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Vi erbjuder enkel, trygg 
och förmånlig finansie-
ring och försäkring av  

din  husvagn eller husbil. 
Kontakta oss för en  

helhetslösning.

Se nya KABE 2021 hos oss!

VÄLKOMMEN IN OCH PRATA KABE MED OSS!
SJÄLVKLART KAN DU OCKSÅ KONTAKTA OSS FÖR ETT PERSONLIGT MÖTE.

MÅNGA NYA OCH BEG. KABE HEMMA FÖR  
SNABB LEVERANS INNAN SEMESTERN.
SE VÅR HEMSIDA FÖR HUSBILAR OCH HUSVAGNAR 
I LAGER SAMT ERBJUDANDEN OCH ÖPPETTIDER.

I SAMARBETE MED

FINANS

I SAMARBETE MED

FINANS

KABE 
UTBILDNING 

KABE AB

DIPLOM
AVSEENDE

Välj ett av våra fina erbjudanden
vid köp av ny KABE Husvagn!

SNABB LEVERANS INNAN SEMESTERN.
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BYGG DIN  
DRÖM-KABE I KABEs 

KONFIGURATOR
VINN  

PRESENTKORT 
FRÅN KAMA FRITID
VÄRDE 5.000:-/ST.

Gå in på  
www.kabe.se/bygg 
för att börja tävla  

samt villkor.

KABE 
UTBILDNING 

KABE AB

DIPLOM
AVSEENDE

Tävling!

Pa�a på!

Gäller endast under perioden 1 - 31 mars 2021, vid köp av ny KABE Husvagn åm -20, -21. Kan ej  
kombineras med andra erbjudanden. Med reservation för felskrivningar, ändringar och slutförsäljning.

Vid köp av ny KABE Husvagn får du köpa:

AC / Klimatanläggning  
TILL HALVA PRISET:  14.155:-
Ord. pris ca 28.310:-

Vid köp av ny KABE Husvagn får du köpa:

Förtält Isabella  
TILL HALVA PRISET, pris.ex. 15.255:-
Ord. pris ca 30.510:-  
Baserat på ett Isabella Commodore a-mått 1000 och stålstativ. Max grundpris 42.000 kr

1.

2.
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TRYGG AFFÄR OCH  
BEKYMMERSFRITT ÄGANDE

Alf Ekström
VD, KABE AB

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

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

Under 2020 blev många familjer ägare till sin allra första KABE 
och upptäckte friheten och tryggheten med campinglivet. 
Enligt svenska husvagnsbranschens riksförbund ökade antalet 
nyregistrerade husvagnar med hela 9,7 % och KABE behåller 
ställningen som Sveriges ledande tillverkare av både husvag-
nar och husbilar.

I höstas presenterade KABE flera riktigt intressanta nyheter för 
modellåret 2021 som nu levereras till kunderna på våra olika 
europeiska marknader. Bland de absolut första att få sin nya 
KABE var familjen Henriksson i uppländska Örsundsbro. De 
har redan varit ägare till sin nya topputrustade KABE Imperial 
Hacienda 1000 i ett halvår och är verkligt nöjda. Läs mer om 
deras sköna vinterliv längre fram i tidningen.

Det finns fortfarande chans att hinna beställa sin nya KABE 
2021, men för vissa modeller börjar det bli trångt i produk-
tionen. Vi kan glädjas åt en fortsatt bra försäljning och våra 
återförsäljare gör ett fantastiskt arbete för att möta den stora 
efterfrågan som finns på både nya och begagnade fordon.

För de flesta är köpet av husbil eller husvagn ett stort beslut 
som berör hela familjen. Med KABEs unika helhetserbjudande, 
som vi berättar mer om i det här numret, hjälper vi till att lägga 
grunden för en trygg a�är och ett bekymmersfritt ägande. 

Bland årets KABE-nyheter på husbilssidan märks förstås den 
nya Royal-serien med två halvintegrerade modeller som byggs 
på Mercede-Benz. Nya Royal x780 och x880 är så kallade 
crossover, med en elektriskt nedsänkbar taksäng som kan 
hissas upp i taket när den inte används.

KABEs samarbete med Mercedes-Benz inleddes 2020 och 
har blivit en riktig succé. De Mercedesbyggda bilarna är ”top 
of the line” rakt igenom och kompletteras av KABEs prisvär-
da och året-runt-utrustade Classic-serie som byggs med Fiat 
Ducato som bas. 

KABEs första Van, som också byggs på Mercedes Sprinter, är 
en fullvuxen ”plåtis” med äkta KABE-komfort som presente-
rades förra året och fick ett mycket positivt mottagande. Nu 
pågår utbyggnaden av en egen produktionslina för KABE Van i 
vår produktionsanläggning i Tenhult. 

Vi möter framtiden med tillförsikt!

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

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

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

Läs mer på www.isabella.net

Isabella AIR  
uppblåsbart tält 
och soltak 
Här kombineras de bästa erfarenheterna 
från mer än 60 års tältutveckling med en 
genomtänkt design och den senaste IsaAir- 
lu�tekniken.  

Med Isabella Air kompromissar vi inte med 
materialen. Vi använder uteslutande samma 
välkända material som vi använder i våra 
traditionella Isabella-förtält.  
Tältets förarbete från tyg till det färdigsydda 
tältet är gjort i Europa. 

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

ISABELLA AIR Y SOLTAK

ISABELLA AIR ARC SOLTAK

Husvagnsliv_Husbilsliv_V21_SE.indd   1 2021-01-27   10:52

Ledare



6  KABE  NR 2 2021 KABE  NR 2 2021  7  

NU VILL ALLA  
LEVA CAMPINGLIV! 
Under 2020 blev många familjer ägare till sin allra första KABE och 
upptäckte friheten och tryggheten med campinglivet. 

I mängder av mobiltelefoner finns min-
nena bevarade av fantastiska solned-
gångar, mysiga ställplatser, grillkvällarna, 
morgondoppen eller utsikten över 
«ällvidderna. 

Campingtrenden har visserligen varit 
på gång ett tag. Men 2020 var året då 
vi fick bekanta oss med nya begrepp 
som ”hemester” och ”swemester”, som 
bidrog till att ännu fler valde husvagnen 
eller husbilen framför andra tillgängliga 
semesteralternativ.

– Möjligheterna att resa runt med 
ett eget boende och hitta sina egna 
smultronställen, kanske inte alls så långt 
hemifrån, har gett nya perspektiv som 
jag tror kan förändra semestervanorna 
för lång tid framåt, säger Alf Ekström, VD 
på KABE AB.

Fritt och bekvämt

Bland campinglivets stora fördelar finns 
tryggheten att själv ha kontroll över sin 
resa och sitt boende med matlagning, 
bäddar, badrum och andra faciliteter. 
Man lever fritt och bekvämt och vistas 

De totala utsläppen av växthusgaser vid 
en veckas semester med husbil är till ex-
empel bara hälften så stora som vid en 
charterresa söderut. Allra sämst är det 
att ge sig iväg på en veckas kryssning.

– Husbilen är ju inte bara ett transport-
medel, den används ju till stora delar 
som bostad. Med ett modernt fordon blir 
det en totallösning för en semester med 
jämförelsevis låga koldioxidutsläpp. I 
synnerhet gäller detta om man väljer att 
semestra i det egna landet, som många 
gör i dag, säger Alf Ekström.

Hållbart, tryggt och säkert

Du som är ägare till en KABE får dess-
utom del av marknadens bästa värme-
system, unik isolering och ett överlägset 
ventilationssystem. Bekvämt och skönt 
för din vistelse – men det innebär också 
låg energikonsumtion och minsta möjliga 
miljöpåverkan, både sommar och vinter. 

– Hållbart, tryggt och säkert, brukar vi 
säga när vi sammanfattar användning-
en av våra produkter. Och det har nog 
sällan varit mer rätt än i dag!

samtidigt mycket utomhus. Det här är en 
livsstil som blir allt mer populär, konstate-
rar Alf Ekström.

– Husbilen och husvagnen lockar ofta 
dem som vill ha äkta och unika upple-
velser, med natur och vildmark, fiske, 
vandring, cykling, golf och andra frilufts-
inriktade aktiviteter. I kombination med 
ett ökat året-runt-användande blir förstås 
KABE extra intressant.

Klimatvänlig semester

Klimatfrågorna har också gjort att många 
börjat fundera över sitt resande och letar 
semesterformer med mindre negativ mil-
jöpåverkan. Och faktum är att din KABE 
kan vara starten på en mer klimatvänlig 
semester.

2018 jämförde Statliga Østfoldforskning 
i Norge utsläppen av växthusgaser 
för några vanliga semesterformer. När 
faktorer som transport, övernattning, mat 
och aktiviteter vägts in visade det sig att 
husbil eller husvagn tillhör de bästa alter-
nativen. Undersökningen finns att läsa i 
sin helhet på www.kabe.se/se/nyheter.

SWEMESTER

med KABE!

Husvagnsliv
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Trådlös laddningsplatta för mobiltelefon vid instegsvägg. 
(Standard Royal, Imperial)

Router ingår numera som  
standard i alla modeller.

Årets modeller har genomgått ett 
designlyft som märks både exteriört 
och interiört. Dekor och linjeföring har 
uppdaterats vilket bland annat märks på 
husbilarna i Royal-, Crown- och Imperial- 
serierna samt husvagnarna i Imperial- 
serien som nu är försedda med KABEs 
unika tryckta tredimensionella Innovation 
Design med svarta e�ekter som sveper 
över fordonet.

– Vi har jobbat mycket med linjer och 
former för att binda samman sidoplåtens 
olika partier med front och gavel, för-
klarar Tina Andersson, som är konstruk-
tionschef på KABE.

Även husbilarna i Classic-serien och 
husvagnarna i Classic-, Ädelsten- och 
Royal-serierna har fått ett nytt exteriört 
designspråk. Ytterligare husvagnsnyhe-
ter är att Ädelstenserien nu har slätplåt 
som standard och Classicvagnarna har 
fått en ny kulhamrad ytterplåt samt ny 
bakgavel.

Ljus inredning

Interiören i KABE 2021 präglas av ljusa, 
lätta färger och materialval. Inredning-
en har en ny träfolie, Nordic Oak, med 

en vackert vitlaserad ton, som nu finns i 
samtliga modeller förutom husvagnarna 
i Classic-serien. Den fräscha nordiska 
känslan i snickerierna följs upp med milt 
latte-färgade bordsskivor, gråmelerade 
bänkskivor, ny ljusare väggmatta och golv-
matta i matchande nyans.

