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Ledare

BESÖK SVERIGES STÖRSTA (och enda!)

Husvagn & Husbilsmässa
4-12 September
Husvagn &
Husbils-

Mässa
4-12/9

123 FORDON

FRÅN KABE, ADRIA, AFFINITY, SUN LIVING OCH KAMA FRITID

PÅ ELMIA I JÖNKÖPING!

BOKA DIN BILJETT PÅ TICKSTER

VÄLKOMMEN!
JOVISST BLIR DET HUSVAGNS- OCH
HUSBILSMÄSSA I ÅR OCKSÅ
KABE-koncernen väljer att arrangera sin
egen husvagns- och husbilsmässa på
Elmia i Jönköping i september, när den
traditionella stora mässan ställs in på
grund av pandemin.
– Vi vet att det är många som blev besvikna
när Elmia tvingades ställa in sin populära
husvagns- och husbilsmässa för andra året i
rad. Därför känns det väldigt roligt att kunna
inbjuda till KABE-koncernens egen mässa,
där vi visar alla nyheter från våra varumärken
KABE, Adria, Sun Living, Affinity och KAMA
Fritid, säger Alf Ekström, som är VD och
koncernchef på KABE Group.
123 fordon och intressanta nyheter
Mässan hålls i Elmias hall A den 4-12 september. Sammanlagt kommer 123 fritidsfordon
från KABE, Adria, Sun Living och Affinity
2022 att visas för besökarna. Däribland
några riktigt intressanta nyheter, avslöjar Alf
Ekström. Dessutom visar KAMA Fritid tillbe-
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hör, vilka man även kan beställa direkt och få
levererade på plats under dagen.
Alf hoppas att alla nya och gamla campingentusiaster tar tillfället i akt och gör ett besök
på mässan. Förutom en unik möjlighet att se
KABE-koncernens stora utbud, så är mässan
också tänkt att vara en mötesplats där man
kan träffas och ha trevligt.
– Vi vidtar alla åtgärder för att erbjuda en
trygg och säker upplevelse, med extra stora
ytor mellan fordonen i utställningshallen
och särskilda trängselvärdar som ser till att
avstånden hålls. Besökarna får skanna sina
biljetter själva och vi har stationer med handsprit och munskydd.
Mässcamping
Genomförandet beror naturligtvis på hur
smittläget och restriktionerna ser ut i september, men i dagsläget pekar allt på att mässan
ska kunna arrangeras enligt planeringen,
menar Alf Ekström.

Precis som vid den traditionella Elmia-mäs�san avser KABE-koncernen att anordna en
mässcamping på det stora fältet utanför
utställningshallarna. Campingen hanteras av
Caravan Club och ställplats bokas separat.
– Vi vill att det ska kännas familjärt, folkligt
och gemytligt. Ett tillfälle där man kan passa
på att träffa nya och gamla vänner och
trivas tillsammans på vår mässcamping. Det
kommer också bli musikunderhållning och
försäljning av mat och dryck kvällstid inne på
mässcampingen.
Biljetter till både mässan och mäscampingen
bokas via Tickster. Det är fri mässentré, med
en bokningsavgift på 30 kronor per bokning.
Ställplats utan el kostar 150 kronor per dygn.
– Vi hälsar alla välkomna till Sveriges största
(och enda!) husvagns- och husbilsmässa
2021!

Mer information om mässan:

kabe.se/elmia2021

MÄNGDER AV NYHETER
SOM VI GÄRNA VILL VISA
Det mobila fritidslivet fortsätter att locka nya grupper och
många yngre familjer har på senare år hittat det perfekta
semesterboendet i en husbil eller husvagn från KABE.
Bland campinglivets stora fördelar finns tryggheten att själv ha
kontroll över sin resa och sitt boende med matlagning, bäddar,
badrum och andra faciliteter. Man lever fritt och bekvämt och
har möjlighet att komma nära naturen eller uppleva både
kultur och badliv utan att behöva planera så mycket i förväg.
”Regnar det så drar vi vidare”.
Modellåret 2022 har KABE lagt särskilt fokus på våra yngre
användare och presenterar en helt ny husvagnsserie som vi
tror kommer att tilltala många nyblivna campare och barnfamiljer. Nya KABE Estate kan beskrivas som en omarbetad
efterföljare till KABEs populära och prisvärda Classic-serie, fast
med en alldeles egen och unik design.
Vi brukar säga att det finns en KABE för alla och i det här numret av tidningen kan du bekanta dig lite närmare med alla våra
olika modeller. Några av dem tillhör KABEs verkliga storsäljare
med en historia som sträcker sig ända tillbaks till KABEs allra
första år som husvagns- och husbilstillverkare. Andra modeller
är nya eller har bara funnits på marknaden i några år, men har
ändå hunnit bli favoriter hos många användare.

