design:

– Noe er nok smak og behag, slik som 
innredningsdetaljer, fargesetting og lignen-
de. I år har Classic-vognene gjennomgått 
flere designmessige endringer og blant 
annet fått en ny og moderne bakgavl samt 
et oppdatert design på den kulehamrede 
karossseriplaten. Interiørmessig møtes du 

NYTT   KABE 2021

av en ny og lysere nyanse på veggkled-
ningen, nye pute- og tekstilkolleksjoner. 
Dessuten har vinduet blitt større i kjøkken 
og sittegruppe foran. Her finnes en ny 
kledd sengegavl med belysning i hyllen 
under overskapet, som jeg personlig synes 
gjør mye for følelsen man får inne i vognen.

Komfort:

– I en KABE er det mange detaljer som 
påvirker komforten og bidrar til at camping-
vognlivet blir akkurat så enkelt som du vil 
at det skal være. Classic 600 er ikke noe 
unntak. Her finner du rikelig med belys-
ningspunkter og strømuttak, det er USB-ut-
tak ved sengen, kjøkkensku²ene har 
soft-close med sentrallås og sofaene kan 
felles opp for å gjøre renholdet enklere. 
Garderobeskapet fungerer som et e²ektivt 
tørkeskap med dryppbakke og ventilator 
som kan lukkes. Bare for å nevne noe.

Utstyr:

– For å kunne foreta en reell prissammen- 
ligning er det viktig å være klar over hva 
som inngår i campingvognens standard- 
utførelse og hva som er tilvalg. I en 
standardutstyrt KABE Classic inngår for 
eksempel tonede vinduer med myggnett 
og mørkleggingsgardin, myggnettdør, 
brannvarsler, lekkasjeindikator, TV-antenne, 
stereoanlegg, innebygde høyttalere, ruter, 
80 Ah batteri og skiboks med utvendig 
låsbar luke. 

Tilleggsutstyr:

– Med mange ulike tilvalg kan det være 
vanskelig å danne seg en formening om 
sluttprisen. Vi tilbyr to attraktive tilvalgs-
pakker for KABE Classic: En Komfortpakke 
med stort kjøleskap, nakkeputer, lasteluke, 
håndkletørker og lufteluke samt en Design-
pakke med Alufelger 15”, vindu i dør, dek-
kåpe drag og Heki 2 takluke. Andre tilvalg 

er mikrobølgeovn, stekeovn, sykkelstativ, 
klimaanlegg og oversengskap.

Konstruksjon og funksjon:

– Det absolutt viktigste er campingvognens 
grunnleggende konstruksjon og funksjon. 
Classic 600 er bygget for det skandina-
viske klimaet og har KABEs unike kon-
struksjon med plaststendere, ventilerende 
veggtapet og Ecoprim-isolasjon. Her finnes 
nøye utformet ventilasjon og oppvarming 
med AGSII vannbåren gulvvarme. Vognen 
er utstyrt med friksjonskobling og forleng-
ede dragbjelker for å gi stabil kjøring og 
den har selvjusterende bremser. 

Bekymringsfritt eierskap:

– Til syvende og sist dreier det seg om å 
få et trygt og bekymringsfritt eierskap. Her 
kommer KABEs unike helhetstilbud inn i 
bildet, og det kan du lese mer om på en 
annen side i magasinet.

Classic 600 TDL E2 med stort bad bak  
og to deilige enkeltsenger.
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Lenker til alle KABEs forhandlere 
finnes på kabe.no

PÅ TIDE Å FORNYE SEG?  
Snart begynner en ny herlig sommersesong og du lurer kanskje på å bytte bobil eller 
campingvogn. Da er på høy tid å ta kontakt med KABE-forhandleren din. 

Modellåret 2021 har fått en kanonstart og 
interessen for KABEs nye campingvogner 
og bobiler er stor. Det er fortsatt mulig å 
bestille en ny KABE, men for noen modeller 
begynner det å tette seg til på produks-
jonssiden.

– Vi kan glede oss over et fantastisk godt 
salg, på tross av avlyste messer og gene-
relt turbulente tider. Forhandlerne våre gjør 
en kjempejobb for å møte den den store 
etterspørselen etter både nye og brukte 
kjøretøy, sier Magnus Lønnstrøm, som er 
salgsansvarlig for KABE i Norge.

Opplev følelsen

For 2021 har KABE gjennomført et skikkelig 
designløft som merkes både eksteriør- og 
interiørmessig. Det karakteristiske røde og 
hvite eksteriøret har blitt oppdatert og gjort 
mer distinkt. Dekoren på de eksklusive 
Imperial-campingvognene følger den nye 

linjeføringen med svarte e²ekter, som også 
kjennetegner bobilene i Royal-, Crown- og 
Imperial-seriene.

KABEs nye interiør preges av lyse farger 
og materialvalg, med snekkerarbeider i 
Nordic Oak (alle modeller unntatt camping-
vognene i Classic-serien), svakt lattefarget 
laminat i bordplatene, gråmelerte ben-
keplater samt nye vegg- og gulvkledninger 
i lysere toner.

– Avlegg KABE-forhandleren et besøk 
og opplev detaljene og følelsen i våre 
nye biler og vogner! Det finnes også fine 
KABE-kjøretøy av tidligere årsmodeller for 
deg som vil ha levering med det samme, 
påpeker Magnus.

Trygt besøk

For at du skal føle deg trygg i forbindel-
se med besøket oppfordrer alle KABEs 
forhandlere å følge de generelle anbefa-

lingene som gjelder under pandemien. Det 
innebærer blant annet å være ekstra nøye 
med håndhygienen, å holde tilstrekkelig 
avstand samt bli hjemme ved den minste 
mistanke om smitte eller forkjølelsessymp-
tomer.

– Forhandlerne våre har romslige lokaler 
og mange av kjøretøyene står oppstilt 
utendørs. Hvis du er bekymret, kan du be-
stille tid for personlig visning og få en pre-
sentasjon av et utvalgt kjøretøy utendørs. 
Du kan også ha videomøte med selgeren, 
forklarer Magnus .

– Et annet alternativ er å bygge din favo-
rittbobil eller -campingvogn i KABEs egen 
produktkonfigurator, som du finner på 
kabe.no under fanen ”Bygg din KABE”, sier 
Magnus og ønsker alle varmt velkommen til 
en ny deilig sommersesong med KABE. 

Sesongstart   

2021
KABE Campingvogner 2021 

KABE Classic 
En innstegsmodell med en litt kortere utstyrsliste.  

Men med KABE-kvalitet hele veien. Mye av det som er 
standard i KABE, er tilvalg hos andre. Bygges på Fiat  

Ducatos stabile bobilbase.

KABE Royal 
For deg med ekstra høye krav til utstyr og komfort. KABEs 

crossover-modeller i Royal-serien bygges på Mercedes Sprinter. 
Crossover innebærer at bobilen har en nedsenkbar takseng over 
dinetten. KABE Royal har tekniske ledende standardutstyr og en 

bodel i King Size-bredde.

KABE Crown 
For deg som vil ha alle egenskapene hos en KABE, og litt 

til. Crown bygges på en basis fra Mercedes-Benz, med alle 
premiummerkets karakteristiske egenskaper og en gjen-

nomtenkt, intelligent funksjonalitet tvers igjennom. 

KABE Imperial 
Våre flaggskip, ekstra store og påkostede.  

Bobilen er maxet med smarte funksjoner og design av  
høyeste kvalitet og alle modeller i serien bygger på et  

trekkhode fra Mercedes-Benz.

KABE Van 
Smart og gjennomtenkt med sikte på et bekymringsfritt liv.  

Optimert og kompakt i størrelse, uten å fire på KABEs høye stan-
dard og Mercedes-Benz sine mange merverdier.

KABE Bobiler 2021

KABE Classic 
Prisgunstige campingvogner med litt færre tilvalg enn våre 
øvrige modeller, men med KABE-kvalitet hele veien. Mye 

av det som er standard i KABE, er tilvalg hos andre. 

KABE Royal 
En campingvognserie i toppklasse som inneholder det 

meste av det beste allerede i standardutførelse. I dag er 
Royal den modellen som selger aller mest.  

Royal Hacienda 
Riktig store campingvogner med samme høye  

utstyrsnivå som Royal-serien.