– I kombination med de infällda luckorna 
och lådorna, som vi presenterade redan 
förra modellåret, vågar jag faktiskt påstå 
att KABE har marknadens mest smakfullt 
inredda husbils- och husvagnskök, säger 
Patrik Trofast, som är ansvarig för försälj-
ningen av KABE på den svenska markna-
den.

Intressanta nyheter

Den redan långa listan på standardutrust-
ning för de olika modellserierna har blivit 
ännu längre. Router ingår till exempel 
numera i alla modeller, liksom USB-uttag 
vid våningssängarna som underlättar för 
de yngre familjemedlemmarna att ladda 
sina egna mobiler och läsplattor.                        

Bland övriga intressanta nyheter märks ny 
stämningsbelysning i köket som styrs via 
Smart D-panelen, trådlös laddningsplatta 
för mobiltelefoner, ny sömnad på dynorna 

i sittgruppen, större och mer ”hemmalik” 
duschkabin och en ny fyrlågig spis där 
ugnen har en 230V-fläkt.

Världsunikt värmesystem

2021 presenterade KABE ytterligare en 
världsunik innovation i form av zonvärme 
för husbil och husvagn. Med KABEs zon-
värme är det möjligt att reglera värmen i 
två olika zoner och välja olika temperatu-
rer i bodelens fram- och bakände. 

– KABEs zonvärme är nu standard på 
alla husbilar och husvagnar i KABEs 
Imperial-serier, förklarar Patrik Trofast. 

Nya husbilsserie

KABEs första halvintegrerade husbilar 
på Mercedes Sprinter har nu rullat ut på 
vägarna. Den nya Royal-serien med två 
intressanta crossovermodeller, Royal 
x780 och Royal x880, kompletterar 
KABEs redan breda utbud av Mercedes-
byggda helintegrerade modeller. 

I det övriga husbilsutbudet märks även 
nya Mercedesbyggda KABE Van, som 
presenterades på marknaden förra året 
och de prisvärda och året-runt-utrustade 
modellerna i Classic-serien.

Modellåret 2021 innehåller flera nyheter och förbättringar som bidrar till att KABE  
kan fortsätta leva upp till de höga krav som användarna ska kunna ha på produkterna. 
KABEs alla inbyggda värden de får du alltid oavsett årsmodell.

DET BÄSTA MED KABE 2021

NYTT   KABE 2021 NYTT   KABE 2021

Porslinsskåpsluckor i lattefärgat laminat (standard 
Royal, Imperial. Nordic Oak i Ädelsten, finns som tillval i 

Royal, Imperial). Nytt, gråmelerat laminat i bänkskivor. 
Läslampa med USB i sockeln.

Badrumsmiljön har uppdaterats i många 
av husvagns- och husbilsmodellerna 
som har längsgående badrumslösning-
ar (TDL) i den bakre delen av bodelen. 
Här finns en ny rymlig duschkabin som 
erbjuder badrumskomfort med verklig 
hemmakänsla. Fondväggen i duschen 
matchar laminatet på bänkskivan vid 
handfatet.

NYTT INOM TEKNIK

Minikulhamrad plåt med  
uppdaterad design (Classic)

Ny design på linjeföringen och  
slätplåt (Ädelsten Royal)

Helt ny design, tryckt direkt på den 
släta plåten (Imperial)
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NYTT   KABE 2021

KABE CLASSIC 600 
EN HUSVAGN SOM  

TÅL ATT JÄMFÖRAS
Många familjer hittar sin favoritvagn i KABEs  
populära Classic-serie. Nu har den prisvärda  

husvagnsserien utökats med ännu fler varianter  
av den uppskattade 600-modellen.

KABE Classic kännetecknas av prisvärda husvagnar med 
något färre tillval än KABEs övriga modellserier, självklart 
med KABE-kvalitet hela vägen. Här finns välplanerade 
barnkammarlösningar i flera olika längder, men också min-
dre husvagnar för resglada par och ensamresenärer.

– När du köper en Classic får du en genomtänkt husvagn 
med alla KABEs inbyggda värden, som hög kvalitet, säker-
het och trygga året-runt-egenskaper, till ett mycket konkur-
renskraftigt pris, förklarar Patrik Trofast, som är ansvarig för 
försäljningen av KABE på den svenska marknaden.

Tre nya planlösningar

2021 har utbudet i Classic-serien blivit ännu större. Den 
mångsidiga 600-modellen har utökats med ytterligare 
tre storsäljande planlösningar; Classic 600 GLE B2 med 

Classic 600 XL har en bekväm och 
generös dubbelsäng.

Classic 600 GLE B2 med två sköna 
enkelsängar.

två sköna enkelsängar, Classic 600 TDL E2 med ett stort 
badrum bak, tvärs över hela vagnens bredd – även den 
med två sköna enkelsängar, samt Classic 600 XL som har 
en bekväm och generös dubbelsäng.

– Vi vet att många tycker Classic 600 är en smidig och 
lagom stor husvagn. Nu blir det alltså ännu lättare att hitta 
ett utförande som motsvarar precis de behov och önske-
mål som familjen har, säger Patrik.

Prisvärd kvalitet

KABE Classic 600 är byggd för dig som vill ha en prisvärd 
kvalitetsvagn som kan användas hela året, med all den 
utrustning som krävs för ett riktigt bekvämt husvagnsliv. 
Mycket av det som är standard i KABE Classic är ofta tillval 
hos andra tillverkare. Här ingår bland annat tonade fönster 

”VI ÄR SUPERNÖJDA!” 
Det finns alltså mycket att upptäcka hos KABE 2021 
och många har redan hittat sin favoritmodell. 

>>>
Imperial Hacienda

För familjen Henriksson i Örsundsbro 
var valet enkelt. De föll direkt för nya 
KABE Imperial Hacienda 1000 och har nu 
varit ägare till den stora topputrustade 
husvagnen i ett halvår.

– Vår vagn var faktiskt den första Imperi-
al 1000 av årsmodell 2021 som lämnade 
fabriken i Tenhult i höstas. Vi packade 
direkt och drog till Tandådalen, där vi har 
en säsongsplats vid backarna, berättar 
Nina och Daniel Henriksson.

Familjen Henriksson älskar att åka skidor. 
De bor i husvagnen på höstlov, jullov, 
sportlov, över påsken och även många 
helger. På så sätt får de tillgång till en 
lång skidsäsong som sträcker sig över 
halva året. 

– Det är nionde året som vi bor på 
Caravan Clubs camping i Tandådalen. Hit 
åker vi för att koppla av, vara ute, umgås 
med varandra och trä�a vänner. Vår 
äldste son är 25 år och kommer gärna hit 
på besök. De yngsta, som är 12 och 14, är 
ju i princip uppvuxna här och har massor 
med kompisar. 

22 kvadratmeter

KABE Imperial Hacienda 1000 är en rik-
tigt stor husvagn med en boyta på hela 
22 kvadratmeter.  

Köket är en annan del av husvagnen 
som Nina är särskilt förtjust i. Det är 
ljust och modernt och har all utrustning 
som man kan önska sig. Här finns en 
nedsänkt induktionshäll, inbyggnadsugn, 
micro och Dometics stora kylskåp med 
dubbelhängda dörrar. 

Bättre än ©ällstuga

Imperial är KABEs verkliga premiumse-
rie och både Nina och Daniel tycker att 
deras nya mobila bostad är precis så 
bekväm och funktionell som de hade 
förväntat sig. 

– Ska man vintercampa är det KABE 
som gäller, inget annat. Vi har valt 
KABEs största och bäst utrustade vagn 
och är supernöjda. För oss är detta ett 
alternativ till att köpa en «ällstuga eller 
en lägenhet. Fast väldigt mycket bättre 
och trevligare!

Storleken var familjen bekant med sedan 
tidigare. Även deras förra vagn var en 
Hacienda 1000, som de hade i sex år.

Den här gången har de valt en annan 
planlösning eftersom barnen har blivit 
större och inte vill sova i våningssäng 
längre. I stället blev det KABEs exklusiva 
sovrumslösning med en stor och bekväm 
Queen-bed som står tvärställd i den 
bakre delen av vagnen och ytterligare en 
dubbelsäng längre fram.

– När vi vaknar på morgonen kan vi 
ligga och titta ut över «ällen. Det är helt 
magiskt! Vi är otroligt nöjda med bäddar-
na, som är jättesköna och har elektriskt 
justerbar huvudände. Ibland har 
barnen kompisar som sover över 
och då bäddar vi ner sittgruppen 
också för att få riktigt gott om 
plats, säger Nina.

Duschar i husvagnen

Familjen Henrikssons husvagn 
är en TDL-modell som innebär 
att badrummet är placerat allra längst 
bak och sträcker sig över hela vagnens 
bredd.  
 Årets modell har fått en ny rymlig  
 duschkabin och flera praktiska   
 hyllor. 

 – Jag gillar verkligen vårt nya, fina  
 badrum. Den här säsongen har jag 
inte använt de gemensamma duscharna 
på campingen en enda gång. Jag du-
schar hemma i husvagnen och tycker det 
känns extra skönt så här i Corona-tider, 
säger Nina.

För oss är detta ett alternativ till 
att köpa en �ällstuga eller en 
lägenhet. Fast väldigt mycket 

bättre och trevligare!
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med myggnät och mörkläggningsgardiner, 
myggnätsdörr, torkskåp, skidfack, softclose 
med centrallås på kökslådorna, TV-antenn, 
kylskåpsventilation, Mini Heki takluckor 
och riktigt komfortabla sängar med spiral-
madrass och tjock bäddmadrass. Självklart 
finns det även köksfläkt och gråvattentank.

– Modellåret 2021 har vi uppgraderat 
utrustningen ytterligare. Beställer du en 
ny KABE Classic ingår exempelvis router, 
stereo och läckindikator som standard. Det 
finns belysning i garderob, sänglåda och 
gasolko�ert och våningssängarna har fått 
egna USB-uttag. 

Jämför gärna

KABE har totalt sex olika husvagnsserier – 
var och en med sina specifika fördelar och 
med alternativa planlösningar. Classic har 
blivit barnfamiljernas stora favorit och är ett 
riktigt bra val för den nyblivne camparen. 

Ny standard i alla Classic husvagnar 2021: 
Belysning i garderob, sänglåda och koªert. 
Router, stereo, USB vid våningssäng, läck-
indikator.

Patrik tycker det är viktigt att fundera över 
vilken typ av användare man är och vilka 
värden och funktioner man vill prioritera.   

– Den som ska köpa husvagn vill ju veta 
vad man får för sina pengar! Så jämför 
gärna vår nya Classic 600 med andra alter-
nativ, så ser du vad vi menar när vi säger 
att KABE erbjuder marknadens högsta 
utrustningsnivå inom varje prissegment.  

