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NIEUWS IN OVERVLOED DAT WIJ U 
GRAAG WILLEN LATEN ZIEN
Steeds meer groepen ontdekken de voordelen van mobiele 
recreatie en veel jonge gezinnen hebben de laatste jaren hun 
ideale vakantieverblijf ontdekt in een camper of caravan van 
KABE. 

Een van de grote voordelen van kamperen is de zekerheid dat 
je zelf de controle hebt over je reis en je onderdak, inclusief 
het koken, slapen, wassen en andere faciliteiten. Je leeft vrij 
en comfortabel en je kunt van dichtbij genieten van de natuur 
en het water of van de cultuur, zonder dat je veel van tevoren 
moet plannen. ”Als het regent trekken we verder”.

Voor het modeljaar 2022 heeft KABE speciale aandacht 
besteed aan de jongere gebruikers en wordt een volledig 
nieuwe caravanserie gepresenteerd, die veel nieuwe kampe-
erders en gezinnen met kinderen zal aanspreken. De nieuwe 
KABE Estate kan worden beschouwd als een vernieuwde op-
volger van KABE’s populaire en scherp geprijsde Classic-serie, 
maar met een geheel eigen en uniek ontwerp.

We zeggen altijd dat er een KABE is voor iedereen, en in dit 
nummer van ons magazine kunt u nader kennismaken met al 
onze verschillende modellen. Een aantal zijn echte KABE- 
bestsellers met een geschiedenis die helemaal teruggaat tot 
de allereerste jaren van KABE als producent van caravans en 
campers. Andere modellen zijn nieuw en pas enkele jaren op 
de markt, maar hebben zich toch al een plaats verworven als 
favorieten van veel gebruikers.

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

Tot ziens op de grootste (en enige) caravan- en camperbeurs 
van 2021 in Zweden!

Inhoud Redactioneel

Altijd een stap verder…

Alf Ekström
Algemeen Directeur,  
KABE AB

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

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

ESTATE

Na tien jaar met de alom gewaardeerde 
¬Classic-serie is KABE klaar voor de vol-
gende stap. Voor modeljaar 2022 wordt de 
opvolger gepresenteerd: KABE Estate!

  
  Contrastvol.
  Modern.
  Enthousiast.

 

2022
KABE-NIEUWS

NIEUWS   KABE 2022 NIEUWS   KABE 2022
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Getinte ramen met horren en verduisteringsgordij-
nen, rookmelder, lekindicator, TV-antenne, stereo, 
ingebouwde luidsprekers, router, USB-aansluiting-
en, overal LED-verlichting.

Zelfverzekerd en stijlvol

Het exterieur van de KABE Estate is modern 
en zelfverzekerd, met gladde beplating, 
zwarte raamkozijnen en contrasterende 
rood-zwarte belijning met 3D-uitstraling. 
Nieuw, in vergelijking met de eerdere 
Classic-versie, is ook dat de caravan wordt 
gebouwd op een chassis van Knott met zelf- 
stellende remmen. 

– Het ontwerp van het interieur wordt 
gekenmerkt door een pure, stijlvolle uitstra-
ling. We hebben ons laten inspireren door 
de functionele Zweedse keukens uit de 
jaren 50, met schuin aflopende schuif-
deurtjes. Deze vormgeving vind je overal in 
de caravan terug, de rechte servieskasten 
in het keukengedeelte volgen dezelfde lijn 
als de bovenkasten in de zit- en slaap-
gedeelten, vertelt Tina Andersson. 

De witmatte folie van de bovenkasten  
met hun houten afwerklijst zorgt voor een 
stijlvol contrast met de nieuwe donkere 
houtfolie van de onderkasten, met de naam 
Nussbaum Ombre. Het effect wordt nog 
versterkt door de frosted lichtpartijen in de 

hoeken van de caravan en de staande 
verlichte elementen die de scheiding  
vormen tussen keuken en zitgroep. De lijn 
van het plafond wordt geaccentueerd door 
een indirecte sfeerverlichting.

– De KABE Estate is een caravan die 
bijzonder ”up-to-date” aanvoelt, met 
veel spannende inrichtingsdetails zoals 
leeslampjes met USB-aansluiting, matte 
zwarte handgrepen, zwart beslag, zwarte 
haakjes en een zwarte mengkraan in de 
keuken.

Extra optie bij andere merken

De Estate heeft, net als de andere caravan- 
series van KABE, alle ingebouwde 
waarden, zoals comfort, veiligheid en 
eigenschappen voor gebruik in alle sei-
zoenen. Peter Vlaanderen wijst er boven-
dien op dat veel uitrusting die bij andere 
merken een extra optie is, standaard is in 
de KABE Estate.

– Wat dacht u van standaard vloerver-
warming met watercircuit en een Alde 
Compact verwarmingsketel, getinte ramen 
met horren en verduisteringsgordijnen, 

rookmelder, lekindicator, TV-antenne, 
stereo, ingebouwde luidsprekers, router, 
USB-aansluitingen, ook bij het etagebed, 
overal LED-verlichting, een 80 Ah accu, 
ventilatieluik en een skivak met uitwendig 
afsluitbaar luik. En nog heel veel meer!

De Estate is leverbaar met twee ver-
schillende kussenstofferingen met een 
mooi modern ontwerp: het nieuwe frisse 
Appleton in groen en het coole Belleville 
in zwart.

De KABE Estate wordt geleverd in de 
maten 470, 520, 560, 600, 660 en 780, 
met in totaal 10 modellen en 14 verschil-
lende indelingen. Het is een caravan voor 
iedereen die de vrijheid van mobiele 
recreatie heeft ontdekt en die prijs stelt op 
een modern ontworpen caravan van hoge 
kwaliteit, veiligheid en eigenschappen voor 
gebruik in alle seizoenen, voor een bijzon-
der concurrerende prijs.

– Altijd een stap verder, is de slogan van 
KABE. De nieuwe Estate laat volgens mij 
zien dat we dat kunnen waarmaken, zegt 
Tina Andersson tenslotte.

Het Zweedse KABE biedt een volledig gamma caravans 
en campers in een breed scala aan modellen, afmetingen 
en prijsklassen. Voor het modeljaar 2022 is speciaal 
aandacht besteed aan gezinnen met kinderen en actieve 
kampeerders en er wordt een volledig nieuwe serie cara-
vans gepresenteerd.

De nieuwe KABE Estate is een vernieuwde opvolger van KABE’s populaire 
Classic-serie, die alweer tien jaar op de markt is. Veel beginnende kampeerders 
en gezinnen met kinderen hebben in deze scherp geprijsde modelserie hun 
favoriet gevonden. Kenmerkend is de gezellige en praktische indeling met o.a. 
modellen met een kinderkamer met etagebedden voor twee of drie personen.
– De KABE Estate heeft een volledig nieuw ontworpen interieur en exterieur dat 
volgens ons de groeiende schare jongere KABE-klanten zal aanspreken. Naast 
modellen met een kinderkamer van verschillende grootte omvat de serie ook 
kleinere en wat lichtere wagens die van alle gemakken zijn voorzien, vertelt 
Peter Vlaanderen, hoofd verkoop bij KABE voor o.a. de Benelux.

Laten zien waar het product voor staat

De productie van de Estate-caravans is nadrukkelijk gebaseerd op het concept 
”Made in Sweden”, wat betekent dat een nog groter deel van de productie plaats-
vindt in de eigen productiefaciliteit van KABE in het Zweedse Tenhult.

Hoofd ontwikkeling van KABE, Tina Andersson, was vanaf het begin betrokken 
bij de ontwikkeling van deze serie. Ze vertelt over het proces, dat begon op de 
tekentafel. Omdat deze caravanserie is gericht op een jongere doelgroep, wilde 
KABE het interieur moderniseren en een uitstraling creëren die duidelijk laat zien 
waar dit product voor staat.

– De nieuwe KABE Estate heeft alle fundamentele waarden van de Classic behou-
den. Het is een caravanserie voor wie op zoek is naar een scherp geprijsde kwa-
liteitscaravan voor gebruik in alle seizoenen, met alle uitrusting die nodig is voor 
een comfortabel verblijf in de caravan op hoog niveau. Tegelijk is de KABE Estate 
helemaal nieuw en uniek, verklapt Tina.

KABE 2022

NIEUWS   KABE 2022 NIEUWS   KABE 2022
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Doordacht modellenprogramma

In het modeljaar 2021 voerde KABE een 
echte designvernieuwing door, voor de 
caravans ging het daarbij vooral om de 
modellen in de Edelstenen-, de Royal- en 
de Imperial-series. 

De betimmeringen werden voorzien van 
een nieuwe houtfolie, Nordic Oak, die werd 
gematcht met een zacht lattegetint lami-
naat op de tafelbladen, grijsgemêleerde 
werkbladen en nieuwe lichte vloerbedek-
king en wandbekleding. De zitkussens 
werden voorzien van nieuwe stiksels in lijn 
met uitvoering van de verzonken deuren 
en laden van de meubelen.

– In 2022 voltooien we de vernieuwing van 
het interieur door het toepassen van een 
nieuw laminaat met een fraaie beton-look, 
op de werkbladen in de badkamer en in 
de douche van onze TDL-modellen. We 
trekken de grijsgemêleerde kleur van het 
werkblad door in een spatscherm achter 
de gootsteen en het fornuis, waardoor het 
keukengedeelte ruimer aandoet, vertelt 
Peter Vlaanderen.

De caravans in de Edelstenenserie en de 
Royal- en Imperialseries, waaronder ook 
de echt grote Hacienda-modellen vallen, 
krijgen vanaf modeljaar 2022 standaard 

niet minder dan 850 kilo en het toegestane 
combinatiegewicht nu 7000 kg bedraagt. 
Ideaal voor iedereen die een paardentrai-
ler wil trekken of zware werkuitrusting of 
bijvoorbeeld een boot op een trailer, aldus 
tipt Peter Vlaanderen.

Voor modeljaar 2022 is de standaardkleur 
van de KABE Van wit, met een wit front 
en bumper. Als optie is ook grijsmetallic 
leverbaar. Wie een luifel wenst, kan als 
optie een elektrische Thule-luifel bestellen 
- wit voor het witte model en zwart voor het 
grijze model. 

– Om het gevoel van licht en ruimte in 
de Van te versterken, heeft KABE een 
panoramaraam in het plafond aangebracht, 
standaard voor het modeljaar 2022. Het 
concept omvat verder verduisteringsvoor-
zieningen en een beklede lichtbalk rondom 
het plafondraam. Een ander Van-nieuwtje is 
dat het interieur nu dezelfde matwitte kleur 
heeft als in de nieuwe KABE Estate. Ik kan 
niet anders zeggen dan dat het bijzonder 
smaakvol is, zegt Peter.

Vier modellen gebouwd op Mercedes

Het camperprogramma van KABE omvat 
nu vier modelseries die zijn gebouwd op 
Mercedes: de Van, de halfgeïntegreerde 
crossovermodellen in de Royal-serie, de 
volledig geïntegreerde Crown en de uiterst 
luxueuze Imperial. Verder hebben we de 
kleinere en lichtere TM740-serie in de 
lengte 740, die wordt gebouwd op de Fiat 
Ducato en die wordt aangeboden in drie 
heel populaire varianten met verschillende 
indelingen, als halfgeïntegreerd, crossover 
en volledige geïntegreerd.

een voorraam dat kan worden geopend. 
De plafondlamp is bekleed met mooie 
imitatiesuède die harmonieert met de 
comfortabele beklede bedhoofdeinden. 
De lichtbalken rondom de dakluiken zijn 
gemoderniseerd om de eenheid van het 
interieur te ondersteunen. 

– De Royal- en Imperial-series krijgen een 
nieuwe multimediaspeler van Pioneer met 
DAB als standaard. Als extra optie is een 
externe antenne voor de router leverbaar.

Voor het modellenprogramma van dit jaar 
biedt KABE vier textielcollecties aan en drie 
ledercollecties, die allemaal matchen met 
de overige inrichting van de KABE-cara-
vans.

Het exterieur van de Edelstenen en de 
Royal wordt o.a. gekenmerkt door nieuwe 
fraaie 15” velgen van een eigen KABE 
design, de Imperial heeft coole 17” velgen 
in Diamond Cut-uitvoering, ook in het 
unieke KABE design.

– We hebben het gevoel dat KABE goed 
is voorbereid voor het nieuwe modeljaar 
2022 en dat we beschikken over een mooi 
en doordacht modelprogramma met veel 
keuzemogelijkheden, die tegemoetkomen 
aan de wensen van onze klanten, stelt 
Peter Vlaanderen.