KABE Imperial 
KABEs absolutte premiumserie som tilbyr campingvognluksus 
uten kompromisser. Her finner du et utstyrsnivå og bostandard 

som er helt unik for bransjen. 

Imperial Hacienda 
Riktig store campingvogner med samme høye  

utstyrsnivå som Imperial-serien.

KABE Ädelsten 
Velutstyrte campingvogner med høy standard og mange 
valgmuligheter når det gjelder utforming og planløsning. 
KABEs Edelsten-serie hadde byggestart allerede 1963.

KABE  NR 2 2021  15  
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Det å kjøpe bobil eller campingvogn er forbundet med drømmer om reiser, opp-
levelser og avslappende fritid. Det er også en stor beslutning som skal gjøre hele 
familien fornøyd.

KABE er klare til å realisere dine feriedrømmer. Vi kan gi deg kyndige råd som gjør kjøpet enklere og vi 
hjelper deg med å legge grunnlaget for et trygt og bekymringsfritt eierskap. 

Det finnes en KABE for alle. Det gjelder bare å finne ut hvilken størrelse, planløsning, utstyr og prisklasse 
som passer deg og din familie best.

Her forteller vi mer om KABEs unike helhetstilbud:

KABEs UNIKE  
HELHETSTILBUD 

Våre produkter
KABEs campingvogner og bobiler er blant 
markedets mest velutstyrte allerede i stan-
dardutførelsen. Uansett hvilken KABE-mo-
dell du velger, kan du være sikker på at du 
får markedets beste kvalitet innenfor hvert 
prissegment.

Så, før du begynner å sammenligne priser: 
Finn ut hva som faktisk inngår!

Når du har funnet favorittmodellen din 
velger du den mest optimale planløsningen 
ved hjelp av KABEs Flexline-system, som 
gir mange valgmuligheter og virkelig stor 
fleksibilitet. 

Det enkleste er å bygge din KABE i vår pro-
duktkonfigurator, som du finner på kabe.no 
under fanen ”Bygg din KABE”, eller ved å 
kontakte en av våre forhandlere. 

Våra forhandlere
KABE har et stort nettverk av autoriserte og velutdannede 
forhandlere og serviceverksteder i hele Skandinavia samt i flere 
andre europeiske land.

Mange av forhandlerne våre har samarbeidet veldig lenge med 
KABE. Noen ganger er det familieforetak der de gode relasjo-
nene med kundene fortsetter gjennom generasjoner.

Her får du profesjonell hjelp til å velge riktig campingvogn eller 
bobil. Du får svar på alle dine spørsmål og har muligheten til 
å kjenne på, undersøke og oppdage detaljene i KABEs store 
utvalg. (Hvis du ikke vil gjøre et fysisk besøk, går det selvsagt 
også helt fint å ha et digitalt møte med forhandleren din.)

Service
KABEs autoriserte serviceverksteder har all 
nødvendig kunnskap om campingvognen 
eller bobilen din. Hit kan du alltid henvende 
deg hvis det skulle oppstå et problem eller 
hvis du bare vil ha ha utført den årlige servi-
cen på kjøretøyet. 

KABE har en ledende rolle innenfor den 
tekniske utviklingen i bransjen og persona-
let hos våre forhandlere og serviceverkste-
der får hele tiden opplæring for alltid være 
oppdaterte og kompetente. 

Et tips fra verkstedet: Bestill servicetime 
allerede nå! Det pleier å bli lange køer når 
vi nærmer oss våren og sommeren.

Velkommen til å oppleve KABEs 
høye kvalitet og en komfortabel 
campingbolig i mange år. I vårt hel-
hetstilbud inngår selvsagt også en 
garantert god andrehåndsverdi ved 
et fremtidig innbytte.

Husvagnsliv
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– Mange av de viktige funksjonene er 
innebygd i konstruksjonen og synes 
ikke første gang du stiger inn i camping-
vognen eller bobilen. Men du merker 
forskjellen når du bruker din KABE, sier 
Mikael Blomqvist som er teknisk sjef og 
viseadministrerende direktør i KABE.

Ett eksempel er KABEs egen vegg-
konstruksjon iWall, der den fuktsikre 
Ecoprim-isolasjonen ligger innesluttet 
mellom to typer aluminiumsplater og av-
sluttes med en ventilerende veggtapet. 
Her legges grunnlaget for et behagelig 
inneklima, selv på de varmeste sommer-
dagene.

iWall-konstruksjonen, sammen med 
KABEs energivinduer med tolags glass 
og PU-karm, gjør at ka-rosseriet takler 
ekstreme temperaturer uten å slippe ut 
mer oppvarmet luft enn nødvendig når 
det er skikkelig kaldt ute – og omvendt 
om sommeren.

– Sterkt forenklet kan vi sammenligne 
med en god og dårlig termos. En god 
termos holder ka²en varm og den er 
like e²ektiv når du vil holde kjølig drikke 
kald. KABE iWall fungerer på tilsvarende 
måte.

Ventilasjon

Å skape et komfortabelt inneklima 
handler i stor grad om å oppnå en jevn 
temperatur og god luftkvali-tet. Derfor 
er det også viktig at konstruksjonen kan 
«puste». Ved høy luftfuktighet inne og 
lave tempe-raturer ute er det ellers risiko 
for kondensdannelse. Denne kondensen 
må kunne ventileres bort på en naturlig 
måte slik at det ikke oppstår mugg. 

Ventilasjonen er selvsagt også viktig i 
den varme årstiden. Mikael forklarer at 
KABEs innredning er nøye utformet for å 
gi optimal luftsirkulasjon. Luftstrømmene 
har fri passasje fra gulvet, under senger 
og sofaer og opp mot taket gjennom 
innebygde luftspalter i overskapene.

– Alle våre bestrebelser på å bygge 
markedets beste campingkjøretøy for 
vinterbruk bidrar også til å gjøre KABEs 
campingvogner og bobiler svært kom-
fortable å oppholde seg i om sommeren. 
Det fin-nes aldri noen snarveier til skik-
kelig god helårskomfort, fastslår Mikael 
Blomqvist.

KABEs helårskomfort er resultatet av et målbevisst utviklingsarbeid. Her er ingen 
kompromisser. Alle konstruksjoner og systemer er tilpasset for å takle tø¨e klima- 
utfordringer, uavhengig av om det er sommer eller vinter.

KABE – RUSTET FOR SOMMEREN!

 

Tilpasset vannbåren 
varme sammen 
med AGS II eller 
AGS II Pro vann-
båren gulvvarme.

Alde Compact 
sentralvarmer.

Doble temperatur-
givere – måler tem-
peraturen der du 
oppholder deg for 
øyeblikket.

Belastningsvakt 
– e�ektuttaket fra 
sentralvarmeren 
reduseres automa-
tisk ved spesielt 
hard belastning, for 
eksempel når flere 
elektriske apparater 
brukes samtidig. Elpatron og sir-

kulasjonspumpe 
starter du enkelt 
vinterstid ved å 
kople vinterkopling-
en til det utvendige 
uttaket.

VarioVent – paten-
tert ventilasjonssys-
tem gjør det mulig å 
regulere mengden 
friskluft etter behov. 
Systemet har en 
ventilasjonsåpning 
som reguleres med 
en glidebryter.

Konvektorer inne-
bygd i luftspalte.

Automatisk e�ekt- 
økning – sentralvar-
meren registrerer 
automatisk når det 
trengs gass til økt 
e�ekt.

Varmespredning fra 
rør ved innsteg.

iWall-konstruksjon, 
ventilert sandwich-
konstruksjon for 
å takle ekstreme 
temperturer.

Innredning tilpasset 
for full luftsirku-
lasjon.

AGS II Pro, en 
shuntventil regule-
rer temperaturen 
på vannet som 
sirkulerer i gulvet.

Optimalisert ven-
tilasjonssystem til 
hver modell.

Vinduer med 
dobbeltglass og 
PU-karm.

Husvagnsliv

Sonevarme gjør det mulig å 
regulere varmen i to separate 
soner og velge ulike tem-
peraturer i bodelens fremre 
og bakre ende (standard i 
Imperial).

OPPDGRADERE DITT
ANDRE HJEM

OPPGRADERE DITT ANDRE HJEM
MED BEDRE INNEKLIMA 
 
Dometic FreshJet 2200 er et kompakt, lett og stillegående klimaanlegg. 
Kraftig men energivennlig, for det perfekte inneklima. 
En utmerket oppgradering av ditt neste eventyr.