Vi blev lika besvikna som du och bestämde oss för att göra
något åt saken. För även om det inte blir någon vanlig mässa
har KABE, precis som vanligt, mängder av nyheter som vi
gärna vill visa.
KABE-koncernen väljer därför att arrangerar en egen husvagns- och husbilsmässa med alla nyheter från våra varumärken KABE, Adria, Sun Living, Affinity och KAMA Fritid. Mässan
hålls i Elmias hall A den 4-12 september och vi är stolta över
att kunna presentera sammanlagt 123 fina fritidsfordon från
modellprogrammen 2022.
Precis som vid den traditionella Elmia-mässan anordnas en
mässcamping utanför utställningshallarna för dig som vill
komma med ett eget campingfordon. Du hittar mer information
om mässan i tidningen och på kabe.se/elmia2021.

Vi ses på Sveriges största (och enda) husvagns- och husbilsmässa 2021!

Ett vanligt KABE-år träffar vi många av våra kunder på de stora
fritidsmässorna. Elmia Husvagn Husbil i Jönköping, andra
helgen i september, brukar vara den verkligt stora premiärvisningen och mötesplatsen då KABEs hela utbud och alla
nyheter presenteras inför det kommande modellåret. Tyvärr
tvingas vi konstatera att mässan är inställd för andra året i rad,
på grund av pandemin.

Alf Ekström
VD, KABE AB

Följ KABE på Facebook och Instagram!

Här hittar du nyheter, bilder och kommentarer om stort och smått i KABE-världen.
www.facebook.com/kabehusvagnarhusbilar | www.instagram.com/kabehusvagnarhusbilar
KABE reserverar sig mot ev. sakfel och felskrivningar. KABE förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande.
Bilderna i denna tidning kan innehålla viss tillvalsutrustning.

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

Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn,
adress och typ av fordon. Dessa uppgifter har
vi inhämtat från Transportstyrelsen. Uppgifterna
används för att skicka direktreklam, såsom
1. Utskick av tidningen Husvagnsliv (till Husvagns-ägare) och Husbilsliv (till Husbilsägare)
2. Inbjudan till event och mässor (vykort)
3. Erbjudanden på produkter (vykort)
Behandlingen sker utifrån KABEs berättigade
intresse av att kunna marknadsföra våra produkter
(intresseavvägning). Uppgifterna sparas under tre
månader, därefter raderas de.

Vad uppgifterna används till och
hur länge de sparas
KABE AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för denna direktreklam.

Dina rättigheter
Du har rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och begära
att uppgifterna raderas. Du kan också begära

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

2022

NYA KABE

ESTATE
Kontrastrik.
Modern.
Livfull.

Efter tio år med den uppskattade Classic-serien är
KABE redo att ta nästa steg.
Modellåret 2022 presenteras
efterföljaren: KABE Estate!
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KABE

NYTT KABE 2022

2022

Svenska KABE erbjuder ett heltäckande utbud av husvagnar och husbilar i varierande modeller, storlekar och
prisklasser. Inför modellåret 2022 har särskilt fokus lagts
på barnfamiljer och aktiva campare och en helt ny husvagnsserie presenteras.
Nya KABE Estate är en omarbetad efterföljare till KABEs populära Classicserie, som funnits på husvagnsmarknaden i tio år. Många nyblivna campare och
barnfamiljer har hittat sin favorit i den prisvärda modellserien, som bland annat
kännetecknas av trivsamma och praktiskt inredda barnkammarvagnar med tvåeller trevåningssäng.
– KABE Estate har en helt omarbetad interiör och exteriör design som vi tror
kommer att tilltala den växande skaran av yngre KABE-kunder. Förutom barnkammarvagnar i olika storlekar innehåller serien också mindre och lite lättare
vagn med alla bekvämligheter, förklarar Patrik Trofast, försäljningsansvarig för
KABE i Sverige.

Tonade fönster med myggnät och mörkläggningsgardiner, brandvarnare, läckindikator,
TV-antenn, stereo, inbyggda högtalare, router,
USB-uttag, mängder av LED-belysning.