– Al onze campers hebben voor het 
modeljaar 2021 een grondige designlifting 
gehad. Dit jaar gaan we door met het 
moderniseren van het interieur van de 
Royal, de Crown en de Imperial, met ons 
nieuwe op beton geïnspireerde laminaat 
op het blad in de badkamer en in de 
douche van de TDL-modellen. Verder 
hebben we de wagens voorzien van nieuw 
ontworpen plafondlampen en lichtbalken, 
en alle modellen hebben nu een praktische 
handgreep bij de entree en verlichting 
die gaat branden bij het openen van de 
deur van het woongedeelte, vertelt Peter 
Vlaanderen.

Nieuw voor 2022 is dat de op Fiat geba-
seerde TM740-campers een volledig 
vernieuwde bestuurdersomgeving hebben, 
met o.a. een nieuw stuurwiel, een nieuwe 
versnellingshendel, nieuwe deurpanelen 
en een draadloze lader voor mobiele 
apparaten, nieuwe USB-aansluitingen en 
een 12V-lader, een nieuwe beker-/telefoon-
houder en een nieuw ontwerp van kleppen 
en luchtinlaten. 

– Dit zijn verschillen die direct opvallen als 
je achter het stuur gaat zitten!

Comfort en veiligheid

De campers in de TM740-serie hebben 
nu ook standaard airconditioning in het 
autogedeelte. Verder is het mogelijk om 
een veiligheidspakket te kiezen met auto-
matische rem, regensensor, rijlichtassistent 
met automatische dimmer, rijbaanassistent, 
adaptieve cruise controle, verkeersbor- 
denassistent en attention-assist.

Een volwassen compacte camper met 
extra trekvermogen

KABE vervolgt zijn succesvolle inspan-
ningen op de dynamische campermarkt. 
2020 begon met de samenwerking met 
Mercedes Benz en de lancering van de 
nieuwe KABE Crown. De volledig geïnte-
greerde Crown en de luxueuze, volledig 
geïntegreerde Imperial-serie van KABE 
zijn beide gebouwd op de Mercedes 
Sprinter basis en onderscheiden zich door 
alle kenmerkende eigenschappen van dit 
premiummerk.

Tegelijk introduceerde KABE zijn eer-
ste compacte camper, een volwassen 
Van, gebouwd op de Mercedes Sprinter 
met verhoogd dak en met alle unieke 
KABE-voordelen. De wagen is uitgerust 
voor alle seizoenen en voorzien van win-
terisolatie met vloerverwarming met een 
watercircuit tot in de bestuurderscabine, 
en met een toilet en douche en heerlijk 
comfortabele bedden.

– De KABE Van is op de markt niet onop-
gemerkt gebleven. Het is een voertuig 
dat mensen aanspreekt die veel reizen, 
bijvoorbeeld voor vrijetijdsactiviteiten of 
voor hun werk. Nieuw voor 2022 is dat de 
Van leverbaar is met dubbele wielen, waar-
door het laadgewicht wordt verhoogd met 

– KABE werkt voortdurend aan het verder 
ontwikkelen van het comfort en de veilig-
heid in de voertuigen. De systemen in de 
wagen kunnen voorkomen dat een onge-
val plaatsvindt en we doen er alles aan om 
onze campers zo veilig mogelijk te maken 
in geval er toch een ongeluk zou plaatsvin-
den, legt Peter Vlaanderen uit.

Voor 2022 wordt gebruik gemaakt van een 
nieuwe constructie van de dinettebank, 
waardoor wordt voorkomen dat het kussen 
wegglijdt bij een eventuele aanrijding en 
dat de passagier onder de veiligheidsgor-
del glijdt. Bovendien is de dinettebank 
verankerd in het stalen frame rond de 
watertank waarmee de campers van KABE 
zijn uitgerust.

In onze branche ligt KABE ver voor wat 
betreft maatregelen om de crashveiligheid 
te vergroten. Behalve de stabiele carrosse-
rie van de camper, met verlijmde construc-
tie, verlengde dwarsbalken en een extra 
sterke bevestiging op het autogedeelte, 
zijn er rondom de accu en de watertank 
stalen frames aangebracht die voorkomen 
dat deze uitrusting gaat bewegen bij een 
aanrijding, en er is een tafelblad toegepast 
dat voor het rijden kan worden wegge-
klapt.

– In 2022 versterken we onze positie  
en we kijken uit naar onze ontmoeting  
met nieuwe en oude klanten in een  
nieuw offensief camperjaar, aldus Peter 
Vlaanderen.

De standaardkleur van de Van is wit, met wit 
front en witte bumper. Als optie is de Van in 
grijsmetallic leverbaar.

Nieuw laminaat met beton-look. Nieuwe fraaie 15” velgen.

  
 Kwaliteit. 
   Techniek. 
   Keuzevrijheid. 
   Functionaliteit. 
   Veiligheid.

Nieuw voor 2022 is dat de Van 
leverbaar is met dubbele wielen, 
waardoor het laadgewicht wordt 
verhoogd met ca 850 kilo en het 

toegestane combinatiegewicht nu 
7000 kilo bedraagt. Ideaal voor 

iedereen die een paardentrailer wil 
trekken of zware werkuitrusting of 

bijvoorbeeld een boot op een trailer.

In de branche ligt KABE ver voor wat betreft maatregelen 
om de crashveiligheid te verhogen. 

Nieuwe constructie van de dinettebank, die 
voorkomt dat het kussen van de bank wegglijdt 
waardoor de passagier onder de veiligheidsgor-
del kan glijden bij een eventuele aanrijding.

Om het gevoel van licht en ruimte in de Van 
te versterken, heeft KABE een panorama-
raam in het plafond aangebracht.

Nieuw ontworpen plafondlampen 
en lichtbalken.

NIEUWS   KABE 2022
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Estate
• Chassis van Knott met zelfstellende 

remmen.
• Glad plaatwerk.
• Nieuw ontworpen exterieur design, 

belijning met 3D-uitstraling.
• Uitwendig zwarte raamkozijnen.
• Ventilatieluik standaard, met uitwendig 

zwart rooster.
• Vergrendelbare watertankstop in 

nieuw design.
• Nieuw ontwerp van de bovenkasten, 

matte witte folie met houten lijst.
• Nieuw ontwerp van de servieskast, 

matte witte folie met houten lijst
• Nieuwe houtfolie in de kleur Nuss-

baum Ombre.
• Nieuwe vloerbedekking.

TM740
• KABE-sticker op het front van de camper.
• Nieuwe bestuurdersomgeving van Fiat 

met een nieuw stuurwiel, een nieuwe 
versnellingshendel, nieuwe deurpanelen 
en een draadloze lader voor mobiele 
apparaten, nieuwe USB-aansluitingen, 
12V-lader en beker-/telefoonhouder, 
nieuw ontwerp van kleppen en luchtin-
laten.

• Nieuwe plafondlamp, bekleed met 
imitatiesuède.

• Nieuwe verlichting onder de servieskast 
en bij de afzuigkap.

Edelstenen, Royal/Hacienda, 
Imperial
• Standaard een voorraam dat kan wor-

den geopend.
• Vergrendelbare watertankstop in 

nieuw design.
• Nieuwe plafondlamp, bekleed met 

imitatiesuède.
• Spatscherm achter gootsteen en 

fornuis in hetzelfde laminaat als het 
werkblad.

• Nieuwe verlichting onder de servies- 
kast en bij de afzuigkap.

Royal, Crown, Imperial
• Nieuwe plafondlamp, bekleed met 

imitatiesuède.
• Nieuwe verlichting onder de servies- 

kast en bij de afzuigkap.
• Nieuw laminaat in beton-look op het 

blad in de badkamer en in de douche 
(TDL).

• Entreelamp, handgreep bij de deur en 
lichtbalk bij de entree die gaat bran-
den als de deur van het woon- 
gedeelte wordt geopend. 

Van
• De Van heeft nu standaard de kleur 

wit, met een wit front en bumper. Als 
optie leverbaar in grijsmetallic.

• Standaard een panoramaraam in het 
plafond. Incl. verduistering en beklede 
verlichtingsbalk.

• Nieuwe buitenverlichting boven de 
hele schuifdeur.

• Nieuwe matwitte folie met witte 
matchende hoeklijsten op de boven-
kastdeuren.

• Lichtbalk op het plafond boven de 
servieskast.

• Nieuw werkblad.
• Zwarte keukenmengkraan.
• Nieuwe verlichting bij de afzuigkap.
• Beslag, handgrepen en haakjes in 

matzwart.
• Nieuw laminaat, Diamond White, op de 

werkbladen.
• Nieuwe stiksels op de zitkussens.
• Nieuwe textielcollecties.
• Nieuw ontworpen bergruimte bij de 

entree en kast bij de deur.
• Nieuwe leeslampjes met USB-aanslui-

ting.
• Stroomschakelaars en stopcontacten in 

nieuw zwart ontwerp.

• Nieuw laminaat in beton-look op het 
blad in de badkamer en in de douche 
(TDL).

• Standaard een thermogordijn in het 
onderste deel van de cabine.

• Crashveiligheid: Nieuwe constructie van 
de dinettebank, die voorkomt dat het 
kussen van de bank wegglijdt waardoor 
de passagier onder de veiligheidsgor-
del door kan glijden bij een eventuele 
aanrijding. De dinettebank is bovendien 
verankerd in het frame van de water-
tank.

• Nieuw laminaat in beton-look op het 
blad in de badkamer en in de douche 
(TDL).

• Edelstenen: Bij het Heki 2 dakluik is een 
dubbele met folie afgewerkte lichtbalk 
aangebracht met spotlights.

• Royal: Bij het Heki 2 dakluik en bij de 
Heki 3 (SmartVent) is een dubbele met 
folie afgewerkte lichtbalk aangebracht 
met spotlights.

• Imperial: Heki 2 dakluik met een met 
laminaat beklede lichtbalk rondom 
met spotlights. Hetzelfde bij de Heki 3 
(SmartVent).

• 150 liter verswatertank. (Crown)
• Nieuwe kasten onder het plafondbed. 

(Crown, Imperial)
• Nieuwe lichtbalk achter het plafondbed. 

(Crown, Imperial)
• Nieuwe lichtbalk onder het plafondbed 

met hetzelfde imitatiesuède als de  
nieuwe plafondlamp. (Crown, Imperial)

• Standaard een thermogordijn in het 
onderste deel van de cabine.

• Nieuw laminaat, Diamond White, op het 
tafelblad.

• Een extra grijswatertank, totaal volume 
nu 83 liter, evenveel als de verswater-
tanks.

• Nieuwe plafondlamp, bekleed met 
imitatiesuède.

• Nieuwe verlichting onder de servieskast 
en bij de afzuigkap.

• Nieuw laminaat op het blad in de bad-
kamer.

• Nieuwe plafondlamp, matte witte folie 
met houten lijst.

• Nieuw laminaat op het blad in de bad-
kamer.

• Nieuw laminaat in de douche (TDL), 
douchegordijn en rails zijn inbegrepen.

• Comfortpakket als extra optie: grote 
koelkast, nekkussens, laadluik, hand-
doekdroger, gordijn/vouwdeur.

• Designpakket als extra optie: aluminium 
velgen 14”, raam in de deur, hoes voor 
de trekhaak, Heki 2 dakluik.

• Verdere opties: compressor koelkast als 
alternatief voor de grote koelkast in het 
Comfortpakket, uitwendge antenne voor 
de router, planken in de bovenkasten, 
14” aluminium velgen bij groter gewicht.

• Nieuwe standaardspecificatie: airconditi-
oning in het autogedeelte, nieuwe multi-
mediaspeler, 3 cm dik opdekmatras. 

• Comfortpakket als optie: Elektrische en 
verwarmde achteruitkijkspiegels, elek-
trische parkeerrem, achteruitrijcamera 
met dubbeldin.

• Veiligheidspakket (Behalve bij vol-
ledig geïntegreerd): Automatische 
rem, regensensor, rijlichtassistent met 
automatische dimmer, rijbaanassistent, 
adaptieve cruise controle, verkeersbor-
denassistent, attention-assist.

• Overige opties: Uitwendige antenne 
voor de router. 

• Royal en Imperial met frontkeuken: 
Beklede lichtbalk voorin met rechthoe-
kige lampen.

• Nieuwe multimediaspeler, DAB stan-
daard. (Royal en Imperial)

• Nieuwe aluminiumvelgen volgens 
eigen ontwerp: 15” (Edelstenen, 
Royal), 17” Diamond Cut (Imperial) 
(Optie bij Royal)

• Nieuwe textielcollecties.
• Optie: Uitwendige antenne voor de 

router.

• Crashveiligheid: Nieuwe constructie 
van de dinettebank, die voorkomt 
dat het kussen van de bank wegglijdt 
waardoor de passagier onder de 
veiligheidsgordel kan glijden bij een 
eventuele aanrijding. De dinettebank 
is bovendien verankerd in het frame 
van de watertank.

• Optie: Mercedes Distronic, actieve 
afstandsassistent.

