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KABE ER NOE  
HELT SPESIELT

For et halvt år siden ble jeg vist den store tilliten å aksle det 
operative ansvaret for KABE AB, da Alf Ekström etter 39 år 
som administrerende direktør valgte å fokusere på rollen 
som fortsatt konsernsjef i KABE Group AB.

Å få være en del av KABEs utvikling er en stimulerende og 
utfordrende oppgave. KABE er et vekstselskap som har gjort 
en imponerende reise fra familieforetak til børsnotert industri-
konsern. Her finnes det et hjerte og et engasjement som hele 
tiden driver virksomheten fremover.

I løpet av de seneste årene har KABE styrket sine markeds-
posisjoner ytterligere og inntatt en enda tydeligere rolle som 
bransjens ledende premiummerke, både på campingvogn- og 
bobilsiden. 

Vi opplever et stort trykk på KABEs ordreinngang og kan 
glede oss over de store salgsfremgangene. Samtidig gjør 
organisasjonen vår en fantastisk innsats – hver dag – for å 
minske de forstyrrelsene som oppstår i kjølvannet av pande-
mien, i form av usikre leveranser og mangel på komponenter. 
Problemer som KABE har delt med andre produksjonsbedrifter 
i to års tid nå.

I rollen som administrerende direktør hos KABE AB får jeg 
muligheten til å bruke mine tidligere erfaringer fra 15 års 
produksjonsutvikling i et annet fremgangsrikt og familiebasert 
konsern i Jönköpingregionen. Derfra har jeg tatt meg med 
innsikten om alltid å hegne om kjernen som har bygd et sterkt 
varemerke og være oss historien bevisst, men også våge å 
utfordre med inntrykk utenfra.

KABE er et unikt foretak som har skaffet seg en unik posisjon 
i en veldig spennende fremtidsbransje. Ved den moderne 
fabrikken i Tenhult skapes svenskproduserte campingvogner 
og bobiler i toppklasse. (Du kan lese mer om produktene våre 
lengre bak i magasinet.) 

Men KABE er også veldig mye mer enn som så! Her finnes 
det et sterkt nettverk av dyktige og erfarne forhandlere samt 
mengder av stolte KABE-eiere i flere europeiske land, som 
sammen bidrar til å gjøre KABE til noe helt spesielt.

Jeg ser frem til å arbeide sammen med dere!

Andreas Gustafsson
Adm.dir., KABE AB

Leder

Camping.se er spesialist på svenske 
campingplasser. Vi gir deg det bredeste 
spekteret, enkel bestilling og første- 
klasses gjesteservice når du trenger det.

HELE SVERIGE 
VENTER PÅ DEG

75 000 

9 000  

PLASSER 

HYTTER

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

kabehusvagnarhusbilar
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FRA MARKEDETS SIGNALER TIL FERDIG PRODUKT 

SLIK UTVIKLES EN KABE
KABE jobber kontinuerlig med produktut-
vikling og hvert nye modellår kjennetegnes 
vanligvis av flere interessante nyheter. 

Noen KABE-år utmerker seg litt ekstra, slik 
som 2020, da KABE innledet sitt samarbeid 
med Mercedes-Benz og flere nye eksklusive 
bobilmodeller ble presentert på markedet. 

Samtidig lanserte KABE sin første kompakt-
bil, en fullvoksen van bygd på Mercedes 
Sprinter med hevet tak og med alle KABEs 
unike fordeler.

– Tankene om å skape en solid van med 
skikkelige helårsegenskaper begynte å 
vokse frem i løpet av 2018 og i september 
året etter var vi klare til å vise den aller før-
ste bilen på Elmia Husvagn Husbil, forteller 
Tina Andersson, som er utviklingssjef hos 
KABE. 

Designprosjekt

Modellåret 2022 får vi stifte bekjentskap 
med en helt ny campingvognserie, KABE 
Estate, som er en omarbeidet etterfølger 
til KABEs populære Classic-serie, som har 
vært på markedet i ti år. 

Tina Andersson beskriver utviklingen av 
Estate som et omfattende designprosjekt, 
der ambisjonen var å skape en campingv-
ognserie som skulle oppleves som ny og 
fresh og tiltale den voksende skaren av 
yngre KABE-kjøpere.  

– Estate har allerede fått fin 
respons og det er mange som 
liker den nye innredningen 
med sitt enkle og stilrene 
formspråk, som går igjen i hele 
vognen og tydelig viser hva 
produktet står for. Eksteriøret 
er moderne og frekt, med 
glatte karosseriplater, svarte 
vinduskarmer samt kontra-
strike røde og svarte dekaler 
med 3D-følelse.
Øre mot markedet

Utviklingen av nye modellserier krever 
inngående kunnskap om markedet og 
behovene og ønskene som finnes blant 
brukerne. Her har KABEs forhandlere en 
viktig rolle.

– Forhandlerne er KABEs øre mot marke-
det, der verdifulle synspunkter og signaler 
fanges opp som kan tas med videre til 

Opplev volumene

Etter de første tegningene bygde KABEs 
utviklingssenter en modul i full skala der 
Tina og arbeidsgruppen fikk mulighet til å 
kontrollere alle mål og oppleve volumene i 
den tenkte planløsningen.

– I en testmodul kan vi sette oss i sofaen, 
stå ved oppvaskbenken, åpne skap og 
skuffer og kjenne hvordan det er å bevege 
seg mellom planløsningens ulike funksjo-
ner. Å bygge er den absolutt beste måten 
for å få vite hvordan det blir når det er 
ferdig, sier Tina. 

tegnebordet og etter hvert resultere i et 
forbedret eller eller helt nytt produkt, sier 
Tina.

De fleste endringene i kjøretøyprogrammet 
gjennomføres i forbindelse med et nytt 
modellår. Men det hender også at KABE 
presenterer et nytt produkt i et pågående 
modellår. 

– Når de på markedssiden registrerer at 
det er etterspørsel etter en ny modell eller 
planløsning, gjør vi i utviklingsavdelingen 
alltid vårt beste for å skape grunnlaget for 
et bra produkt.

Stuefølelse

Et aktuelt eksempel er den nye og interes-
sante Royal 600 CXL, som i løpet av våren 
begynner å rulle ut fra KABEs campingvogn-
fabrikk i Tenhult.

Når alle korreksjoner og endringer er 
gjort, utarbeider man CAD-tegninger med 
eksakte mål. KABEs konstruktører går gjen-
nom forutsetningene for detaljene innenfor 
innredning, rammeverk og elsystem. 

En virkelig stor fordel, påpeker Tina, er at 
KABE har et eget snekkerverksted som kan 
involveres tidlig i alle utviklingsprosjekter. 

– Vi har en tett dialog med snekkerverkste-
det som gjør prosessen enklere og bidrar 
til at vi kan finne smarte løsninger og tilpas-
ninger som gjør sluttproduktet enda bedre.

Egnet utstyr

Parallellt med utviklingsingeniører og kon-
struktører arbeider KABEs innkjøpsavdeling 
for å finne egnet utstyr. For Royal 600 CXL 
gjaldt det blant annet det nye nedsenkbare 
TV-festet.

– Hvilke løsninger har leverandørene våre? 
Hva koster det? Hva veier det? Hvor stor 
kan TV-en være? 

I høst fikk Tina og kollegene hennes i opp-
drag å utarbeide en ny planløsning for den 
populære campingvognmodell, med større 
sittegruppe og enda mer stuefølelse, uten å 
fire på modellseriens høye kjøkkenstandard.

I september begynte de første skissene å 
ta form. Den bærende tanken var å lage 
en forlengelse av U-gruppen i den fremre 
enden av vognen og skape et helt nytt 
vinkelkjøkken der arbeidsbenken mot sit-
tegruppen skulle inneholde et nedsenkbart 
TV-stativ.

– Det var selvsagt en del utfordringer. Spe-
sielt på kjøkkenet der alt skulle planlegges 
fra bunnen av, og det gjaldt å finne optimale 
løsninger for arbeidsflater og oppbevaring og 
gi den fine Royal-komfyren riktig plassering.  

De hjørneplasserte kjøkkenskapene 
krevde også en litt spesiell innredning. 
Deretter prøves alle innredningsdetaljer 
fysisk og monteres i testmodulen. Kanskje 
må det gjøre en liten korreksjon i tegning-
ene til slutt.

Prototype

I midten av oktober var alle produksjons-
dokumenter ferdige og en ordre kunne 
plasseres hos produksjonen for å lage en 
prototype. 

– I begynnelsen av desember viste vi nye 
Royal 600 CXL for forhandlerne på den 
årlige KABE-skolen, forteller Tina. Det ble 
tommel opp, så nå gjenstår det bare for 
markedsavdelingen å lansere det nyeste 
tilskuddet i KABEs fleksible modellutvalg 
for 2022. KABE planlegger å lansere nye 
Royal 600 CXL til sommeren, men du kan 
allerede nå forhåndsbestille din helt egen 
Royal 600 CXL.

SLIK VOKSER EN NY KABE-MODELL FREM

Behov og ønsker fra markedet. 
Synspunkter og signaler fanges 

opp via forhandlere og  
sluttbrukere.

En modell i full skala bygges ved 
KABEs utviklingssenter. Volumer og 

mål kontrolleres.

Ordreplassering for fremstilling 
av en prototype.

KABEs utviklingsavdeling  
utarbeider de første idéskissene.

Innkjøpsavdelingen kontakter 
KABEs leverandører for å finne 
rett utstyr, som installeres og 

prøves i testmodulen.

Det første eksemplaret av 
produktet presenteres for KABEs 

forhandlere.

KABEs konstruktører går 
gjennom detaljene innenfor 
innredning, rammeverk og 

elsystem.

CAD-tegninger og øvrige 
produksjonsdokumenter 

ferdigstilles.

KABEs markedsavdeling starter 
lanseringen på markedet. 

Den nye modellen legges inn i 
produksjonsplanleggingen.

2022

Tina Andersson, utviklingssjef hos KABE
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CXL 
Royal 600 CXL KS

ROYAL 600 CXL: 
NY PLANLØSNING OG ENDA MER 

HJEMMEFØLELSE 
 

KABE ROYAL ER EN STORSELGENDE CAMPINGVOGNSERIE SOM SETTES PRIS PÅ AV 
ALLE SOM VERDSETTER HØY KOMFORT, DESIGN OG TEKNIKK. NÅ KOMPLETTERES 

DEN BEHAGELIGE 600-STØRRELSEN MED EN HELT NY PLANLØSNING, DER DEN 
KOSELIGE HJEMMEFØLELSEN FORSTERKES ENDA MER.