Visar vad produkten står för
Tillverkningen av Estate-vagnarna har ett tydligt fokus på ”Made in Sweden”,
vilket betyder att ännu mer av produktionen sker i KABEs egen produktionsanläggning i Tenhult.
KABEs utvecklingschef Tina Andersson har varit engagerad i utvecklingsarbetet
från start. Hon berättar om processen som började som ett designprojekt.
Eftersom husvagnsserien vänder sig till en yngre målgrupp ville KABE uppdatera
interiören och skapa ett formspråk som tydligt visar vad produkten står för.
– Nya KABE Estate tar med sig alla de grundläggande värdena från Classic. Det
är fortfarande en husvagnsserie för dig som vill ha en prisvärd kvalitetsvagn som
kan användas hela året, med all den utrustning som krävs för ett riktigt bekvämt
husvagnsliv. Samtidigt är KABE Estate något alldeles nytt och unikt, avslöjar Tina.
Kaxig och stilren
Exteriören på KABE Estate är modern och kaxig, med slätplåt, svarta fönsterkarmar
och kontrastrika röd-svarta dekaler med 3D-känsla. Nytt, jämfört med tidigare
Classic-versionen, är också att husvagnen byggs på ett chassi från Knott med
självjusterande bromsar.
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– Den interiöra designen präglas av ett
enkelt och stilrent formspråk. Inspirationen
har hämtats från de funktionella 50-talsköken med sina vinklade skjutluckor. Formgivningen löper konsekvent genom hela
vagnen, med raka porslinsskåp i köksdelen
som linjerar med överskåpen i sitt- och sovrumsmiljöerna, berättar Tina Andersson.

Extra tillval hos andra

Överskåpens vita laminat med träkantslist
skapar en stilsäker kontrast till underskåpens nya mörka träfolie, Nussbaum Ombre.
Effekten förstärks av frostade belysta
partier i vagnens hörndelar och stående
belysta sektioner som avdelare mellan kök
och sittgrupp. Linjen mot taket accentueras
med indirekt stämningsbelysning.

– Här finns till exempel vattenburen
golvvärme med Alde Compact värmepanna, tonade fönster med myggnät och
mörkläggningsgardiner, brandvarnare,
läckindikator, TV-antenn, stereo, inbyggda
högtalare, router, USB-uttag även vid
våningssängen, mängder av LED-belysning, 80 Ah batteri, vädringslucka samt ett
skidfack med utvändig låsbar lucka.
Och väldigt mycket mer!

Estate har, precis som KABEs övriga
husvagnsserier, alla inbyggda värden,
som komfort, säkerhet och trygga
året-runt-egenskaper. Dessutom påpekar
Patrik Trofast att mycket av det som är
extra tillval hos andra tillverkare faktiskt
ingår som standard i KABE Estate.

– KABE Estate är en husvagn som
känns väldigt ”up to date” med
många spännande inredningsdetaljer,
som läslampor med USB-uttag, m
 atta
svarta handtag, svarta beslag och
krokar och en svart kökskran.

KABE Estate finns i storlekarna 470, 520,
560, 600, 660 och 780, med totalt 10
modeller och 14 olika planlösningar. Här
finns en husvagn för alla som upptäckt
friheten och tryggheten med det mobila
fritidslivet och vill ha en modernt designad
husvagn med hög kvalitet, säkerhet och
trygga året-runt-egenskaper till ett mycket
konkurrenskraftigt pris.
– Alltid steget före, är ju KABEs slogan. Det
tycker jag nya Estate visar att vi kan leva
upp till, avslutar Tina Andersson.

Estate kan väljas med två
olika dynklädslar som har
en snygg och modern
design; nya och fräscha
Appleton i grönt och coola
Belleville i svart.
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Nytt för 2022 är att du kan beställa
din Van med tvillinghjul och
därmed öka lastvikten med
ca 850 kilo och få en tillåten tågvikt
på 7 ton. Perfekt för alla som vill dra
hästtransport, lasta tung arbets
utrustning eller ha en båt på släp.

Modellåret 2022 blir standardfärgen vit för
KABE Van, med vit front/bumper. Gråmetallic finns kvar som tillval. Den som önskar
markis kan beställa en elektrisk Thule-markis som tillval – vit till den vita bilen och
svart till den grå.
– För att öka känslan av rymd inne i Vanen
har KABE ett panoramafönster i taket som
standard för årsmodell 2022. Mörkläggning
och klädd belysningsramp runt takfönstret
ingår i konceptet. En annan Van-nyhet är
att den högblanka interiören nu blir samma
matta vita som i den nya KABE Estatevagnen. Riktigt smakfullt enligt min åsikt,
säger Patrik.
Fyra Mercedesbyggda modeller

Genomtänkt modellprogram

Belysningsramper runt takluckor är uppdaterade för att skapa en helhetskänsla i
vagnarna.