• Combinatie van airconditioning en 
zonnecellen mogelijk als optie met 
behulp van een nieuwe zonnecel. 

• Als optie dubbele wielen, voor ca 850 
kg extra laadgewicht en een combina-
tiegewicht van 7 ton.

• Elektrische luifel, Thule 5200 12V, wit, 
4 m, voor de witte Van. (Optie)

• Elektrische luifel, Thule 5200 12V, 
zwart, 4 m, voor de grijze Van. (Optie)

KABE-NIEUWS, CARAVANS 2022:

KABE-NIEUWS, CAMPERS 2022:

NIEUWS   KABE 2022 NIEUWS   KABE 2022
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KABE CARAVANS 

KABE Estate 
Scherp geprijsde caravans met iets minder opties dan onze 
andere modellen maar met KABE-kwaliteit tot in de kleinste 
details. Veel uitrusting die standaard is bij de KABE Estate, is 

bij andere producenten een extra optie.

KABE Royal 
Een caravanserie van topklasse die in de standaarduitvoering 
al het meeste van het beste bevat. Op dit moment is de Royal 

het best verkochte KABE-model.  

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

uitrusting als de andere wagens in de Royal-serie. 

KABE Imperial
De absolute premiumserie van KABE die compromisloze caravan-

luxe biedt. U vindt hier een niveau van uitrusting en een woon-
standaard die volledig uniek is in onze branche.  

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

uitrusting als de andere in de Imperial-serie.

KABE Edelstenen   
Goed uitgeruste caravans met een hoge standaard en veel 
keuzemogelijkheden wat betreft vormgeving en indeling. 

Ze worden al sinds 1963 gebouwd.

KABE  NR 1 2021  13  

HET UNIEKE MODELLEN-
PROGRAMMA VAN KABE 
Het succesvolle modelconcept van KABE wordt gekenmerkt 
door voortdurende ontwikkeling. Ook voor 2022 is er weer 
een uitgebreid en gevarieerd aanbod van doordachte cara-
van- en campermodellen waaruit u kunt kiezen. 

De modelseries zijn ontwikkeld 
om te voldoen aan de eisen en 
wensen van verschillende gebrui-
kers. Hier vindt u enkele van de 
echte bestsellers van KABE, met 
een geschiedenis die teruggaat 
tot de allereerste jaren van KABE 
als caravanfabrikant. Andere 
modellen zijn helemaal nieuw 
of nog maar enkele jaren op de 
markt, maar nu al favorieten bij de 
klanten van KABE.

– Welk KABE-model u ook kiest, u krijgt 
de beste kwaliteit op de markt binnen elk 
prijssegment. De kernwaarden van KABE, 
ons DNA, zijn verankerd in al onze pro-
ducten: kwaliteit, techniek, keuzevrijheid, 
functionaliteit, betrouwbaarheid. Dat zijn 
vanzelfsprekende principes waar we 
nooit aan tornen, verklaart Sales Manager 
Daniel Jaldemark. 

Er zijn volgens Daniel evenveel mani-
eren om een KABE te gebruiken als er 
KABE-gebruikers zijn. Als twee KABE-be-
zitters ongeveer dezelfde carrosserie-

lengte kiezen, wil dat nog niet zeggen dat 
ze dezelfde uitrusting nodig hebben of 
van hetzelfde interieur houden.

– Ik durf te stellen dat er voor iedereen 
een KABE is. Het aanbod in het unieke 
modellenprogramma van KABE gaat 
van scherp geprijsde instapmodellen tot 
wagens in het absolute topsegment. En 
onze flexibele interieuropties, KABE Flex-
line, maken de keuze nog groter.

Op de volgende bladzijden worden de 
verschillende modelseries nader gepre-
senteerd.

RoyalEdelstenen  

Imperial

Estate

Royal Hacienda Imperial Hacienda

RoyalTM740

Imperial

Van

Crown
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In 2012 werd de KABE Classic gelanceerd, bedoeld als nieuw 
instapmodel met scherp geprijsde en handig ingedeelde cara-
vans met wat minder opties en een wat kortere uitrustingslijst 
dan de andere KABE-series, maar uiteraard met de echte 
KABE-kwaliteit.

De KABE Classic werd snel populair bij nieuwe kampeerders en jonge gezinnen die 
hun eerste caravan kochten en ook wilden genieten van alle ingebouwde waarden 
van KABE, zoals comfort, veiligheid en betrouwbare eigenschappen voor gebruik 
in alle seizoenen, voor een echt concurrerende prijs. Voor veel uitrusting die in een 
KABE Classic standaard is, moet bij andere merken extra worden betaald.

– Met de Classic-serie konden we voldoen aan de wensen van klanten die zochten 
naar een kleinere, wat lichtere caravan, voorzien van alle comfort. De modelserie 
omvat ook praktische en gezellige modellen met een kinderkamer van verschillende 
afmetingen, met bedden met twee of drie etages, vertelt Tina Andersson, hoofd 
ontwikkeling van KABE.

KABE ESTATE

Nieuwe KABE Estate

Na tien jaar met de alom gewaardeerde 
Classic-serie is KABE klaar voor de vol-
gende stap. Voor modeljaar 2022 wordt de 
opvolger gepresenteerd: KABE Estate!

– De nieuwe KABE Estate heeft alle funda-
mentele waarden van de Classic behou-
den. Ook dit is een caravanserie voor wie 
zoekt naar een scherp geprijsde kwaliteits-
caravan voor gebruik in alle seizoenen, 
met alle uitrusting die nodig is voor een 
echt comfortabel verblijf. Tegelijkertijd is 
de KABE Estate helemaal nieuw en uniek, 
verklapt Tina.

Ze vertelt over het ontwikkelingsproces, 
dat begon op de tekentafel. Omdat deze 
caravanserie is gericht op een jongere 
doelgroep, streefde KABE naar een moder-
nisering van het interieur en naar een 
uitstraling die duidelijk aangeeft waar dit 
product voor staat.

– Mijn gedachten gingen naar het een-
voudige en pure design van de mooie 
Zweedse keukens uit de jaren 50, met 
schuin aflopende schuifdeurtjes en de 
nadruk op functionaliteit. We begonnen te 
tekenen en vonden een vormgeving die 
helemaal overeenstemde met onze ideeën.

Nieuw ontworpen in alle details 

Het resultaat is een nieuw ontwerp tot in 

alle details, in de hele caravan. De lijnen 
van de keukenkasten matchen met de 
overige betimmering en worden geaccen-
tueerd door de witte bovenkasten die con-
trasteren met de nieuwe donkere houtfolie 
van de onderkasten, in de kleur Nussbaum 
Ombre.

– Ik vind het contrast van de houten lijst 
met de witte deuren erg geslaagd. Verder 
hebben we veel energie gestoken in de 
indirecte sfeerverlichting en de moderne 
uitstraling extra versterkt met verschillende 
zwarte details zoals de matzwarte hand-
grepen en beslagonderdelen en de fraaie 
zwarte mengkraan in de keuken, zegt Tina.

Ook de buitenkant is vernieuwd. De KABE 
Estate heeft een heel nieuw exterieur van 
vlak plaatwerk, zwarte raamkozijnen en 
een effectvolle kleurstelling met belijning 
met een 3D-uitstraling.

– Altijd een stap verder, is de slogan van 
KABE. De nieuwe Estate laat volgens mij 
zien dat we dat kunnen waarmaken!

Gegevens

De KABE Estate is verkrijgbaar in de afme-
tingen 470, 520, 560, 600, 660 en 780, 
met in totaal 10 modellen en 14 verschil-
lende indelingen. 

NIEUWS   KABE 2022 NIEUWS   KABE 2022

Het volgende is standaard in alle caravans 
van KABE – naast nog veel en veel meer: 
• KABE iWall, stabiele carrosserie (bestand 

tegen extreme temperaturen)
• Knott-chassis met zelfstellende remmen 

(alleen Estate)
• Vlak plaatwerk en unieke prints met 

3D-effect op de buitenwanden (alleen 
Estate)

• Hordeur
• Skivak met uitwendig afsluitbaar luik
• Spatschermen
• Goed geïsoleerde ramen met dubbel glas
• Inrichting aangepast voor volledige 

luchtcirculatie
• Maximaal aantal radiatoren voor 

verwarmingssysteem (met watercircuit)
• Optimaal ventilatiesysteem – effectieve 

luchtstromen, bij koud en warm weer
• Droogkast met druipbak en uitschakelbare 

ventilator
• Vloerverwarming met watercircuit – AGS II
• Vloerverwarming met watercircuit en Alde 

Compact verwarmingsketel
• Ventilatieluik
• Afzuigkap met motor, vetfilter en 

verlichting
• Keukenladen met soft-close
• Ergonomische zitkussens
• Inrichting van topklasse uit onze eigen 

meubelfabriek
• Spiraalmatras, opdekmatras en sprei
• Brandmelder en aardlekschakelaar
• DAB radio
• Lekindicator
• Royaal voorzien van LED-verlichting
• Router
• USB etagebed
• Afvalemmer met sorteerfunctie
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Het volgende is standaard in alle 
caravans van KABE – naast nog veel en 
veel meer: 
• KABE iWall, stabiele carrosserie 

(bestand tegen extreme temperaturen)
• Knott-chassis met zelfstellende 

remmen (alleen Estate)
• Vlak plaatwerk en unieke prints met 

3D-effect op de buitenwanden (alleen 
Estate)

• Hordeur
• Skivak met uitwendig afsluitbaar luik
• Spatschermen
• Goed geïsoleerde ramen met dubbel 

glas
• Inrichting aangepast voor volledige 

luchtcirculatie
• Maximaal aantal radiatoren voor 

verwarmingssysteem (met watercircuit)
• Optimaal ventilatiesysteem – 

effectieve luchtstromen, bij koud en 
warm weer

• Droogkast met druipbak en 
uitschakelbare ventilator

• Vloerverwarming met watercircuit – 
AGS II

• Vloerverwarming met watercircuit en 
Alde Compact verwarmingsketel

• Ventilatieluik
• Afzuigkap met motor, vetfilter en 

verlichting
• Keukenladen met soft-close
• Ergonomische zitkussens
• Inrichting van topklasse uit onze eigen 

meubelfabriek
• Spiraalmatras, opdekmatras en sprei
• Brandmelder en aardlekschakelaar
• DAB radio
• Lekindicator
• Royaal voorzien van LED-verlichting
• Router
• USB etagebed
• Afvalemmer met sorteerfunctie

De KABE Edelstenen-modellen zijn o.a. 
uitgerust met het volgende, bovenop 
de kenmerken van onze Estate-
modellen:
• Continental banden
• Nieuwe velgen 15”
• Carrosserie met geïntegreerd rondom-

profiel

• Volledig gegalvaniseerd chassis van 
profielstaal van AL-KO

• Glad plaatwerk met gedrukt patroon
• Afdekking voor de dissel
• Voorraam dat kan worden geopend 

standaard
• Vermogensbegrenzer die automatisch 

het stroomverbruik van de ketel 
beperkt

• Dubbele temperatuursensors
• Vloerverwaming met watercircuit en 

mengsysteem – AGS II Pro
• Verwarmd schoenenvak
• Keuze uit vier stoffen bekledingen
• Sierkussens
• Uittrekblad in de eettafel (niet in 

Benelux)
• Tijdschriftenhouder
• Verstelbaar hoofdeinde van het bed
• Dimmer in de plafondverlichting en 

lichtbalk voorin
• KABE VarioVent – uniek 

ventilatiesysteem
• LED-verlichting bij de koelkast
• Uitwendige flessengasaansluiting voor 

gril in de disselbak

KABE EDELSTENEN
NYTT   KABE 2021

De bijna legendarische Edelstenen-serie van KABE werd al 
in 1963 geïntroduceerd. Al snel werden fonkelende namen 
als Briljant, Smaragd, Ametist en Safir synoniem voor  
kwaliteitscaravans voor gebruik in alle seizoenen, gebouwd 
voor het Scandinavische klimaat.

– Waarom het nu juist Edelstenen is 
geworden, weet ik eigenlijk niet, het 
allereerste model dat KABE produce-
erde heette Komeet. Maar de oprichter 
van KABE, Kurt Blomqvist, had besloten 
om de beste caravans op de markt te 
produceren en na bijna 60 jaar met de 
Edelstenen kunnen we vaststellen dat 
de serie een bijzonder toepasselijke 
naam heeft gekregen, zegt Alf Ekström, 
Algemeen Directeur van KABE AB. 

Een echte bestseller

Er zijn dus bijna zes decennia verstreken 
sinds de introductie van de Edelste-
nen-serie en hij heeft nog steeds zijn 
sterke uitstraling. De Briljant, Smaragd, 
de Ametist en Safir behoren nog steeds 
tot de echte bestsellers van KABE, al 
hebben ze nu gezelschap gekregen van 
modellen uit de andere KABE-series.