Les mer på dometic.comDOMETIC FRESHJET 2200
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Safety godkänt stöldskydd
Stödhjul med tillförlitlig våg

Mammut rangersystem
Domkraft

 Reservhjulshållare
TILBEHØR FOR DIN CAMPINGVOGN

Vil du ha mer info om AL-KO tilbehør for campingvogner 
Send en mail til; husvagn.se@alko-tech.com

www.alko-tech.com/no
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2LINK - CONNECTIVITY
FOR DAGENS MODERNE CAMPINGTURIST
Android/Iphone app
Overvåkning av campingvognens funksjoner
Elektronisk vater
ATC statusvisning
Kontroll av dekktrykk
Verkstedsøker
Nedlasting av bruksanvisninger
Enkel og ettermontere

UP4 - ELEKTRISKE STØTTEBEN
FOR DAGENS MODERNE CAMPINGTURIST 
Enkelt, raskt og bekvemt
Stabilform Premium støtteben
Formonterte Big Foot plater
Integrert tyverisikring
Enkel og ettermontere

Igår Idag
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NYE MERCEDESBYGDE KABE 
ROYAL GJØR SIN ENTRÉ

KABE TRAVEL MASTER 2021

Nye KABE Royal halvintegrert bobil basert på Mercedes Sprinter.

NYTT   KABE 2021

Classic har fått et nytt, sportslig design. Bygges på Fiat 
Ducatos stabile bobilbase. Mye av det som er standard 
i KABE Classic, er tilvalg hos andre produsenter.

KABEs store nyhet i år er de halvintegrerte bilene i den nye 
Royal-serien. KABE Royal bygges på Mercedes Sprinter og 
tilbyr kongelig komfort komfort både i bil og bodel.

NYTT   KABE 2021

Samarbeidet med Mercedes-Benz startet 
i 2020 da KABE presenterte sin iøyne-
fallende Van og etablerte Crown-serien 
med luksuriøse helintegrerte modeller 
bygd på Mercedes Sprinter. Samtidig fikk 
premiumbilene i den fullt utstyrte Imperi-
al-serien også Mercedes som basis.

– Nå har vi tatt ytterligere et skritt fremo-
ver på bobilmarkedet og videreutviklet 
to av KABEs storselgere i det halvinte-
grerte segmentet, Crossover x780 og 
x880 med nedsenkbar takseng, forteller 
Mikael Blomqvist, teknisk sjef og visead-
ministrerende direktør i KABE.

Ulike planløsninger

Nye Mercedesbygde KABE Royal x780 
har en totallengde på 8060 mm mens 
Royal x880 er 9060 mm lang. Bredden 
er King Size, 2450 mm, som KABE er ale-
ne om på bobilmarkedet. Den sjenerøse 
bredden gir herlige plassforhold i bilens 
bodel, noe som er nøye utnyttet i de 
ulike planløsningene.

– Royal x780 kan fås med fem ulike 
planløsninger, LXL, LB, LGB, LT og LQB, 
der du velger mellom dobbeltseng eller 
to langsenger og forskjellig utforming 
av bad og lasterom. Royal x880 finnes 
i LT-utførelse med langsenger og ba-
derommet bakerst i hele bilens bredde 
og som LQB med en sentralt plassert 
dobbeltseng i bilens bakre del, forklarer 
Mikael.

Uansett planløsning er det sengemiljøer 
som gir en skikkelig soveromsfølelse. 
Sengene har en bekvem spiralmadrass, 
ekstra tykk overmadrass, stillbar hodeen-
de og en mykt stoppet sengegavl med 
leselamper og USB-uttak. 

Fleksibel og velutstyrt

Det velutstyrte baderommet har dusjka-
binett/dusjvegger, dreibart spyletoalett 
og en servant med over- og underskap 
samt plass til alle baderomsartikler, som 
står sikkert forvart under kjøring. Du mer-
ker e²ekten av bilens King Size-bredde, 
der badet kan gjøres ekstra romslig.

KABE Royal x780 og x880 er fleksible 
ferieboliger som passer ulike typer 
brukere. Under buen i taket, rett bak 
førerhuset, skjuler det seg en elektrisk 
nedsenkbar takseng med to soveplasser 
og deilig komfort. Sengen blir en inte-
grert del av taket når du ikke bruker den.

– Denne crossover-funksjonen gjør det 
enkelt å re opp til ytterligere familiemed-
lemmer eller overnattingsgjester, og det 
er en virkelig god seng å tilby barnebar-
na eller tenåringen som bare vil være 
med en gang iblant.

Kanskje lurer familien på å realisere 
bobildrømmen i form av flergeneras-
jonsbruk? Da er KABE Royal en perfekt 
løsning! 

Stilrent design

Plassen i Royal x780 og x880 er opti-
malt utnyttet, med et praktisk L-formet 
kjøkken med gasskomfyr med tre bluss 
og en rund oppvaskkum nedsenket 
i arbeidsbenken. Komfyren har delt 
glasslokk som kan brukes som en ekstra 

>>>

KABEs Travel Master-program er delt inn i fire ulike modellserier:  
Classic, Royal, Crown og Imperial. Uansett hvilken bobil du velger,  
får du nyte godt av alle KABEs grunnleggende kvaliteter og fordeler, 
der de overlegne helårsegenskapene inngår som en selvsagt ting. 

Helintegrerte Crown og Imperial bygges på Mercedes-Benz 
med alle premiummerkets karakteristiske egenskaper. 
Design og høy kvalitet samt en gjennomtenkt og intelligent 
funksjonalitet tvers igjennom. 

Crown og Imperial

Classic
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... NYE KABE ROYAL (forts.)

avlastningsflate. Alle sku²er og luker på 
kjøkkenet har soft-close og sentrallås.

Kjøkkenet er utstyrt for å dekke den moder-
ne familiens behov. Her er innbyggingsovn 
standard og du kan selvsagt kildesortere 
avfallet i separate beholdere, akkurat som 
hjemme.

KABEs nye trefolie Nordic Oak gir en 
hvitlasert følelse som er varm og moderne. 
Interiøret preges av stilrent design, med 
innfelte luker og sku²er samt benkeplate i 
elegant steinimitasjon.

Ergonomisk og sikkert

Sittegruppen har en mykt formet vinkelsofa 
med ergonomiske puter som sammen med 
førerhyttens svingbare seter skaper en inn-
bydende og trivelig mat- og samværsplass 
for fem personer. 

Bordet kan felles forover for å få mer plass 
mellom førersetet og sofaen, noe som gir 
fastspente passasjerer en enda tryggere 
sitteplass under kjøring. KABE har også 
utviklet en spesiell slide-out-funksjon på 
belteplassene som innebærer at helningen 
på både sitte- og ryggpute kan justeres.

– I tillegg til det fellbare bordet har KABE 

utviklet flere nye løsninger for å øke sik-
kerheten ved en eventuell kollisjon. Disse 
får du selvsagt nyte godt av i nye x780 og 
x880. Her finnes det en stabil metallholder 
for batteriet som sørger for at det holdes 
sikkert på plass selv ved en kollisjon og 
vanntanken er forankret på tilsvarende 
måte under sofaen, forteller Mikael. 

Dinetten ved sittegruppen kan res opp og 
enkelt gjøres om til en ekstra sengeplass. 
Totalt kan det sove inntil fem personer 
i Royal Crossover x780 og x880. Som 
standard er det fire plasser med bilbelte og 
som tilvalg fås en femte belteplass.

Smart D

Betjeningspanelet KABE Smart D overvåker 
alle bobilens funksjoner og holder kontroll 
på ferskvannsnivå, gråvann og batterispen-
ning. Det er også her du styrer belysning, 
varme og den nedsenkbare sengen. Alt er 
samlet på den lettnavigerte berøringsskjer-
men og du slipper å betjene ulike displayer.

Personbilkomfort

Med Mercedes Sprinter som påbyggsbil i 
kombinasjon med AL-KOs skreddersydde 
chassis kan KABE tilby fullvoksne og vir-

kelig godt utstyrte bobiler med kjøreegen-
skaper på linje med en personbil. Mikael 
Blomqvist forklarer hvorfor. 