Classic-serien innehåller dessutom  
riktigt populära barnkammarvagnar 

med två- eller trevåningssäng  
(överbäddsskåp går att montera i  

flera modeller som tillval) samt lite 
mindre och lättare resevagnar. 

Vad bör jag titta på om jag vill jämföra 
KABE Classic 600 med liknande husvagnar 
på marknaden? Så här säger Patrik Trofast:

NYTT   KABE 2021

DESIGN:

– En del är väl tycke och smak, som inred-
ningsdetaljer, färgsättning och liknande. I 
år har Classic-vagnarna genomgått flera 
designmässiga förändringar och har bland 
annat fått en ny och modernare yttre bak-
gavel samt en uppdaterad design på den 
kulhamrade plåten. Interiört möts du av en 
ny, ljusare nyans på väggmattan, nya dyn- 
och textilkollektioner och fönstret har blivit 
större i kök och framgrupp. Här finns en ny 
klädd sänggavel med belysning i hyllan un-
der överskåpet, som jag personligen tycker 
gör mycket för känslan inne i vagnen.

KOMFORT:

– I en KABE finns det många detaljer 
som påverkar komforten och bidrar till att 
husvagnslivet blir precis så enkelt som du 
vlll att det ska vara. Classic 600 är inget 
undantag. Här hittar du gott om belysnings-
punkter och eluttag, det finns USB-uttag 
vid sängen, kökslådorna har soft-close med 
centrallås och so�orna är uppfällbara för att 

underlätta städningen. Garderoben fung-
erar som e�ektivt torkskåp med droppfat 
och stängningsbar ventilator. För att bara 
nämna något.

UTRUSTNING:

– För att kunna göra en verklig prisjämfö-
relse är det viktigt att ha koll på vad som 
ingår i husvagnens standardutförande och 
vad som är extra tillval. I en grundutrustad 
KABE Classic ingår till exempel tonade 
fönster med myggnät och mörkläggnings-
gardiner, myggnätsdörr, brandvarnare, 
läckindikator, TV-antenn, stereo, inbyggda 
högtalare, router, 80 Ah batteri och ett 
skidfack med utvändig låsbar lucka. 

TILLVAL:

– Med många olika tillval kan det vara svårt 
att bilda sig en uppfattning om det slutliga 
priset. Vi erbjuder två attraktiva tillvalspa-
ket för KABE Classic: Ett Komfortpaket 
med stort kylskåp, nackkuddar, lastlucka, 
handukstork och vädringslucka samt ett

Designpaket med Alufälgar 15”, fönster i 
dörr, täckåpa drag och Heki 2 taklucka. 
Övriga tillval är micro, ugn, cykelställ, AC 
och överbäddskåp.

KONSTRUKTION OCH FUNKTION:

– Absolut viktigast är husvagnens grund-
läggande konstruktion och funktion. Classic 
600 är byggd för det skandinaviska klima-
tet och har KABEs unika konstruktion med 
platsreglar, ventilerande väggtapet och 
Ecoprim-isolering. Här finns en noggrant 
utformad ventilation och uppvärmning med 
AGSII vattenburen golvvärme. Vagnen är 
försedd med friktionskoppling och förläng-
da dragbalkar för att skapa stabil körning 
och den har självjusterande bromsar.

BEKYMMERSFRITT ÄGANDE:

– I slutänden handlar det om att få ett 
tryggt och bekymmersfritt ägande. Här 
kommer också KABEs unika helhetserbju-
dande in i bilden, som du kan läsa mer om 
på sidan 16.

Classic 600 TDL E2 med ett stort badrum 
bak och två sköna enkelsängar.
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Länkar till alla KABEs återförsäljare  
finns på kabe.se

DAGS ATT BYTA UPP SIG? 
Snart börjar en ny härlig sommarsäsong och du kanske funderar på att byta husbil 
eller husvagn. Då är det hög tid att ta kontakt med din KABE-återförsäljare. 

Modellåret 2021 har fått en kanonstart och 
intresset för KABEs nya husvagnar och hus-
bilar är stort. Det finns fortfarande möjlighet 
att beställa en ny KABE, men för vissa mo-
deller börjar det bli trångt i produktionen.

– Vi kan glädjas åt en fantastiskt bra för-
säljning, trots inställda mässor och allmänt 
turbulenta tider. Våra återförsäljare gör ett 
jättejobb för att möta den stora efterfrågan 
som finns på både nya och begagnade for-
don, säger Patrik Trofast, som är ansvarig 
för försäljningen av KABE på den svenska 
marknaden. 

Upplev känslan

I dag erbjuder KABE sex olika husvagns-
serier och fem olika husbilsserier att välja 
mellan – var och en med sina specifika 
fördelar och med alternativa planlösningar. 

Årets modeller har genomgått stora de-
signmässiga uppdateringar och det finns 
massor med spännande nyheter att kika 
på.

– Gör ett besök hos din KABE-återförsälja-
re och upplev detaljerna och känslan i våra 
nya husbilar och husvagnar! Här finns ock-
så fina och välutrustade KABE-fordon av 
både nya och tidigare årsmodeller, för dig 
som vill ha leverans direkt, påpekar Patrik.

Tryggt besök

För att du ska känna dig trygg i samband 
med ditt besök uppmanar KABEs-återför-
säljare alla att följa de allmänna rekommen-
dationer som gäller under pandemin. Det 
innebär bland annat att vara extra nog-
grann med handhygien, att hålla extra av-

stånd, samt vid minsta misstanke om smitta 
eller förkylningssymtom, stanna hemma.

KABEs återförsäljare har rymliga lokaler 
och många fordon står uppställda utomhus. 

Är du orolig kan du boka tid för 
personlig visning och få en presen-
tation av ett utvalt fordon utomhus. 
Du kan också ha videomöte med 
säljaren. 
– Ett annat alternativ är att bygga din 
favorithusbil eller husvagn i KABEs egen 
produktkonfigurator som du hittar på  
kabe.se under fliken ”Bygg din KABE”, 
säger Patrik och hälsar alla varmt välkomna 
till en ny skön sommarsäsong med KABE.

Säsongsstart  

2021 KABE Husvagnar 2021

KABE Classic 
En välutrustad modell med lite färre tillval och med  

KABE-kvalitet hela vägen. Mycket av det som är standard 
på KABE är tillval hos andra. Byggs på Fiat Ducatos stabila 

husbilsbas. 

KABE Royal
För dig med extra höga krav på utrustning och komfort. KABEs 
crossover-modeller i Royal-serien byggs på Mercedes-Benz. 

Crossover innebär att husbilen har en nedsänkbar taksäng ovan-
för dinetten. KABE Royal har en standardutrustning i teknikens 

framkant och en bodel med King Size bredd. 

KABE Crown 
För dig som vill ha alla egenskaperna hos KABE och lite till. 
Alla KABE Crown byggs på Mercedes-Benz, med premium-
märkets karaktäristiska egenskaper och en grundutrustning 

långt utöver det vanliga.

KABE Imperial 
Våra flaggskepp, extra stora och påkostade. Alla modeller i  

serien byggs på Mercedes-Benz. Husbilen är maxad med smarta 
funktioner och design av högsta kvalitet. 

KABE Van 
Smart och genomtänkt med det bekymmerfria livet i siktet. 

Optimerad och kompakt i storlek, utan att tumma på KABEs höga 
standard och Mercedes-Benz många mervärden.

KABE Husbilar 2021 

KABE Classic 
Prisvärda husvagnar med lite färre tillval än våra övriga mo-

deller och med KABE-kvalitet hela vägen. Mycket av det som 
är standard på KABE Classic, är tillval hos andra tillverkare. 

KABE Royal 
En husvagnsserie i toppklass som innehåller det mesta av 
det bästa redan i standardutförandet. I dag är Royal den 

KABE-modell som säljer allra mest.  

Royal Hacienda 
Är riktigt stora husvagnar med samma höga utrustnings- 

nivå som övriga i Royal-serien.

KABE Imperial
KABEs absoluta premiumserie som erbjuder husvagnslyx  

utan kompromisser. Här hittar du en utrustningsnivå och boen-
destandard som är helt unik för branschen.  

Imperial Hacienda 
Är riktigt stora husvagnar med samma höga utrustningsnivå  

som övriga i Imperial-serien.

KABE Ädelsten 
Välutrustade husvagnar med hög standard och många 

valmöjligheter när det gäller utformning och planlösning. 
Började byggas redan 1963.

KABE  NR 1 2021  15  
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Att köpa husbil eller husvagn är förknippat med drömmar om resor, upplevelser 
och avkopplande ledighet. Det är också ett stort beslut som hela familjen vill kunna 
känna sig nöjd med. 

KABE står redo att göra dina semesterdrömmar verkliga. Vi kan ge dig kunniga råd som förenklar köpet 
och vi hjälper dig att lägga grunden för att ett tryggt och bekymmersfritt ägande. 

Det finns en KABE för alla. Det gäller bara att komma underfund med vilken storlek, planlösning, utrustning 
och prisklass som passar dig och din familj bäst.

Här berättar vi mer om KABEs unika helhetserbjudande:

KABEs UNIKA 
HELHETSERBJUDANDE  

Kabria Försäkring
Hos återförsäljaren kan du också försäkra 
ditt fordon oavsett fabrikat. Kabria Försäk-
ring är en del av KABE Finans erbjudande 
och tillhandahåller särskilt anpassade 
försäkringar för fritidsfordon.

Kabrias skräddarsydda husbils- och hus-
vagnsförsäkring har tagits fram i samarbe-
te med Atlantica, som är ett av Sveriges 
äldsta försäkringsbolag för båtar och ingår i 
Moderna Försäkringar. Det är Atlantica som 
ansvarar för själva försäkringsdelen inom 
Kabria.

Kabria ligger mycket bra till prismässigt när 
det gäller premier och självrisk. I helför-
säkringen ingår till exempel extra assistans 
utan självrisk vid vanliga skadehändelser 
som bränslebrist, punktering eller förlust av 
bilnycklar. Även rån och överfall omfattas. 
Försäkringen gäller året runt oavsett om 
fordonet är i trafik eller avställt.

På kabria.se kan du själv se vad Kabrias för-
säkring kostar för din husvagn eller husbil.

Våra produkter
KABEs husvagnar och husbilar tillhör 
marknadens mest välutrustade redan i sitt 
standardutförande. Oavsett vilken KABE- 
modell du väljer kan du vara säker på att 
få marknadens bästa kvalitet inom varje 
prissegment.