Når du stiger inn i nye Royal 600 CXL, 
kommer du rett inn i et imøtekommende 
oppholdsrom. Den tradisjonelle U-formede 
sofaen i vognens front er forlenget med en 
vinklet del som gir en ekstra bekvem og 
romslig sittegruppe som innbyr til måltider 
og samvær med familie og venner. Over 
sittegruppen er det en stor Heki II takluke 
med et herlig lysinnslipp.

I sofaens rygglene mot kjøkkenet skjuler 
det seg et TV-feste som kan heves og 
senkes manuelt. Der kan man montere en 
skikkelig TV med en skjerm på inntil 32 
tommer. Her blir filmkveldene i campingv-
ognen like fine som hjemme, og når TV-en 
ikke er i bruk forsvinner skjermen ned i 
sofaens elegant utformede rygglene.

– Flertallet av KABE-eiere bruker camping-
vognen sin veldig mye, også i den kalde 
og mørke årstiden når man oppholder seg 
mer inne i vognen. Derfor tror jeg denne 
planløsningen kan være tiltalende for gan-
ske mange, sier Magnus Lönnström, som er 
ansvarlig for salget av KABE på det norske 
markedet.

Nytt vinkelkjøkken

I KABE Royal inngår det meste av det beste 
allerede i standardutførelsen. Det merkes 
blant annet på det velutstyrte kjøkkenet. 
600 CXL er ikke noe unntak, selv om plan-
løsningen på kjøkkenet skiller seg en hel 
del fra de andre modellene i Royal-serien.

– Royal 600 CXL er utstyrt med et helt nytt 
vinkelkjøkken. Her finner du Royal-seriens 

store og fine komfyr med fire bluss og ste-
keovn, skikkelige arbeidsflater, funksjonelt 
innredede skap og skuffer samt Dometics 
stor kjøleskap med dobbelthengslede 
dører som gjør at kjøle- og frysedel kan 
åpnes fra begge sider, forteller Magnus 
Lönnström. 

Den generelt høye kjøkkenstandarden gjør 
det lett å føle seg hjemme blant stekepan-
ner og kasseroller.

Snekkerarbeidene er påført KABEs nye og 
stilige trefolie, Nordic Oak, som matches 
med et lett lattefarget laminat på bordpla-
tene, gråmelerte benkeplater og sprut-
plater på kjøkkenet samt lyse vegg- og 
gulvkledninger. >>

Royal 600 CXL

XV2

Royal 600 CXL

DXL

PLANLØSNINGER

 I sofaens rygglene mot kjøkkenet 
skjuler det seg et TV-feste som kan 
heves og senkes manuelt. Der kan 

man montere en skikkelig TV med en 
skjerm på inntil 32 tommer. Her blir 
filmkveldene i campingvognen like 

fine som hjemme.

MODELL SOM KOMMER I 2022
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Komfort og funksjon

De ergonomisk utformede putene i sofa-
gruppen har antisklifunksjon på undersiden 
for ekstra bekvem sittekomfort. Royalserien 
tilbyr fire alternative tekstilkolleksjoner og 
tre varianter i skinn, som alle harmonerer 
med den øvrige innredningen.

– I en av sofaene skjuler sentralstøvsu-
geren seg, som er standard i alle KABEs 
Royalvogner. Smidig og enkelt kobler du 
bare til støvsugerslangen, så kan du raskt 
fjerne smuler i sittegruppen eller sand fra 
gulvet, sier Magnus Lönnström.

På spesielt sølete og møkkete dager er 
campingvognens utendørs dusj en høyt 
verdsatt del av utstyret. Her kan man skylle 
av gummistøvler og golfutstyr før de settes 
inn i vognen. 

Innenfor døren er det en praktisk innstegs-
garderobe som bidrar ytterligere til å holde 
orden i campingvognhverdagen. Her finner 
du også en trådløs ladeplate for mobiltele-
fonen. 

Bekvem dobbeltseng

Royal 600 CXL har en innvendig karosseri-
lengde på 6 meter og totallengden er 8,20 
meter. Bredden er King Size, 2,50 meter. 
Det innebærer at det er godt med plass til 
KABEs bekvemme dobbeltseng på 

196 x 140/118 cm i soveromsdelen, samt et 
velutstyrt bad i vognens bakre del.

Soverommets innredning skaper en 
hyggelig og trivelig følelse. Sengen byr på 
ekte KABE-komfort i form av en bekvem 
spiralmadrass, ekstra tykk overmadrass 
samt stillbar hodeende. 

Her er det deilig å krype ned etter en aktiv 
dag og slå på leselampen eller kanskje 
lytte til musikk eller lydbok med lading fra 
USB-uttaket ved sengen.

Baderommet er lyst og innbydende med 
dreibart toalett, servant, håndkletørker og 
oppbevaringsmuligheter i både over- og 
underskap. 

– Hvis du velger nye Royal 600 i DXL-ut-
førelse som tilvalg, inngår dessuten et 
separat dusjkabinett, tipser Magnus.

Alle KABEs fordeler

Uavhengig av om du og familien har tenkt 
dere ut på langturer eller har sesongplass 
på en campingplass, så kan vær og vind 
noen ganger være en utfordring for cam-
pingvognlivet. Royal 600 CXL byr på alle 
KABEs fordeler, som bygger på mer enn 
60 års erfaring og utvikling for å leve opp 
til de tøffe kravene fra det skandinaviske 
klimaeet, både sommer og vinter.

– Campingvognen er utstyrt med KABEs 
egenutviklede Safety Driving System, som 
gjør det sikrere enn noensinne å trekke 
campingvognen på veiene. Systemet 
er blant annet basert på et chassis med 
lengre dragbjelker og en krengningshem-
mende aksel. Her finnes også et elektro-
nisk styrt antiskrenssystem som standard.

Sofistikert gulvvarme

Det deilige inneklimaet skapes av KABE 
Smart Climate System, den unike kom-
binasjonen av isolasjon, ventilasjon og 
vannbåren gulvvarme som gir KABEs 
campingvogner de kjente og overlegne 
helårsegenskapene. 

Royal-vognene er dessuten utstyrt med 
det sofistikerte gulvvarmesystemet AGS II 
Pro, der gulvvarmen kan styres separat og 
du kan velge å ha den på eller avslått, for 
eksempel om natten. Det intelligente betje-
ningspanelet KABE Smart D inngår også 
som standard. Smart D styrer og overvåker 
alle campingvognens funksjoner og kan 
dessuten kobles til mobilen via en app.

Rullende bolig

– KABE Royal 600 CXL er en komplett 
rullende bolig som passer for den aktive 
og kresne campingvognfamilien. Gjennom-
tenkt og bekvem å bo i og samtidig veldig 
sikker å kjøre med, konstaterer Magnus 
Lönnström. 

Besøk KABE-forhandleren din i dag, så får 
du vite mer om nye Royal 600 CXL og alle 
de andre fullt utstyrte campingvognalterna-
tivene fra KABE!

DXL XL

– I en av sofaene skjuler sentralstøv-
sugeren seg, som er standard i alle 

KABEs Royalvogner.

KABE planlegger å lansere nye 
Royal 600 CXL til sommeren, 

men du kan allerede nå 
forhåndsbestille din helt egen 

Royal 600 CXL.
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Følgende inngår som standard i alle 
campingvogner fra KABE – og mye mer. 
• KABE iWall, stabilt karosseri som takler 

ekstreme temperaturer
• Knott-chassis med selvjusterende bremser 

(kun Estate)
• Glatte karosseriplater og dekalsett med 

3D-følelse på yttervegger (kun Estate)
• Myggnettdør
• Skiboks med utvendig, låsbar luke
• Skvettlapper
• Godt isolerte vinduer med dobbeltglass
• Innredning tilpasset for full luftsirkulasjon
• Maksimalt antall elementer (konvektorer) til 

vannbåren varme
• Optimert ventilasjonssystem – effektiv 

luftstrøm både på kalde og varme dager
• Tørkeskap med dryppkar og stengbar 

ventilator
• Vannbåren gulvvarme – AGS II
• Vannbåren gulvvarme med Alde Compact 

sentralvarmer
• Lufteluke
• Kjøkkenvifte med motor, fettfilter og 

belysning
• Soft-close kjøkkenskuffer
• Ergonomiske sitteputer
• Innredning i førsteklasses materiale fra eget 

snekkerverksted
• Spiralmadrass, overmadrass og 

sengeteppe
• Brannvarsler og jordfeilbryter
• DAB radio
• Lekkasjeindikator
• Omfattende LED-belysning
• Ruter

• USB-uttak i køyeseng
• Avfallsbeholder med kildesortering

I tillegg til det som er inkludert i Estate får 
du i en KABE Edelsten blant annet også:
• Continental dekk
• Aluminiumsfelger 15”
• Karosseri med integrert rundtgående profil
• Helgalvanisert stålprofilchassis fra AL-KO
• Glatte karosseriplater med trykt mønster
• Dekkåpe drag
• Frontvindu som kan åpnes standard
• Belastningsvakt som automatisk reduserer 

sentralvarmerens strømforbruk
• Doble temperaturgivere
• Vannbåren gulvvarme med shuntsystem – 

AGS II Pro
• Oppvarmet skohylle
• Fire tekstilkolleksjoner å velge blant
• Pynteputer
• Uttrekksplate i spisebord
• Lomme på putestøtte
• Stillbar hodeende på seng
• Dimmer i taklampe og lysrampe foran
• KABE VarioVent – unikt ventilasjonssystem
• LED-belysning ved kjøleskap
• Utvendig gasstilkopling for grill i gasskasse

Velger du en Royal inngår blant annet, 
i tillegg til det som er inkludert på Estate og 
Edelsten:
• Bagasjeluke
• Elektronisk stabiliseringssystem, ATC 

(antiskrenssystem)
• Vindu i ytterdør
• Takvindu Heki 2

• Utvendig lyslist langs hele dørveggen
• Stor komfyr med 4 bluss, ovn
• Tilkopling for utvendig dusj
• Håndkletørker
• Tre skinnkolleksjoner å velge blant 

(pristillegg)
• Nakkeputer
• Elboks med utvendig 230 V / 12 V uttak
• Lyslister i vinduer
• Ny multimediespiller med DAB
• Smart D elsystem
• Trådløs ladeplate
• Sentralstøvsuger

I tillegg til det som er inkludert på Estate, 
Edelsten og Royal får du i vår topputstyrte 
KABE Imperial:
• Aluminiumsfelger 17” Diamond Cut
• Glatte karosseriplater med Innovation 

Design
• Klimaanlegg Fresh Jet
• Sonevarme Alde
• Arbeidsbenk med induksjonstopp, 

gassplater og innbyggingsstekeovn
• KABE AutoDrain (automatisk tømming av 

vannsystemet)
• Mikrobølgeovn
• Dreibart spyletoalett med keramisk skål
• Skinntrekk
• Slide-out-sofa
• KABE Premium Sound System med DAB
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KABEs store fremgang på bobilmarkedet 
ble oppnådd med de velustyrte Travel Mas-
ter-seriene bygd på Fiat Ducatos stabile 
bobilbase. I 2020 ble utvalget komplettert 
med en rekke Mercedes-baserte modeller.