– En viktig detalj er lastfordelingen mellom 
for- og bakaksel samt utformingen av 
¬æring og støtdemping. Når du kjører nye 
Mercedesbygde x780 og x880 med AL-KO-
chassis merker du at ¬æringsbevegelsene 
er roligere samt at side- og retningsstabili-
teten øker. Det kjennes som om veien blir 
jevnere.

Bilen er utstyrt med forhjulsdrift, 9-trinns 
automatgirkasse og en motor på 170 hk. 
Her finnes moderne personbilteknologi i 
form av autobrems, regnsensor, oppmerk- 
somhetsassistent, sidevindsstabilisering og 
mye mer. 

– Dessuten inngår det nyeste MBUX-mul-
timediesystemet fra Mercedes med 10,25 
tommers berøringsskjerm og ryggekamera.

Kjøper du KABEs Komfortpakke i tillegg, får 
du veiskiltassistent, ¬ernlysassistent, klima-
anlegg i bildelen og elektrisk parkerings-
brems. Det finnes også en Designpakke 
som inneholder forkrommet radiatorgrill, 
aluminiumsfelger, dekor rundt Skyview og 
LED-frontlykter.

Nye Royal x880 LT. 
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Helårsbil

KABEs unike helårskomfort følger med hele 
veien. Royal x780 og x880 har vannbåren 
gulvvarme i førerhuset og ekstra varmepak-
ke med vifte under fører- og passasjersetet.

Det skandinaviske klimaet stiller ekstre-
me krav. Du kan være trygg på at KABEs 
bobiler takler føreforhold, vind og tempera-
tursvingninger uten problemer, sier Mikael 
Blomqvist. 

– Isolasjon, vinduer, vegger, varme og 
ventilasjon er utviklet for å imøtekomme de 
høye kravene som naturen stiller, uansett 
årstid. Du får tilgang til alle de tekniske 
løsningene som gjør KABE til markedets 
beste helårsbil.

Royal er det rette valget for deg som vil 
ligge i teknikkens absolutte forkant og ikke 
nøyer deg med annet enn det aller beste. 

Velkommen til din KABE-forhandler. Der får 
du vite mer om nye x780 og x880 samt alle 
de andre svenskproduserte bobilmodelle-
ne fra KABE!

KABEs SIKKERHETSPAKKER 
PASSIV SIKKERHET (KOLLISJONSSIKKERHET)
Stabilt karosseri: Bil- og bodel sammenføyes med en 
stålkonstruksjon. Bobilfronten og veggene bygges etter 
sandwichprinsippet for å oppnå best mulig vridningsstiv-
het. A-stolpen utføres som en helstøpt solid konstruksjon.  
Stålkonstruksjonen sammenføyes med chassiset med solide 
stålplater, noe som gir en kraftig innfesting mot bildelen. 
Innerveggene sammenføyes i ytterveggen med en F-formet 
aluminiumsprofil.
Stålramme inni dinettesofaen: Sitteplassene i dinetten har 
fått en forsterket metallramme inni sofasku²en for å hindre 
at sofaen kollapser ved en eventuell kollisjon. Metallrammen 
holder dessuten vanntanken i et sikkert grep.
Krocksäkrat kylskåp med stålbalk (vissa kritiska modeller 
beroende på kylskåpets placering).
Stålramme rundt batteriet: En ny og stabil metallholder 
holder batteriet sikkert på plass selv ved en krasj.
Bordplaten som felles ned: Bordet er fellbart som standard 
(ikke Van) og kan felles forover for å gi mer plass mellom 
førersetet og passasjerer i sofaen, slik at den fastspente 
passasjeren ferdes enda tryggere.

AKTIV SIKKERHET (SYSTEM FOR Å FORHINDRE ULYKKE)
Antiskrenssystem, autobrems, regnsensor, kjørelysassistent, 
oppmerksomhetsassistent, sidevindassistent (ikke tandem)
Tilvalg Sikkerhetspakke Classic 740, x740: Autobrems, 
regnsensor, kjørefeltvarsler, automatisk nedblending av 
¬ernlys, kjørelysassistent. (Classic-serien kan ha et annet 
utstyrsnivå.)
Tilvalg Komfortpakke Royal x780, x880: Veiskiltassistent, 
¬ernlysassistent, klimaanlegg i bildel, elektrisk parkerings-
brems. 

Under buen i taket, rett bak førerhuset, skjuler det seg 
en elektrisk nedsenkbar takseng
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Classic 740 bygges på Fiat Ducatos 
stabile bobilbase, som er utviklet av Fiat 
sammen med de fremste bobilprodu-
sentene. Bilen har et trivelig fører- og 
passasjermiljø og det lavbygde chassiset 
gjør at bilen oppfører seg trygt og stabilt 
på veien. Motoren er på 2,3 liter med 
140 hk.

Helårsbil

Til tross for at Classic-serien ikke koster 
mer enn mange importbiler er den utstyrt 
med alt som trengs til aktiv bruk hele 
året, også i det skandinaviske vinterkli-
maet. 

– Her finner du KABEs vannbårne 
gulvvarmesystem AGS II, med fire sløyfer 
for optimal varme og jevnere fordeling. 
Sentralvarmer fra ALDE og KABEs unike 

Smart D-panel, som styrer og overvåker 
alle funksjoner i bobilen inngår også som 
standard, sier Magnus Lønnstrøm, som 
er salgsansvarlig for KABE i Norge.

Karosseriet er bygd med KABEs egen-
utviklede veggkonstruksjon, iWall, som 
gjør bobilen stødig og fuktsikker. De tek-
niske løsningene i karosseriet sammen 
med KABEs unike varme og ventilasjon 
gjør Classic 740 til en skikkelig allsidig 
helårsbil.

Halv- eller helintegrert

Classic-serien består av tre grunnmo-
deller; Classic 740 halvintegrert, Classic 
x740 halvintegrert crossover samt Clas-
sic i740 helintegrert. 

De halvintegrerte bilene kan fås med fire 
ulike planløsninger, LXL, LB, LGB og T, 

der du velger mellom dobbeltseng eller 
to langsenger og forskjellig utforming av 
bad og lasterom.

– Classic x740 er også en halvintegrert 
bil, men i crossover-utførelse. Under 
buen i taket, rett bak førerhuset, skjuler 
det seg en elektrisk nedsenkbar takseng 
med to komfortable soveplasser, forteller 
Magnus. 

Med crossover-utførelsen følger en 
ekstra sjenerøs bredde, King Size 2464 
mm, som KABE er alene om på bobil-
markdet. Classic x740 finnes med to 
planløsninger; LXL med dobbeltseng og 
LGB med langsenger og stort lasterom.

– Classic i740 er en helintegrert bil med 
langsenger og stor garasjeplass. Her fin-
nes også en nedsenkbar takseng, men 
med litt mindre mål enn i x740-modellen. 

ALLSIDIGE KABE CLASSIC 740  

Classic i740 har samme utførelse som 
våre større helintegrerte biler, men er til-
passet til Classics prisgunstige standard.

Nytt design

Akkurat som i alle KABEs bobiler er det 
best mulig sovekomfort som gjelder, 
med spiralmadrass og ekstra tykk 
overmadrass. I år har soveromsmiljøet i 
Classic 740 blitt oppdatert med en ny og 
stilren kledd sengegavl med belysning.

– Nye Classic 740 har gjennomgått 
store designmessige forandringer, som 
kan ses allerede på den nye sportslige 
utvendige dekoren. Innvendig finner 
du KABEs nye snekkerarbeider i Nordic 
Oak og hele innredningens fargeskala 
er tilpasset det nordisk lyse og freshe, 
forteller Magnus.

Det velutstyrte kjøkkenet innbyr til 
avkoblende matlaging. Her finnes et 
stort kjøleskap, komfyr med tre bluss 
og kjøkkenvifte med motor, fettfilter og 
belysning. Kjøkkenrommet er innredet 
på en e²ektiv måte med romslige skap 
og selvlukkende sku²er.

Behagelig bobilliv

Baderommet er lyst og innbydende og 
har skap for praktisk oppbevaring, der 
sjampoflasker og toalettartikler ligger 
sikkert under reisen. 

– Utformningen av baderommet ser litt 
forskjellig ut avhengig av planløsningen, 
men det finnes alltid en skikkelig dusj! 
Det vet vi at brukerne setter veldig stor 
pris på, sier Magnus.