Så, innan du börjar jämföra priser: Ta reda 
på vad som faktiskt ingår!

När du har hittat din favoritmodell väljer 
du den optimala planlösningen med hjälp 
av KABEs Flexline-system, som ger många 
valmöjligheter och verkligt stor flexibiltet. 

Enklast är att bygga sin KABE i vår pro-
duktkonfigurator, som du hittar på kabe.se 
under fliken ”Bygg din KABE”, eller genom 
att kontakta någon av våra återförsäljare. 

Våra återförsäljare
KABE har ett stort nätverk av auktoriserade och välutbilda-
de återförsäljare och serviceverkstäder i hela Skandinavien 
samt i flera andra Europeiska länder.

Många av våra återförsäljare har samarbetat med KABE 
väldigt länge. Ibland är det familjeföretag där de goda rela-
tionerna med kunderna fortsätter över generationerna.

Här får du professionell hjälp att välja rätt husvagn eller 
husbil. Du får svar på alla dina frågor och har möjlighet att 
känna, undersöka och upptäcka detaljerna i KABEs stora 
utbud. (Om du inte vill göra ett fysiskt besök går det förstås 
också bra att ha ett digitalt möte med din återförsäljare.)

Service
KABEs auktoriserade serviceverkstäder har 
all kunskap om din husvagn eller husbil. 
Hit kan du alltid vända dig om det uppstår 
något problem eller om du bara vill göra 
den årliga servicen på ditt fordon. 

KABE har en ledande roll inom teknikut-
vecklingen i branschen och personalen hos 
våra återförsäljare och serviceverkstäder 
genomgår kontinuerliga utbildningar för att 
alltid vara uppdaterade och kunniga. 

Ett tips från verkstaden: Boka gärna tid för 
service redan nu! Det brukar bli långa köer 
framåt våren och sommaren.

Välkommen att uppleva KABEs höga kva-
litet och ett komfortabelt campingboende 
under många år. I vårt helhetserbjudande 
ingår förstås också ett garanterat bra an-
drahandsvärde vid ett framtida inbyte.

KABE Finans
När du har hittat den perfekta husbilen eller  
husvagnen kan återförsäljaren hjälpa till att  
ta fram en trygg och förmånlig finansierings- 
lösning via KABE Finans i samarbete med Ecster. 

Ett lån från KABE Finans fungerar snabbt och enkelt och kan fås oav-
sett om du köper begagnat eller nytt och oavsett märke på fordonet. 
Du får lånelöfte inom 24 timmar i en Internetjänst och den köpta hus-
bilen eller husvagnen kan användas som säkerhet för lånet.

KABE Finans erbjuder förmånliga villkor och du har möjlighet att lösa 
lånet när du vill utan kostnad. Lånet kan tecknas av alla som köper 
husbil eller husvagn hos en KABE-återförsäljare, har körkort och god-
känns i kreditprövningen.

Husvagnsliv
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UPPGRADERA DITT
ANDRA HEM

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

Läs mer på dometic.comDOMETIC FRESHJET 2200

HusvagnslivHusbilslivKABE_nr.1_2021.indd   1 2021-01-22   12:36

Safety godkänt stöldskydd
Stödhjul med tillförlitlig våg

Mammut rangersystem
Domkraft

 Reservhjulshållare
TILLBEHÖR FÖR DIN HUSVAGN

Vill du ha mer info om AL-KO Husvagnstillbehör
Sänd ett mail till husvagn.se@alko-tech.com

www.alko-tech.com/se
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2LINK - CONNECTIVITY
FÖR DAGENS MODERNA CAMPARE
Android/Iphone app
Övervakning av husvagnens funktioner
Elektroniskt vattenpass
ATC statusvisning
Däcktryckskontroll
Verkstadsökare
Nedladdning av bruksanvisningar
Enkelt att eftermontera

UP4 - ELEKTRISKA STÖDBEN
FÖR DAGENS MODERNA CAMPARE 
Enkelt, snabbt och bekvämt
Stabilform Premium stödben
Förmonterade BIG FOOT plattor
Integrerat stöldskydd
Enkelt att eftermontera

Förmonterade BIG FOOT plattor

Igår Idag

– Många av de viktiga funktionerna är 
inbyggda i konstruktionen och syns 
inte när du stiger in i husvagnen eller 
husbilen första gången. Men du märker 
skillnaden när du använder din KABE, 
säger Mikael Blomqvist som är teknisk 
chef och vice VD på KABE.

Ett exempel är KABEs egen vägg-
konstruktion, iWall, där den fuktsäkra 
Ecoprim-isoleringen ligger innesluten 
mellan två typer av aluminiumplåt och 
avslutas med en ventilerande väggta-
pet. Här läggs grunden för ett behagligt 
inomhusklimat, även under de allra 
varmaste sommardagarna.

iWall-konstruktionen, tillsammans med 
KABEs dubbelglasade energifönster 
med PU-karm, gör att karossen klarar 
extrema temperaturer utan att släppa 
ut mer uppvärmd luft än nödvändigt när 
det är riktigt kallt ute - och tvärtom på 
sommaren.

– Starkt förenklat kan vi göra jämförelsen 
mellan en bra och en dålig termos. En 
bra termos bevarar värmen i ditt ka�e 
och den är lika e�ektiv när du vill hålla 
den kylda drycken kall. På motsvarande 
sätt fungerar KABE iWall.

Ventilation

Att skapa ett komfortabelt inomhusklimat 
handlar till stor del om att åstadkomma 
en jämn temperatur och bra luftkvalitet. 
Därför är det viktigt att konstruktionen 
kan ”andas”. Vid hög luftfuktighet inne 
och låga temperaturer ute finns annars 
risk för kondensbildning. Denna kondens 
måste kunna ventileras bort naturligt så 
att inte mögel uppstår. 

Ventilationen är förstås också viktig 
under den varma årstiden. Mikael för-
klarar att KABEs inredning är noggrant 
utformad för att ge optimal luftcirkulation. 
Luftströmmarna har fri passage från 
golvet, under sängar och so�or och upp 
mot taket genom inbyggda luftspalter i 
överskåpen.

– Alla ansträngningar vi gör för att 
bygga marknadens bästa campingfor-
don för vinterbruk bidrar också till att 
göra KABEs husvagnar och husbilar så 
komfortabla att leva i på sommaren. Det 
finns aldrig några genvägar till riktigt bra 
året-runt-komfort, konstaterar Mikael 
Blomqvist.

KABEs året-runt-komfort är resultatet av ett målmedvetet utvecklingsarbete.  
Här finns inga kompromisser. Alla konstruktioner och system är anpassade för att  
klara riktigt tuªa klimatutmaningar oavsett om det är sommar eller vinter.

KABE, RUSTAD FÖR SOMMAREN!

Anpassad vatten- 
buren värme till-
sammans med AGS 
II eller AGS II Pro 
vattenburen golv-
värme.

Alde Compact 
värmepanna.

Dubbla tempera-
turgivare – mäter 
temperaturen 
där du vistas för 
tillfället.

Belastningsvakt – 
e�ektuttaget från 
pannan minskas 
automatiskt vid  
speciellt hård 
belastning, t.ex 
när flera eldrivna 
apparater är igång 
samtidigt. Elpatron och cirku-

lationspump startar 
du enkelt vintertid 
genom att ansluta 
vinterkopplingen 
till det utvändiga 
uttaget.

VarioVent – paten-
terat ventilations-
system möjliggör 
reglering av mäng-
den friskluft efter 
behov. Systemet 
är försett med en 
ventilationsöppning 
som regleras med 
ett skjutreglage.

Konvektorer in-
byggda i luftspalt.

Automatisk e�ekt-
höjning – pannan 
känner automatiskt 
av när gasol behövs 
för ökad e�ekt.

Värmespridning 
från rör vid insteg.

iWall-konstruktion, 
ventilerad sand-
wichkonstruktion 
för att klara extrema 
temperaturer.

Inredning anpassad 
för full luftcirku-
lation.

AGS II Pro, en 
shuntventil reglerar 
temperaturen på 
vattnet som cirkule-
rar i golvet.

Optimerat venti-
lationssystem till 
varje modell.

Fönster med 
dubbelglas och 
PU-karm.

Husvagnsliv

Zonvärme ger möjligt att 
reglera värmen i två separata 
zoner och välja olika tempe-
raturer i bodelens fram- och 
bakände (standard Imperial).
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NYA MERCEDESBYGGDA 
KABE ROYAL GÖR ENTRÉ

KABE TRAVEL MASTER 2021

Nya KABE Royal halvintegrerad husbil på Mercedes Sprinter.
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Classic har fått en ny, sportig design. Byggs på Fiat 
Ducatos stabila husbilsbas. Mycket av det som är stan-
dard på KABE Classic är tillval hos andra tillverkare.

KABEs stora nyhet för året är de halvintegrerade bilarna 
i nya Royal-serien. KABE Royal byggs på Mercedes-Benz 
och bjuder på kunglig komfort i både bil och bodel.
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Samarbetet med Mercedes-Benz star-
tade 2020 då KABE presenterade sin 
uppmärksammade Van och etablerade 
Crown-serien med lyxiga helintegrerade 
modeller byggda på Mercedes Sprinter. 
Samtidigt fick premiumbilarna i den ex-
tremt fullutrustade Imperial-serien också 
Mercedes som bas.

– Nu har vi tagit ytterligare ett kliv framåt 
på husbilsmarknaden och vidareutveck-
lat två av KABEs storsäljare i det halvinte-
grerade segmentet, Crossover x780 och 
x880 med nedsänkbar taksäng, berättar 
Mikael Blomqvist, teknisk chef och vice 
VD på KABE.

Olika planlösningar

Nya Mercedesbyggda KABE Royal x780 
har en totallängd på 8060 mm och Royal 
x880 är 9060 mm lång. Bredden är King 
Size, 2450 mm, som KABE är ensamma 
om på husbilsmarknaden. Den generösa 
bredden skapar en härlig rymd i bilens 
bodel, något som noggrant tagits tillvara 
i de olika planlösningarna.

– Royal x780 kan fås med fem olika 
planlösningar, LXL, LB, LGB, LT och LQB, 
där du väljer mellan dubbelsäng eller 
två långbäddar och olika utformningar 
på badrum och lastutrymme. Royal x880 
finns i LT-utförande med långbäddar och 
badrummet längst bak över hela bilens 
bredd och som LQB med en centralt 
placerad dubbelsäng i bilens bakre del, 
förklarar Mikael.

Oavsett planlösning är det bäddmiljöer 
med riktig sovrumskänsla. Sängarna har 
bekväm spiralmadrass, extra tjock bädd-
madrass, ställbar huvudände och en 
mjukt stoppad sänggavel med läslampor 
och USB-uttag. 