– Wij hebben veel oudere klanten die 
met trots alle Edelstenen-caravans 
kunnen opnoemen die zij in de loop 
der jaren hebben gehad. Het is ook niet 
ongewoon dat KABE-families zowel in de 
tweede als in de derde generatie terug-
komen om een caravan uit deze serie te 
kopen, vertelt Alf Ekström.

Het percentage klanten dat een KABE 
inruilt voor een nieuwe KABE is over het 
algemeen hoog en wie ooit een KABE 
heeft gehad, kiest maar heel zelden voor 
een ander merk. Volgens Alf Ekström 
is een van de redenen waarom zoveel 
mensen juist de KABE Edelstenen waar-
deren, dat het een veilige en stabiele 
caravan is met een hoog comfortniveau, 
een solide basisuitrusting, een grote 
flexibiliteit en een goede inruilwaarde.

Een weerspiegeling van de ontwikke-
ling van KABE

De beschrijving van de ontwikkeling 
van de KABE Edelstenen-serie is in veel 
opzichten ook een beschrijving die de 
ontwikkeling van KABE als bedrijf en als 

succesvolle caravan- en camperfabrikant 
weerspiegelt.

Zo heeft KABE al sinds de introductie in 
1969 van de Edelstenen-serie centrale 
verwarming met een watercircuit als 
standaard en is het altijd vanzelfspre-
kend geweest dat KABE-caravans en 
campers ontworpen en aangepast zijn 
voor actief gebruik in alle seizoenen, ook 
in de winter. 

– De moderne Edelstenen van nu zijn 
voorzien van een vloerverwarmings- 
systeem met watercircuit en een shunt-
systeem, AGS II Pro, dat de comfort-
beleving nog verder verbetert doordat 
de vloerverwarming afzonderlijk kan 
worden geregeld. Het is onder andere 
dit type basisuitrusting dat de KABE 
Edelstenen zo'n populaire keuze maakt 
bij onze bewuste en ervaren gebruikers, 
zegt Alf Ekström.

Betaalbare optiepakketten

In 2018 kreeg de Edelstenen-serie een 
nieuw carrosserieontwerp met gladde 
beplating, waardoor de caravans van 
buiten een compleet nieuwe uitstra-
ling kregen. Ook de inrichting heeft de 
afgelopen jaren belangrijke updates 
ondergaan en voor modeljaar 2022 wor-
den de KABE Edelstenen gepresenteerd 
met fris licht houtwerk, verzonken laden 
en deurtjes, grijsgemêleerde werkbla-
den, een mild latte-kleurig laminaat op 
het tafelblad en een zithoek met een 
modern design en heerlijk zitcomfort.

– In hun standaarduitvoering zijn de 
KABE Edelstenen gebouwd met enorm 
hoge eisen aan techniek en uitrusting. 
Om uw persoonlijke keuzes zo een-
voudig mogelijk te maken, hebben 
wij bovendien onze meest populaire 
optionele extra's geselecteerd, die als 
betaalbare optiepakketten verkrijgbaar 
zijn bij bestelling van een nieuwe Edel-
stenen-caravan. 

Gegevens

De Edelstenen van KABE zijn verkrijgbaar 
in zeven modellen: de Briljant 470 XL, de 
Smaragd 520 XL, de Smaragd 540 GLE, 
de Ametist 560 XL, de Ametist 560 GLE, 

de Safir 600 TDL, de Safir 600 GLE, met in 
totaal 13 verschillende indelingen.
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KABE ROYAL / ROYAL HACIENDA
KABE produceert al 65 jaar caravans en al die jaren is de ambitie 
geweest om altijd een stap verder te zijn en de klanten de allernieuws-
te technologie en uitrusting te bieden.

Als u de wat oudere KABE-modellen 
bestudeert, kunt u zien dat zij in verschil-
lende opzichten voorlopers zijn geweest 
bij de ontwikkeling van het huidige 
moderne gamma.

– In het begin van de jaren tachtig pro-
duceerden we bijvoorbeeld DeLuxe-ver-
sies van onze Edelstenen-serie met 
trendy interieurs met walnootfolie en de 
finesses van die tijd zoals een stereora-
dio met bandrecorder en een elektrische 
kwartsklok, vertelt Alf Ekström, Alge-
meen Directeur van KABE.

Het meeste van het beste

In 1991 werd het modelprogramma van 
KABE uitgebreid met de luxueuze  
Royal-serie, waarin het meeste van 
het beste al in de standaarduitvoering 
aanwezig is. 

– Een van de aanleidingen tot de nieuwe 
serie was eigenlijk dat een trouwe  
KABE-klant contact met ons opnam 
en zich afvroeg wat te doen als je je 
KABE-leven nog een niveau hoger wilde 
brengen. 

Het eerste modeljaar van de goed uit-
geruste KABE Royal werd gebouwd in de 
lengten 620 en 670 en kenmerkte zich 
onder andere door een innovatief front 
en achterdeel van glasvezel.

Lengten van 520 tot 1000 cm

Nu is de KABE Royal een brede en popu-
laire modelserie met caravans variërend 
in grootte van de handzame 520-lengte 
tot de echt grote Hacienda caravans met 
lengten tot 1000 centimeter en een woo-
noppervlak van maar liefst 22 vierkante 
meter.

– De KABE Hacienda heeft een geheel 
eigen geschiedenis. Onze Noorse dea-
lers signaleerden dat er een groeiende 
vraag was naar echt grote en goed 
uitgeruste caravans. Wij zijn de uitdaging 
aangegaan en hebben geïnvesteerd 
in een productiefaciliteit die speciaal is 
aangepast met grote lijmmachines die 
materiaallengten van 10 meter kunnen 
verwerken. En ik geloof dat we nog 
steeds de enige zijn in de branche, zegt 
Alf Ekström.

Design, techniek en comfort

De KABE Royal is de caravan voor wie 
hoge eisen stelt en waarde hecht aan 
design, techniek en comfort. U kunt 
profiteren van alle gemakken van de 
caravans uit de Estate- en de Edelste-
nen-serie en daar bovenop krijgt u nog 
meer uitrusting als standaard.

Daartoe behoren bijvoorbeeld het elek-
tronische ATC-stabilisatiesysteem, het 

Smart D elektriciteitssysteem van KABE, 
een krachtig soundpakket, draadloos 
opladen van mobiele telefoons, een cen-
trale stofzuiger, een handdoekdroger in 
de badkamer, comfortabele nekkussens 
in de zithoek, een groot Heki II-dakluik 
en een buitendouche.

Een keuken met thuisgevoel

– We hebben speciale zorg besteed aan 
de ontwikkeling van de keuken in de 
Royal caravans, die iets heel bijzonders 
is en onder andere een groot 4-pits 
fornuis met oven bevat voor extra kook-
plezier en een echt thuisgevoel.

De hoge keukenstandaard van de 
Royal-serie kreeg nog een extra impuls 
toen KABE ter gelegenheid van zijn 
60-jarig bestaan een nieuw FK-model 
presenteerde met een grote en uitnodi-
gende keuken in het voorste deel van de 
caravan. De keuken strekt zich uit over 
de volle breedte van de caravan en krijgt 
een overvloed aan natuurlijk licht door 
een groot panoramisch raam. De KABE 
Royal met de frontkeuken is verkrijgbaar 
in vier verschillende caravanmaten: 600, 
630, 780 en 880. 

Het volgende is standaard in alle 
caravans van KABE – naast nog veel en 
veel meer: 
• KABE iWall, stabiele carrosserie (bestand 

tegen extreme temperaturen)
• Knott-chassis met zelfstellende remmen 

(alleen Estate)
• Vlak plaatwerk en unieke prints met 

3D-effect op de buitenwanden (alleen 
Estate)

• Hordeur
• Skivak met uitwendig afsluitbaar luik
• Spatschermen
• Goed geïsoleerde ramen met dubbel 

glas
• Inrichting aangepast voor volledige 

luchtcirculatie
• Maximaal aantal radiatoren voor 

verwarmingssysteem (met watercircuit)
• Optimaal ventilatiesysteem – effectieve 

luchtstromen, bij koud en warm weer
• Droogkast met druipbak en 

uitschakelbare ventilator
• Vloerverwarming met watercircuit – AGS II
• Vloerverwarming met watercircuit en 

Alde Compact verwarmingsketel
• Ventilatieluik
• Afzuigkap met motor, vetfilter en 

verlichting
• Keukenladen met soft-close
• Ergonomische zitkussens
• Inrichting van topklasse uit onze eigen 

meubelfabriek
• Spiraalmatras, opdekmatras en sprei

• Brandmelder en aardlekschakelaar
• DAB radio
• Lekindicator
• Royaal voorzien van LED-verlichting
• Router
• USB etagebed
• Afvalemmer met sorteerfunctie

De KABE Edelstenen-modellen zijn o.a. 
uitgerust met het volgende, bovenop 
de kenmerken van onze Estate-
modellen:
• Continental banden
• Nieuwe velgen 15”
• Carrosserie met geïntegreerd rondom-

profiel
• Volledig gegalvaniseerd chassis van 

profielstaal van AL-KO
• Glad plaatwerk met gedrukt patroon
• Afdekking voor de dissel
• Voorraam dat kan worden geopend 

standaard
• Vermogensbegrenzer die automatisch 

het stroomverbruik van de ketel 
beperkt

• Dubbele temperatuursensors
• Vloerverwaming met watercircuit en 

mengsysteem – AGS II Pro
• Verwarmd schoenenvak
• Keuze uit vier stoffen bekledingen
• Sierkussens
• Uittrekblad in de eettafel (niet in 

Benelux)

• Tijdschriftenhouder
• Verstelbaar hoofdeinde van het bed
• Dimmer in de plafondverlichting en 

lichtbalk voorin
• KABE VarioVent – uniek 

ventilatiesysteem
• LED-verlichting bij de koelkast
• Uitwendige flessengasaansluiting voor 

gril in de disselbak

De KABE Royal en Royal Hacienda 
modellen zijn o.a. ook uitgerust met 
het volgende, naast de kenmerken van 
onze Estate en Edelstenen: 
• Bagageluik
• Elektronisch stabilisatiesysteem, ATC 

(antislipsysteem)
• Raam in de entreedeur
• Dakraam Heki 2
• Uitwendige lichtbalk langs de hele 

deurwand
• Groot 4-pitsfornuis met oven
• Aansluiting voor uitwendige douche
• Handdoekendroger
• Keuze uit drie ledercollecties (meer-

prijs)
• Hoofdsteunen
• Elektriciteitskast met uitwendige 230V 

/ 12V aansluiting en verlichting
• Lichtlijsten in de ramen
• Nieuwe multimediaspeler met DAB
• Smart D elektrisch systeem
• Draadloos oplaadpunt
• Centrale stofzuiginstallatie

Gegevens

De KABE Royal/Royal Hacienda is 
verkrijgbaar in de maten 520, 540, 560, 

600, 630, 740, 780, 880, 880 en 1000, 
met in totaal 27 modellen en 76 verschil-

lende indelingen.
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Recreatiewoning op wielen

De grootste caravanmodellen van KABE 
in de Hacienda-serie zijn fantastische 
recreatiewoningen op wielen, met heel 
veel ruimte en een bijzonder hoge 
standaard volgens de Royal- of Imperi-
al-specificaties.

De Hacienda-modellen worden gemaakt 
in de lengten 880 en 1000, met in totaal 
6 modellen en niet minder dan 27 ver-
schillende indelingen om uit te kiezen.

– Ons unieke Flexline-systeem maakt dat 
u de ideale indeling voor uw gezin kunt 
kiezen, of u nu een groot gezin hebt en 
kiest voor veel vaste slaapplaatsen, of uit 
bent op een ruime en compleet uitgerus-
te vakantiewoning, zegt Alf Ekström.

Velen geven de voorkeur aan een KABE 
Hacienda boven een traditioneel 
zomerhuis of een hut in de bergen, 
vanwege het hoge comfort en de grote 
flexibiliteit. 

– Het voordeel van een mobiele woning 
is dat je in de zomer aan zee kunt wonen 
en in de winter bij de skipiste, of dat je 
rond kunt trekken als je dat liever doet.

De Hacienda 880 is leverbaar in 
TDL-uitvoering met toilet en doucheca-
bine langs de hele achterzijde van de 
wagen, en met meerdere verschillende 
slaapkamerindelingen. Hij is bovendien 
leverbaar in FK-uitvoering, met de grote 
luxueuze keuken in het front en als 
GLE-model met de verschillende slaap-
kameralternatieven helemaal achterin de 
wagen.