KABE Classic er en prisgunstig, velutstyrt modell med litt færre 
tilvalg , men med med KABEs høye kvalitet tvers igjennom. Mye 
av det som er standard i KABE Classic, er tilvalg hos andre. 

Classic 740 tilbyr et virkelig behagelig 
bobilliv. Du sitter bekvemt, både under 
kjøring og på oppstillingsplassen, der 
den ergonomisk utformede sofaen blir 
en del av bobilens sittegruppe. Alla sitte-
puter har antislip-belegg på undersiden 
som gjør at de ligger der hvor de skal 
være.

Myggnettdør og tonede vinduer med 
trinnløst myggnett og mørkleggingsgar-
din tilhører standardutstyret i likhet med 
multimediespiller, ruter og sjenerøst med 
LED-belysning som du enkelt styrer via 
KABE Smart D-panelet.

– Classic 740 er rett og slett veldig mye 
bobil for pengene! Så velkommen til å ta 
en nærmere titt, på kabe.no eller hos din 
KABE-forhandler. 

Classic i740Classic x740
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Classic x740 LGB

Med crossover-utførelsen følger en ekstra sjenerøs 
bredde, King Size 2464 mm, som KABE er alene om 
på bobilmarkdet; LXL med dobbeltseng og LGB med 
langsenger og stort lasterom.

Classic x740 LXL

Classic x740Classic x740Classic 740
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VINNERTEKNOLOGI SOM 
GJØR KABE-LIVET DITT 
ENKLERE

KABE Smart D, som systemet heter, byg-
ger på de samme prinsippene som da-
gens datastyrte elsystemer i personbiler. 
Fra ett eneste betjeningspanel kan du 
styre varme, belysning, klimaanlegg med 
mer. Du kan holde kontroll på ferskvann, 
gråvann og spenningsnivået i elsyste-
met. Systemet har også alarmfunksjoner 
som gir beskjed om når det er tid for 
service eller om en sikring er utløst.

Europeisk vinner

I 2017 ble KABE Smart D utpekt til vinner 
av European Innovation Award i Stutt-
gart. Den prestisjefylte prisen i katego-
rien Connectivity, dvs. oppkobling, deles 
ut av Europas ledende fagtidsskrifter til 
produsenter i campingbransjen som har 
utarbeidet spesielt innovative ideer og 
produkter. 

Siden den gang har Smart D-systemet 
blitt utviklet ytterligere. I 2019 ble KABE 
belønnet med enda en European Innova-
tion Award for sitt banebrytende produkt 
SmartVent, som er et nytt avansert 
ventilasjonssystem med varmegjenvin-
ning. SmartVent fås som tilvalg til KABEs 
premiumcampingvogner i Imperial-serien 
og er da en integrert del i Smart D.

– Det å for andre gang stå som vinner 
under European Innovation Award-gal-
laen på verdens største turistmesse er 
en virkelig god bekreftelse på at KABE 
fortsetter å leve opp til sitt velkjente 
slagord ”Alltid steget foran”, konstaterer 
Mikael Blomqvist, som er viseadministre-
rende direktør og teknisk sjef i KABE og 
systemets opphavsmann.

Fokus på enkelhet

Med KABE Smart D slipper du å betjene 
ulike displayer i bobilen eller campingv-
ognen din. Alt er samlet på et oversiktlig 
berøringsskjermdisplay med tydelige 
symboler. Panelet er designet med fokus 
på enkelhet og brukervennlighet.

– På startsiden finnes alle knapper for 
belysning med digital glidebryter for 
dimmer. Alt som angår varme vises på en 
egen side, der gulvvarmen kan reguleres 
og temperaturen enkelt kan heves eller 
senkes. Gjeldende status for ferskvanns-
nivå, gråvann og batterispenning vises 
oversiktlig på panelets informasjonsside. 

Fra 2021 velger du selv hvilket språk du 
vil navigere med i KABE Smart D.

Slå på klimaanlegget fra stranden

Hele Smart D-systemet kan dessuten 
¬ernstyres ved hjelp av tilvalget KABE 
Smart D Remote og en app. KABE Smart 
D Remote er oppbygd rundt en 4G-ruter 
med eksterne antenner og et mobilt mo-
dem. På den måten blir KABE-livet enda 
enklere, forklarer Mikael.

– Du kan for eksempel slå på klimaan-
legget før du går fra stranden en varm 
sommerdag og komme hjem til et svalt 
og deilig innemiljø. Du kan slå på varmen 
fra bilen på vei til campingvognen på 
¬ellet eller slå av all belysning mens du 
ligger i sengen.

I tillegg til å kunne styre oppvarming, 
belysning og holde kontroll på bobilens 
funksjoner og alarmer via telefonen, får 
du også tilgang til skikkelig god trådløs 
internettoppkobling på reisen.

I KABE Smart D Remote inngår 36 må-
neders abonnement i kjøpet. Etter de 36 
månedene tilkommer en årlig avgift for 
bruk av appen. 
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På startsiden vises alle knapper for belysning og digitale 
skyvebrytere for dimmer. Her ser du også temperatur, 
både ute og inne, og klokke.

Aktuell statusinformasjon om ferskvannsnivå, spillvanns-
nivå og batterispenning vises på en oversiktlig måte.

All informasjon og styring angående varme vises på en 
egen side. Her hever og senker du varmen smidig med 
digitale skyvebrytere.

Alle KABEs bobiler samt campingvognene i Royal- og Imperial- 
seriene er utstyrt med markedets mest avanserte systemer for 
styring og overvåking av kjøretøyets ulike funksjoner.

Her kan du bygge din favorittbobil eller 
-campingvogn i KABEs egen produkt-
konfigurator, som du finner under fanen 
”Bygg din KABE”. Du begynner med å 
velge modell, planløsning, trekk og fort-
setter deretter med å krysse av for det 
utstyret som du ønsker.

Du kan også spesifisere hovedkravene 
dine under “Søk etter modell”. Deretter 
kan du i ro og mak se nærmere på grun-
nutstyret til de ulike modellseriene og 
velge blant alle tilvalgsalternativer.

– Bygg din KABE er et veldig populært 
hjelpemiddel som virkelig gjør det enk-
lere å velge kjøretøy. Sammenstillingen 
din kan enkelt lagres og brukes som 
underlag i de videre samtalene med for-
handleren, sier Magnus Lønnstrøm, som 
er salgsansvarlig for KABE i Norge.

Følg utviklingen

KABEs hjemmeside er det selvsagte 
stedet for alle som lurer på å fornye seg 
eller vil kjøpe sin første campingvogn el-
ler bobil. Men faktum er at kabe.no også 
inneholder mye matnyttig og interessant 
for en KABE-eier som for tiden ikke har 
noen planer om å bytte kjøretøy. 

– Du kan for eksempel bla i produktka-
taloger og lese tidligere utgaver av dette 
magasinet. De finnes under overskriften 
”Kataloger" og strekker seg flere år til-
bake i tid. Veldig artig å følge utviklingen 
og se alt som har skjedd, tipser Magnus.

Har du lest instruksjonsboken?

For den som begynner å vri seg litt 
ubekvemt når det blir snakk om å ha lest 
instruksjonsboken, kan overskriften ”Ser-
vice og support” nederst på hjemmesi-
den være redningen.

Her finner du KABEs instruksjonsbøker 
for de fleste årsmodeller helt tilbake til 
1968, for nedlasting i PDF-format. Nyttig 
hvis du er eier av en eldre campingvogn 
og den trykte håndboken har kommet 
på avveier. Men også viktig i tilfelle det 
skulle oppstå et spørsmål eller problem 
knyttet til din nye KABE og du raskt og 
enkelt vil ha et svar.

– Dagens instruksjonsbøker er svært 
innholdsrike. Her finnes informasjon om 
alle de viktige funksjonene og du finner 
faktaopplysninger om strøm, batteri, 
vann, avløp, ventilasjon og gass. Selv om 
du er en rutinert KABE-eier kan det være 
bra å friske opp kunnskapene fra tid til 

annen, for eksempel før vintercamping 
eller en langtur, sier Magnus.

I instruksjonsboken finnes også sjek-
klister og feilsøkingshjelp og du får råd i 
forbindelse med pleie og vedlikehold av 
din KABE. 