Flexibel och välutrustad

Det välutrustade badrummet är försett 
med duschkabin/duschväggar, vridbar 
spoltoalett och ett tvättställ med över- 
och underskåp där alla badrumsartiklar 
får plats och står säkert instoppade 
under färd. Du märker e�ekten av bilens 
King Size-bredd, där badrummet erbjud-
er gott om utrymme.  

KABE Royal x780 och x880 är ett flexi-
belt semesterboende som passar olika 
typer av användare. Under den välvda 
formen på taket, strax bakom förarhyt-
ten, döljer sig en elektriskt nedsänkbar 
taksäng med två sovplatser och skön 
komfort. Sängen blir en integrerad del av 
taket när du inte använder den.

– Den här crossover-funktionen gör det 
enkelt att bädda till ytterligare familje- 
medlemmar eller övernattande gäster 
och det är en riktigt bra säng att erbjuda 
barnbarnen eller tonåringen som bara vill 
följa med ibland.

Kanske funderar din familj på att förverk-
liga husbilsdrömmen genom ett flergene-
rations-användande? Då är KABE Royal 
en perfekt lösning! 

Stilren design

Utrymmet i Royal x780 och x880 är opti-
malt utnyttjat, med ett praktiskt L-format 
kök med trelågig gasolspis och en rund 
diskho nedsänkt i arbetsbänken. Spisen 
har delat glaslock som kan användas 
som en extra avställningsyta. Alla lådor >>>

KABEs Travel Master-program är indelat i fyra olika modellserier:  
Classic, Royal, Crown och Imperial. Oavsett vilken husbil du väljer får 
du del av KABEs alla grundläggande kvalitéer och fördelar, där de 
överlägsna året-runt-egenskaperna ingår som en självklarhet. 

Helintegrerade Crown och Imperial byggs på Mercedes- 
Benz med alla premiummärkets karaktäristiska egenskaper. 
Design och hög kvalitet samt en genomtänkt, intelligent 
funktionalitet rakt igenom.  

Crown och Imperial

Classic
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... NYA KABE ROYAL (forts.)

och luckor i köket är försedda med softclo-
se och centrallås.

Köket är utrustat för att passa den moderna 
familjens behov. Här finns inbyggnadsugn 
som standard och självklart kan du sopsor-
tera i separata fack, precis som hemma.

KABEs nya träfolie Nordic Oak har en 
vitlaserad känsla som är varm och modern. 
Interiören präglas av stilren design, med 
infällda luckor och lådor samt bänkskiva i 
elegant stenimitation.

Ergonomi och krocksäkerhet

Sittgruppen har en mjukt formad vinkelso�a 
med ergonomiska dynor som tillsammans 
med förarhyttens svängbara stolar skapar 
en inbjudande och trevlig mat- och um-
gängesplats för fem personer. 

Bordet kan fällas framåt för att ge mer ut-
rymme mellan förarstolen och so�an, vilket 
ger bältade passagerare en ännu tryg-
gare sittplats under färd. KABE har också 
utvecklat en speciell slide-out-funktion vid 
bältesplatserna som innebär att lutningen 
i både sits och ryggstöd kan justeras för 
bästa sittkomfort.

– Förutom det fällbara bordet har KABE 
utvecklat flera nya lösningar för att höja 
säkerheten vid en eventuell kollision. 
Dessa får du förstås del av även i nya x780 
och x880. Här finns en stabil metallhållare 
för batteriet så att det hålls säkert på plats 
även vid en krock och vattentanken är för-
ankrad på motsvarande sätt under so�an, 
berättar Mikael. 

Nedsänkbar taksäng

Dinetten vid sittgruppen är nedbäddbar 
och kan enkelt göras om till en extra säng-
plats. Totalt kan upp till fem personer sova 
i Royal Crossover x780  och x880. Som 
standard finns fyra bältade platser och som 
tillval finns en femte bältesplats.

Smart D 

Manöverpanelen KABE Smart D övervakar 
husbilens alla funktioner och håller koll på 
färskvattennivå, gråvatten och batterispän-
ning. Det är också här du styr belysning, 
värme och den nedsänkbara sängen. Allt 
finns samlat på den lättnavigerade pekskär-
men och du slipper hantera olika displayer.

Personbilskomfort

Med Mercedes Sprinter som påbyggnadsbil 
i kombination med AL-KOs skräddarsydda 
chassi kan KABE erbjuda riktigt fullvuxna 
och rejält utrustade husbilar med köregen-
skaper som liknar personbilens. Mikael 
Blomqvist förklarar varför. 

– En viktig detalj är lastfördelningen mellan 
fram och bakaxel samt utformningen av 
«ädring och stötdämpning. När du kör nya 
Mercedesbyggda x780 och x880 med AL-
KO-chassi märker du att «ädringsrörelserna 
är lugnare och att sido- och riktningssta-
biliteten ökar. Det känns som vägen blir 
slätare.

Bilen är försedd med framhjulsdrift, 9-ste-
gad automatlåda och en motor på 170 hk. 
Här finns modern personbilsteknologi i 
form av autobroms, regnsensor, attention 
assistance, sidvindsstabilisering och myck-
et annat. 

– Dessutom ingår det senaste MBUX-multi- 
mediasystemet från Mercedes med 10,25 
tums pekskärm och backkamera.

Köper du till KABEs Komfortpaket får du 
vägskyltsassistans, helljusassistans, AC i 

Nya Royal x880 LT. 
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bildelen och elektrisk parkeringsbroms. Det 
finns även ett Designpaket som innehåller 
kromad kylargrill, alufälgar, dekor runt 
skyview och LED-strålkastare.

Året-runt-bil

KABEs unika året-runt-komfort följer med 
hela vägen. Royal x780 och x880 har vat-
tenburen golvvärme även i hytten och extra 
värmepaket med fläkt under förar- och 
passagerarstol.

Det skandinaviska klimatet ställer extrema 
krav. Du kan vara trygg i att KABEs husbilar 
klarar både väglag, vind och tempera-
turväxlingar utan problem, säger Mikael 
Blomqvist. 

– Isolering, fönster, väggar, värme och 
ventilation är utvecklade för att motsvara 
de höga krav som naturen ställer, oavsett 
årstid. Du får del av alla de tekniska lös-
ningar som gör KABE till marknadens bästa 
året-runt-bil.

Royal är valet för dig som vill ligga i tekni-
kens absoluta framkant och inte nöjer dig 
med annat än det allra bästa. 

Välkommen till din KABE-återförsäljare så 
får du veta mer om nya x780 och x880 och 
alla de andra svensktillverkade husbilsmo-
dellerna från KABE!

KABEs KROCKSÄKERHET
PASSIV SÄKERHET (Krocksäkerhet) 
Stabil kaross: Bil- och bodel sammanfogas med en stål- 
konstruktion. Väggarna och husbilsfronten byggs efter sand-
wichprincipen för att få det så vridstyvt som möjligt. A-stolpen 
görs i en helgjuten solid konstruktion. Stålkonstruktionen 
sammanfogas med drivhuvudet med rejäla stålplattor, vilket 
ger en kraftig infästning mot bildel. Innerväggarna sammanfo-
gas i ytterväggen med en F-formad aluminiumprofil.

Stålram inuti dinettsoªan: De bältade sittplatserna vid 
dinetten har fått en förstärkt metallram inuti so¹ådan för att 
undvika kollaps av so�an vid en eventuell kollision. Metallra-
men håller dessutom vattentanken i ett säkert grepp.

Krocksäkrat kylskåp med stålbalk (vissa kritiska modeller 
beroende på kylskåpets placering).

Stålram vid batteri: En ny, stabil metallhållare håller batteriet 
säkert på plats även vid en krock.

Bordsskiva som fälls undan: Bordet kan fällas  framåt för att 
ge mer utrymme mellan förarstolen och passagerare i so�an 
som ger den bältade passageraren en ännu tryggare färd.

AKTIV SÄKERHET (System för att förhindra olycka)
Antisladd, autobroms, regnsensor, färdljusassistent, atten-
tion assist, sidvindsassistent (ej tandem). 

Tillval Säkerhetspaket Classic 740, x740: Autobroms, 
regnsensor, Lane departure warning, automatisk avbländning 
helljus, färdljusassistans. (Classic-serien kan ha en annan 
utrustningsnivå.)

Tillval Komfortpaket Royal x780, x880: Vägskyltsassistans, 
helljusassistans, AC bildel, elektrisk parkeringsbroms. 

Under den välvda formen på taket, strax bakom förar-
hytten, döljer sig en elektriskt nedsänkbar taksäng
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KABE Rental är ett separat bolag i KABE- 
koncernen som startade 1998. I dag 
finns 350 husvagnar  för uthyrning, som 
förmedlas via 16 depåer runtom i landet. 
Det finns även husbilar att hyra.

– Mest är det bygg- och entreprenad-
företag som hyr våra husvagnar, men 
också andra branscher med mycket 
resande. Under det senaste året, med 
restriktioner på många arbetsplatser, har 
nya yrkesgrupper börjat inse fördelarna 
med en flexibel KABE-lösning, berättar 
Markus Qvarnström, vd på KABE Rental.

New York-tid

Sabrina Harris och maken Carl testade 
en husvagn från KABE Rental som kontor 
under nästan två månader. Sabrina och 

Carl är vanligtvis bosatta i New York och 
behövde en ostörd miljö för att kunna 
arbeta under sitt besök hos släktingar i 
Sverige kring jul och nyår. 

– Det fungerade riktigt bra! När vi steg 
in i husvagnen var det enkelt att ställa 
om till New York-tid och börja jobba. Här 
fanns allt som behövdes för en e�ektiv 
arbetsdag och vår lille son kunde umgås 
med sin farmor och farfar utan att distra-
heras av två föräldrar som satt i jobbmö-
ten, säger Sabrina. 

Utbyggt leveranssystem

Att hyra en KABE behöver alltså inte i 
första hand vara förknippat med boende 
och övernattning, påpekar Markus 

Qvarnström. Under pandemin letar 
många företag efter nya lösningar för 
att kunna fortsätta med sin verksamhet 
och få en fungerande arbetsmiljö för sina 
anställda.

– KABE Rental kan erbjuda bra och 
prisvärda alternativ som passar i många 
olika sammanhang. Vår uthyrning av 
husvagnar vänder sig speciellt till företag 
och vi har ett väl utbyggt leveranssys-
tem som kan innebära både lämning 
och hämtning på plats. Försäkringar och 
service ingår naturligtvis i hyran.