Daniel Jaldemark, som er salgssjef hos 
KABE, forteller hvordan man tenkte da den 
smålandske bobilprodusenten innledet sitt 
samarbeid med Mercedes-Benz.

– KABE har alltid kunnet levere markedets 
beste produkter når det gjelder komfort og 
kvalitet. I takt med at vi presenterte enda 
flere premium-modeller ble det tydelig 
at mange kunder også etterspurte en 
ytterligere oppgradering av standarden i 
bildelen.

Kvalitetsstempel

Det ble innledet drøftinger med Merce-
des-Benz, som nå for alvor har begitt seg 
inn i fritidsbransjen med sine bekvemme 
og personbilutstyrte modeller i Sprinter- 
serien.

Responsen fra den tyske bilkjempen var 
umiddelbart positiv. Samuel Broman jobber 
som Key Account Manager innenfor varebi-
ler (van), for Mercedes-Benz i Sverige. Han 
beskriver samarbeidet med KABE som en 
stor mulighet.

– KABE har et kvalitetsstempel på hele 
utvalget som passer veldig godt sammen 
med Mercedes-Benz, i likhet med de høye 
ambisjonene når det gjelder sikkerhet. 
KABE er et foretak som alltid ligger i for-
kant og man nøler ikke med å starte nye, 
komplekse utviklingsprosjekter.

Høyt verdsatt hos Mercedes

Samuel Broman legger til att KABE er 
driftige og stiller høye krav for at slutt-

produktet skal bli så bra som mulig. Noe 
Mercedes setter pris på og som gjør at 
samarbeidet blir givende for begge parter. 

Også fra KABEs side har partnerskapet 
vært preget av positive erfaringer.

– Vi føler at vi er høyt verdsatt hos Merce-
des på sentralt nivå. Det betyr veldig mye. 
Å begynne å bygge en bobil sammen med 
et nytt bilmerke er ikke noe man gjør i en 
håndvending. Det er mange detaljer som 
må løses før produksjonen kan komme i 
gang, sier Daniel Jaldemark.

Individuelt tilpasset chassis

Foruten basisbilen og bodelen er chassiset 
en sentral del av en virkelig god bobilopp-
levelse. I KABEs nye Mercedes-utvalg har 
hver modell og hver enkelt kjøretøystør-
relse et individuelt tilpasset chassis som 
er utviklet av det tyske teknologiselskapet 
AL-KO.

Per Åkerblom fra AL-KO Sverige inngår i 
prosjektgruppen, som sammen med KABE 
og Mercedes har arbeidet hardt for å opti-
mere kjøretøyenes kjøreegenskaper.

– Enkelt sagt er prinsippet for en velba-
lansert bobil å skape lang akselavstand i 
forhold til overhenget bak. Med for mye 
overheng får bilen en ugunstig vektfor-
deling, som påvirker fremdrift, stabilitet og 
komfort negativt.

Etter at grunnspesifikasjonene var utar-
beidet for de nye modellene, fortsatte det 
felles arbeidet på detaljnivå.

– Sammen jobbet vi frem de beste totalløs-
ningene. Det innebærer at alle KABEs 
Mercedesbygde bobiler er utstyrt med 
unikt utformede chassiser fra AL-KO, sier 
Per Åkerblom.

Tommel opp umiddelbart!

Først ut på markedet var to eksklusive 
helintegrerte serier, KABE Crown i leng-
dene 760, 810 og 860 samt KABE Impe-
rial i lengdene 810, 860 og 910. De nye 
Mercedes-modellene ble premierevist på 
Noliamessen i august 2019.

– Det ble tommel opp umiddelbart! – 
Kombinasjonen med Mercedes Sprinter 
og AL-KOs skreddersydde chassiser har 
gjort det mulig for oss å tilby luksuriøse og 
fullvoksne bobiler med en kjørefølelse som 
ligner på personbilens. Noe våre reiseg-
lade brukere virkelig vet å sette pris på, 
forteller Daniel Jaldemark.

På Elmia Husvagn Husbil i septem-
ber år samme ble ytterligere en omtalt 
Mercedes-nyhet presentert i den store 
KABE-monteren: En etterlengtet helårsut-
styrt Van, bygd på Mercedes Sprinter med 
hevet tak. >>

Daniel Jaldemark,  
salgssjef KABE

– Sammen jobbet vi frem de beste 
totalløsningene. Det innebærer at alle 

KABEs Mercedesbygde bobiler er 
utstyrt med unikt utformede chassiser 

fra AL-KO, sier Per Åkerblom.

KABE + MERCEDES + AL-KO:

TRE STERKE AKTØRER  
SKAPER ET UNIKT PRODUKT  

SAMMEN

Årets bobiler 2022!
KABE har vunnet en fin utmerkelse i Tyskland 
som den beste importerte bobilen i kategorien 
«halvintegrerte bobiler over 60 000 €». Mer 
enn 14 000 lesere av PROMOBIL, Tysklands 
mest populære bobilmagasin, kåret vinnerne for 
2022! Vi i KABE er svært glade og stolte over 
denne finne utmerkelsen. Et stort TAKK til alle 
som deltok i avstemmingen!
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Bestselger
Suksessen med de nye modellene gjorde 
det enkelt for KABE å ta neste steg. Alle-
rede innen 2021 ble nye halvintegrerte 
KABE Royal Crossover x780 og x880 med 
2,50-bredde lansert, De har en ekstra ned-
senkbar takseng over dinetten og bygges 
også på Mercedes Sprinter med spesialut-
formede AL-KO-chassiser. 

Royal x780 posisjonerte seg raskt som 
en virkelig bestselger. Passe stor og med 
en gjennomtenkt og fleksibel planløs-
ning, mener mange. Populariteten økte i 
forbindelse med KABE-konsernets messe 
på Elmia i september 2021, der det var 
mulig å prøvekjøre bilen sammen med Per 
Åkerblom fra AL-KO.

– Jeg våger å påstå at KABEs Royal x780 
er helt i toppen når det gjelder kjørekom-
fort. Lengden på 8 meter, kombinert med 
en akselavstand på hele 4,8 m, gjør at 
kjøretøyet ligger som strykejern på veien – 
trygt og stabilt. Og i tillegg er det stillegå-
ende. En skikkelig langturbil, forklarer Per 
Åkerblom.

Han synes det er viktig å løfte frem alle 
funksjonene i et bekvemt bobilliv.

– Første gang man velger bobil er det lett 
å henge seg opp i bodelen. Man sam-
menligner innredning og oppbevaring og 
tenker kanskje ikke så mye på bildelen og 
de verdiene som vanligvis prioriteres ved 
et bilkjøp. KABEs nye modeller oppfyller 
helheten i begrepet bobil.

Moderne personbilteknikk
Det Mercedesbygde utvalget fra KABE kan 
deles inn i tre ulike grupper: KABE Van, 
halvintegrerte KABE Royal samt helinte-
grerte KABE Crown og KABE Imperial. 
Samtlige har Mercedes Sprinter som base, 
men produksjonsmåtene er forskjellige.

– KABE Van bygges i et ferdig varebilka-
rosseri der vi isolerer alle bjelker og hulrom 
før vi innreder bilens bodel. KABE Royal 
har et komplett førerhus fra Mercedes som 
utstyres med et AL-KO-chassis bak og 
på dette et påbygg bestående av KABEs 
egenproduserte veggelementer og innred-
ning. På KABE Crown og Imperial bygger 
KABE hele karosseriet og innredningen, 
inkludert fronten, ved vår bobilfabrikk i 
Tenhult, forklarer Daniel Jaldemark.

– Jeg våger å påstå at KABEs Royal x780 
er helt i toppen når det gjelder kjørekom-
fort. 

KABE Van har en 4-sylindret dieselmotor 
på 163 hk og 7-trinns automatgirkasse. 
KABE Royal, Crown og Imperial har en 170 
hk-motor og 9-trinns automatgirkasse. 

Modellene er utstyrt moderne personbil-
teknikk fra Mercedes-Benz og rommer en 
lang rekke ulike sikkerhets- og førerassis-
tansesystemer som gjør bobilturene både 
enklere og tryggere. Dessuten inngår det 
nyeste multimediesystemet fra Mercedes 
med 10,25 MBUX berøringssskjerm og 
ryggekamera.

Mobilitetsgaranti
– Du får også tilgang til Mercedes-Benz sin 
mobilitetsgaranti. Ved å trykke på en knapp 
i kjøretøyet kommer du i kontakt med en 
norsktalende person ved vårt callsenter 
som sender en tekniker eller ordner med 
bilberging til nærmeste Mercedes-verk-
sted hvis det skulle oppstå problemer med 
bilen, forteller Samuel Broman. 

Mobilitetsgarantien omfatter også hjelp 
med overnatting eller hjemreise, hvis det 
skulle være behov for det. Garantien gjel-
der i 30 år, forutsatt at bilen får regelmessig 
service på et autorisert Mercedes-verksted.

Unikt produkt
KABEs nære samarbeid med Mercedes og 
AL-KO har medført en kraftig salgsøkning 
og en enda sterkere posisjon i markedet 
for de svenskproduserte bobilene fra 
Tenhult.

Konseptets suksess, mener Daniel Jalde-
mark, ligger i kombinasjonen av KABEs 
høye kvalitet og standard i bodelen og den 
ledende kjøretøyteknologien som Mer-
cedes-Benz Sprinter tilbyr sammen med 
AL-KO-chassiser. 

– Vi er tre sterke aktører som skaper et 
unikt produkt sammen. Vår felles mål-
setting for fremtiden er å fortsette å lede 
utviklingen i bransjen og ligge steget foran. 
Akkurat som KABE alltid har gjort.

Vår felles målsetting for fremtiden er å 
fortsette å lede utviklingen i bransjen og 
ligge steget foran. 

Se mer på: www.isabella.net

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

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

FORUM ETNA

Enduro® autoSteady forvandler manuelle støtteben til elektrisk 
kontrollerbar med fjernkontroll. Passer til AL-KO støtteben 
”Stabil form” 1000 kg og ”Premium” 1250 kg.
• Oppdatert fjernkontroll – som kan kobles til nyere Endu-

ro®-driftsassistanse.
• Spindelen på støttebenet byttes ut med den autoSteady 

motordrevne spindelen.
• Alle støtteben senkes ned til bakken til de har nådd et visst 

trykk, hvorpå støttebena kan justeres individuelt med fjern-
kontrollen.