Bra hjelpemiddel

KABEs hjemmeside har gjennomgått en 
ansiktsløftning det siste året, med forbe-
drede menyer som gjør at du finner frem 
raskere og enklere. 

Som et supplement til innholdet på 
nettet lages det også videofilmer med 
produktinformasjon og gode råd som er 
tilgjengelige på KABEs YouTube-kanal. 
Generelle oppdateringer og nyheter får 
du i KABE på Facebook og Instagram.

– De digitale kanalene er viktige for 
kommunikasjonen og fungerer som et 
bra hjelpemiddel for deg som vil vite mer 
om KABE og produktene våre. Men til 
syvende og sist er det selvsagt alltid din 
lokale KABE-forhandler du skal henven-
de deg til når du trenger profesjonelle 
råd eller hjelp, understreker Magnus.

HAR DU LEST INSTRUKSJONSBOKEN? 
De fleste synes at det er veldig spennende å surfe rundt på KABEs hjemme-
side for se nærmere på de nye modellene i 360-visninger og videoer. Og det 
finnes mye mer å hente på kabe.no.

Velkommen til  
KABE på nettet  
www.kabe.no
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Camping.se är specialist på svenska  
campingplatser. Vi ger dig det största  
utbudet, smidig bokning och förstklassig 
gästservice när du behöver det.

HELA  
SVERIGE  
VÄNTAR  
PÅ DIG

Hitta  
sommarens  

camping - 
upplevelser på 

Camping.se

På Camping.se finns endast svenska campingplatser som uppfyller grundkraven  
för klassificering, är medlemmar i branschorganisationen SCR Svensk Camping och  

delar visionen om att göra Sverige till Europas bästa campingdestination.
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Mercedes-bygde KABE Van rommer 
mange av de unike fordelene som du 
er vant til å finne i de større bobilene i 
KABEs Travel Master-program. Her er det 
vannbåren gulvvarme helt frem i førerhu-
set, toalett med dusj, velutstyrt kjøkken 
og svært så komfortable senger. 

– Konseptet bygger på en Mercedes 
Sprinter med hevet tak og en ståhøyde 
i bodelen på bekvemme 196 centimeter, 
akkurat som i KABEs øvrige biler, forteller 
Mikael Blomqvist, teknisk sjef og visead-
ministrerende direktør i KABE..

Den kompakte og smidige bobilen har 
en totallengde på 690 centimeter og byr 
på KABEs komfort og bekvemmeligheter 
i kombinasjon med Mercedes-Benz sin 
høye kjøretøystandard.

Unike helårsegenskaper

KABES nye van er bygd for å kunne 
brukes hele året, også i de aller kaldeste 
vintermånedene. 

Her finnes KABEs unike løsninger for 
varme og ventilasjon, med AGS II Pro 
vannbåren gulvvarme i fire sløyfer, Alde 
Compact sentralvarmer og en innredning 
som er tilpasset for å gi optimal luftsirku-
lasjon. 

Vanntanker og vannledninger ligger godt 
beskyttet mot frost i et dobbeltisolert 
rom mellom karosserigulv og bodelsgulv. 
Isolasjonen sprøytes inn i tak, vegger, 
bjelker og hvert eneste hulrom bak de 
innredede veggene.

– De fleste produsentene nøyer seg med 
å bare kle bjelkene, men da får du en 
van som slett ikke er rustet for vinterbruk 
og som faktisk ikke er god nok om som-
meren heller, forklarer Mikael.

100 biler per år

Produksjonsteknisk er det ganske store 
forskjeller mellom å bygge en van sam-
menlignet med de øvrige bobilene, der 
mye av innredningen kan monteres før 
KABEs egenproduserte veggelementer 
kommer på plass. 

– I en van blir rekkefølgen omvendt og 
alt må bygges innenfra ettersom bilens 
karosseri allerede finnes. Derfor satser 
vi nå på en spesialisert produksjonslinje 
der produksjonen kan gjøres enda bedre 
og mer e²ektiv, sier Mikael.

Innredningen produseres ved KABEs 
eget snekkerverksted. Totalt har et 
30-talls personer blitt nyansatt for å 
arbeide med KABE Van, og den nye 
linjen kommer til å begynne med til å ha 
en produksjonskapasitet på ca. 100 biler 
per år. 

NYTT   KABE 2021

KABE VAN FÅR EGEN  
PRODUKSJONSLINJE
KABEs første van ble lansert i §or og nå har markedets mest velut-
styrte kompaktbil fått sin egen produksjonslinje ved KABEs moderne 
fabrikk i Tenhult.

KABE Van er bakhjulsdrevet, men kan også fås med firehjulsdrift. 
Motoren er Mercedes sin 4-sylindrede dieselmotor på 163 hk, med miljøklasse Euro 6. 

Øverst til høyre: Den nye produksjonslinjen for Van vil bli montert i den eksisterende ele-
mentfabrikken. Nederst: Mikael Blomqvist, teknisk sjef og viseadmin.dir. i KABE.
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Lego campingferie 

Kreative campingeventyr og annen 
moro venter med LEGO® Creator 
3in1 Campingferie. Settet inne-
holder en retrobil og en camping-
vognleke med kjøkken, toalett, 
avtagbart tak og side som kan 
åpnes. Settet inneholder 3 minifi-
gurer. 766 LEGO-klosser Alder: 9+. 
Art.nr T80-01H.

Hos din KAMA Fritid-forhandler under våren.

Grillsesongen er her!

Grill e²ektivt med robuste Cadac Citi Chef 40 FS. Den kom-
pakte gassgrillen har ben i tre, sidebord samt hylle med plass 
til CADAC Power Pac. Keramikkbelagt grillplate i aluminium 
gir perfekt varmefordeling. En kasserolleholder inngår. Cadac 
paellapanne eller pizzastein kan benyttes. Grillflate: Ø 39 cm. 
Vekt: 11,95 kg. Art.nr G06-132.

Dometic REVO ZIP Komplett 

Revo Zip posemarkise glir inn i teltskinnen 
på campingvognen eller bobilen. Ingen 
boring. Markisen kan være på permanent, 
ettersom det bare er å åpne trekkjedet, 
rulle ut markisen og sette opp overligger 
og ben. Det tilhørende markiseteltet er lett 
å sette opp og gir et ekstra rom utenfor 
kjøretøyet. Fremstilt av værbestandig 
polyester med krystallklare vinduer. 6 ulike 
størrelser: 240–450 cm bredde, 185–250 
cm dybde, 15,9–23,9 kg. Art.nr M90-246.

Den komplette antennen  

TERTEK® Internet MIMO/DAB+/
TV er den komplette antennen for 
fritidskjøretøyet ditt. Antennen mot-
tar både vertikale og horisontale 
signaler. Leveres med 12/220 volts 
adapter med flere uttak. Antennen 
er ekstremt vær- og UV-bestandig. 
110 cm mast, 3 m kabel og monte-
ringsfeste inngår. Art.nr. T55-104

Telt for hele familien

Cirrus North er et romslig campingvogntelt med IsaAir luftsys-
tem som pumpes opp på ett sted. Ikke behov for stenger. Fron-

ter og gavler i gjennomfarget Isacryl som gjør at forteltet puster. 
Myggnett i gavlene. Dybden på 275 cm og loddrette vegger gir 

et romslig oppholdsrom. Teltet kan kompletteres med Air Annex 
(6 m2) på begge sider. Cirrus North 300 passer til campingvog-

ner med en høyde på 242–255 cm. Art.nr FT01-48.

Den komplette antennen  

TERTEK® Internet MIMO/DAB+/
TV er den komplette antennen for 
fritidskjøretøyet ditt. Antennen mot-
tar både vertikale og horisontale 
signaler. Leveres med 12/220 volts 
adapter med flere uttak. Antennen 
er ekstremt vær- og UV-bestandig. 
110 cm mast, 3 m kabel og monte-
ringsfeste inngår. Art.nr. T55-104

Takluke med ventilasjonssystem 

Ventilasjonssystemet. Maxxfan Deluxe er en 10-trinns vifte 
med en kapasitet på mer enn 26 m3 i minuttet. Regnbe-
skyttelsen gjør at du kan ha luken åpen i all slags vær. En 
integrert termostat regulerer temperaturen i kjøretøyet ditt. 
Fungerer både manuelt og med ¬ernkontroll. Passer til alle 
vanlige takåpninger på 40x40 cm. Vekt: 6 kg. Strømkilde:  
12 V DC. Art.nr K02-108A.