Husvagnarna i systemet byts ut kontinu-
erligt och är aldrig äldre än sex år. För 
närvarande är det modellerna Smaragd 
XL och GLE som ingår.

KABE RENTAL SKAPAR NYA 
MÖJLIGHETER PÅ JOBBET
Jobba borta eller på hemmaplan? Från kontoret eller vid köksbordet?  
Arbetslivet förändras snabbt och då kan en husvagn eller husbil från 
KABE Rental vara den perfekta lösningen.

Rullande säljkontor

KABE Rental har också lättkörda och 
välutrustade husbilar till uthyrning. 
Säljare, projekt- och arbetsledare brukar 
uppskatta att ha en husbil som rullande 
säljkontor och mötesrum. Men även 
privatpersoner kan hyra en husbil från 
KABE Rental. 

– Javisst! Det finns ju många som är ny-
fikna på husbilslivet och aldrig provat. Då 
är det bra att kunna hyra. Du som redan 
är husbils- eller husvagnsägare får gärna 
passa på att tipsa arbetsgivare, kollegor 
och vänner om möjligheterna att hyra, 
uppmanar Markus.

I husvagnen var det enkelt att ställa om 
till New York-tid och börja jobba, tycker 
Sabrina och Carl. 

Smaragd 540 GLE

B2

Smaragd GLE

Mer information om KABE Rental hittar du på kaberental.se

Säljare, projekt- och arbets ledare bru-
kar uppskatta att ha en husvagn som 
rullande säljkontor och mötesrum. 

Smaragd 520 XL

XV2

Smaragd XL
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VINNANDE TEKNIK  
SOM GÖR DITT KABE-LIV 
ENKLARE

KABE Smart D, som systemet heter, 
bygger på samma principer som dagens 
datorstyrda elsystem i personbilar. Från 
en enda manöverpanel kan du styra 
värme, belysning, AC med mera. Du kan 
hålla koll på färskvatten, gråvatten och 
spänningsnivån i elsystemet. Systemet 
har också larmfunktioner som talar om 
när det är dags att göra service eller om 
någon säkring har lösts ut.

Europeisk vinnare

2017 utsågs KABE Smart D till vinnare i 
European Innovation Award i Stuttgart. 
Det prestigefyllda priset i kategorin 
Connectivity, alltså Uppkoppling, delas 
ut av Europas ledande facktidskrifter till 
producenter i campingbranschen som 
tagit fram särskilt innovativa idéer och 
produkter. 

Sedan dess har Smart D-systemet 
utvecklats ytterligare. 2019 belönades 
KABE med ännu en European Innova-
tion Award för sin banbrytande produkt, 
SmartVent, som är ett nytt avancerat 
ventilationssystem med vämeåtervin-
ning. SmartVent finns som tillval i KABEs 
premiumhusvagnar i Imperialserien och 
är då en integrerad del i Smart D.

– Att för andra gången stå som vinnare 
på European Innovation Award-galan på 
världens största turistmässa är en riktigt 
fin bekräftelse på att KABE fortsätter att 
leva upp till sin välkända slogan ”Alltid 
steget före”, konstaterar Mikael Blom-
qvist, som är vice VD och teknisk chef på 
KABE och systemets upphovsman.

Fokus på enkelhet

Med KABE Smart D slipper du hantera 
olika displayer i din husbil eller hus-
vagn. Allt finns samlat på en överskådlig 
touchscreendisplay med tydliga symbo-
ler. Panelen är designad med fokus på 
enkelhet och användarvänlighet.

– På startsidan finns alla knappar för 
belysning med digitala skjutreglage för 
dimmer. Allt som gäller värme visas på 
en egen sida, där golvvärmen kan reg-
leras och temperaturen enkelt kan höjas 
eller sänkas. Aktuell status på färskvat-
tennivå, gråvatten och batterispänning 
visas överskådligt på panelens informa-
tionssida. 

Från 2021 väljer du själv vilket språk du 
vill navigera med på din KABE Smart D.

Sätt på AC:n från stranden

Hela Smart D-systemet kan dessutom 
«ärrstyras med hjälp av tillvalet KABE 
Smart D Remote och en app. KABE 
Smart D Remote är uppbyggd kring en 
4G-router med externa antenner och ett 
mobilt modem. På så sätt blir ditt  
KABE-liv ännu enklare, förklarar Mikael.

– Du kan till exempel köra igång AC-an-
läggningen innan du lämnar stranden en 
varm sommardag och komma hem till en 
sval och skön inomhusmiljö. Du kan sätta 
på värmen från bilen på väg till husvag-
nen i «ällen eller släcka all belysning när 
du ligger kvar i sängen.

Förutom att kunna styra uppvärmning, 
belysning och hålla koll på husbilens 
funktioner och larm via telefonen får du 
också tillgång till riktigt bra trådlös inter-
netuppkoppling på resan.

I KABE Smart D Remote ingår 36 måna-
ders abonnemang i köpet. Efter 36 må-
nader löpt ut, tillkommer en årlig avgift 
för användning av appen. 
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På startsidan visas alla knappar för belysning och digi-
tala skjutreglage för dimmer. Här ser du också tempera-
tur, både ute och inne, och klocka.

Aktuell statusinformation om färskvattennivå, gråvatten-
nivå och batterispänning visas på ett överskådligt sätt. 

All information och styrning gällande värme visas på en 
egen sida. Här höjer och sänker du värmen smidigt med 
digitala skjutreglage.

Alla KABEs husbilar samt husvagnarna i Royal- och Imperial- 
serierna är utrustade med marknadens mest sofistikerade sys-
tem för styrning och övervakning av fordonets olika funktioner.

Här kan du bygga din favorithusbil eller 
husvagn i KABEs egen produktkonfigura-
tor som du hittar under fliken ”Bygg din 
KABE”. Du börjar med att välja modell, 
planlösning, klädsel och fortsätter sedan 
kryssa i den utrustning som önskas.

Du kan också specificera dina grundkrav 
under ”Sök modell” och därefter i lugn 
och ro studera grundutrustningen för de 
olika modellserierna och välja bland alla 
tillvalsmöjligheter.

– Bygg din KABE är ett mycket uppskat-
tat hjälpmedel som verkligen underlättar 
valet av fordon. Din sammanställning 
kan enkelt sparas och användas som 
underlag i de fortsatta samtalen med 
återförsäljaren, säger Patrik Trofast, som 
är ansvarig för försäljningen av KABE på 
den svenska marknaden.

Följ utvecklingen

KABEs hemsida är den självklara platsen 
för alla som funderar på att byta upp sig 
eller vill köpa sin första husvagn eller 
husbil. Men faktum är att kabe.se också 
innehåller mycket matnyttigt och intres-
sant för en KABE-ägare som för tillfället 
inte har några planer på att byta. 

– Du kan till exempel bläddra i pro-
duktkatologer och läsa tidigare utgåvor 
av den här tidningen. De finns under 
rubriken ”Kataloger" och sträcker sig 
flera år tillbaka i tiden. Väldigt kul att följa 
utvecklingen och se allt som har hänt, 
tipsar Patrik.

Har du läst instruktionsboken?

För den som börjar skruva lite obekvämt 
på sig när det blir tal om att ha läst 
instruktionsboken kan rubriken ”Service 
och support”, längst ner på hemsidan 
vara räddningen.

Här hittar du KABEs instruktionsböcker 
för de flesta årsmodeller ända tillbaks 
till 1968, för nedladdning i PDF-format. 
Bra om du är ägare till en äldre husvagn 
och den tryckta manualen har kommit 
på avvägar. Men också viktigt ifall det 
uppstår någon fråga eller problem med 
din nya KABE och du snabbt och enkelt 
vill ha ett svar.

– Dagens instruktionsböcker är oer-
hört innehållsrika. Här finns information 
om alla de viktiga funktionerna och du 
hittar fakta om el, batteri, vatten, avlopp, 
ventilation och gasol. Även om du är en 
rutinerad KABE-ägare kan det vara bra 

att ibland friska upp kunskaperna, till 
exempel inför en vintercamping eller en 
långresa, säger Patrik.

I instruktionsboken finns också checklis-
tor och felsökningshjälp och du får råd 
vid skötsel och underhåll av din KABE. 

Bra hjälpmedel

KABEs hemsida har genomgått en 
ansiktslyftning det senaste året, med 
förbättrade menyer som gör att det går 
snabbare och enklare att hitta. 

Som ett komplement till innehållet på 
webben produceras också videofilmer 
med produktinformation och goda råd 
som finns tillgängliga på KABEs YouTube- 
kanal. Allmänna uppdateringar och 
nyheter får du enklast genom att följa 
KABE på Facebook och Instagram som 
du hittar på /kabehusvagnarhusbilar.  
– De digitala kanalerna är viktiga för 
kommunikationen och fungerar som 
ett bra hjälpmedel för dig som vill veta 
mer om KABE och våra produkter. Men i 
slutänden är det förstås alltid din lokala 
KABE-återförsäljare du ska vända dig till 
när du behöver professionella råd eller 
hjälp, betonar Patrik.

HAR DU LÄST INSTRUKTIONSBOKEN? 
De flesta tycker nog det är väldigt spännande att surfa runt på KABEs hem-
sida och studera de nya modellerna i 360-visningar och videor. Och det finns 
mycket mer att hämta på kabe.se.

Välkommen till  
KABE på nätet  
www.kabe.se
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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-byggda KABE Van innehåller 
många av de unika fördelar som du är 
van vid att hitta i de större husbilarna 
i KABEs Travel Master-program. Här 
finns vattenburen golvvärme ända fram i 
hytten, toalett med dusch, välutrustat kök 
och riktigt bekväma sängar. 

– Konceptet utgår från en Mercedes 
Sprinter med förhöjt tak och ståhöjden 
i bodelen är bekväma 196 centimeter, 
precis som i KABEs övriga bilar, berättar 
Mikael Blomqvist, teknisk chef och vice 
vd på KABE.  

Den kompakta och smidiga husbilen har 
en totallängd på 690 centimeter och 
erbjuder KABEs komfort och bekvämlig-
heter i kombination med Mercedes-Benz 
höga fordonsstandard.  

Unika året-runt-egenskaper

KABEs nya Van är byggd för att kunna 
användas hela året, även under de allra 
kallaste vintermånaderna. 

Här finns KABEs unika lösningar för 
värme och ventilation, med AGS II Pro 
vattenburen golvvärme i fyra slingor, 
Alde Compact värmepanna och en 
inredning som är anpassad för optimal 
luftcirkulation. 