MERK! Støttebena er ikke for å løfte eller sette vognen i balan-
se.

Art. C04-36B

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

Forenkle oppsett av campingvognen
med elektriske støtteben

Koselig pute i 100% bomull med 
et dekorativt mønster på den ene 
siden og et Royal Camping-møns-
ter på baksiden. Putetrekket kan 
fjernes og maskinvaskes ved 
40°C. Farge: Snow White / Chan-
terelle.  
MERK! Ingen tørketrommel..

Art. T13-88A Kudde 45 x 45 cm
Art. T13-88B Kudde 40 x 60 cm

Royal Camping Läckö

Royal Camping Haga
Koselig pute i 100% bomull med 
et dekorativt mønster på den ene 
siden og et Royal Camping-møns-
ter på baksiden. Putetrekket kan 
fjernes og maskinvaskes ved 
40°C. Farge: Snow White / Smo-
ked Pearl.  
MERK! Ingen tørketrommel.

Art. T13-87A Kudde 45 x 45 cm

T13-87B

T13-88A

Husvagnsliv_220203_NO.indd   1Husvagnsliv_220203_NO.indd   1 2022-01-11   14:06:572022-01-11   14:06:57
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KABE:
GARASJEPROSJEKTET SOM REALISERER 

FERIEDRØMMENE VÅRE 
ÅRET VAR 1958 OG KURT BLOMQVIST HOLDT PÅ MED ET FERIEPROSJEKT I 
GARASJEN. FAMILIEN SKULLE SLIPPE Å LIGGE I TELT DENNE SOMMEREN. I 

GARASJEN VOKSTE NEMLIG EN CAMPINGVOGN FREM.

Tre uker før avreise var vognen ferdig. Kurt 
var stolt over verket sitt og da han fikk et 
bud på campingvognen, kunne han ikke 
motstå fristelsen til å selge den. 

Familien, som hadde sett frem mot en 
bekvem campingvognferie, ble så skuf-
fet at Kurt Blomqvist følte seg tvunget til 
å bygge en vogn til. Han tilbrakte igjen 
kvelder, netter og helger i garasjen og ble 
nesten ferdig i tide. 

– En hel del materialer og verktøy måtte 
bli med i bagasjen og da resten av familien 
nøt ferielivet, jobbet Kurt videre og kunne 
kjøre hjem med en ferdig campingvogn 
som ble solgt like etterpå, forteller Alf 
Ekström, konsernsjef i KABE Group AB.

Komet 250

Kurt Blomqvist fortsatte å bygge cam-
pingvogner i garasjen, og neste sommer 
stod åtte vogner klare. KABE Komet 250 

het den aller første modellen som var 2,5 
meter lang. Med andre ord like lang som 
dagens vogner er brede.

I løpet av kort tid ble Komet 280 lansert 
med fire vinduer som kunne åpnes og 
takluke. Campingvognene ble kledd med 
aluminium utvendig i stedet for fiberplater. 
Noen år senere var alle KABEs campingv-
ogner utstyrt med et gassdrevet varmesys-
tem, innvendig belysning, 25 liters vann-
tank og en 11 kilos gassflaske. 

Visjonær

I 1963 ble KABEs smått legenda-
riske Edelstenserie presentert, 
som fortsatt tilhører storselgerne 
på campingvognsiden. Den vann-
bårne sentralvarmen ble innført 
som standard og ga KABE en unik 
posisjon som produsent av helårs-
utstyrte fritidskjøretøy.

– Kurt var en visjonær som hele tiden 
strebet etter å finne nye og enda bedre løs-
ninger. KABEs motto «Alltid steget foran» 
ble formulert i 1968 og vi arbeider fortsatt i 
den ånden, forklarer Alf Ekström. 

Campingvogn- og bobilproduksjonen i 
smålandske Tenhult har blitt utviklet til 
en av Europas mest moderne. Her finnes 
KABEs eget teknikksenter som hele tiden 
jobber for å komme opp med nye ideer og 

produkter. Mange av KABEs patenterte løs-
ninger opp gjennom årene har etter hvert 
blitt standard for hele bransjen.

Travel Master

KABEs populære bobilprogram, Travel 
Master, ble til allerede på 1980-tallet. Men 
det var i 2003 at salget virkelig skjøt fart 
da man begynte å bygge bilene med Fiat 
Ducato som base.

– I 2010 presenterte vi vår første helinte-
grerte bobil. Det ble en umiddelbar suk-
sess og siden da har utviklingen gått veldig 
fort, sier Alf Ekström.

Det helintegrerte utvalget kan beskrives 
som en av milepælene i KABEs bobilhis-
torie. Salgsfremgangene ble store og i 
2018 ble en ny motorisert produksjonslinje 
innviet i fabrikken for å møte den voksende 
etterspørselen og skape rom for fortsatt 
utvikling. 

Samarbeid med Mercedes

I 2020 kom den neste store bobilsat-
singen da KABE innledet et samarbeid 
med Mercedes-Benz i kombinasjon med 
skreddersydde chassiser fra AL-KO. Det 
innebar også at KABE utviklet sin første 
egen Van, som er Mercedesbygd og utstyrt 
for helårsbruk.

– I dag kan KABE tilby et komplett og 
variert program med markedets mest velut-
styrte bobiler og campingvogner innenfor 
alle prissegmenter. De seneste årenes sat-
sing på økt eksport begynner å gi ønsket 
resultat og KABE har flere nye forhandlere 
rundt om i Europa.

Sterkt internasjonalt konsern

Også på konsernnivå vokser KABE inter-
nasjonalt. I flere år har Adrias produktpro-
gram i Sverige, Norge og Finland inngått i 
børsnoterte KABE Groups virksomhet og 
KABE er slovenske Adrias største distri-
butør.

– I 2020 hadde vi gleden av å også kunne 
introdusere Affinity Camper Van, som er 
helt nytt varemerke på Europas bobilmar-
ked. Affinity kjennetegnes av innovative 
og moderne designede bobiler i van-seg-
mentet og produseres i Polen, med KABE 
Group som deleier, forteller Alf Ekström. 

Ett år senere kjøpte KABE alle aksjer i det 
engelske selskapet Coachman Group LTD. 
Coachman er en av de ledende produsen-
tene av kvalitetscampingvogner i England, 
som i 30 år har drevet sin virksomhet i Hull 
og har rundt 200 ansatte.

– Ervervelsen skaper muligheter for syner-
gieffekter og et dypere samarbeid når det 
gjelder salg, produktutvikling og innkjøp 
samt utveksling av produksjonsteknikk. 
Dermed følger vi vår strategiske målsetting 
om å bygge et sterkere og mer internasjo-
nalt KABE Group.

Helt i takt med tiden

Det har nesten gått 65 år siden Kurt Blom-
qvist innledet sitt fantastiske campingvogn-
prosjekt. Siden da har tusenvis av familier, 
i flere generasjoner, fått muligheten til å 
realisere feriedrømmene sine gjennom 
KABEs produkter. Noe som med all sikker-
het kommer til å fortsette fremover.

– Det er en veldig spennende bransje og 
KABE synes å være helt i takt med tiden, 
konstaterer Alf Ekström. 

KABE Komet 250
het den aller første 

modellen som var 2,5 meter 
lang. Med andre ord like 
lang som dagens vogner  

er brede
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OPPLEV KABE PÅ NETTET
Du vet vel at de nyeste KABE-modellene 
aldri er lenger enn noen klikk unna? 
På kabe.se kan du i ro og mak vandre 
rundt blant bobiler og campingvogner på 
KABEs virtuelle messe.

Modellene vises i 360 grader og du navi-
gerer selv rundt i kjøretøyet for å studere 
planløsninger og innredningsdetaljer. Her 
kan du også enkelt klikke deg videre for 
å få all øvrig informasjon om den aktuelle 
bilen eller vognen. 

Når du har funnet din KABE-favoritt, fortset-
ter du til konfiguratoren, der du bygger din 
egen KABE med de individuelle tilvalgene 
og utstyret som du ønsker.

– Bygg din KABE er et veldig populært 
hjelpemiddel som virkelig gjør det enklere 
å velge kjøretøy. Sammenstillingen din kan 
lagres og deretter brukes som underlag 
i de videre samtalene med forhandleren, 
forklarer Magnus Lönnström, salgsansvarlig 
for KABE på det norske markedet.

Instruksjonsbøker fra 1968

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

Det er i dag det selvsagte stedet for alle 
som lurer på å fornye seg eller vil kjøpe 
sin første campingvogn eller bobil. Men 
faktum er at kabe.se også inneholder mye 
matnyttig og interessant for en KABE-eier 
som for øyeblikket ikke har noen planer om 
å bytte kjøretøy. 

– Her finner du for eksempel instruks-
jonsbøker for alle KABEs årsmodeller helt 
tilbake til 1968. Veldig godt å vite i tilfelle 
du er eier av en eldre campingvogn og den 
trykte håndboken har kommet på avveier, 
sier Magnus. 

I instruksjonsboken finnes informasjon om 
alle de viktige funksjonene og du finner 
faktaopplysninger om strøm, batteri, vann, 
avløp, ventilasjon og gass. Selv om du er 
en rutinert KABE-eier kan det være bra å 

friske opp kunnskapene fra tid til annen, 
for eksempel før vintercamping eller en 
langtur. 

Lærerike videoer

For tiden pågår det et stort arbeid for også 
å filmatisere innholdet i KABEs instruks-
jonsbøker, der produkteksperten Bosse 
Madenteg bryter ned informasjonen i 
mindre deler som vises i korte informative 
videoer på KABEs Youtube-kanal.

– På Youtube finnes det også mange andre 
interessante og lærerike videoer der Bosse 
Madenteg deler av sin store KABE-kunn-
skap. Ikke gå glipp av disse, oppfordrer 
Magnus.

Sociale medier

Generelle oppdateringer og nyheter fra 
KABE får du enklest ved å følge KABE på 
Facebook og Instagram.

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

– Bygg din KABE er et veldig 
populært hjelpemiddel som virkelig 

gjør det enklere å velge kjøretøy.

3 för 2 i maj 
med Camping Key Europe

- boka på Camping.se

Mer semester för pengarna
Med Camping Key Europe får du rabatt på boende,  
semestererbjudanden, en ansvars- och olycksfallsförsäkring 
samt resemagasinet Camping.se med campingkatalogen. 
Läs mer och köp ditt kort på Campingkeyeurope.se
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BEHAGELIG 
KLIMA

Dometic FreshJet 2200
Takklimaanlegg for kjøretøy opp til 7 m i lengde, 2200 W

• Ultrakompakt og lett design
• Kald, varm eller avfuktet lu�  ved å trykke på en knapp
•  Mykstart sørger for problemfri start på campingplasser 

med svak strømsikring
• Kjøleeff ekt: 2200 W / 7500 BTU/h
• Varmeeff ekt: 1200 W
• Eff ektiv lu� fordeling i to retninger

Før din neste tur, besøk dometic.com

2022
B E S T E
MARKEN

1. PLATZ
Dometic 
Klimaanlagen

Kjølekretsen inneholder den fl uorholdige drivhusgassen R407C - 520 g
CO2-ekvivalent: 0,922 - GWP: 1774 - Hermetisk forseglet enhet.