Modellåret 2021 genomförde KABE ett
rejält designlyft som på husvagnssidan
främst omfattade modellerna i Ädelsten-,
Royal och Imperial-serierna.
Snickerierna fick en ny träfolie, Nordic Oak,
som matchades med ett milt lattefärgat
laminat i bordsskivorna, gråmelerade bänkskivor samt nya ljusa vägg- och golvmattor.
Sittdynorna försågs med en ny sömnad
som följer formspråket från snickeriernas
infällda luckor och lådor.
– 2022 fullföljer vi den interiöra omdaningen och sätter ett nytt laminat med
snygg betong-look, på bänkskivorna i badrummet samt i duschen på våra TDL-modeller. Vi drar också upp den gråmelerade
ytan på arbetsbänken till en stänkskiva
bakom vask och spis som bidrar till att
skapa en vidgad känsla i köksdelen,
berättar Patrik Trofast, försäljningsansvarig
för KABE i Sverige.
Vagnarna i Ädelstenserien samt Royaloch Imperialserierna, där även de riktigt
stora Haciendamodellerna ingår, får
öppningsbart frontfönster som standard
från modellåret 2022. Taklampan är klädd
i snygg mockaimitation som harmonierar
med de härliga, klädda sänggavlarna.

Nytt laminat med betong-look.
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– Royal och Imperial-serierna får en ny
multimediaspelare från Pioneer med DAB
som standard. Som tillval finns nu även en
extern antenn till routern.
Till årets modellprogram erbjuder KABE
fyra textilkollektioner och tre i skinn som
matchar den övriga inredningen i KABEs
husvagnar.
Exteriört har Ädelsten och Royal fått nya
snygga 15” fälgar i KABEs egen design, och
Imperial har coola 17” fälgar med Diamond
Cut-utförande, även dessa har KABEs unika
design.

Fullvuxen plåtis med ökad dragkraft
KABE fortsätter sina framgångsrika satsningar på den dynamiska husbilsmarknaden. 2020 inleddes ett samarbete med
Mercedes Benz och nya KABE Crown såg
dagens ljus. Helintegerade Crown och
KABEs lyxiga helintegrerade Imperial-serie
är båda byggda med Mercedes-Benz som
bas och kännetecknas av premiummärkets
alla karaktäristiska egenskaper.
Samtidigt lanserade KABE sin första ”plåtis”, en fullvuxen van byggd på Mercedes
Sprinter med förhöjt tak och med KABEs
alla unika fördelar. Bilen är året-runt-utrustad och vinterisolerad med vattenburen
golvvärme ända fram i hytten och här finns
toalett med dusch och riktigt bekväma
sängar.

KABEs husbilsprogram omfattar idag fyra
Mercedes-byggda modellserier; Van,
de halvintegrerade crossoverbilarna i
Royal-serien, helintegrerade Crown samt
verkligt lyxiga Imperial. Utöver dessa finns
också den mindre och lättare Classicserien i 740-längd, som byggs på Fiat
Ducato och erbjuds i tre uppskattade varianter med olika planlösningar, som halvintegererad, crossover och helintegererad.
– Alla våra husbilar genomgick en rejäl
designförändring inför 2021. Inför kom-

mande modellår fortsätter vi att uppdatera
interiören i Royal, Crown och Imperial
med vårt nya betonginspirerade laminat
på badrumsbänkskivan och i duschen på
TDL-modellerna. Vi har också tagit fram
nydesignade taklampor och belysningsramper och alla modeller får ett praktiskt
handtag vid insteget och belysning som
tänds vid upplåsning av bodelsdörren,
berättar Patrik Trofast.
En nyhet inför 2022 är att de Fiatbyggda
Classic-bilarna får en helt ny förarmiljö som
bland annat omfattar en ny ratt, ny växelspak, ny dörrpanel och trådlös mobilladdare, ny USB och 12V-laddare, ny mugg/
mobilhållare och ny design på ventiler och
luftintag.
– Det är skillnader som märks direkt när du
sätter dig bakom ratten!
Komfort och säkerhet
Bilarna i Classic-serien får också AC
som standard i bildelen. Dessutom finns
möjlighet att välja ett säkerhetspaket med
autobroms, regnsensor, färdljusassistans
med automatisk helljus-avbländning,
lane-departure varning, adaptiv farthållare,
vägskyltsassistans och attention-assist.