Vattentankar och vattenledningar ligger 
väl skyddade mot frost i ett dubbeliso-
lerat utrymme mellan karossgolv och 
bodelsgolv. Isoleringen sprutas in i tak, 
väggar, balkar och vartenda hålrum bak-
om de inredda väggarna.

– De flesta tillverkare nöjer sig med att 
bara klä balkarna, men då får du en van 
som inte alls är utrustad för vinterbruk 
och faktiskt inte är tillräckligt bra på som-
maren heller, förklarar Mikael.

100 bilar per år

Produktionstekniskt är det ganska stora 
skillnader att bygga en van jämfört med 
de övriga husbilarna, där mycket av 
inredningen kan monteras innan KABEs 
egenproducerade väggelement kommer 
på plats. 

– I en van blir ordningen omvänd och 
allt måste byggas inifrån eftersom bilens 
kaross redan finns. Därför satsar vi nu 
på en specialiserad produktionslina där 
tillverkningen kan göras ännu bättre och 
e�ektivare, säger Mikael.

Inredningen tillverkas i KABEs egna 
snickerifabrik. Totalt har ett 30-tal perso-
ner nyanställts för att arbeta med KABE 
Van och den nya linan kommer inled-
ningsvis att ha en produktionskapacitet 
på cirka 100 bilar per år. 

NYTT   KABE 2021

KABE VAN FÅR  
EGEN PRODUKTIONSLINA
KABEs första van lanserades förra året och nu har marknadens mest 
välutrustade ”plåtis” fått sin egen produktionslina i KABEs moderna 
fabrik i Tenhult.  

KABEs Van är bakhjulsdriven men går också att få med fyrhjulsdrift.  
Motorn är Mercedes 4-cylindriga dieselmotor på 163 hk, med miljöklass Euro-6.  

Överst till höger: I den nuvarande elementfabriken kommer den nya produktionslinan 
för Van installeras. Nederst: Mikael Blomqvist, teknisk chef och vice vd på KABE. 

KABE-klubbarna bygger på trivsel och gemen-
samma aktiviteter. Här träªas nya och gamla  
KABE-vänner för att  umgås och utbyta hus-
vagns- och husbilserfarenheter med varandra. 

Rolf Gustafsson, ordförande i KABE 
Husbilsklubb, Tina Franzén, ordförande i 
KABE Klubb Syd och Enok Leonhardsen, 
sekreterare/kassör i KABE Traveller Club 
Norge, berättar vad deras klubbar har 
gjort för att anpassa verksamheten:

KABE Husbilsklubb

När det gäller klubbens aktiviteter under 
Coronaepidemin så lyckades vi med att 
genomföra vårt årsmöte i september 
med begränsat antal (50 deltagare) på 
själva årsmötet. Det anmärkningsvärda 
är att klubben under 2020 har fått 79 
nya medlemmar!

Styrelsen har genomfört sina möten, 
trots begränsningen i fysiska trä�ar. Allt 
tack vare att vi utnyttjat tekniken med 
digitala möten. De fysiska medlemsträf-
farna har begränsats till färre bilar med 
inte fler deltagare än FHM:s riktlinjer 
kunnat följas. Inför det nya året planeras 
aktiviteter in som bygger på flexibilitet i 
genomförandet. Även här kan tekniken 
ge en hjälpande hand.

KABE Traveller Club, Norge

Klubben har funnits sedan 2008. Vi är 
ett glatt gäng som vanligtvis brukar börja 
trä�as på våren. På grund av pandemin 
har vi tvingats minska lite på aktivite-
terna. De stora samlingarna på våren 
är borta. I stället arrangerar vi vänträf-
far, då vi lägger ut en inbjudan på vår 
Facebooksida om att nu drar vi i väg. 
Det brukar bli 4-7 husvagnar/husbilar 
som campar tillsammans under en helg, 
gärna en långhelg. Då ställer vi oss lite 
utspritt, helst en bit från andra som vi 
inte ”har koll på”, och sätter upp stora 
beachflaggor för att synas.

Vi har en stor höstträ� i slutet av augusti 
varje år. Då är vi gärna någonstans där vi 
kan stå för oss själva, med goda avstånd. 
Vi tar myndigheternas uppmaningar på 
allvar och registrerar alla som deltar. 
Även barn. 

I höstas var vi på Rognan i Saltdal kom-
mune med 17 ekipage och 35 personer. 
Alla ekipage höll angivet avstånd och 
hade fasta platser, ingen flyttade om-
kring. Vi har hyrt in oss hos en idrotts-
klubb och får ström från deras idrottshall. 
Här kan vi vara en långhelg från torsdag 
till söndag, som en avslutning på som-
marsäsongen. Efter den helgen brukar 
husvagnarna ställas på vintercamping 
eller på vinterförvaring. Vi är många 
som upplever helt fantastisk vintercam-
ping, med våra varma och välisolerade 
KABE-vagnar!

KABE-hälsningar
Enok Leonhardsen

Vill du också vara med i en 
KABE-klubb? Du hittar länkar 
till de olika KABE-klubbarna 
på www.kabe.se/se/om-kabe/

I höstas genomförde vår mötessamord-
nare i Norrland, Roger Ingvarsson, två 
bakhelger i Sörmjöle bagarstuga där ett 
begränsat antal deltagare fick lära sig att 
baka riktigt tunnbröd i vedeldad bakugn. 
En mycket uppskattad aktivitet. Klubben 
kommer att jobba på att få till stånd fler 
liknande mindre trä�ar runt om i landet. 
Allt för att anpassa oss till den rådande 
Corona-tiden. 

KABE-hälsningar
Rolf Gustafsson

KABE Klubb Syd

Vi lyckades genomföra Höstträ�en 2020 
med max 50 personer. Ingen närkontakt, 
alla visade hänsyn och spritade händer-
na. Ja, det fungerade jättebra! Vi fick god 
mat, underhölls med allsång och roliga 
vitsar, så många skratt blev det också.

Vid vår planerade vårträ� i slutet av april 
2021 kommer det mesta att ske utomhus. 
Vi har satt max 25 ekipage på trä�en. 
Vi har en sommarkväll i juli då vi trä�as 
och grillar tillsammans. Den aktiviteten 
är också utomhus så man lätt kan hålla 
avstånd, men ändå trä�as.

Årets Höstträ� blir i oktober och även 
den på max 25 ekipage, men vi är 
inomhus mer och hoppas att allt har blivit 
bättre då. Vi kommer endast att genom-
föra våra planerade aktiviteter om vi kan 
följa folkhälsomyndighetens restriktioner 
som gäller vid tidpunkten.

Vårt 15-årsjubileum i april i år har flyttas 
fram till maj 2022 då vi firar hos KABE i 
Tenhult. 

Nu håller vi tummarna att det blir bättre 
så vi snart kan trä�as och trivas med 
varandra igen! 

KABE-hälsningar 
Tina Franzén 

KABE KLUBBARNA

GEMENSKAP OCH 
NYA MEDLEMMAR 
TROTS ANPASSADE 
AKTIVITETER 
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Hos din KAMA Fritid-återförsäljare under våren.Hos din KAMA Fritid-återförsäljare under våren.

Vår-nyheter!

Grillsäsongen är här!

Grilla e�ektivt med robusta Cadac Citi Chef 40 FS. Den kom-
pakta gasol-grillen har ben i trä, avlastningsbrickor samt hylla 
med plats för CADAC Power pac. Keramikbelagd grillplatta 
i aluminium ger perfekt värmefördelning. En kastrullhållare 
ingår. Cadac paellapanna eller pizzasten kan användas.  
Grillyta: ø 39 cm. Vikt: 11,95 kg. Art.nr G06-132.

Dometic REVO ZIP Komplett 

Revo Zip påsmarkis glider in i tältskenan 
på din husvagn eller husbil. Ingen borrning. 
Markisen kan lämnas kvar permanent, 
sedan är det bara att öppna dragkedjan, 
rulla ut markisen och sätta upp överliggare 
och ben. Tillhörande markistält är lätt att 
sätta upp och ger ett extra utrymme utan-
för fordonet. Tillverkad av väderbeständig 
polyester med kristallklara fönster. 6 olika 
storlekar: 240-450 cm bredd, 185-250 cm 
djup, 15,9 - 23,9 kg. Art.nr M90-246.

Den kompletta antennen  

TERTEK® Internet MIMO/DAB+/TV 
är den kompletta antennen för ditt 
fritidsfordon. Antennen tar emot 
både vertikala och horisontella 
signaler. Levereras med 12/220 
volt adapter med flera uttag. 
Antennen är extremt väder- och 
UV-beständig. 110 cm mast, 3 m 
kabel och monteringsfäste ingår. 
Art.nr. T55-104

Tält för hela familjen

Cirrus North är ett rymligt husvagnstält med IsaAir luftsystem 
som pumpas upp på ett ställe. Inga stänger behövs. Fronter 

och gavlar i genomfärgad Isacryl som låter förtältet andas. 
Myggnät i gavlarna. Djupet på 275 cm och lodräta väggar 

skapar ett rymligt sällskapsrum. Tältet kan kompletteras med 
Air Annex (6 m2) på båda sidor. Cirrus North 300 passar 

husvagnar med höjd 242-255 cm. Art.nr FT01-48.

volt adapter med flera uttag. 
Antennen är extremt väder- och 
UV-beständig. 110 cm mast, 3 m 
kabel och monteringsfäste ingår. 

Den kompletta antennen  

TERTEK® Internet MIMO/DAB+/TV 
är den kompletta antennen för ditt 
fritidsfordon. Antennen tar emot 
både vertikala och horisontella 
signaler. Levereras med 12/220 

Lego husvagnssemester 

Kreativa campingäventyr och 
annat skoj väntar med LEGO® 
Creator 3in1 Husvagnssemester. 
Setet innehåller en retrobil och en 
husvagnsleksak med kök, toalett, 
avtagbart tak och öppningsbar 
sida. Setet innehåller 3 minifigu-
rer. 766 legobitar Ålder: 9+. Art.nr 
T80-01H.

Taklucka med ventilationssystem 

Ventilationssystemet. Maxxfan Deluxe är en 10-stegsfläkt 
som ger mer än 26 m3 per minut. Regnskyddet gör att du 
kan ha luckan öppen i alla väder. En integrerad termostat 
reglerar temperaturen i ditt fordon. Fungerar både manuellt 
och med «ärrkontroll. Passar alla vanliga taköppningar på 
40x40 cm. Vikt: 6kg. Strömkälla: 12V DC. Art.nr K02-108A.