Med myk start

22-ad-fj2200-no.indd   122-ad-fj2200-no.indd   1 10.01.22   14:1510.01.22   14:15

www.alko-tech.com/no

UP4 - ELEKTRISKE STØTTEBEIN
HØYERE SIKKERHETSNIVÅ OG KOMFORT

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

Stabilform Premium støttebein og  formonterte BIG FOOT plater.
Integrert tyveribeskyttelse.
UP4 kan enkelt ettermonteres..

Uansett – hvor fort kan du sveive;:
Det elektroniske støttebeinsystemet UP4 gjør det raskere.

Støttenbeina kjøres enkelt, raskt og bekvemt ned.

Det var mange som ble skuffet da Elmia 
i Jönköping for andre året på rad ble 
tvunget året til å avlyse sin populære cam-
pingvogn- og bobilmesse. Da bestemte 
KABE-konsernet seg for å arrangere en 
egen messe på Elmia.

Messen omfattet varemerkene KABE, 
Adria, Sun Living, Affinity og KAMA Fritid. 
På utstillingen fantes det 123 fritidskjøretøy 
fra modellprogrammet for 2022. Flere store 
underleverandører var også på plass med 
sine produkter.

– Vi fikk veldig positiv respons fra 
besøkende som satte pris på muligheten til 
endelig å få oppleve litt messefølelse igjen. 
Alle respekterte tiltakene som vi hadde 
iverksatt for å kunne gjennomføre et trygt 
og trivelig arrangement, sier Pia Weinz 
Karlsson, markedskommunikasjonssjef hos 
KABE.

Ni messedager

16 440 billetter ble bestilt i løpet av de ni 
messedagene og mange valgte å over-
natte i sitt eget campingkjøretøy på messe-
campen utenfor utstillingshallen. 

Blant camperne var det tre glade bobilpar 
fra Skåne, som har blitt kjent med hveran-

dre gjennom treff og aktiviteter i KABE 
Club Syd. Alle syntes KABE-messen var 
helt topp og så fordeler ved å kunne gå 
rundt i ro og mak og få god tid til å snakke 
med selgerne.

– Men visst savner vi den store messen, 
med mye liv og røre og mulighet til å 
handle tilbehør og småting. Det er noe helt 
spesielt og vi ser allerede frem til neste år, 
forklarte familiene Andersson, Nilsson og 
Johansson ved kaffebordet i september-
solen.

Godt salg

Salgsmessig ble messen en suksess med 
613 solgte enheter totalt. Alf Ekström, admi-
nistrerende direktør i KABE Group, synes 
at det i tillegg til godt salg også er viktig å 
løfte frem selve arrangeringen av messen 
som en positiv hendelse.

– Det er en økende interesse for det 
mobile fritidslivet og messen vår ble besøkt 
av mange som ikke har hatt bobil eller 
campingvogn før. Nå ønsker vi alle nye og 
gamle KABE-kunder velkommen til våre 
forhandlere, og til høsten kan vi forhå-
pentligvis også treffes på de tradisjonelle 
fritidsmessene! 

ENDELIG MESSE IGJEN!

Sven Andersson, Aina Nilsson, Gullmar Nilsson,  
Birgitta Andersson, Lennart Nilsson og Maivi  
Johansson syntes KABE-messen var helt topp.

KABE og Adria Husvagn & Husbilsmesse

CARAVAN SALON Düsseldorf

Caravanmessen Lillestrøm
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Stadig flere oppdager gleden og nytten 
ved et eget campingkjøretøy. Faktum er 
at ferie med campingvogn eller bobil også 
er et av de beste miljøalternativene.

Når det å bo i og reise med bobil i en uke 
sammenlignes med andre ferieformer, for 
eksempel en vanlig charterreise med fly 
eller et cruise, er det bobilalternativet som 
gir de klart laveste utslippene av drivhus-
gasser. Det viser en undersøkelse utført 
av norske Østfoldforskning på oppdrag fra 
Norges Caravanbransjeforbund.

Energieffektive campingvogner og bobiler

Svenske KABE har alltid hatt et tydelig 
miljøfokus i virksomheten sin, ofte lenge 
før sakene havner på agendaen i resten av 
bransjen.

Langsiktig strategi

I konsernets bærekraftrapport redegjøres 
det for hva som er gjort og hvilke aktiviteter 
som er planlagt på kort og lang sikt. For 
produksjonen av campingvogner og bobiler 
dreier deg seg blant annet om tiltak for å 
redusere karbondioksidutslipp, energifor-
bruk, vannbruk, transport og svinn.

– En bærekraftig industri skapes også 
gjennom effektive produksjonsprosesser, 
gode arbeidsforhold og bærekraftige valg 
av materialer og råvarer. Og i siste omgang 
naturligvis gjennom de produktene som vi 
leverer til sluttkundene våre, påpeker Alf 
Ekström.

Kontinuerlig samarbeid

KABE samarbeider aktivt med flere av 
sine større leverandører og kan på den 
måten være en pådriver i utviklingen innen 
bransjen. 

Viktige inspiratorer er KABEs store nett-
verk av velutdannede forhandlere, som 
tidlig fanger opp markedets signaler og 
gir inspirasjon til fortsatt produktutvikling. 
Også KABE-klubbene bidrar med mye  

– Å konstruere energieffektive campingv-
ogner og bobiler har vært KABEs ambisjon 
helt siden starten for 65 år siden. I dag er 
bærekraftarbeidet en naturlig del av hele 
konsernet, konstaterer KABE Groups kon-
sernsjef Alf Ekström.

Ved å koble konsernets kjerneverdier til 
FNs globale mål for bærekraftig utvikling 
har KABE Groups indirekte og direkte 
påvirkning blitt enda tydeligere. 

– Vi har identifisert de områdene der 
KABE-konsernet kan bidra og gjøre en 
virkelig forskjell. For tiden arbeider vi med 
tre langsiktige fokusområder som er direkte 
koblet til FNs globale mål for bærekraf-
tig utvikling – Langsiktig og bærekraftig 
forretningsutvikling, Gode arbeidsvilkår og 
Forretningsprinsipper.

KABE Group har en langsiktig strategi om 
å løpende gjennomføre investeringer med 
en tydelig kobling til klimaet og omstillingen 
til et mer bærekraftig samfunn. Hånd i hånd 
med produksjonsprosessene går strebenen 
etter å produsere og selge produkter som 
oppfyller kundenes behov.

– Det er selvsagt en ekstra trygghet for alle 
KABE-eiere å vite at 100 % av snekkerde-
taljene kommer fra vårt eget snekkerverk-
sted i Tenhult og at vi bruker gjenvinnbare 
aluminiumsplater i stedet for glassfiber i 
produksjonen.

Bærekraftige løsninger

Opp gjennom årene har KABE vært steget 
foran og utviklet flere unike løsninger for 
varme, isolasjon og ventilasjon. Utviklings-
arbeidet pågår hele tiden, med en målset-
ting om å skape et best mulig innemiljø for 
brukeren med minst mulig energibruk og 
miljøpåvirkning.

KABEs teknikksenter i Tenhult arbeider 
fortløpende med nye prosjekter og alle 
systemer testes grundig i anleggets eget 
kuldekammer.

verdifull kunnskap, påpeker Alf 
Ekström, gjennom medlemmene sine 
som ofte er velinformerte og kyndige 
brukere av KABEs produkter.

– Så må vi selvsagt ikke glemme alle 
KABEs engasjerte medarbeidere! Her 
er det mange som bidrar med smått og 
stort, og sammen legger grunnlaget for 
utviklingen av fremtidens bærekraftige 
fritidskjøretøy.

MED FOKUS PÅ BÆREKRAFT

I 2019 kom KABE med et nytt og banebry-
tende produkt i form av et avansert venti-
lasjonssystem for campingvogner, KABE 
Smart Vent, som skaper et godt innemiljø 
og samtidig senker energibruken. 

– Smart Vent kan beskrives som en var-
meveksler der innevarmen gjennvinnes 
om vinteren og om sommeren brukes den 
kaldere luften under vognen til kjøling. 
Ved drift i kalde utemiljøer bidrar var-
megjenvinningen til at energiforbruket 
minker med ca. sju prosent, forteller Alf 
Ekström.
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MED KABE I ALL SLAGS VÆR
KABE BYR PÅ SAMME BEKVEMME KOMFORT I ALL SLAGS VÆR, UANSETT 

ÅRSTID. HVA ER DET DA SOM GJØR KABES CAMPINGVOGNER OG BOBILER SÅ 
SPESIELLE OG HVORDAN SKAPER MAN DE UNIKE HELÅRSEGENSKAPENE?

Vi stiller spørsmålet til Bosse Madenteg, 
som er teknisk ekspert med lang og 
solid erfaring fra KABEs produkter, blant 
annet som tidligere servicesjef og nå som 
instruktør og konsulent. 

– Det dreier seg om helheten. KABEs 
komfort og høye standard består av 
gjennomtenkte detaljer og ulike tilpassede 
konstruksjoner og systemer som er utviklet 
for å samvirke effektivt med hverandre.

Unik veggkonstruksjon

Som et eksempel nevner han KABEs unike 
veggkonstruksjon iWall, der den fuktsikre 
Ecoprim-isolasjonen ligger innesluttet 
mellom to typer aluminiumsplater som 
avsluttes med en ventilerende og lyd- 
dempende veggtapet.

– Det er nok lett å oppfatte KABEs am- 
bisjoner med hensyn til varme, isolasjon og 
ventilasjon som spesielle vintertilpasninger. 
Men det er faktisk de samme prinsippene 
som bidrar til KABEs deilige inneklima hele 
året, uavhengig av om det er en kulde- 
periode, varmebølge eller en uvanlig våt  
og vindfull høstdag.

Luftsirkulasjon

Innredningen er nøye utformet for å gi best 
mulig luftsirkulasjon inne i kjøretøyet. Her 
har luftstrømmene fri passasje fra gulvet, 
under senger og sofaer og opp mot taket 
gjennom innebygde luftspalter bak innred-
ningen samt i overskapene.

Også bobilenes lasterom er utstyrt 
med konvektorer og i de helintegrerte 
KABE-modellene strekker bodelens 
konvektorsystem seg helt frem gjennom 
instrumentpanelet i førerhuset. 