KABE ligger långt fram i branschen när det
gäller åtgärder för ökad krocksäkerhet.

- Det är skillnader som märks
direkt när du sätter dig
bakom ratten!
– Vi upplever att KABE står väl rustade
inför 2022 och att vi har utvecklat ett bra
och genomtänkt modellprogram med stora
valmöjligheter, som motsvarar våra kunders
önskemål, konstaterar Patrik Trofast.

Nya snygga 15” fälgar.

– KABEs Van har fått stor uppmärksamhet på marknaden. Det
är ett fordon som tilltalar dem
som reser mycket, kanske i samband med ett aktivt fritidsliv eller i jobbet.
Nytt för 2022 är att du kan beställa din Van
med tvillinghjul och därmed öka lastvikten
med cirka 850 kilo och få en tillåten tågvikt
på 7 ton. Perfekt för alla som vill dra hästtransport, lasta tung arbetsutrustning eller
ha en båt på släp, tipsar Patrik Trofast.

Nydesignade taklampor och
belysningsramper.

Ny konstruktion på dinettsoffan som
förhindrar att soffdynan kan glida iväg vid
en eventuell kollision.

För att öka känslan av rymd inne i Vanen
har KABE ett panoramafönster i taket.

– KABE jobbar ständigt med att vidareutveckla komforten och säkerheten i våra
fordon. Bilens system kan förhindra att en
olycka sker och vi gör vårt yttersta för att
bygga husbilar som är så säkra som möjligt
om en kollision ändå skulle inträffa, förklarar Patrik Trofast.
2022 införs en ny konstruktion på dinettsoffan som förhindrar att soffdynan kan
glida iväg vid en eventuell kollision, med
risk att passageraren glider under bältet.
Dinettsoffan är dessutom förankrad i stålramen runt vattentanken som KABE har i
sina husbilar.
KABE ligger långt fram i branschen när det
gäller åtgärder för ökad krocksäkerhet.
Förutom den stabila husbilskarossen, med
en limmad konstruktion, uteliggare och
extra kraftig infästning mot bildelen, finns
stålramar kring batteri och vatttentank för
att förhindra att dessa kommer i rörelse vid
en krock samt en bordskonstruktion där
bordsskivan kan fällas undan vid körning.
– 2022 flyttar vi fram positionerna och ser
fram emot att möta nya och gamla kunder
inför ett nytt offensivt husbilsår, säger Patrik
Trofast.

Kvalitet.
Teknik.
Valfrihet.
Funktionalitet.
Trygghet.

Vit van, med vit front/bumper, blir standard.
Gråmetallic finns som tillval.
KABE NR 1 2022
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KABE-NYHETER, HUSVAGN 2022:
Estate

• Ny golvmatta.

• Strömbrytare och uttag i ny svart design.

• Belysningsramp i tak över porslinsskåp.
• Ny arbetsbänk.

• Ny taklampa, vit matt folie med träkantlist.

• Slätplåt.

• Svart köksblandare.

• Nytt laminat på badrumsbänkskiva.

• Ny exteriör design, dekaler med
3D-känsla.

• Ny belysning köksfläkt.

• Nytt laminat i dusch (TDL), duschdraperi
och skena ingår.

• Knott-chassi med självjusterande
bromsar.

• Svarta utvändiga fönsterkarmar.

• Beslag, handtag och hängare i matt
svart.

• Vädringslucka som standard, med
svart utvändigt galler.

• Nytt laminat, Diamond White, i bordsskivor.

• Låsbart vattentankslock i ny design.

• Ny sömnad på sittdynorna.

• Ny design på överskåp, vit matt folie
med träkantlist.

• Nya textilkollektioner.

• Ny design på porslinsskåp, vit matt
folie med träkantlist

• Ny design instegshurts och skåp innanför dörr.
• Nya läslampor med USB-uttag.

• Ny träfolie, Nussbaum Ombre.

Ädelsten,
Royal/Royal Hacienda,
Imperial/Imperial Hacienda
• Öppningsbart frontfönster som standard.
• Låsbart vattentankslock i ny design.
• Ny taklampa, klädd i mockaimitation.
• Stänkskiva bakom vask och spis i
samma laminat som på arbetsbänken.
• Ny belysning under porslinsskåpet
och vid köksfläkten.

• Nytt laminat, ”betong-look”, på badrumsbänkskiva och dusch (TDL).
• Ädelsten: Vid Heki 2 taklucka monteras 2 st folierad belysningsramp med
spotlights.