Fixa tvätten

Wecamp hopfällbar tvättmaskin är 
avsedd för camping, med en konstruk-
tionen av plast och silikon. Den tar 
liten plats och är lätt att ta med i husbi-
len eller husvagnen. Max kapacitet: 1,8 
kg torr tvätt (3 kg blöt). Mått uppfälld: 
360x360x380 mm. Mått hopfälld: 
360x360x185 mm. Strömförbrukning: 
180W, spänning: 230V. Art.nr T95-37A.

Isabella Relaxstol Freja 

Freja ger maximal komfort från topp till tå. 
Ergonomisk design och maximal lägesan-
passning ger dig bästa tänkbara avkopp-
ling. Freja fälls ihop från båda sidor och 
tar lite plats vid packning. Mått uppfälld: 
56x51x55/119 cm. Mått hopfälld: 109x26x21 
cm. Max belastning: 120 kg. Art.nr T18-975.

Sätt guldkant på tillvaron 

Royal Campings vinglas i blän-
kande guld eller klassiskt vitt är 

perfekta till lyxiga middagar eller 
sommarens grillkvällar. Tillverkade i 
tålig PETG. Säljs i 4-pack. Bör hand-
diskas. Art.nr T99-224F, T99-224G.

Ta med dig svalkan

Kompakta Mestic Split är en flyttbar luftkonditionering i två 
delar som du monterar i fönstret på ditt fritidsfordon. Fönstret 
kan ändå öppnas och stängas. Enkel installation. Efter resan 
kan Mestic Split användas någon annanstans. 3 ventilations-
lägen, sömnfunktion, avfuktning. Ljudnivå: 53 dB. Mått: B: 31 
cm, H:20 cm, L: 45 cm. Vikt: 22,5 kg. 230 V. Art.nr K44-19.

Plåtmugg med retrokänsla

Royal Campings emaljerade mugg 
kan användas till både varma och 
kalla drycker. Muggen tål maskin-
disk men för att behålla emaljens 
lyster rekommenderas handdisk. 
Ej mikrovågsugn. Volym: 230 ml. 
Art.nr T99-292A, T99-292B, T99-
292C.

Isabella stol Modi Pop-Up 

Modi kan ställas in i fem lägen 
och är ett bra alternativ både för 
avkoppling och runt camping-
bordet. De svarta armstöden 
och underredet ger stolen ett 
elegant och tidlöst uttryck. Modi 
fälls ihop från båda sidor och 
tar liten plats. Mått uppfälld: 
48x53x48/112 cm. Mått hopfälld: 
93x25x30 cm. Art.nr T18-972.

Plåtmugg med retrokänslaPlåtmugg med retrokänsla

Royal Campings emaljerade mugg 
kan användas till både varma och 
kalla drycker. Muggen tål maskin
disk men för att behålla emaljens 

Sätt guldkant på tillvaron 

Royal Campings vinglas i blän-
kande guld eller klassiskt vitt är 

perfekta till lyxiga middagar eller 
sommarens grillkvällar. Tillverkade i 
tålig PETG. Säljs i 4-pack. Bör hand-
diskas. Art.nr T99-224F, T99-224G.
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Läs mer på  
www.isabella.net

Säsongscamparens 
flexibla favorit är 
tillbaka
Det populära förtältet Forum har gjort comeback 
i Isabellas sortiment. Forum i 2021 års modell är 
enbart konstruerat med  MegaFrame som ger dig 
den stabilitet du som säsongscampare behöver. 

Forums justerbara fronter ger dig goda möjligheter 
att anpassa ditt inom- och utomhusutrymme e�er 
dina egna önskemål. Fronten kan dras tillbaka en 
meter och därmed skapa plats för en övertäckt 
terrass, alternativt kan du nöja dig med att dra 
tillbaka den ena halvan och skapa en förstukvist 
som ger lä framför ingången. Frontdelarna kan 
även byta plats så att du får ingången på önskad 
sida. Genom tillköp av en extra frontdel kan du 
skapa en liten entré och därmed uppnå en större 
flexibilitet. 

FORUM ETNA

Enduro EM 505F passar de flesta vagnar tack vare sin 
kompakta design. Med en enkel knapptryckning på 
fjärrkontrollen sker till- & frånkoppling av drivrullarna. 
Skulle du ändå glömma så kopplar drivrullarna ifrån 
automatiskt när du kör iväg vagnen med bilen. 
Nivåindikering finns i kontrollen för en perfekt nivåinställning. 

Max belastning: 
Med 2 motorer enkel- & tandemaxel: 2000 kg 
(1750 kg vid 18% lutning)
Med 4 motorer: 3000 kg 

Art nr: C20-15C

Handla tillbehör via KAMA Order to Store (OTS)
Beställ på nätet och hämta varan i din KAMA-butik.
Fraktfritt! Över 13 000 artiklar ett klick bort!

www.kamafritid.se

Förenkla uppställning av vagn 
med ett manövreringssystem
Enduro EM 505F
kompakta design. Med en enkel knapptryckning på 
fjärrkontrollen sker till- & frånkoppling av drivrullarna. 
Skulle du ändå glömma så kopplar drivrullarna ifrån 

med ett manövreringssystem

Royal Camping gasolgrill är en hopfällbar gasolgrill 
som är utrustad med hjul. 2 brännare, 2 stekgaller, 
utdragbara sidobord, krokar för grillbestick / handduk 
och termometer. Drivs med 30 mbars tryck från 
gasolflaska (slang och reducerventil ingår ej). 

Effekt: Totalt 3000W. 
Vikt: 14 kg.

Art nr: G06-123

Grillmästare på campingen

Husvagnsliv_V21_SE.indd   1 2021-01-27   10:08

VARFÖR KABE? 
ÅRET-RUNT-KOMFORT
KABEs husvagnar och husbilar är konstruerade för det skandinaviska klimatet. Det innebär att vi aldrig tar några 
genvägar när det gäller isolering, ventilation och uppvärmning. Karossen byggs enligt KABEs egen iWall-konstruktion 
för maximal stabilitet och absolut fuktsäkerhet. Samtliga modeller är utrustade med Alde 3020 värmepanna samt 
 vattenburen golvvärme som standard. Många av de viktiga året-runt-funktionerna är inbyggda i konstruktionen och 
syns inte när du stiger in i husbilen eller husvagnen första gången. Men du märker skillnaden när du använder din KABE.

KVALITET
Oavsett vilken KABE-modell du väjer kan du vara säker på att få del av marknadens bästa kvalitet inom varje 
prissegment. Alla våra husvagnar och husbilar byggs i KABEs moderna fabriker i Tenhult, där vi också har vår egen 
snickerifabrik för produktion av inredning. Under årens lopp har vi utvecklat flera unika konstruktioner som säker-
ställer de högt ställda krav som du ska kunna ställa på din KABE.

VÄRDE SOM VARAR
KABEs husvagnar och husbilar tillhör marknadens mest välutrustade redan i sitt standardutförande. Innan du börjar 
jämföra priser: Ta reda på vad som faktiskt ingår. I en ny KABE hittar du alltid den senaste tekniken. I kombination 
med KABEs höga kvalitet får du ett komfortabelt campingboende under många år – och ett garanterat bra andra-
handsvärde vid ett framtida inbyte.

TEKNIK
KABE har en ledande roll inom teknikutvecklingen i branschen. Under de senaste åren har vi mottagit flera prestige-
fyllda utmärkelser för våra tekniska innovationer, bland annat inom ventilation och värmeåtervinning. Framtidens 
utmaningar kräver framtidens lösningar och KABE fortsätter att leva upp till sin välkända slogan ”Alltid steget före”.

MILJÖ
På KABE arbetar vi kontinuerligt med produktutveckling och vi anstränger oss för att alltid ligga i framkant när det 
 gäller miljö och teknik. Vår strävan är att leda utvecklingen mot en ännu mer klimat- och miljöanpassad husvagns- 
och husbilsbransch. Miljöfrågorna har högsta prioritet och vi engagerar oss hela vägen. Från materialval och produk-
tionsteknik till energivärden och utsläppsnivåer. 

TRYGGHET
Din trygghet som husbils- eller husvagnsägare handlar mycket om säkerheten på vägen. Våra husvagnar är bland 
annat utrustade med KABE Safety Driving system, som innebär ett chassi med längre dragbalkar och en krängnings-
hämmande axel. Husbilarna byggs på Europas absolut bästa husbilsbaser; Fiat Ducato och Mercedes Sprinter, där 
autobroms, antisladd, regnsensor och attention assist är exempel på utrustning som bidrar till ökad säkerhet på 
vägen. Förutom KABEs stabila husbilskaross har vi även infört stålramar kring batteri och vattentank för att förhindra 
att dessa kommer i rörelse vid en krock samt en ny bordskonstruktion där bordsskivan kan fällas undan vid körning.

FUNKTIONALITET
KABE har mer än 60 års erfarenhet av att utveckla och tillverka husvagnar och husbilar för aktiv användning hela 
året. I din KABE hittar du därför många smarta lösningar som gör campinglivet precis så enkelt och avkopplande som 
du vill att det ska vara. Det kan vara allt från det praktiska skidfacket med belysning till centrallås på kökslådorna eller 
det där USB-uttaget som är placerat precis där du vill att det ska vara.

DESIGN
Designen i KABEs inredning är präglad av den skandinaviska traditionen, med ljusa färger och materialval som 
ger ett fräscht och luftigt intryck. Infällda luckor, rundade hörn och ergonomiskt utformade sittdynor är exempel 
på  detaljer som skapar den speciella KABE-känslan, där design och funktion alltid går hand i hand. Även exteriört 
känne tecknas karossen av genomtänkta detaljer och eleganta linjer som ger varje KABE sin distinkta karaktär.

ÅTERFÖRSÄLJARE
KABE har ett stort nätverk av auktoriserade och välutbildade återförsäljare och serviceverkstäder i hela Skandina-
vien, men också i flera andra Europeiska länder. Här får du kunniga råd vid köptillfället och professionell service som 
skapar trygghet i ägandet. Våra återförsäljare hjälper även till med finansiella upplägg och försäkring av din KABE.

VALFRIHET
Det finns en KABE för alla. Det gäller bara att komma underfund med vilken storlek, planlösning, utrustning och pris-
klass som passar dig och din familj bäst. När du har hittat din favoritmodell väljer du den met optimala planlösningen 
med hjälp av KABEs Flexline-system, som ger många valmöjligheter och verkligt stor flexibilitet. Enklast är att bygga 
sin KABE i vår produktkonfigurator, som du hittar på kabe.se under fliken ”Bygg din KABE”, eller genom att besöka 
någon av våra återförsäljare.

10 starka skäl till varför du ska välja KABE:
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MARKNADENS 
FÖRMÅNLIGASTE 
FINANSIERING!

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

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

Semestra där solen skiner!
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