– En annen komforthever er KABEs klas-
siske tørkeskapfunksjon i garderoben med 
en spesialdesignet dryppbakke for tørking 
av sko. Tørkeskapet er utstyrt med en 
spesiell konvektor og en egen regulerbar 
takventil. Det er slike detaljer som bidrar 
til den gjennomtenkte helheten, mener 
Bosse.

Smarte innovasjoner

Samtlige KABE-bobiler og campingvog-
nene i Royal- og Imperialseriene har KABE 
Smart D som standard. Smart D er KABEs 
prisvinnende betjeningspanel som over-
våker funksjonene i kjøretøyet og der du 
styrer belysning, temperatur, sentralvarmer, 
kjøleskap, multimeda, Airvent og klimaan-
legg. 

Her holder du også kontroll på ferskvanns-
nivå, gråvann og batterispenning,. Alt er 

samlet på et oversiktlig display. En annen 
finesse, påpeker Bosse, er at mange av 
funksjonene på panelet kan fjernstyres via 
KABE Smart D Remote, en app på mobilte-
lefonen din.

– Det er utrolig praktisk å kunne tilpasse 
varmen eller svalheten allerede før du kom-
mer hjem etter en herlig sommerdag på 
stranden eller kanskje rett fra skitrekket. 

I 2021 presenterte KABE enda en unik inn-
ovasjon i form av sonevarme. I tillegg til å 
kunne styre KABEs gulvvarme separat med 
AGS II Pro, er det nå også mulig å regulere 
varmen i to separate soner.

– Den nye sonevarmen øker komforten 
ytterligere, og det går for eksempel an å 
heve temperaturen kun i den fremre delen 
av bobilen, ved sittegruppen og i førerhu-
set og samtidig ha en lavere temperatur i 
sovedelen. 

KABEs sonevarme er utviklet i samarbeid 
med Alde og er fra modellåret 2021 stan-
dard på alle bobiler og campingvogner i 
Imperialseriene.

Optimal bruk

For at du som bruker skal kunne utnytte 
din KABE på en optimal måte er det viktig å 
lære seg de ulike systemene og mulighe-
tene de gir. 

Bosse, som jobber mye med opplæring av 
både forhandlere og sluttkunder, har flere 
eksempler på erfarne KABE-eiere som blir 
litt paffe når de innser at det finnes fordeler 
og finesser i den nye årsmodellen som de 
ikke har testet. 

– KABEs kjøretøy utvikles hele tiden. Vi 
har også mange ferske KABE-eiere som 
skal lære seg campinglivet fra bunnen 
av. Derfor lager KABE korte videoer med 
produktinformasjon og gode råd som er 
tilgjengelige på KABEs YouTube-kanal og 
via kabe.se. 

I filmene får du blant annet høre Bosse 
Madenteg dele av sin store KABE-kunn-
skap. Det neste store prosjektet for Bosse 
er å filmatisere innholdet i KABEs instruk-
sjonsbøker. Så følg med og sørg for at 
du ikke går glipp av smarte funksjoner i 
campingvognen eller bobilen! 

Fem helårstips fra Bosse:

1 Hvis du har campingvogn – bruk Vario-
vent-funksjonen for å skape ytterligere 
ventilasjon i vognen ved behov. Du 

finner glidebryteren diskré plassert bak et 
gardin både foran og bak i vognen. (Ikke 
Classic/Estate) Åpne når det er varmt og 
lukk når det er kaldt. Variovent er en ekstra 
ventilasjonsmulighet som ikke har noe å 
gjøre med campingvognens sikkerhetsven-
tilasjon. Hold gjerne glidebryteren lukket 
under kjøring for å unngå at veismuss 
trenger inn.

2 Trykk på dusjsymbolet på Smart 
D-panelet når du skal dusje. Da 
prioriteres varmtvannsproduksjon 

automatisk i 30 minutter slik at du kan ta 
en skikkelig deilig dusj på KABE-badet. 

I campingvognene, bortsett fra Classic/
Estate, finnes dessuten KABE Variovent 
som er et patentert ventilasjonssystem 
der du selv kan regulere mengden friskluft 
etter behov. Systemet styres enkelt med en 
glidebryter som finnes både i den fremre 
enden av vognen og i soveavdelingen.

– Bobilene er utstyrt med KABE AirVent, 
der en termostatstyrt 12 volts vifte er inte-
grert i takluken i kjøretøyets soveromsdel. 
AirVent kan man stille på ulike hastigheter 
og om den skal ta inn eller blåse ut luft. 
Det er veldig deilig når man legger seg en 

varm kveld eller om morgenen når solen 
begynner å varme. Du trenger jo heller ikke 
å ha tilgang på 240 V, forklarer Bosse.

Vannbåren varme

KABE har hatt vannbåren sentralvarme 
som standard helt siden 1969. Et vannbåret 
system varmer utenfra og inn, slik at også 
vegger, møbler og innredning varmes opp. 
Til forskjell fra et luftbåret system, der 
varmen i større utstrekning går fra midten 
av kjøretøyet og utover mot veggene, med 
risiko for uønskede temperaturforskjeller, 
kondens og frostdannelse. 

Alle KABEs modeller er utstyrt med en Alde 
Compact sentralvarmer og AGS II eller AGS 
II Pro vannbåren gulvvarme. Gulvvarmesys-
temet kan kjøres separat i enhetene med 
Pro, mens de øvrige er koblet sammen 
med konvektorsystemet.

– Varmekonvektorene er nøye utformet og 
sitter ekstra tett under alle vinduer. Tar du 
en nærmere kikk, ser du at det finnes en 
liten aluminiumslist over konvektorene ved 
friskluftinntakene som gjør at luften turbu-
lerer og varmes opp på en effektiv måte, 
forteller Bosse.

3 Utnytt muligheten for automatisk 
nattsenking av temperaturen, som 
finnes på KABE Smart-D-panelet, så 

slipper du å stå opp for å endre den hvis 
det blir for varmt når du skal sove. Du kan 
også gjøre en tidsinnstilling for gulvvarmen 
slik at den er avslått om natten og kobles 
inn om morgenen.

4 Det er viktig å stille inn kW-knap-
pen på Smart D- eller Aldepanelet 
og tilpasse den etter effekten som 

finnes på campingplassens strømstolpe. 
På sommerturer sørover har du kanskje 
tilgang til 6 eller 10 ampere på stolpen og 
panelet innstilt på 1 kW. Men hvis du reiser 
til fjells om vinteren og betaler ekstra for 
en plass med 16 ampere, må du huske å 

stille opp til 16 ampere og 3 kW for å få ut 
den ønskede effekten til varmesystemet.

5 Når det blir riktig kaldt om vinteren, 
kan det hende at elvarmen ikke er 
tilstrekkelig. Da trenger bobilen eller 

campingvognen tilskudd av gassvarme. 
Åpne gasskranen til Aldesystemet og trykk 
på knappen ”prioriter el” på panelet. Da 
går varmesystemet på strøm så lenge det 
rekker og slår deretter automatisk over til 
gass. 

På Youtube finnes det også mange 
andre interessante og lærerike videoer 
der Bosse Madenteg deler av sin store 
KABE-kunnskap.
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– Platene bak tapeten varmes opp av 
innetemperaturen og bidrar dermed til å 
motvirke den kondensdannelsen som kan 
oppstå i kjøretøyet hvis det er høy luftfuk-
tighet inne og kaldt ute.

iWall-konstruksjonen, sammen med KABEs 
energivinduer med tolags glass, sørger 
også for at karosseriet takler ekstreme 
temperaturer uten å slippe ut mer oppvar-
met luft enn nødvendig i den virkelig kalde 
årstiden og omvendt når det er veldig 
varmt. 
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KABE-LIV:
FRA 30 MINUSGRADER TIL LIKE 

MANGE PLUSSGRADER

Det svenske entreprenørselskapet Dala 
Rail & Snow har mer erfaring enn de 
fleste med å bruke KABEs produkter i 
skikkelig krevende omgivelser og klima. 

Dala Rail & Snow tilbyr kvalifiserte tjenester 
innen jernbanesektoren, som sporsveising 
og andre typer vedlikeholds- og sikker-
hetsarbeider på det svenske og norske 
jernbanemarkedet.

– Det innebærer at medarbeiderne våre 
periodevis jobber langt hjemmefra og 
i temmelig utilgjengelige omgivelser. 
Derfor er det en god løsning for oss å leie 
campingvogner fra KABE Rental, forklarer 
Anders Adolfsson, divisjonssjef i nordre 
Sverige.

De norrlandske skoger

Anders har 25 års erfaring med KABE i 
løpet av sine mer enn 30 år i bransjen. 
Boformen er populær blant de ansatte, 
som ofte jobber lange skift på 11–13 timer 
per dag, sju dager i strekk, for så å ha fri i 
sju dager.

Noen ganger kan de leide vognene stå 
oppstilt på en campingplass. Men når det 
skal utføres sporarbeider i grisgrendte 
strøk, kanskje ute i de norrlandske skoger, 
kjører Anders eller noen i arbeidslaget 
campingvognene til en egen leir i nærhe-
ten av arbeidsplassen.

– Det fungerer veldig bra. I campingvog-
nen finnes alt som trengs etter en lang 
arbeidsdag. Karene synes det er deilig å 
ha sin egen bolig hvor de kan lage mat, 
se på film og slappe av. Ved behov har vi 
strømaggregater for for eksempel å kunne 
bruke klimaanlegget om sommeren. 

«Enormt fornøyde!»

Når vinteren kommer er det også viktig 
å ha med seg ekstra gassbeholdere. Det 
hender at temperaturen utendørs synker 
ned mot 40 minusgrader. Da kreves det 
både strøm og gass for å opprettholde den 
deilige varmen inne i vognen.

Anders er veldig imponert over KABEs 
oppvarmingssystem og den gjennom-
tenkte vinterkomforten, som gjør tilværel-
sen lettere for medarbeiderne hans i et tøft 
og krevende arbeidsmiljø.

– 30 minus er normalt for oss her i Norr-
land, men det kan også bli 30 grader varmt 
om sommeren. Dette er en viktig grunn til 
at vi har valgt KABE Rental som leverandør. 
Vi er enormt fornøyde! Det er generelt høy 
standard på utleievognene, som aldri er 
eldre enn seks år, og de er alltid rene og 
fine, konstaterer Anders Adolfsson.

KABE Rental

KABE Rental er et eget selskap i KABE-
konsernet som startet opp i 1998. I dag 
finnes det 350 campingvogner til utleie, 
som formidles via 16 depoter rundt om i 
Sverige. Bobiler kan også leies.