• Komfortpaket som tillval: stort kylskåp,
nackkuddar, lastlucka, handdukstork,
draperi/vikdörr.
• Designpaket som tillval: Alufälgar 14”,
fönster i dörr, täckkåpa drag, Heki 2
taklucka.
• Övriga tillval: Kompressorkyl som alt. till
stor kyl i Komfortpaketet, extern antenn
för routern, hyllor i överskåpen, 14”
alufälgar vid viktökning.

• Royal och Imperial med framkök:
Klädd belysningsramp fram med fyrkantiga lampor.
• Ny multimediaspelare, DAB standard.
(Royal och Imperial)

• Royal: Vid Heki 2 taklucka och Heki 3
(SmartVent) monteras 2 st laminatbeklädd belysningsramp med spotlights.

• Nya aluminiumfälgar med egen
design: 15” (Ädelsten, Royal), 17”
Diamond Cut (Imperial) (Tillval Royal)

• Imperial: Heki 2 taklucka med laminatbeklädd belysningsramp runtom med
spotlights. Samma vid Heki 3 (SmartVent).

• Nya textilkollektioner.
• Tillval: Extern antenn för routern.

KABE-NYHETER, HUSBIL 2022:
Classic
• KABE-dekal på bilens front.
• Ny förarmiljö Fiat med ny ratt, ny
växelspak, ny dörrpanel och trådlös
mobilladdare. Ny USB, 12V-laddare
och mugg/mobilhållare, ny design på
ventiler och luftintag.
• Ny taklampa, klädd i mockaimitation.
• Ny belysning under porslinsskåpet
och vid köksfläkten.

• Krocksäkerhet: Ny konstruktion dinettsoffan, som förhindrar att soffdynan glider
iväg med risk att passageraren glider
under bältet vid en ev. krock. Dinettsoffan är dessutom förankrad i vattentankstativet.

• Ny taklampa, klädd i mockaimitation.

• Nya skåp under taksäng. (Crown, Imperial)

• Instegslampa, handtag innanför dörr
och belysningsramp vid insteget som
tänds vid upplåsning av bodelsdörren.

Van
• Vit van, med vit front/bumper, blir standard. Gråmetallic finns som tillval.
• Panoramafönster i taket som standard.
Inkl. mörkläggning och klädd belysningsramp.

• Komfortpaket som tillval: Elektriska
och uppvärmda backspeglar, elektrisk
parkeringsbroms, backkamera med
dubbeldin.
• Säkerhetspaket (Ej helintegrerad):
Autobroms, regnsensor, färdljusassistans med automatsik helljusavbländning,
lane departure varning, adaptiv farthållare, vägskyltsassistans, attention assist.
• Övrigt tillval: Extern antenn för routern.

• Ny standardspecifikation: AC i bildelen,
ny multimediaspelare.

• 150 liter färskvattentank. (Crown)

• Nytt laminat, ”betong-look”, på badrumsbänkskiva och dusch (TDL).
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• Thermogardin i nedre delen av hytten,
som standard.

Royal, Crown, Imperial
• Ny belysning under porslinsskåpet
och vid köksfläkten.

Se filmer om nyheterna med KABEs produkspecialist
Bosse på vår Youtube kanal och sociala medier.

• Nytt laminat, ”betong-look”, på badrumsbänkskiva och dusch (TDL).

• Ny belysningsramp bakom taksäng.
(Crown, Imperial)
• Ny belysningsramp under taksäng i
samma mockaimitation som nya taklampan. (Crown, Imperial)

• Thermogardin i nedre delen av hytten,
som standard.
• Krocksäkerhet: Ny konstruktion dinettsoffan, som förhindrar att soffdynan
glider iväg med risk att passageraren
glider under bältet vid en ev. krock.
Dinettsoffan är dessutom förankrad i
vattentankstativet.
• Tillval: Mercedes Distronic, aktiv
avståndsassistent.

• Nytt laminat, Diamond White, i bordsskivan.

• Tvillinghjul som tillval, för cirka 850 kg
extra lastvikt och en tågvikt på 7 ton.

• Ytterligare en gråvatttentank, med sammanlagd volym på 83 liter, precis som
färskvattentanken.

• Elektrisk markis, Thule 5200 12V, vit,
4 m, till vit van. (Tillval)

• Ny taklampa, klädd i mockaimitation.

• Ny utvändig belysning över hela
skjutdörren.

• Ny belysning under porslinsskåpet och
vid köksfläkten.

• Ny vit matt folie med vita matchande
kantlister på överskåpsluckorna.

• Nytt laminat på badrumsbänkskiva.