Ordne klesvasken

Wecamp sammenleggbar vaskema-
skin er beregnet på camping og har 
en konstruksjon av plast og silikon. 
Den tar liten plass og er lett å ta med 
i bobilen eller campingvognen. Maks. 
kapasitet: 1,8 kg tørt tøy (3 kg vått). 
Mål oppslått: 360x360x380 mm. 
Mål sammenslått: 360x360x185 mm. 
Strømforbruk: 180 W, spenning: 230 V.  
Art.nr T95-37A.

Isabella Freja hvilestol  

Freja gir maksimal komfort fra topp til tå. 
Den kan vinkles bakover helt til ønsket 
posisjon. Ergonomisk design og maksimal 
posisjonsjustering sørger for best mulig av-
kobling. Freja slås sammen fra begge sider 
og tar liten plass når du skal pakke. Mål 
oppslått: 56x51x55/119 cm. Mål sammen-
slått: 109x26x21 cm. Maks. belastning: 
           120 kg . Art.nr T18-975.

Sett gullkant på tilværelsen 

Royal Campings vinglass i skin-
nende gull eller klassisk hvitt er 
perfekte til flotte middager eller 

sommerens grillkvelder. Fremstilt 
av solid PETG. Selges i 4-pakning. 

Bør vaskes opp for hånd. Art.nr 
T99-224F, T99-224G.

Ta med deg svalheten

Kompakte Mestic Split er et mobilt klimaanlegg i to deler som 
du monterer i vinduet på fritidskjøretøyet ditt. Vinduet kan 
likevel åpnes og lukkes. Enkel montering. Etter reisen kan 
du bruke Mestic Split et annet sted. 3 ventilasjonsmoduser, 
søvnfunksjon, avfukting. Lydnivå: 53 dB. Mål: B: 31 cm, H:20 
cm, L: 45 cm. Vekt: 22,5 kg. 230 V. Art.nr K44-19.

Metallkrus med retrofølelse

Royal Campings emaljerte krus 
kan brukes både til varme og kal-
de drikker. Kruset tåler maskinopp-
vask, men for å beholde emaljens 
glans anbefales håndoppvask. 
Ikke mikrobølgeovn. Volum: 230 
ml. Art.nr T99-292A, T99-292B, 
T99-292C.

Isabella stol Modi Pop-Up  

Modi kan stilles i fem posisjoner 
og er et godt alternativ både til 
avkobling og rundt camping-
bordet. De svarte armlenene 
og understellet gir stolen et 
elegant og tidløst uttrykk. Modi 
slås sammen fra begge sider 
og tar liten plass. Mål oppslått: 
48x53x48/112 cm. Mål sam-
menslått: 93x25x30 cm. Art.nr 
T18-972.

Metallkrus med retrofølelseMetallkrus med retrofølelse

Royal Campings emaljerte krus 
kan brukes både til varme og kal
de drikker. Kruset tåler maskinopp
vask, men for å beholde emaljens 

Sett gullkant på tilværelsen 

Royal Campings vinglass i skin-
nende gull eller klassisk hvitt er 
perfekte til flotte middager eller 

sommerens grillkvelder. Fremstilt 
av solid PETG. Selges i 4-pakning. 

Bør vaskes opp for hånd. Art.nr 
T99-224F, T99-224G.

T18-972.

slått: 109x26x21 cm. Maks. belastning:
           120 kg . Art.nr T18-975.

Hos din KAMA Fritid-forhandler under våren.

Vår-nyheter!
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F04-107A

T18-300A
T13-67A

T99-224E

T99-224C T99-224B T99-224A

T99-224D

Ikke glem tilbehøret!

Slapp av med

Skånsom
regörning 

Sjekk kjøttet
via mobil 

LED-lys

Størst i Norden på tilbehør til bobiler og campingvogner.
Bestill alt på ett sted: www.kamafritid.no

Safari Chef 2 LP er en
perfekt liten gassgrill til 
camping eller båtliv!

Kompakt og lett med
en rekke medfølgende tilbehør. 
-Bruk lokket som wok-panne!

Tilgjengelig i to versjoner:
• For engangsflaske (G06-97B)
• Med tilkoblingsnippel
   for LPG slange (G06-97A)

Flere griller kan du finne på
www.kamafritid.no

Grillmester på campingplassen

Husbilsliv_H20.indd   1 2020-08-12   15:53

Royal Camping gassgrill med sammenleggbart 
stativ som er utstyrt med hjul. Gassgrillen har to bren-
nere, to stekerister, uttrekkbart sidebord, kroker for 
grillbestikk / håndkle og termometer. I stengt stilling 
hjelper lokket til å øke varmen ved grilling. Drives med 
30 mbars trykk fra gassflaske (slange og reduk-
sjonsventil inngår ikke). 

Effekt: Totalt 3000W. 
Vekt: 14 kg.

Art nr: G06-123

Dekk bordet vakkert med melamin servise Shell fra Royal 
Camping. 12 deler. Anti-slip underside og oppvaskmaskin-
sikker. Du kan kjøpe tallerkener og tallerkener hver for seg.

Art nr: T99-226B

Nyhet!
Kopper å matche til 
servisen Shell. 4-p. 
Art nr: T99-226C

-

hjelper lokket til å øke varmen ved grilling. Drives med 

Dekk bordet vakkert med melamin servise Shell fra Royal 
Camping. 12 deler. Anti-slip underside og oppvaskmaskin
sikker. Du kan kjøpe tallerkener og tallerkener hver for seg.

Art nr: T99-226B

Cam
p Kongelig!

Nordens største grossist av campingtilbehør!
Unike tilbehør for campingvogn, bobil og båt.
Bestill via hjemmesiden (OTS) og få varen levert fraktfritt til butikk.
www.kamafritid.no

Husbilsliv_V21_no.indd   1 2021-01-27   14:05

KABE-klubbene bygger på trivsel og felles akti-
viteter. Her tre¨es nye og gamle KABE-venner 
for å omgås samt utveksle campingvogn- og 
bobilerfaringer med hverandre. 

Rolf Gustafsson, leder i KABE Husbils-
klubb, Tina Franzén, leder i KABE Klubb 
Syd og Enok Leonhardsen, sekretær/
kasserer i KABE Traveller Club Norge, 
forteller om hva deres klubber har gjort 
for å tilpasse virksomheten:

KABE Husbilsklubb

Når det gjelder klubbens aktiviteter 
under koronaepidemien lyktes vi med å 
gjennomføre årsmøtet vårt i september 
med et begrenset antall (50) deltakere 
på selve årsmøtet. Det bemerkelsesver-
dige er at klubben i løpet av 2020 har 
fått 79 nye medlemmer!

Styret har gjennomført møtene sine, på 
tross av begrensningen i fysiske tre². Alt 
takket være at vi utnyttet teknologien 
med digitale møter. De fysiske med-
lemstre²ene har blitt begrenset til færre 
biler og ikke flere deltakere enn at ret-
ningslinjene til FHM (FHI) kunne følges. 
Før det nye året planlegges aktiviteter 
som bygger på fleksibilitet i gjennom-
føringen. Også her kan teknologien gi en 
hjelpende hånd.

KABE Traveller Club, Norge

Klubben har eksistert siden 2008. Vi er 
en glad gjeng som vanligveis pleier å 
tre²es om våren. På grunn av pande-
mien har vi sett oss nødt til å redusere 
aktivitetene litt. De store samlingene om 
våren er avlyst. I stedet arrangerer vi 
vennetre² der vi legger ut en invitasjon 
på vår Facebookside om at nå drar vi 
av sted. Det pleier å bli 4–7 campingv-
ogner/bobiler som camper sammen en 
helg, gjerne en langhelg. Da stiller vi oss 
opp litt spredt, helst et stykke fra andre 
som vi ikke “har kontroll på”, og setter 
opp store beachflagg for å synes.

Vi har et stort høsttre² i slutten av au-
gust hvert år. Da er vi gjerne et sted der 
vi kan stå for oss selv, med god avstand. 
Vi tar myndighetenes oppfordringer på 
alvor og registrerer alle som deltar. Også 
barn. 