Les mer på www.isabella.net

Fortelt og tilbehør til bobiler

Ta med deg et ekstra 
frirom på tur
En bobil gir deg frihet til å reise. Også når du har med deg 
et fortelt. Isabellas fortelt til bobil er designet til å være 
 fleksible, fordi vi vet at mobiliteten er like viktig som den 
ekstra plassen. Du kan velge mellom frittstående, del- eller 
luft fortelt – alle sammen i den velkjente Isabella-kvaliteten.

Den gode campingferien handler også om komfort. Hos 
 Isabella har vi utviklet en serie av utstyr som er spesial-
designet til utelivet, med fokus på design, funksjonalitet og 
smarte detaljer. 

ISABELLA AIR – CIRRUS NORTH 400

LEVO COSY CORNER OG LESEIL

ASA

FRONTNETT
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KABE VAN OG AFFINITY BY KABE: 
PRODUKSJON AV TO KOMPAKTBILER SOM 

TAR MARKEDET MED STORM

KABE Van
I 2020 lanserte KABE en nyhet som vekket 
oppmerksomhet i form av en helt nyutvik-
let van. Og det var ikke en hvilken som 
helst kompaktbil, men en fullvoksen og 
vinterutstyrt campingbil bygd på Mercedes 
Sprinter med hevet tak.

– Vi kan uten tvil konstatere at KABEs 
van er markedets mest velutstyrte. Her 
er mange av de unike fordelene som du 
finner i de større bobilene i vårt Travel 
Master-utvalg, forklarer Alf Ekström, som er 
konsernsjef i KABE Group AB.

Helårsbruk

KABE Van holder samme høye basisstan-

dard som KABEs øvrige bobiler og er 
tilpasset for helårsbruk, med vannbåren 
gulvvarme helt frem i førerhuset og et iso-
lerende dobbeltgulv der vann- og gråvann-
stank ligger godt beskyttet mot frost. 

– Hele bilen er grundig isolert ved hjelp 
av en ny metode der isolasjonsmaterialet i 
form av limbelagte små kuler sprøytes inn 
i tak, vegger, bjelker og hulrom bak de inn-
redede veggene og herdes til en holdbar 
og fast isolasjon som er 30–50 mm tykk, 
forteller Alf Ekström.

Spesialisert produksjonslinje

Produksjonsteknikken for KABE Van skiller 
seg en hel del fra produksjonen av de 
øvrige bobilene. KABE Van bygges i et 

ferdig varebilkarosseri der alle bjelker og 
hulrom isoleres før bilens bodel innredes. 
Til forskjell fra de hel- og halvintegrerte 
modellene der mye av innredningen mon-
teres før KABEs egenutviklede veggele-
menter kommer på plass. 

KABE Van tok markedet med storm, og 
allerede året etter lanseringen investerte 
KABE i en spesialisert produksjonslinje 
i bobilfabrikken, der van-produksjonen 
foregår på en høyeffektiv måte.

– Innredningen produserer vi, akkurat som 
for alle øvrige modeller, i KABEs eget snek-
kerverksted. Totalt har et 30-talls personer 
blitt nyansatt for å arbeide med KABE Van, 
og den nye linjen er en fremtidssatsing 
som er helt tidsriktig, sier Alf Ekström.

KABE Van holder samme høye 
basisstandard som KABEs 
øvrige bobiler og er tilpasset 
for helårsbruk, med vannbåren 
gulvvarme helt frem i førerhuset 
og et isolerende dobbeltgulv.

KABE Van tok markedet med storm, 
og allerede året etter lanseringen 
investerte KABE i en spesialisert 
produksjonslinje. Affinity by KABE

Interessen for små lette bobiler i van-seg-
mentet øker hele tiden, og i 2020 gjorde 
også Affinity Camper Van sin entré på det 
europeiske markedet. Affinity er et helt nytt 
varemerke som produseres i Polen, men 
med svenske KABE som deleier. 

Til tross for at Affinity er en van, har den 
plass til fire personer. Affinity bygges på 
Fiat Ducatos lengste variant av varebil med 
det høyeste karosseriet. Sideveggene er 
utbygd for å skape en størst mulig bodel. 
Også fremre del av taket er modifisert og 
bilen har et stort takvindu som standard.

– Hele konseptet er preget av innovas-
jon og brukervennlighet. Her finnes en 
nyutviklet sengeløsning i form av en stabil 
køyeseng over passasjersetet, og dobbelt-
sengen i bilens bakre del kan heves elek-
trisk for å gi økt lasterom. Affinity Camper 
Van er derfor et interessant alternativ for 
mange barnefamilier, mener Alf Ekström.

Håndverksdyktighet

Affinity Camper Van er et helt frittstående 
varemerke med egne ambisjoner og 
utviklingsmuligheter. 

– KABEs deleierskap gjør at vår mer enn 
60 år lange erfaring og kunnskap fra pro-
duksjon av campingvogner og bobiler kan 
utnyttes på nye markeder og i enda flere 
sammenhenger.

Suksessen til nye Affinity er et faktum og 
ved det moderne produksjonsanlegget 
i polske Ozorków går produksjonen på 
høygir. Akkurat som ved KABEs van-fabrikk 
i Tenhult forenes den høyteknologiske 
produksjonen med mange manuelle 
momenter som krever stor nøyaktighet og 
håndverksdyktighet.

– Affinity og KABE har en hel del til felles 
også når det gjelder synet på produksjo-
nen. Vi utfører våre egne snekkerarbeider 
og har en sterk drivkraft innen design og 
nytenkning, konstaterer Alf Ekström. Det er 
et veldig spennende samarbeid!

Til tross for at Affinity 
er en van, har den plass 
til fire personer. 



Som KABE-eier har du mulighet til å bli medlem i en av de 
ulike KABE-klubbene som finnes i Sverige, Danmark, Norge, 
Finland, Tyskland og Nederland.

TRIVSEL OG HERLIG 
FELLESSKAP I   
KABE-KLUBBENE 

KABE-klubbene tilbyr samvær, trivsel og 
herlig fellesskap. Her treffes nye og gam-
le KABE-venner for å reise, omgås samt 
utveksle campingvogn- og bobilerfaring-
er med hverandre.

Hver klubb er selvstendig og står for 
egne medlemsaktiviteter. Du ser noen 
eksempler i bildecollagen. 

Vil du også være med i en  
KABE-klubb? Du finner lenker til de 

ulike KABE-klubbene på 

www.kabe.se/no/om-kabe/

KABE CLUB 
NETHERLANDS

KABE TRAVELLER CLUB 
NORGE

KABE CLUB 
DEUTSCHLAND

KABE CLUB 
DANMARK

KABE JÄRVI 
SUOMI

KABE TRAVELLER CLUB 
NORGE

KABE HUSBILSKLUBB 
SVERIGE

NY LEKKER  
KABE-KOLLEKSJON

BESTILL HOS DIN  
KABE-FORHANDLERKABE lue

Superdeilig, smidig bomullslue med 
elastan og diskré trykk.

KABE Performance joggebukse
Unisex joggebukse i fin passform med 
avsmalnende ben. 

KABE jakke med hette
Flere fine detaljer som f.eks. brystlomme 
med glidelås og praktisk regulerbar hette.

KABE linhåndkle
Vårt livlige kjøkkehåndkle som fungerer 
like godt som duk eller veggdekorasjon.

KABE Performance zipgenser
Deilig, moderne passform. Like 
anvendelig til hverdags og trening.

Løstsittende single jersey, videre 
halsåpning med en rå kant i hals-
linningen. Fås til dame og herre i 

fargene hvitt og svart.
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KABE KLUBB SYD 
SVERIGE
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Gassvekt W8 2.0 

Gassvekten W8 Gascontrol versjon 2.0 måler fyllingsnivået i 
gassbeholderen og overfører informasjonen via Bluetooth til 
smarttelefonen eller nettbrettet ditt. Takket være den svært 
lave høyden kan W8 Gascontrol monteres i gasskassen. 

Stigtrinn med innhold

Boxstep er den smarte camping-
vogn- og bobiltrappen som også 
fungerer som verktøykasse. Det 
låsbare lokket har en sklisikker 
trinnflate med et soldrevet orien-
teringslys. Den stabile plastkon-
struksjonen har dreibare føtter for 
nivåregulering i ujevnt terreng. 
Mål: 58 x 38 x H 24,5 cm. Maks. 
belastning: 150 kg.

Kongelig sengefølelse 
Sov godt med sengesett i 100 % 
bomullssatin. Royal Camping 
skaper luksus- og hjemmefølelse i 
bobilen og campingvognen. Hvitt/
grått dynetrekk og putevar med 
broderier; Camping King og Cam-
ping Queen.

Hvilken stolstørrelse er du?
Campingstolen Brunner Rebel 
Pro tar utgangspunkt i at vi har 
ulik kroppslengde. For at du skal 
sitte godt må føttene hvile avslap-
pet mot gulvet og underarmene 
skal danne en rett vinkel med 
overarmene. Rebel Pro finnes i 
tre ulike størrelser: small, medium 
og large. Den stabile og sammen-
leggbare stolen har pulverlakkert 
aluminiumsramme med 3D-stoff i 
setet som slipper gjennom vann 
og luft. 

Alltid perfekt høyde på bordet

Elegante Titanium Quadra Tropic har rullbar bord-
plate i aluminium med lameller av ekte bambustre. 
Et integrert vater kombinert med det nye paten-
terte nivelleringssystemet Adjustar sørger for at 
bordplaten alltid kan være i perfekt høyde, uansett 
underlag. Teleskopbena reguleres med en ny me-
kanisk metode for kraftoverføring. Bordet leveres 
med pakkpose. 

Hengestol Wecamp Swing  

Swing er en bekvem og sam-
menleggbar hengestol som er 
perfekt til camping. Hengestolen 
er laget i grå stoppet Duramesh 
med grålakkert aluminiumsstativ. 
Mål (HxBxD): 930x550x52 mm. 
Vekt: 3,0 kg. Oppbevaringsveske 
medfølger. 

Enklere tømming

Gråvannstanken Gocamp Easy, 22 liter, med 
tømmerør og lufteventil gjør tømmingen enk-
lere med minimalt spill. Tanken er utstyrt med 
nivåindikator. Vekt: 3,7 kg.

Hos din KAMA Fritid-forhandler under våren.

Vår-nyheter!

Gryter til langturer 

Academy NG Inox er et grytesett med 10 deler som kan pakkes 
sammen i den største gryten. Lokket med silikonkanter holder 
delene på plass og motvirker riper samt skrangling under kjøring. 
Passer til elektriske, gass-, induksjons- og keramiske topper. 
Settet inneholder: Gryte 3,8 liter Ø 22 cm, gryte 1,4 liter Ø 16 cm, 
stekepanne Ø 18 cm, ovnspanne Ø 22 cm, lokk Ø 22 cm, Ø 20 
cm, Ø 18 cm, grytebeskytter 2 stk., håndtak 1 stk.