– In onze grootste Hacienda 1000 TDL 
bevindt de grote complete badkamer 
zich helemaal achterin, en de wagen is 
verkrijgbaar met 10 verschillende inde-
lingen, met een tweepersoonsbed, een 
tweepersoonsbed in de breedterichting, 
twee tweepersoonsbedden of bedden in 
de lengterichting, en bovenden met ver-
schillende varianten van etagebedden, 
vertelt Alf Ekström.
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KABE IMPERIAL/ 
IMPERIAL HACIENDA
Met de Imperial-serie heeft KABE het begrip premium naar 
geheel nieuwe hoogten getild. Hij omvat caravans met een 
niveau van uitrusting en een woonstandaard die voor de 
hele branche uniek is. 

De exclusieve en luxueuze Imperial cara-
vans werden in 2014 geïntroduceerd, en 
dat het om iets compleet nieuws ging, 
was al aan de buitenkant te zien.

– Als eerste leverancier kon KABE 
een nieuwe lakmethode op basis van 
screen-printing introduceren. Dit gaf 
ons de mogelijkheid om een speciale 
hoogglanzende buitenbeplating met 
driedimensionale decoratie te creëren, 
legt Daniel Jaldemark, Sales Manager bij 
KABE, uit.

Exclusiviteit

Net als bij verschillende andere toe- 
komstgerichte KABE-initiatieven ging 
de Imperial-serie, met zijn veelgepre-
zen Innovation Design, gepaard met 
investeringen in de fabriek. De productie 
werd aangepast voor de aanvoer van 
plaatijzer op rol en in Tenhult werd een 
eigen lakstraat gebouwd.

– Als je gaat investeren in het absolute 
topsegment, moet je het goed doen. 
Onze Imperial-caravans bieden een 
exclusiviteit die bij geen enkele andere 
fabrikant te vinden is, stelt Daniel Jalde-
mark vast.

Maximale caravanbeleving

De standaarduitrusting van de Imperial 
omvat onder andere airco, Alde-zonever-
warming, automatische waterafvoer, een 
draaibaar spoeltoilet met keramische 
pot, een Heki 2 dakluik met lichtbalk, 
een zithoek met uitschuifbare bank en 
leren bekleding en een bed met elek-
trisch in hoogte verstelbaar hoofdeinde.

– Het idee achter de KABE Imperial is 
het aanbieden van caravans met een 
uitrusting van echte topklasse zonder 

compromissen, waar alles al aanwezig is 
en zeer weinig opties hoeven te worden 
toegevoegd om een maximale caravan-
beleving te creëren.

Een uitgekiende caravankeuken

Net als de Royal-serie omvat de KABE 
Imperial de allergrootste Hacienda-mo-
dellen. Hij omvat ook verschillende 
maten caravans met de uitnodigende 
frontkeuken van KABE. 

– Welke maat of indeling u ook kiest, u 
krijgt de meest geavanceerde caravan-
keuken op de markt met een ongeëve-
naarde standaard. De stijlvol ingerichte 
Imperial-keuken is onder andere voor-
zien van een in het werkblad verzonken 
inductiekookplaat, twee aparte kookpla-
ten op flessengas, een inbouwoven en 
een magnetron, vertelt Daniel Jaldemark.

Wereldunicum in verwarmingsinnovatie

KABE speelt een leidende rol in de 
technologische ontwikkeling van de 
branche en is o.a. onderscheiden met de 
prestigieuze European Innovation Award 
voor het Smart D bedieningspaneel en 
het KABE Smart Vent ventilatiesysteem. 

In 2021 werd nog een wereldprimeur 
onthuld in de vorm van de zoneverwar-
ming van KABE, waarmee de warmte in 
twee afzonderlijke zones kan worden 
geregeld en verschillende temperaturen 
kunnen worden ingesteld voor de voor- 
en achterkant van het woongedeelte.

– De nieuwe zoneverwarming van KABE, 
ontwikkeld in samenwerking met Alde, 
is uiteraard standaard in onze Imperi-
al-caravans.

Gegevens

De KABE Imperial/Imperial Hacienda is ver-
krijgbaar in de maten 560, 600, 630, 740, 
780, 880 en 1000, met in totaal 16 model-

len en 56 verschillende indelingen.

Het volgende is standaard in alle 
caravans van KABE – naast nog veel en 
veel meer: 
• KABE iWall, stabiele carrosserie 

(bestand tegen extreme temperaturen)
• Knott-chassis met zelfstellende remmen 

(alleen Estate)
• Vlak plaatwerk en unieke prints met 

3D-effect op de buitenwanden (alleen 
Estate)

• Hordeur
• Skivak met uitwendig afsluitbaar luik
• Spatschermen
• Goed geïsoleerde ramen met dubbel 

glas
• Inrichting aangepast voor volledige 

luchtcirculatie
• Maximaal aantal radiatoren voor 

verwarmingssysteem (met watercircuit)
• Optimaal ventilatiesysteem – effectieve 

luchtstromen, bij koud en warm weer
• Droogkast met druipbak en 

uitschakelbare ventilator
• Vloerverwarming met watercircuit – AGS II
• Vloerverwarming met watercircuit en 

Alde Compact verwarmingsketel
• Ventilatieluik
• Afzuigkap met motor, vetfilter en 

verlichting
• Keukenladen met soft-close
• Ergonomische zitkussens
• Inrichting van topklasse uit onze eigen 

meubelfabriek
• Spiraalmatras, opdekmatras en sprei
• Brandmelder en aardlekschakelaar
• DAB radio
• Lekindicator
• Royaal voorzien van LED-verlichting
• Router
• USB etagebed
• Afvalemmer met sorteerfunctie

De KABE Edelstenen-modellen zijn o.a. 
uitgerust met het volgende, bovenop 
de kenmerken van onze Estate-
modellen:
• Continental banden
• Nieuwe velgen 15”
• Carrosserie met geïntegreerd rondom-

profiel
• Volledig gegalvaniseerd chassis van 

profielstaal van AL-KO
• Glad plaatwerk met gedrukt patroon
• Afdekking voor de dissel
• Voorraam dat kan worden geopend 

standaard
• Vermogensbegrenzer die automatisch 

het stroomverbruik van de ketel 
beperkt

• Dubbele temperatuursensors
• Vloerverwaming met watercircuit en 

mengsysteem – AGS II Pro
• Verwarmd schoenenvak
• Keuze uit vier stoffen bekledingen
• Sierkussens
• Uittrekblad in de eettafel (niet in 

Benelux)
• Tijdschriftenhouder
• Verstelbaar hoofdeinde van het bed
• Dimmer in de plafondverlichting en 

lichtbalk voorin
• KABE VarioVent – uniek 

ventilatiesysteem
• LED-verlichting bij de koelkast
• Uitwendige flessengasaansluiting voor 

gril in de disselbak

De KABE Royal en Royal Hacienda 
modellen zijn o.a. ook uitgerust met 
het volgende, naast de kenmerken van 
onze Estate en Edelstenen: 
• Bagageluik
• Elektronisch stabilisatiesysteem, ATC 

(antislipsysteem)

• Raam in de entreedeur
• Dakraam Heki 2
• Uitwendige lichtbalk langs de hele 

deurwand
• Groot 4-pitsfornuis met oven
• Aansluiting voor uitwendige douche
• Handdoekendroger
• Keuze uit drie ledercollecties (meer-

prijs)
• Hoofdsteunen
• Elektriciteitskast met uitwendige 230V 

/ 12V aansluiting en verlichting
• Lichtlijsten in de ramen
• Nieuwe multimediaspeler met DAB
• Smart D elektrisch systeem
• Draadloos oplaadpunt
• Centrale stofzuiginstallatie

De KABE Imperial en Imperial Hacienda 
modellen zijn o.a. ook uitgerust met 
het volgende, naast de kenmerken 
van onze Estate, Edelstenen en Royal 
modellen:
• Nieuwe velgen 17” Diamond Cut
• Glad plaatwerk met Innovation Design
• Airconditioning Fresh Jet
• Alde zoneverwarming
• Werkblad met inductiekookplaat, gas-

branders en ingebouwde oven
• KABE AutoDrain (automatische leging 

van het watersysteem)
• Magnetronoven
• Draaibaar spoeltoilet met pot van 

keramiek
• Lederen bekleding
• Bank met slide-out functie
• KABE Premium Sound System met 

DAB
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TRAVEL
MASTER

22  KABE  NR 1 2022

KABE TM740 
Een goed uitgeruste camper met wat minder extra opties maar met 

KABE-kwaliteit tot in de kleinste details. Veel van wat standaard is bij 
KABE, zijn extra opties bij anderen. Hij wordt gebouwd op de  

stabiele Fiat Ducato camperbasis.

KABE Royal
Voor als u extra hoge eisen aan uitrusting en comfort stelt. De crossover-mo-

dellen in de Royal-serie van KABE worden gebouwd op Mercedes-Benz. 
Crossover houdt in dat de camper een plafondbed boven de dinette heeft 
dat neergelaten kan worden. De KABE Royal heeft een standaarduitrusting 

van hoog technologisch niveau en een woongedeelte met King-Sizebreedte.

KABE Crown 
Voor als u alle eigenschappen van een KABE wilt hebben en dan 

nog wat meer. Elke KABE Crown wordt gebouwd op Mercedes-Benz, 
met de kenmerkende eigenschappen van dit premiummerk en een 

basisuitrusting die veel verder gaat dan de gebruikelijke.

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

serie worden gebouwd op Mercedes-Benz. De camper zit boordevol 
slimme functies en design van topkwaliteit.

KABE Van 
Slim en doordacht, met het zorgeloze leven als vooruitzicht. Geopti-
maliseerd en compact van formaat, zonder afbreuk te doen aan de 
hoge KABE-standaard en de vele pluspunten van Mercedes-Benz.

KABE CAMPERS 
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De KABE Travel Master van Zweedse 
makelij heeft een plaats veroverd op de 
campermarkt en is, net als de KABE-cara-
vans, al snel synoniem geworden met goed 
uitgeruste kampeervoertuigen die in alle 
seizoenen gebruikt kunnen worden, zelfs 
in het strenge Scandinavische winterkli-
maat.

Degelijk, maar niet zo zwaar

In 2010 presenteerde KABE zijn eerste 
volledig geïntegreerde camper. Hij werd 
meteen een succes en sindsdien is de 
ontwikkeling snel gegaan. Nu heeft KABE 
een compleet aanbod en biedt het cam-
pers in veel verschillende modellen en 
maten.

– De klanten waarderen het unieke com-
fort en de kwaliteit van KABE. Tegelijker-
tijd zorgen grotere voertuigen met meer 
uitrusting ervoor dat het totale gewicht 
gemakkelijk boven de 3,5 ton uitkomt. Als 
u een rijbewijs B hebt dat na 1 juli 1996 
is afgegeven, moet u ook een rijbewijs C 
hebben, zegt Alf Ekström, CEO van KABE.

Om tegemoet te komen aan de behoeften 
van alle nieuwe en jongere camperreizi-
gers die een solide, maar niet te zware 
camper willen, lanceerde KABE in 2015 de 
populaire en betaalbare TM740-reeks. 

De KABE TM740 biedt halfgeïntegreerde, 
crossover- en volledig geïntegreerde 
modellen in 740-formaat met een iets 
kortere uitrustingslijst en minder opties dan 
de andere series van KABE, maar met de 
hoge kwaliteit van KABE tot in de kleinste 
details.

Alle ingebouwde waarden van KABE

De TM740 heeft de unieke iWall construc-
tie van KABE met een stabiele carrosserie 

die bestand is tegen extreme temperatu-
ren, goed geïsoleerde ramen met dubbele 
beglazing, een zorgvuldig ontworpen 
ventilatie en verwarming met AGSII-vloer-
verwarming met watercircuit en het KABE 
Smart D elektrisch systeem.

– Met een totale lengte van 740 centi-
meter krijgt u alle uitrusting en comfort 
die nodig zijn voor een echt comfortabel 
camperleven. Alle ingebouwde waarden 
van KABE zoals comfort, veiligheid en 
betrouwbare eigenschappen voor gebruik 
in alle seizoenen zijn inbegrepen. Veel van 
wat standaard is in de KABE TM740, is bij 
andere fabrikanten vaak een optie waar je 
extra voor moet betalen, zegt Alf Ekström.

Tot de standaarduitrusting behoren bijvoor-
beeld getinte ramen met verduisterings-
gordijn en hor, een hordeur, soft-close met 
centrale vergrendeling op de keukendeu-
ren, een grote koelkast, een douche, een 
droogkast en zeer comfortabele bedden 
met spiraalmatras, opdekmatras en sprei.

Geactualiseerde bestuurdersomgeving

De KABE TM740 wordt gebouwd op de 
Fiat Ducato, met een 2,2 liter 140 pk diesel-
motor, die samen met Europa's toonaang-
evende camperfabrikanten is ontwikkeld 
tot een van de beste camperbasissen op 
de markt. 