• Elektrisk markis, Thule 5200 12V,
svart, 4 m, till grå van. (Tillval)

• AC och solcell blir möjligt i kombination
som tillval med hjälp av en ny solcell.

KABE NR 1 2022
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KABE Husvagnar 2022

KABEs UNIKA MODELLPROGRAM
KABEs framgångsrika modellkoncept präglas av ständig utveckling.
Inför 2022 finns ett heltäckande och varierat program med noggrant
genomtänkta husvagns- och husbilsmodeller att välja mellan.

KABE Estate

Prisvärda husvagnar med lite färre tillval än våra övriga modeller och med KABE-kvalitet hela vägen. Mycket av det som
är standard på KABE Estate, är tillval hos andra tillverkare.

KABE Ädelsten

Välutrustade husvagnar med hög standard och många
valmöjligheter när det gäller utformning och planlösning.
Började byggas redan 1963.

Modellserierna har tagits fram för att passa olika användares
krav och önskemål. Här hittar du några av KABEs verkliga
storsäljare, med en historia som sträcker sig ända tillbaks till
KABEs allra första år som husvagnstillverkare. Andra modeller är
helt nya eller har bara funnits på marknaden i några år, men har
redan hunnit etablera sig som storfavoriter hos KABEs kunder.

KABE Royal

En husvagnsserie i toppklass som innehåller det mesta av
det bästa redan i standardutförandet. I dag är Royal den
KABE-modell som säljer allra mest.

Royal Hacienda

Van

Classic

Royal

Är riktigt stora husvagnar med samma höga utrustningsnivå som övriga i Royal-serien.

KABE Imperial

KABEs absoluta premiumserie som erbjuder husvagnslyx
utan kompromisser. Här hittar du en utrustningsnivå och boendestandard som är helt unik för branschen.

Imperial Hacienda

Är riktigt stora husvagnar med samma höga utrustningsnivå
som övriga i Imperial-serien.

KABE Husbilar 2022

Crown

Imperial

KABE Classic

Estate

Ädelsten

Royal

Royal Hacienda

Imperial

Imperial Hacienda

En välutrustad modell med lite färre tillval och med
KABE-kvalitet hela vägen. Mycket av det som är standard
på KABE är tillval hos andra. Byggs på Fiat Ducatos stabila
husbilsbas.

KABE Crown

– Oavsett vilken KABE-modell du väljer, får
du del av marknadens bästa kvalitet inom
varje prissegment. KABEs kärnvärden, vårt
DNA, finns inbyggt i alla våra produkter:
Kvalitet, Teknik, Valfrihet, Funktionalitet,
Trygghet. Det är självklarheter som vi aldrig tummar på, förklarar försäljningschef
Daniel Jaldemark.
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Det finns lika många sätt att använda en
KABE som det finns KABE-användare,
menar Daniel. Att två KABE-ägare väljer
ungefär samma karosslängd behöver ju
inte betyda att de har samma behov av
utrustning eller gillar samma inredning.
– Jag vågar påstå att det finns en KABE
för alla. Utbudet i KABEs unika modell-

program omfattar allt från prisvärda
instegsmodeller till fordon i det absoluta
premiumskiktet. Våra flexibla inredningsalternativ, KABE Flexline, gör dessutom
valfriheten extra stor.
På följande sidor presenteras de olika
modellserierna lite närmare.

För dig som vill ha alla egenskaperna hos KABE och lite till.
Alla KABE Crown byggs på Mercedes-Benz, med premiummärkets karaktäristiska egenskaper och en grundutrustning
långt utöver det vanliga.

KABE Royal

För dig med extra höga krav på utrustning och komfort. KABEs
crossover-modeller i Royal-serien byggs på Mercedes-Benz.
Crossover innebär att husbilen har en nedsänkbar taksäng ovanför dinetten. KABE Royal har en standardutrustning i teknikens
framkant och en bodel med King Size bredd.

KABE Imperial

Våra flaggskepp, extra stora och påkostade. Alla modeller i
serien byggs på Mercedes-Benz. Husbilen är maxad med smarta
funktioner och design av högsta kvalitet.

KABE Van

Smart och genomtänkt med det bekymmerfria livet i siktet.
Optimerad och kompakt i storlek, utan att tumma på KABEs höga
standard och Mercedes-Benz många mervärden.