I høst var vi på Rognan i Saltdal kommu-
ne med 17 ekvipasjer og 35 personer. 
Alle ekvipasjer holdt angitt avstand 
og hadde faste plasser, ingen flyttet 
omkring. Vi har leid oss inn hos en 
idrettsklubb og får strøm fra idrettshallen 
deres. Der kan vi være en langhelg fra 
torsdag til søndag, som en avslutning 
på sommersesongen. Etter den helgen 
pleier campingvognene å bli satt på 
vintercamp eller på vinterlagring. Vi er 
mange som opplever helt fantastisk 
vintercamping, med våre varme og godt 
isolerte KABE-vogner!

KABE-hilsener, Enok Leonhardsen

Vil du også være med i en 
KABE-klubb? Du finner lenker 
til de ulike KABE-klubbene på 
www.kabe.se/no/om-kabe/

I høst gjennomførte vår møtekoordi-
nator i Norrland, Roger Ingvarsson, to 
bakehelger i bakeriet i Sörmjöle, der 
et begrenset antall deltakere fikk lære 
å bake ekte “tunnbröd” (flatbrød/lefse) 
i vedfyrt bakeovn. En svært populær 
aktivitet. Klubben kommer til å jobbe for 
å få til flere lignende mindre tre² rundt 
om i landet. Alt for å tilpasse oss til den 
rådende koronasituasjonen. 

KABE-hilsener, Rolf Gustafsson

KABE Klubb Syd

Vi lyktes med å gjennomføre Höstträ²en 
2020 med maks. 50 personer. Ingen 
nærkontakt, alle viste hensyn og spritet 
hendene. Ja, det fungerte kjempebra! Vi 
fikk god mat, ble underholdt med allsang 
og morsomme vitser, så mye latter ble 
det også.

Ved vårt planlagte vårtre² i slutten av 
april 2021 kommer det meste til å foregå 
utendørs. Vi har satt maks. antall ekvi-
pasjer på tre²et til 25. Vi har en sommer-
kveld i juli der vi tre²es og griller sam-
men. Den aktiviteten er også utendørs 
slik at man lett kan holde avstand, men 
likevel tre²es.

Årets Höstträ² blir i oktober og også det 
med maks. 25 ekvipasjer, men vi skal 
være innendørs og håper at alt har blitt 
bedre innen den tid. Vi kommer bare til 
å gjennomføre våre planlagte aktiviteter 
hvis vi kan følge folkehelsemyndighe-
tenes gjeldende restriksjoner på de 
aktuelle tidspunktene.

Vårt 15-årsjubileum i april i år har blitt 
utsatt til mai 2022, da vi skal feire hos 
KABE i Tenhult. 

Nå krysser vi fingrene for at det blir be-
dre slik at snart kan tre²es og hygge oss 
sammen igjen! 

KABE-hilsener, Tina Franzén 

KABE-KLUBBENE

FELLESSKAP OG 
NYE MEDLEMMER 
TIL TROSS FOR  
TILPASSEDE  
AKTIVITETER 
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HVORFOR KABE? 
HELÅRSKOMFORT
KABEs campingvogner og bobiler er konstruert for det skandinaviske klimaet. Det innebærer at vi aldri tar snarveier 
når det gjelder isolasjon, ventilasjon og oppvarming. Karosseriet bygges i samsvar med KABEs egen iWall-kon-
struksjon for å oppnå maksimal stabilitet og fullstendig fuktsikkerhet. Samtlige modeller er utstyrt med Alde 3020 
sentralvarmer samt vannbåren gulvvarme som standard. Mange av de viktige helårsfunksjonene er innebygd i 
konstruksjonen og synes ikke første gang du stiger inn i bobilen eller campingvognen. Men du merker forskjellen når 
du bruker din KABE.

KVALITET
Uansett hvilken KABE-modell du velger, kan du være sikker på at du får markedets beste kvalitet innenfor hvert 
prissegment. Alle våre campingvogner og bobiler bygges ved KABEs moderne fabrikker i Tenhult, der vi også har 
vår egen snekkerifabrikk for produksjon av innredning. Opp gjennom årene har vi utviklet flere unike konstruksjoner 
som ivaretar de høye kravene som du skal kunne stille til din KABE.

VERDI SOM VARER
KABEs campingvogner og bobiler er blant markedets mest velutstyrte allerede i standardutførelsen. Før du begynner 
å sammenligne priser: Finn ut hva som faktisk inngår. I en ny KABE finner du alltid den nyeste teknikken. Sammen 
med KABEs høye kvalitet får du en komfortabel campingbolig i mange år – og en garantert god andrehåndsverdi 
ved et fremtidig innbytte.

TEKNIKK
KABE har en ledende rolle innenfor den tekniske utviklingen i bransjen. De siste årene har vi mottatt flere prestisjefyl-
te utmerkelser for våre tekniske innovasjoner, blant annet innenfor ventilasjon og varmegjenvinning. Fremtidens ut-
fordringer krever fremtidsrettede løsninger og KABE fortsetter å leve opp til sitt velkjente slagord “Alltid steget foran”.

MILJØ
I KABE arbeider vi kontinuerlig med produktutvikling og vi bestreber oss på alltid å ligge i forkant når det gjelder 
miljø og teknikk. Vi har som siktemål å lede utviklingen mot en enda mer klima- og miljøtilpasset campingvogn- og 
bobilbransje. Miljøspørsmålene har høyeste prioritet og vi engasjerer oss hele veien. Fra materialvalg og produks-
jonsteknikk til energiverdier og utslippsnivåer.

TRYGGHET
Din trygghet som bobil- eller campingvogneier dreier seg i stor grad om sikkerheten på veien.

Våre campingvogner er blant annet utstyrt med KABE Safety Driving system, noe som innebærer et chassis med 
lengre dragbjelker og en krengningshemmende aksel. Bobilene bygges på Europas desidert beste bobilbasiser, 
Fiat Ducato og Mercedes Sprinter, der autobrems, antiskrenssystem, regnsensor og oppmerksomhetsassistent er 
eksempler på utstyr som bidrar til økt sikkerhet på veien. I tillegg til KABEs stabile bobilkarosseri har vi også montert 
stålrammer rundt batteri og vanntank for å hindre at de beveger seg ved en eventuell kollisjon, samt tatt i bruk en ny 
bordkonstruksjon der bordplaten kan felles ned ved kjøring.

FUNKSJONALITET
KABE har mer enn 60 års erfaring med å utvikle og produsere campingvogner og bobiler for aktiv bruk hele året. I 
din KABE finner du derfor mange smarte løsninger som gjør campinglivet akkurat så enkelt og avkoplende som du 
vil at det skal være. Det kan være alt fra den praktiske skiboksen med belysning til sentrallåsen på kjøkkensku²ene 
eller USB-uttaket som er plassert akkurat der hvor du vil at det skal være.

DESIGN
Designet på KABEs innredning er preget av den skandinaviske tradisjonen, med lyse farger og materialvalg som gir 
et fresht og luftig inntrykk. Innfelte luker, avrundede hjørner og ergonomisk utformede sitteputer er eksempler på de-
taljer som skaper den spesielle KABE-følelsen, der design og funksjon alltid går hånd i hånd. Også eksteriørmessig 
kjennetegnes karosseriet av gjennomtenkte detaljer og elegante linjer som gir hver KABE sin distinkte karakter.

FORHANDLERE
KABE har et stort nettverk av autoriserte og velutdannede forhandlere og serviceverksteder i hele Skandinavia, men 
også i flere andre europeiske land. Her får du kunnskapsrike råd i forbindelse med kjøpet og profesjonell service 
som skaper trygghet i eierskapet. Våre forhandlere hjelper også til med finansieringsordninger og forsikring av din 
KABE.

VALGFRIHET
Det finnes en KABE for alle. Det gjelder bare å finne ut hvilken størrelse, planløsning, utstyr og prisklasse som passer 
deg og din familie best. Når du har funnet favorittmodellen din velger du den mest optimale planløsningen ved hjelp 
av KABEs Flexline-system, som gir mange valgmuligheter og virkelig stor fleksibilitet. Det enkleste er å bygge din 
KABE i vår produktkonfigurator, som du finner på kabe.no under fanen ”Bygg din KABE”, eller ved å besøke en av 
våre forhandlere.

10 grunner til å velge KABE:

Alltid steget foran…

Alltid steget foran…