– Voor modeljaar 2022 wordt het auto-
gedeelte geactualiseerd met standaard 
airconditioning en een gemoderniseerde 
bestuurdersomgeving met onder meer 
een aanraakscherm met infotainment, een 
nieuw stuurwiel en een nieuwe versnel-
lingshendel, een nieuwe automatische 
airco en een draadloze lader voor mobiele 
apparaten.

Het volgende is standaard in alle campers 
van KABE – naast nog veel en veel meer: 
• AC autogedeelte standaard
• Met leder bekleed stuurwiel en 

versnellingshendel
• Motor: Fiat 2,2 liter 140 pk (alleen TM 740)
• Maximaal aantal radiatoren (convectors)
• Droogkast met druipbak en ventilator
• Vloerverwarming met watercircuit en Alde 

verwarmingsketel – AGS II
• KABE iWall carrosserie bestand tegen 

extreme temperaturen
• Centrale vergrendeling met 

afstandsbediening
• Hordeur
• Goed geïsoleerde ramen met dubbel glas
• Afvalemmer met sorteerfunctie
• Ergonomische zitkussens
• Inrichting van topklasse uit onze eigen 

meubelfabriek
• Inrichting aangepast voor volledige 

luchtcirculatie
• Bekleed hoofdeinde
• Afzuigkap met motor, vetfilter en verlichting
• Optimaal ventilatiesysteem
• Rolgordijn en hor in de ramen die u kunt 

openen
• Spiraalmatras, opdekmatras en sprei
• Grote koelkast en ”soft close” keukenladen
• Servicecenter met besturingspaneel voor 

veel functies – Smart D
• Royaal voorzien van LED-verlichting
• Nieuwe multimediaspeler
• Draadloze router
• Brandmelder
• Aardlekschakelaar

De populaire camperserie van KABE, Travel Master, 
zag het levenslicht in de jaren tachtig, maar de verkoop 
kwam pas echt van de grond in 2003, toen men de cam-
pers begon te bouwen met de Fiat Ducato als basis.  

KABE TM740
Gegevens 

De KABE TM740 is verkrijgbaar in lengte 
740 als halfgeïntegreerd, crossover en 

volledig geïntegreerd.

De halfgeïntegreerde en de crossover zijn 
verkrijgbaar met verschillende bed- en 

laadopties.

De crossover heeft in het voorste deel van 
de camper een extra bed dat neergelaten 

kan worden.

De volledig geïntegreerde versie heeft een 
extra bed dat kan worden neergelaten en 

een grote laadruimte. 
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Het volgende is standaard in alle 
campers van KABE – naast nog veel en 
veel meer: 
• AC autogedeelte standaard
• Met leder bekleed stuurwiel en 

versnellingshendel
• Motor: Fiat 2,2 liter 140 pk (alleen TM 

740)
• Maximaal aantal radiatoren 

(convectors)
• Droogkast met druipbak en ventilator
• Vloerverwarming met watercircuit en 

Alde verwarmingsketel – AGS II
• KABE iWall carrosserie bestand tegen 

extreme temperaturen
• Centrale vergrendeling met 

afstandsbediening
• Hordeur
• Goed geïsoleerde ramen met dubbel 

glas
• Afvalemmer met sorteerfunctie
• Ergonomische zitkussens
• Inrichting van topklasse uit onze eigen 

meubelfabriek
• Inrichting aangepast voor volledige 

luchtcirculatie
• Bekleed hoofdeinde
• Afzuigkap met motor, vetfilter en 

verlichting
• Optimaal ventilatiesysteem
• Rolgordijn en hor in de ramen die u 

kunt openen
• Spiraalmatras, opdekmatras en sprei
• Grote koelkast en ”soft close” 

keukenladen
• Servicecenter met besturingspaneel 

voor veel functies – Smart D
• Royaal voorzien van LED-verlichting
• Nieuwe multimediaspeler
• Draadloze router
• Brandmelder
• Aardlekschakelaar

De KABE Royal modellen zijn o.a. ook 
uitgerust met het volgende, bovenop 
de kenmerken van onze 740-modellen:
• Vermoeidheidssensor Attention Assist
• Active break assist
• AL-KO chassis 4500 kg / AL-KO 

tandemchassis 5200 kg

• Voorwielaandrijving, 9 versnellingen 
automaat

• Motor: Mercedes-Benz Sprinter 170 pk
• Zijwindassistent (niet in tandemas)
• Automatisch vloerverwarmingssysteem 

AGS II Pro
• Dieselmotorwarmer
• Convectors bij de entree
• Vloerverwarming met watercircuit in de 

cabine
• Warmtewisselaar
• Keuze uit drie stoffen bekledingen en 

drie ledercollecties (meerprijs)
• Armsteunen voor de dinette en bank 

met slide-out functie
• Brede premiumdeur voor het 

woongedeelte (Hartal Evolution)
• Ingebouwde oven
• AGM 130 Ah accu met accusensor
• Vermogensbegrenzer
• MBUX (inclusief achteruitrijcamera)
• Inbraakalarm met buitenbeveiliging
• Crashsensor en lekindicator voor 

flessengas
• Buitenverlichting met bewegingssensor

Van alle echt grote verkoopsuccessen van KABE in de loop 
der jaren, staan de halfgeïntegreerde crossover-campers 
hoog op de lijst. Crossover betekent dat er twee extra 
slaapplaatsen zijn in een neerlaatbaar plafondbed dat 
schuilgaat onder een verhoogd gedeelte van de carrosse-
rie, net achter de bestuurderscabine.

– Het populairst is het x780-model, dat 
in 2015 op de Fiat Ducato werd geïn-
troduceerd en waarvan meer dan 1000 
exemplaren zijn geproduceerd, vertelt 
Tina Andersson, hoofd ontwikkeling van 
KABE.

King-Sizebreedte

Met de crossover-functie is het eenvou-
dig om bedden op te maken voor extra 
gezinsleden of overnachtende gasten 
en het bed is een ideale oplossing voor 
kleinkinderen of tieners die maar af en 
toe meegaan.

– Wat ook bijdraagt aan de populariteit 
van het model is natuurlijk de unieke 
King-Sizebreedte, 245 cm, waarmee 
KABE nog steeds de enige is op de 
campermarkt. De royale breedte creëert 
een speciale ruimte en gevoel in het 
woongedeelte van het voertuig, legt Tina 
Andersson uit.

In 2020 zijn de crossover x780 en de iets 
grotere x880 onderdeel geworden van 
de nieuwe, van topuitrusting voorziene, 
Royal-serie van KABE, waarin het meeste 
van het beste al in de standaarduitrusting 
aanwezig is. 

Mercedes Sprinter

– Een jaar later hebben we voor het 
modeljaar 2021 weer een stap vooruit 
gezet en de Royal x780 en x880 
opgewaardeerd met de Mercedes Sprin-
ter. Dat deze twee mooie crossover-mo-
dellen deel zouden gaan uitmaken van 
KABE's succesvolle partnerschap met 
Mercedes Benz, voelde als een natuur-
lijke stap, zegt Tina.

Met de Mercedes Sprinter als basis in 
combinatie met het op maat gemaakte 
verlaagde chassis van AL-KO kan KABE 
volgroeide en goed uitgeruste campers 
aanbieden met rijeigenschappen die 

vergelijkbaar zijn met die van een per-
sonenauto. De camper heeft een sterke 
dieselmotor van 170 pk, voorwielaandrij-
ving en een 9-traps automaat.

– De bestuurders- en passagiersom-
geving is modern en gezellig en past 
volledig in de doordachte interieurfiloso-
fie van KABE.

Luxueuze uitrusting standaard 

In de Royal serie is luxueuze uitrusting 
standaard. Hij omvat vloerverwarming 
met een watercircuit in de cabine, con-
vectors bij de entree en een Webasto 
motorverwarming met tijdregeling. Tot 
de standaarduitrusting behoren ook een 
AGM 130 Ah accu met accusensor, een 
vermogensbegrenzer, een bewegings-
sensor op de buitenverlichting, een uit- 
trekbaar verwarmd skivak met verlichting 
en elektrische afvoer van het water- 
systeem - om er maar een paar te  
noemen. 

– De betimmering heeft verzonken laden 
en deuren en u vindt er voorzieningen 
zoals een ingebouwde oven, een goed 
ingerichte badkamer, een zithoek met 
uittrekbare bank, kussens met hoogwaar-
dige premium foamvulling, een alumi-
nium bedframe en opklapbare bedden 
met een gestoffeerd hoofdeinde.

Brede doelgroep

De KABE Royal richt zich op een brede 
doelgroep. Het is de camper voor wie 
hoge eisen stelt en waarde hecht aan 
design, technologie en comfort.  
Misschien hebt u al eens een camper 
geprobeerd en wilt u iets meer.

– De flexibele oplossing met een groot 
extra bed maakt de Royal x780 en x880 
ook een perfecte keuze voor een familie 
van meerdere generaties die samen een 
camper willen bezitten, adviseert Tina. 

Gegevens

De KABE Royal is verkrijgbaar als crossover 
x780 met vijf verschillende indelingen en 
x880 met twee verschillende indelingen.
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Het modeljaar 2010 kan worden omschreven als een van de mijlpalen  
in de campergeschiedenis van KABE. Toen introduceerde KABE zijn  
allereerste volledig geïntegreerde camper en werd in de Tenhult-fabriek 
in Småland een geheel nieuwe productiemethode geïntroduceerd.

– Een groot verschil is, dat wij de volle-
dige camper in onze eigen productiefaci-
liteit bouwen, inclusief de bestuurdersca-
bine, die immers een integraal deel van 
het voertuig uitmaakt. Dit in tegenstelling 
tot de halfgeïntegreerde campers en de 
crossover-modellen waar we uitgaan van 
een complete cabine zonder achterwand 
en een chassis waarop woongedeelte 
wordt gebouwd, verklaart Mikael 
Blomquist, Technical Manager en Vice 
President van KABE.

De stijlvolle en exclusieve volledig 
geïntegreerde modellen van KABE met 
comfort voor alle seizoenen werden door 
de markt met open armen ontvangen. 
In 2018 werd in de fabriek een nieuwe 
gemotoriseerde lijn in gebruik genomen, 
om aan de grote vraag te kunnen vol-
doen en ruimte te creëren voor verdere 
ontwikkeling.

Intelligente functionaliteit

In 2020 kwam de volgende grote stap 
toen KABE een samenwerking aanging 
met Mercedes-Benz en het volledig geïn-
tegreerde wagenpark nieuwe hoogten 
bereikte.

– In het modeljaar 2020 hebben we 
onze KABE Crown met topuitrusting 
gelanceerd, met drie fantastische vol-

ledig geïntegreerde modellen die zijn 
gebouwd op de Mercedes Sprinter en 
met het op maat gemaakte chassis van 
AL-KO, vertelt Mikael.

De Crown wordt gekenmerkt door exclu-
sief design en intelligente functionaliteit 
in de hele wagen. Hij combineert alle 
kenmerken van het premiummerk met 
de moderne personenautotechnologie 
van Mercedes en de uitgekiende oplos-
singen van KABE voor warmte, comfort 
en veiligheid.

– De KABE Crown heeft al het beste wat 
u kunt krijgen. De auto heeft een krach-
tige 170 pk dieselmotor, voorwielaan- 
drijving en een automatische transmissie 
met 9 versnellingen. U krijgt hetzelfde 
MBUX-multimediasysteem als in de 
andere Mercedes-auto's, met een 10,25-
inch aanraakscherm met hoge resolutie 
en met intelligente spraakbesturing voor 
het regelen van navigatie, infotainment 
en communicatie.

Consistent ontwerp

De overgang van de cabine naar het 
woongedeelte van de camper is moeilijk 
te zien omdat de hele ruimte is ingericht 
als een samenhangend geheel met het 
lichte houtwerk van KABE en een consi- 
stent design.

De extra brede deur zorgt voor een com-
fortabele instap en er zijn convectors die 
ervoor zorgen dat de behaaglijke KABE-
warmte al bij de drempel begint. De 
diepe laadruimten in de dubbele bodem 
van de camper hebben uittrekbare laden 
voor nog meer gemak bij het inpakken 
en opbergen.

– De KABE Crown is ontworpen voor 
actief gebruik in alle seizoenen. Er zijn 
veel praktische en functionele oplos-
singen die uniek zijn voor KABE en die 
uw camperleven zo comfortabel en pro-
bleemloos maken als u maar wenst. 

Eersteklas comfort

Tot de standaarduitrusting behoren 
onder andere een AGM 130 Ah accu met 
accusensor, een vermogensbegrenzer, 
een bewegingssensor op de buitenver-
lichting, een uittrekbaar verwarmd skivak 
met verlichting en elektrische aftap van 
het watersysteem. 

– De Crown biedt eersteklas comfort in 
de badkamer, de keuken, de slaapkamer 
en het zitgedeelte. U kiest de indeling 
die het best bij u past wat betreft slaap- 
plaatsen, badkamer en laadruimte. Alle 
varianten hebben een extra neerlaatbaar 
tweepersoonsbed boven de zithoek, 
vertelt Mikael Blomquist.