Glassklart!

Skap feststemning med pene 
og robuste glass og skåler fra 
Design Coralux. Den roman-
tiske serien består av vinglass 
40 cl, drikkeglass 35 cl, skåler 
80 cl som selges i 2-pakning. 
Materiale: MS 60 % akryl og 
40 % PS.

Kjøling for folk på farten

Kompressorkjøleboksen Polarys 
er en kraftig kjøleboks på 15 liter 
som går på både 12 V og 230 V 
og som er spesielt utformet 
for å kunne plasseres mellom 
forsetene i bobiler. Polarys har 
lydløs drift og en eksepsjonell 
kjøleytelse. Kan også drives 
av et valgfritt litiumionbatteri 
i mange timer uavhengig av 
strømnettet. Mål: 591x230x453 
mm. Vekt: 8,3 kg. 

Utvid markisen

Wecamps front og gavler er utviklet 
for å passe til Fiamma Caravansto-
re posemarkise. Overliggeren på 
gavlen presses mot markiseduken 
sammen med plastbeslag som 
sikrer at det blir tett mellom takduk 
og gavl. Gavl: 225 eller 250 cm dyp. 
Fronten bygges av paneler som 
sammenføyes med glidelåser. Front-
panel: 80 x 220 cm, 205 x 220 cm, 
50 x 220 cm.

Fleksibel vifte og belysning

Med ATMO RG får du deilig 
svalhet overalt samt tilgang til 
ekstra belysning. Den smidige 

batteridrevne og oppladbare 
viften/lampen kan henges i taket 
eller plasseres på bordet. Klarer 

12 timers drift med belysning og 7 
timers viftedrift. Batteri: 3,7 V/4000 
mAh RG li-ion. Mål: Ø 22 x H13 cm. 

Vekt: 480 g 

Superkompakt på kjøkkenet

Volcano Silikon er et matlagingssett produsert i rustfritt stål og 
silikon. De sammenleggbare og stablebare delene er bare 9 cm 

høye når de er pakket sammen. Settet består av en gryte med 
lokk Ø 24 cm, en stekepanne Ø 20 cm, et lokk Ø 24 cm og et 

dørslag Ø 20 cm.

Elegante glass fra Royal Camping

De stilfulle og robuste glassene er laget av næringsmiddel-
sikker MS (Metha Crylate Styrene) og kan vaskes i oppvask-
maskin. I serien inngår Champagne-, Rødvins-, Hvitvins-, Øl-, 
Snaps- og Whiskyglass. Glassene selges stykkevis. 
T99-224H Royal Camping champagneglass. 23 cl. Høyde: 215 mm.
T99-224J Royal Camping rødvinsglass. 40 cl. Høyde: 215 mm.
T99-224K Royal Camping hvitvinsglass. 25 cl. Høyde: 195 mm.
T99-224L Royal Camping ølglass. 50 cl. Høyde: 185 mm.
T99-224M Royal Camping snapsglass. 4,50 cl. Høyde: 75 mm.
T99-224N Royal Camping whiskyglass. 40 cl. Høyde: 90 mm.

Dekk bordet lett med en følelse av steintøy

Brunner Venetian Stonetouch er et rustikt servise som gir 
en følelse av steintøy, men med betydelig lavere vekt og 
lengre holdbarhet. Serviset selges i sett i 16 deler bestå-
ende av: Flat tallerken 4 x Ø 25 cm, dyp tallerken 4 x Ø 20 
cm, asjett 4 x Ø 20 cm, krus 4 x 30 cl.



10 grunner til å velge KABE: 
HELÅRSKOMFORT
KABEs campingvogner og bobiler er konstruert for det skandinaviske klimaet, slik at de fungerer like godt 
gjennom kalde vintre som varme somre. Derfor tar vi ingen snarveier når det gjelder isolasjon, ventilasjon og 
oppvarming. Karosseriet bygges i samsvar med KABEs egen iWall-konstruksjon for å oppnå maksimal stabilitet 
og fullstendig fuktsikkerhet. Samtlige modeller er utstyrt med Alde 3030 sentralvarmer samt vannbåren gulvvar-
me som standard. Mange av de viktige helårsfunksjonene er innebygd i konstruksjonen og synes kanskje ikke 
første gang du stiger inn i bobilen eller campingvognen. Men du merker forskjellen når du bruker din KABE.

KVALITET
For oss er det viktig at hver enkelt KABE holder høyeste kvalitet og har godt design, i alle detaljer. Slik har vi 
alltid tenkt, i mer enn 60 år. Derfor konstruerer og tester vi nye løsninger i vår egen utviklingshall, og bygger 
hver eneste KABE i en av Europas mest moderne campingvogn- og bobilfabrikker. Vår egen. Vi har dyktige 
medarbeidere, egne elektrikere, eget snekkerverksted og en moderne maskinpark. Og underleverandørene 
våre hører til Europas ledende innenfor de ulike områdene.

VERDI SOM VARER
Uansett hvilken KABE-modell du velger, kan du være sikker på at du får markedets beste kvalitet innenfor 
hvert prissegment. Kvalitet som holder. Vi videreutvikler hele tiden våre campingvogner og bobiler ved KABEs 
moderne fabrikker i Tenhult, med mål om å oppfylle både dine og neste eiers høye krav. Derfor kan du føle deg 
trygg på at verdien på din KABE kommer til å holde seg bra også i fremtiden.

TEKNIKK
I en ny KABE får du alltid den nyeste teknikken, og allerede i standardutførelsen er den en av markedets mest 
velutstyrte. Vi mener at fremtidens utfordringer krever fremtidens løsninger og legger mye energi i den tekniske 
utviklingen. De siste årene har vi fått flere prestisjefylte utmerkelser for våre innovasjoner, blant annet innenfor 
ventilasjon og varmegjenvinning. Vi har alt som skal til for at du skal kunne bo riktig så bekvemt på farten. Så, 
før du begynner å sammenligne priser – finn ut hva som faktisk inngår i en KABE.  

KLIMA OG MILJØ
For oss har miljøspørsmålene høyeste prioritet og vi engasjerer oss hele veien – fra materialvalg og produks-
jonsteknikk til energiverdier og utslippsnivåer. Vi vil lede utviklingen mot en enda mer klima- og miljøtilpasset 
campingvogn- og bobilbransje. Vi stiller oss selvsagt bak FNs globale mål for en bærekraftig utvikling og jobber 
for gode arbeidsvilkår, økt mangfold og likestilling, og for å holde et høyt nivå i forretningsetiske spørsmål. 

TRYGT OG SIKKERT
Å kjøpe en KABE er å investere i sikkerhet. Vi vil at du skal føle deg trygg på investeringen din og nyte herlige 
dager fullt ut i campingvognen eller bobilen din. Derfor gir vi sju års tetthetsgaranti på alle nye campingvogner 
og bobiler. Du skal selvsagt også føle deg trygg på veien. Våre campingvogner og bobiler er utstyrt med flere 
aktive sikkerhetssystemer. Og skulle ulykken likevel være ute, har din KABE velutviklede passive sikkerhetssys-
temer som beskytter deg ved en kollisjon.  

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

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

AUTORISERTE FORHANDLERE  
KABEs autoriserte forhandlere og serviceverksteder finnes i hele Skandinavia og flere land i Europa. Hos for-
handlerne våre får du ekspertråd og hjelp med finansieringsordninger og forsikring når du skal kjøpe din KABE. 
Når du så er ute på veien, finnes det over hundre autoriserte verksteder med profesjonell service over hele 
Nord-Europa hvis du skulle få behov for hjelp. Mange av dem har jobbet sammen med oss i årtier, så du er er i 
trygge hender.

VALGFRIHET
Det finnes en KABE for alle. Det gjelder bare å finne ut hvilken størrelse, planløsning, utstyr og prisklasse som 
passer deg og din familie best. Når du har funnet favorittmodellen din, velger du den mest optimale planløs-
ningen ved hjelp av KABEs Flexline-system, som gir mange valgmuligheter og virkelig stor fleksibilitet. Det enk-
leste er å bygge din KABE i vår produktkonfigurator, som du finner på kabe.no under fanen ”Bygg din KABE”, 
eller ved å besøke en av våre forhandlere.
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VÅRE 34 EGNE 
CAMPINGPLASSER 

I SVERIGE
Fra Ivön i sør til Norsträsk 

i nord bor du til medlemspriser.

SVERIGES STÖRSTA
FÖRENING
FÖR MOBIL 

FRITID

www.caravanclub.se

FORDELER 
AKTIVITETER 

TRYGT 
SAMFUNNET

M
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 •

  

MOBIL
FRITID
CARAVAN

CLUB

MERVERDI TIL FRITIDEN DIN.

– Bli en av oss også!

MOBIL FRITID



Tønsberg 
Ferda AS 
www.ferda.no 

Sannidal 
Sannidal Auto AS  
www.sannidalauto.no

Grimstad 
Ferda AS  
www.ferda.no

Alta 
Mathisens Landbruksservice  
www.mathisen-ls.no

Tromsdalen 
Lians Tromsø AS
www.lianstromso.no

Sortland 
Sortland Caravan A/S  
www.sortlandcaravan.no  

Bodø
Caranord AS 
www.caranord.no

Mo i Rana 
Ferda AS  
www.ferda.no  

Malmefjorden
Juro Caravan AS
www.juro.no

Volda
Sunnmøre Caravan AS 
www.sunnmorecaravan.no

Sjøholt / Ørskog
Sunnmøre Caravan AS 
www.sunnmorecaravan.no

Stryn
Nordfjord Caravan AS 
www.nordfjordcaravan.no

Kokstad/Bergen
Haugesund 
Aktiv Caravan AS
www.aktivcaravan.no

Bergen
FerdaAS
www.ferda.no

Mysen 
Ferda Mysen Caravan AS 
www.mysencaravan.no

Ringebu 
Hagen Caravan A/S  
www.hagen-caravan.no  

Elverum 
Elverum Caravan  
www.elverumcaravan.no  

Oslo / Skytta 
Nor Camp AS  
www.norcamp.no  

Oslo / Jessheim 
Ferda AS  
www.ferda.no  

Råde 
Perry & Williams Caravan AS
www.williams-caravan.no

Kongsberg 
Caravan Shop A/S  
www.caravanshop.no  

Grong
Namsen Auto 
www.namsenauto.no

Trondheim 
Namsen Auto 
www.namsenauto.no

Fauske 
Ferda AS  
www.ferda.no  

Nærbø
Reime&Lode AS
www.reimeoglode.no

Ålgård 
Ferda AS  
www.ferda.no

Fagernes 
ValdresBil AS  
www.valdresbil.no

Alltid steget foran…

Det er vi som  
selger KABE