Het volgende is standaard in alle campers 
van KABE – naast nog veel en veel meer: 
• AC autogedeelte standaard
• Met leder bekleed stuurwiel en 

versnellingshendel
• Motor: Fiat 2,2 liter 140 pk (alleen TM 

740)
• Maximaal aantal radiatoren (convectors)
• Droogkast met druipbak en ventilator
• Vloerverwarming met watercircuit en 

Alde verwarmingsketel – AGS II
• KABE iWall carrosserie bestand tegen 

extreme temperaturen
• Centrale vergrendeling met 

afstandsbediening
• Hordeur
• Goed geïsoleerde ramen met dubbel 

glas
• Afvalemmer met sorteerfunctie
• Ergonomische zitkussens
• Inrichting van topklasse uit onze eigen 

meubelfabriek
• Inrichting aangepast voor volledige 

luchtcirculatie
• Bekleed hoofdeinde
• Afzuigkap met motor, vetfilter en 

verlichting
• Optimaal ventilatiesysteem

• Rolgordijn en hor in de ramen die u 
kunt openen

• Spiraalmatras, opdekmatras en sprei
• Grote koelkast en ”soft close” 

keukenladen
• Servicecenter met besturingspaneel 

voor veel functies – Smart D
• Royaal voorzien van LED-verlichting
• Nieuwe multimediaspeler
• Draadloze router
• Brandmelder
• Aardlekschakelaar

De KABE Crown modellen zijn o.a. ook 
uitgerust met het volgende, bovenop 
de kenmerken van onze 740-modellen:
• Aluminium velgen 16”
• Vermoeidheidssensor Attention Assist
• Active break assist
• AL-KO chassis 4500 kg / AL-KO 

tandemchassis 5500 kg
• Elektrische parkeerrem
• Voorwielaandrijving 9 versnellingen 

automaat
• Motor: Mercedes 170 pk
• Regensensor
• Zijwindassistent (niet tandemas)
• Automatisch vloerverwarmingssysteem 

AGS II Pro

• Dieselmotorwarmer
• Verwarmingspakket aangesloten op 

vloerverwarmingssysteem
• Convectors bij de entree
• Vloerverwarming met watercircuit in 

de cabine
• Warmtewisselaar
• Uittrekbaar skivak met verwarming en 

verlichting
• Keuze uit drie stoffen bekledingen en 

drie ledercollecties (meerprijs)
• Armsteunen voor de dinette en bank 

met slide-out functie
• Ingebouwde oven
• Brede premiumdeur voor het 

woongedeelte (HartaLux)
• Verswaterreservoir, 20/150 liter
• AGM 130 Ah accu met accusensor
• Vermogensbegrenzer
• MBUX (incl. achteruitrijcamera)
• Inbraakalarm met buitenbeveiliging
• Crashsensor en lekindicator voor 

flessengas
• Buitenverlichting met 

bewegingssensor

Fakta

De KABE Crown is verkrijgbaar in de  
maten i760, i810 en i860 met in totaal 

 9 verschillende indelingen.
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De Imperial-campers zijn de juwelen van het absolute pre-
miumsegment. Hier vindt u de Imperial i810, i860 en i910. 
Dit zijn werkelijk luxueuze, volledig geïntegreerde modellen 
met een uitrustingsniveau en een woonstandaard die uniek 
zijn voor de hele camperbranche. 

De Imperial-serie werd in 2017 gelan-
ceerd met de allergrootste camper van 
KABE, het exclusieve i910-model. In 2018 
kwam daar de Imperial i810 bij en al het 
jaar daarop werd de middelgrote i860 
geïntroduceerd. 

Tandemas

Vanaf 2020 wordt de Imperial gebouwd 
met de Mercedes Sprinter als basis, 
samen met de AL-KO tandemas, die 
zorgt voor een onovertroffen stabiele, 
veilige en comfortabele rit en een totaal-
gewicht van 5.500 kg. 

– De hoge standaard van de Mercedes 
gaat hand in hand met de hoogwaardige 
uitrusting in het woongedeelte van de 
camper. Naast de beste eigenschappen 
van de andere modelreeksen van KABE, 
kunt u ook een lange lijst van fraaie en 
comfortabele voorzieningen afvinken die 
zijn inbegrepen als u een Imperial koopt, 
zegt KABE-verkoopmanager Daniel 
Jaldemark. 

Een thuis op wielen

De KABE Imperial is een premium-
camper waaraan slechts weinig opties 
toegevoegd hoeven te worden om een 
maximale camperervaring te creëren. 
Tot de standaarduitrusting behoren 
onder andere hydraulische steunpoten, 
centrale vergrendeling op alle uitwen-
dige luiken, airco, het KABE Premium 
geluidssysteem met wifi en een bed 
met elektrisch in hoogte verstelbaar 
hoofdeinde. 

De grote 150-liter verswatertank en het 
zelfvoorzienende elektrische systeem 
met zonnecellen, een omvormer en 
dubbele accu's geven u extra vrijheid en 
gemoedsrust tijdens uw reizen. De Impe-
rial is een echt thuis op wielen, zonder 
enig compromis.

Cinderella verbrandingstoilet

Welk formaat camper of welke inde-
ling u ook kiest, u krijgt een exclusief 

uitgeruste keuken met witte verzonken 
deurtjes en een afzonderlijke inbouwo-
ven in TecTower. Het zitgedeelte heeft 
comfortabele met leder beklede banken 
en ook de cabinestoelen zijn met leder 
bekleed en voorzien van geïntegreerde 
veiligheidsgordels.

U kunt kiezen tussen een grote, heerlijke 
badkamer of een aparte douche en 
toilet, waarbij het hele slaapgedeelte 
van de voorste gezelschapsruimten van 
de camper kan worden afgegrensd en 
besloten gemaakt door de toiletdeur 
open te zetten. De Imperial is standaard 
uitgerust met het Cinderella verbran-
dingstoilet en de badkamer heeft glazen 
douchedeuren.

– De Imperial biedt veel keuze qua 
indeling en laadruimte. De slaapkamer 
is leverbaar met bedden in de lengte-
richting, een tweepersoonsbed of met 
KABE's grote queensize bed helemaal 
achterin de camper. Er is ook altijd een 
extra neerlaatbaar tweepersoonsbed 
boven de zithoek, vertelt Daniel. 

Wereldwijd unieke verwarmingsinno-
vatie

KABE speelt een leidende rol in de 
technologische ontwikkeling van de 
branche en is o.a. onderscheiden met de 
prestigieuze European Innovation Award 
voor het Smart D bedieningspaneel en 
het KABE Smart Vent ventilatiesysteem. 

In 2021 werd nog een wereldprimeur 
gepresenteerd in de vorm van KABE-zo-
neverwarming, waarmee de warmte in 
twee afzonderlijke zones kan worden 
geregeld en verschillende temperaturen 
kunnen worden geselecteerd in het 
voorste en het achterste deel van het 
woongedeelte.

– De nieuwe zoneverwarming van KABE, 
ontwikkeld in samenwerking met Alde, is 
uiteraard standaard in al onze Imperial- 
campers.

Gegevens 

De KABE Imperial is verkrijgbaar in de  
lengten i810, i860 en i910 met in totaal  

9 verschillende indelingen.

Het volgende is standaard in alle 
campers van KABE – naast nog veel en 
veel meer: 
• AC autogedeelte standaard
• Met leder bekleed stuurwiel en 

versnellingshendel
• Motor: Fiat 2,2 liter 140 pk (alleen TM 

740)
• Maximaal aantal radiatoren 

(convectors)
• Droogkast met druipbak en ventilator
• Vloerverwarming met watercircuit en 

Alde verwarmingsketel – AGS II
• KABE iWall carrosserie bestand tegen 

extreme temperaturen
• Centrale vergrendeling met 

afstandsbediening
• Hordeur
• Goed geïsoleerde ramen met dubbel 

glas
• Afvalemmer met sorteerfunctie
• Ergonomische zitkussens
• Inrichting van topklasse uit onze eigen 

meubelfabriek
• Inrichting aangepast voor volledige 

luchtcirculatie
• Bekleed hoofdeinde
• Afzuigkap met motor, vetfilter en 

verlichting
• Optimaal ventilatiesysteem
• Rolgordijn en hor in de ramen die u 

kunt openen
• Spiraalmatras, opdekmatras en sprei
• Grote koelkast en ”soft close” 

keukenladen

• Servicecenter met besturingspaneel 
voor veel functies – Smart D

• Royaal voorzien van LED-verlichting
• Nieuwe multimediaspeler
• Draadloze router
• Brandmelder
• Aardlekschakelaar

De KABE Crown modellen zijn o.a. ook 
uitgerust met het volgende, bovenop 
de kenmerken van onze 740-modellen:
• Aluminium velgen 16”
• Vermoeidheidssensor Attention Assist
• Active break assist
• AL-KO chassis 4500 kg / AL-KO 

tandemchassis 5500 kg
• Elektrische parkeerrem
• Voorwielaandrijving 9 versnellingen 

automaat
• Motor: Mercedes 170 pk
• Regensensor
• Zijwindassistent (niet tandemas)
• Automatisch vloerverwarmingssysteem 

AGS II Pro
• Dieselmotorwarmer
• Verwarmingspakket aangesloten op 

vloerverwarmingssysteem
• Convectors bij de entree
• Vloerverwarming met watercircuit in 

de cabine
• Warmtewisselaar
• Uittrekbaar skivak met verwarming en 

verlichting
• Keuze uit drie stoffen bekledingen en 

drie ledercollecties (meerprijs)

• Armsteunen voor de dinette en bank 
met slide-out functie

• Ingebouwde oven
• Brede premiumdeur voor het 

woongedeelte (HartaLux)
• Verswaterreservoir, 20/150 liter
• AGM 130 Ah accu met accusensor
• Vermogensbegrenzer
• MBUX (incl. achteruitrijcamera)
• Inbraakalarm met buitenbeveiliging
• Crashsensor en lekindicator voor 

flessengas
• Buitenverlichting met 

bewegingssensor

De KABE Imperial modellen zijn o.a. 
ook uitgerust met het volgende, 
bovenop de kenmerken van onze 
740-modellen en Crown-modellen:  
• Airconditioning woongedeelte
• Zoneverwarming Alde
• Centrale vergrendeling meerdere 

luiken
• Doucheaansluiting in de garage
• Hydraulische steunpoten
• Cinderella verbrandingstoilet
• Bed met elektrisch bestuurbaar 

hoofdeinde
• Lederen bekleding
• Twee AGM 130 Ah accu’s
• Ecopakket met zonnepanelen, inverter 

en dubbele accu’s
• Premium Sound System
• Elektrische vergrendeling van de 

keuken
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KABE VAN
In 2020 lanceerde KABE een spraakma-
kende innovatie in de vorm van een 
gloednieuwe Van. Het was niet zomaar 
een compacte camper, maar een 
volwaardige, voor de winter uitgeruste 
camper, gebouwd op de Mercedes 
Sprinter met verhoogd dak. 

– We kunnen zonder twijfel vaststellen 
dat de KABE Van de best uitgeruste op 
de markt is. Hij heeft veel van de unieke 
voordelen van de grotere campers in 
onze Travel Master-reeks, verklaart 
KABE’s Algemeen Directeur Alf Ekström.

Gebruik in alle seizoenen

De KABE Van heeft dezelfde hoge 
basisstandaard als de andere KABE-cam-
pers en is ontworpen voor gebruik in alle 
seizoenen, met vloerverwarming met 
een watercircuit tot in de cabine en een 
isolerende dubbele vloer waar de water- 
en de grijswatertank goed beschermd 
zijn tegen vorst. 

– De hele wagen is grondig geïsoleerd 
volgens een nieuwe methode waarbij 
isolatiemateriaal in de vorm van met lijm 
bedekt granulaat in het dak, de wanden, 
de balken en de holle ruimten achter de 
binnenwanden wordt geïnjecteerd en 
uitgehard tot een duurzame vaste isola-
tie van 30-50 mm dik, vertelt Alf Ekström. 

De camper is uitgerust met de unieke 
verwarmings- en ventilatieoplossingen 
van KABE, met AGS II Pro vloerverwar-
ming met een watercircuit in vier lussen, 
een Alde Compact verwarmingsketel 
en een interieur dat is aangepast voor 
optimale luchtcirculatie.

– De totale lengte is 690 centimeter en 
hoewel de afmetingen aanzienlijk kleiner 
zijn dan bij de traditionele campers van 
KABE, doet hij verrassend ruim aan voor 
een wagen van dit type. De stahoogte in 
het woongedeelte is feitelijk 196 centi-
meter, net als in onze andere campers.

Flexibel gebruik

De KABE Van is comfortabel ingericht en 
heeft een toilet met douche, een functio-
nele keuken met compressorkoelkast en 
heerlijke bedden in volle lengte die over 
de hele breedte van de auto kunnen 
worden neergeklapt of als twee aparte 
in de lengte geplaatste bedden kunnen 
worden gebruikt. 

Veel mensen hebben de geweldige 
mogelijkheden van de KABE Van als 
vakantievoertuig al ontdekt bij verschil-
lende vrijetijdsactiviteiten of op het werk. 

– Het is een geweldig alternatief voor 
wie veel reist voor het werk en genoeg 
begint te krijgen van het saaie hotelle-

ven. Je kunt gereedschap, expositiema-
teriaal en andere zaken inladen en zowel 
de hotelkamer als het kantoor op reis bij 
je hebben, zegt Alf Ekström. 

Vanaf modeljaar 2022 kan de KABE Van 
besteld worden met dubbele wielen die 
het laadgewicht met 850 kilo verhogen. 
Tegelijkertijd wordt het toegestane com-
binatiegewicht niet minder dan 7 ton, 
wat een nog flexibeler gebruik mogelijk 
maakt.

Comfort en rijplezier

De hoge ambities van KABE op het 
gebied van interieurdesign en uitrusting 
worden ook door Mercedes-Benz waar-
gemaakt. Dit is een wagen die comfort 
en rijplezier biedt. 

De meeste zaken zijn standaard inbegre-
pen, zoals een multimediasysteem met 
een groot aanraakscherm, een achteruit- 
rijcamera en elektrisch bediende en 
verwarmde achteruitkijkspiegels. De 
wagen heeft ook een aantal moderne 
veiligheidssystemen, zoals dodehoek-
waarschuwing, een automatische remin-
richting en zijwindstabilisatie. 

De camper heeft achterwielaandrijving, 
maar is ook leverbaar met vierwiel- 
aandrijving. De motor is een Mercedes 
4-cilinder 163 pk dieselmotor in milieu- 
klasse Euro-6.

Het volgende is altijd standaard in alle 
KABE Vans:
• Een echte premium-Van, gebouwd in 

Zweden
• Gebouwd op de Mercedes-Benz Sprinter
• Actieve veiligheidssystemen
• 6,90 meter lang met verhoogd dak: de 

stahoogte in het woongedeelte is niet 
minder dan 196 cm

• Mercedes 4-cilinder dieselmotor van 163 
pk, milieuklasse Euro-6.

• Achterwielaandrijving, als optie is ook 
vierwiel- aandrijving leverbaar

• Communicatie met digitale diensten
• 4 zitplaatsen met veiligheidsgordel + 4 

slaapplaatsen
• De ingebouwde waarden, comfort en 

gemakken van een KABE

• Unieke isolatiemethode!
• Voor gebruik in alle seizoenen – even 

goed in de zomer als in de winter
• Vloerverwarming met watercircuit, 

dubbele vloer en extra veel convectors
• Thermisch gordijn bij schuifdeur en 

achterdeur
• Geïsoleerde tanks
• Het bekroonde elektrische systeem 

Smart D
• Compressorkoelkast
• Crashzeker frame voor werkblad en 

koelkast
• Verkeersbordenassistent
• Panoramaraam
• Buitenlamp boven de schuifdeur

Vanaf modeljaar 2022 is de standaardkleur 
van de KABE Van wit, met wit front/bum-
pers. Metallic grijs is beschikbaar als optie.
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Als uw nieuwe KABE al op voorraad is, 
gaat het snel. De dealer zal een afspraak 
met u maken voor de aflevering en de 
controle van het voertuig, en dan is 
het alleen nog een kwestie van naar 
huis gaan en inpakken voor uw eerste 
reisavontuur.

Productieplan

Als u een KABE koopt die nog niet 
gefabriceerd is, verloopt het proces een 
beetje anders. Misschien hebt u met uw 
gezin thuis aan uw computer of tablet uw 
droom-KABE gebouwd in de configura-
tor op kabe.se. De volgende stap is het 
doornemen van al uw wensen en keuzes 
met een dealer, die de definitieve bestel-
ling doorgeeft aan de fabriek in Tenhult. 

– Zodra de bestelling binnenkomt, 
nemen we die op in het produc-
tieschema. KABE beschikt over een 
modern en efficiënt productiesysteem 
waarin de verschillende modellen in 
series worden vervaardigd die in batches 
op verschillende tijdstippen in het jaar 
worden geproduceerd. De levering 
wordt dus niet bepaald door het moment 
waarop u uw voertuig bestelt, maar door 
de wijze waarop het productieschema is 
opgezet, legt Staffan Ivarsson, productie-
manager bij KABE, uit.

Made in Sweden

Op de lange gemotoriseerde produc-
tielijn is uw toekomstige KABE er één 
in een reeks van bestelde voertuigen in 
dezelfde modelserie. Tegelijkertijd is elk 
individueel voertuig uniek en wordt het 
gebouwd volgens de specificatie die bij 
het ordernummer hoort.

De volledige productie vindt plaats in de 
fabriek in Småland en het interieur komt 
uit de eigen timmerfabriek van KABE. 
Made in Sweden, voor zover mogelijk. 

– Zodra de in de fabriek geassem- 
bleerde uitrusting beschikbaar is, rolt de 
eenheid naar het eindstation waar gese-
lecteerde kussens en stoffering worden 
toegevoegd en de laatste reiniging en 
controle plaatsvinden. Dan is het tijd 
voor levering aan de dealer.

Op bestelling geproduceerd

KABE heeft een eigen transportbedrijf, 
KABE Transport, met eigen vrachtwa-
gens en chauffeurs die campers en cara-
vans vervoeren binnen Zweden maar 
ook naar Noorwegen en Denemarken. 

Wanneer uw nieuwe KABE bij de dealer 
aankomt, kan het zijn dat er nog wat 
aanvullende uitrusting en opties door 
de servicewerkplaats moeten worden 
gemonteerd. De dealer maakt een af- 
spraak met u om alle functies van het 
voertuig grondig door te nemen, waarna 
de definitieve aflevering kan plaatsvinden. 

– Moderne productie op bestelling 
betekent dus dat de tijd tussen de 
bestelling en de uiteindelijke aflevering 
kan variëren. Daar staat tegenover dat 
we het productievolume snel kunnen 
aanpassen en die modellen produceren 
waar vraag naar is. Dus als uw buren zich 
afvragen hoe u uw nieuwe KABE Impe-
rial binnen één maand kon krijgen, terwijl 
zij zes maanden op hun Royal moesten 
wachten, is dat eigenlijk heel eenvoudig 
uit te leggen, zegt Staffan Ivarsson. 

WANNEER KRIJG IK  
MIJN NIEUWE KABE?
Als u wel eens een nieuwe caravan of camper hebt besteld, weet u precies hoe het 
voelt om op de levering te wachten. U bent enthousiast en verwachtingsvol en het is 
niet altijd te begrijpen waarom juist uw voertuig zo lang op zich laat wachten.

Bouw uw eigen KABE 
op www.kabe.se

– Moderne productie op be-
stelling betekent dus dat de 
tijd tussen de bestelling en de 
uiteindelijke aflevering kan 
variëren. Daar staat tegenover 
dat we het productievolume 
snel kunnen aanpassen en die 
modellen produceren waar 
vraag naar is. 

10 redenen om voor KABE te kiezen: 
COMFORT VOOR ALLE SEIZOENEN
De caravans en campers van KABE zijn geconstrueerd voor het Scandinavische klimaat, ze moeten perfect 
functioneren, zowel in koude winters als in warme zomers. Daarom doen wij geen enkele concessie op het 
gebied van isolatie, ventilatie en verwarming. De carrosserie is gebouwd met de door KABE zelf ontwikkelde 
iWall-constructie die zorgt voor maximale stabiliteit en absolute vochtdichtheid. Alle modellen zijn standaard 
uitgerust met een Alde 3030 verwarmingsketel en vloerverwarming met watercircuit. Veel van de essentiële 
functies voor gebruik in alle seizoenen zijn in de constructie ingebouwd en misschien niet zichtbaar als u voor 
het eerst de camper of caravan betreedt, maar des te beter merkbaar als u uw KABE gebruikt.

KWALITEIT
Voor ons is het belangrijk dat elke KABE in elk detail voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit 
en design. Zo hebben we altijd gedacht, al meer dan 60 jaar. Daarom construeren en testen we nieuwe 
oplossingen in onze eigen ontwikkelingshal en bouwen we elke KABE in een van de modernste caravan- en 
camperfabrieken van Europa. Namelijk die van ons. We beschikken over uiterst competent personeel, eigen 
elektriciens, een eigen timmerfabriek en een modern machinepark. Onze toeleveranciers behoren tot de 
toonaangevende bedrijven in hun respectievelijke sector.

WAARDE DIE DUURZAAM IS
Ongeacht welk model KABE u kiest, u kunt ervan verzekerd zijn dat u beschikt over de beste kwaliteit in 
elke prijsklasse die er te koop is. Kwaliteit die ook duurzaam is. We ontwikkelen onze caravans en campers 
voortdurend verder in de moderne KABE-fabrieken in Tenhult, met als doel om te voldoen aan de hoge eisen 
van KABE-bezitters en hun opvolgers. Daarom kunt u ervan opaan dat de waarde van uw KABE ook in de 
toekomst een stabiele factor is.

TECHNIEK
In een nieuwe KABE beschikt u altijd over de modernste techniek en al in de standaarduitvoering behoren onze 
producten tot de best uitgeruste modellen van de markt. We vinden dat nieuwe uitdagingen toekomstgerichte 
oplossingen verdienen en besteden veel aandacht aan de technische ontwikkeling. We zijn de laatste jaren 
beloond met meerdere eervolle onderscheidingen voor onze innovaties, waaronder op het gebied van 
ventilatie en warmteterugwinning. Als het gaat om echt mobiel comfort is een KABE bijzonder compleet. En als 
u prijzen gaat vergelijken, let dan goed op wat allemaal standaard is in een KABE.

KLIMAAT EN MILIEU
Voor ons hebben milieuvraagstukken de hoogste prioriteit en we zetten ons voor 100% in voor het hele traject, 
van materiaalkeuze en productietechniek tot energiewaarden en emissieniveaus. We willen toonaangevend 
zijn op de weg naar een nog meer klimaat- en milieubewuste caravan- en camperbranche. Uiteraard 
staat we achter de wereldwijde FN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en werken we aan goede 
arbeidsomstandigheden, toename van diversiteit en gelijkwaardigheid en een hoog niveau van bedrijfsethiek.

VEILIG EN BETROUWBAAR
Het kopen van een KABE is een investering in veiligheid. We willen dat u zich zeker kunt voelen met uw 
investering en volop kunt genieten van heerlijke dagen in uw caravan of camper. Daarom geven we op al 
onze nieuwe modellen een garantie van zeven jaar tegen lekkage. Ook onderweg moet u zich natuurlijk veilig 
kunnen voelen. Onze caravans en campers zijn voorzien van een groot aantal actieve veiligheidssystemen. 
Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren, dan beschikt uw KABE over geavanceerde passieve 
veiligheidssystemen die u bij een aanrijding beschermen. 

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

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

GEAUTORISEERDE DEALERS  
U vindt de geautoriseerde dealers en onderhoudswerkplaatsen van KABE in heel Scandinavië en in meerdere 
Europese landen. Onze dealers kunnen u bijstaan met deskundig advies en hulp bij financiële oplossingen 
en verzekeringen als u besluit tot aanschaf van een KABE. Als u eenmaal onderweg bent, zijn er meer dan 
honderd geautoriseerde werkplaatsen met professionele service in heel Noord-Europa om u te helpen als dat 
nodig zou zijn. Veel daarvan werken al tientallen jaren voor ons, dus u bent in vertrouwde handen.

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



K A B E  M A D E  I N

S W E D E N

Alleen het beste. 
Wanneer u voor een KABE kiest, kunt u zich verheugen op 
een comfortabel kampeerleven. KABE caravans en campers 
zijn gebouwd voor alle seizoenen, ook voor het kamperen in 
de meest extreme weersomstandigheden.

Welkom thuis.

WELKOM BIJ DE KABE DEALER IN UW REGIO!
BRUMMEN – Martens Caravans, martenscaravans.nl 
BRUGGE – Rijmaran, rijmaran.be
GRAVE – De Greeff Caravan Recreatie, degreeff.nl
GRONINGEN – Recreama De Boer Caravans, recreama.nl 
HAPERT – Van Eijk Caravans, vaneijkcaravans.nl
KLUISBERGEN – Europa Caravans, europacaravans.be 
MIJDRECHT – Marsman Caravans en Recreatie, marsmancaravans.nl
TUBBERGEN – Hiddink Caravans, hiddink.nl

www.kabe.nl

Immer einen Schritt voraus…

Altijd een stap verder…