Länkar till alla KABEs återförsäljare
finns på kabe.se
KABE NR 1 2021
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KABE

ESTATE

2012 lanserades KABE Classic som en ny instegsserie,
med prisvärda och välplanerade husvagnar med lite färre
tillval och något kortare utrustningslista än KABEs övriga
serier, men självklart med äkta KABE-kvalitet hela vägen.
KABE Classic blev snabbt populär bland nyblivna campare och yngre familjer
som köpte sin första husvagn och ville få del av KABEs alla inbyggda värden,
som komfort, säkerhet och trygga året-runt-egenskaper, till ett verkligt konkurrenskraftigt pris. Mycket av det som är standard i en KABE Classic är ofta tillval
som du får betala extra för hos andra tillverkare.
– Med Classic-serien kunde vi möta behoven hos kunder som letade efter en
mindre och lite lättare vagn med alla bekvämligheter. Modellserien kännetecknas också av praktiska och trivsamma barnkammarvagnar i olika storlekar, med
två- eller trevåningssäng, berättar Tina Andersson, som är utvecklingschef på
KABE.

Fakta KABE Estate finns i storlekarna 470,
520, 560, 600, 660 och 780, med totalt
10 modeller och 14 olika planlösningar.

Nya KABE Estate
Efter tio år med den uppskattade Classic-serien är KABE redo att ta nästa steg.
Modellåret 2022 presenteras efterföljaren: KABE Estate!
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– Nya KABE Estate tar med sig alla de
grundläggande värdena från Classic. Det är
fortfarande en husvagnsserie för dig som
vill ha en prisvärd kvalitetsvagn som kan
användas hela året, med all den utrustning
som krävs för ett riktigt bekvämt husvagnsliv. Samtidigt är KABE Estate något alldeles
nytt och unikt, avslöjar Tina.
Hon berättar om utvecklingsprocessen
som började som ett designprojekt.
Eftersom husvagnsserien vänder sig till en
yngre målgrupp ville KABE uppdatera interiören och skapa ett formspråk som tydligt
visar vad produkten står för.
– Mina tankar gick till den enkla och
stilrena designen i de gamla fina 50-talsköken, med vinklade raka skjutluckor och stor
funktionalitet. Vi började skissa och hittade
ett formspråk som kändes rätt.
Genomgående designförändring
Resultatet är en genomgående designförändring som löper genom hela vagnen.
Köksskåpens raka linjer återkommer i de
övriga snickerierna och lyfts fram av de vita
överskåpen som står i kontrast till underskåpens nya mörka träfolie, Nussbaum
Ombre
– Jag gillar också kontrasten med att få till
en träkantslist på de vita luckorna. Vi har
dessutom jobbat en hel del med indirekt
stämningsbelysning och förstärkt det
moderna uttrycket ytterligare med olika
svarta detaljer, som matta svarta handtag
och beslag samt en riktigt snygg svart
kökskran, säger Tina.

Även exteriören har omarbetats. KABE
Estate har en helt ny exteriör i slätplåt,
svarta fönsterkarmar och en effektfull
färgsättning med dekaler som skapar
3D-känsla.
– Alltid steget före, är ju KABEs slogan.
Det tycker jag nya Estate visar att vi kan
leva upp till!

Följande ingår som standard i alla husvagnar från KABE – och mycket mer:
• KABE iWall, stabil kaross som klarar
extrema temperaturer
• Knottchassi med självjusterande bromsar
(endast Estate)
• Slätplåt och dekalsatser med 3D-känsla
på ytterväggar (endast Estate)
• Myggnätsdörr
• Skidfack med utvändig, låsbar lucka
• Stänkskydd
• Välisolerade fönster med dubbelglas
• Inredning anpassad för full luftcirkulation
• Maximerat med element (konvektorer)
för vattenburen värme
• Optimerat ventilationssystem – effektiva
luftﬂöden kalla som varma dagar
• Torkskåp med droppfat och stängningsbar ventilator
• Vattenburen golvvärme – AGS II
• Vattenburen golvvärme med Alde
Compact värmepanna
• Vädringslucka
• Köksﬂäkt med motor, fettﬁlter och belysning
• Soft-close kökslådor
• Ergonomiska sittdynor
• Inredning i förstklassigt material från
egen snickerifabrik
• Spiralmadrass, bäddmadrass och
överkast
• Brandvarnare och jordfelsbrytare
• Radio
• Läckindikator
• Mängder av LED-belysning
• Router
• USB våningssäng
• Avfallshink med källsortering
KABE NR 1 2022
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HELA SVERIGE
VÄNTAR PÅ DIG

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

Safety godkänt stöldskydd
Stödhjul med tillförlitlig våg
Mammut rangersystem
Domkraft
Reservhjulshållare

Läs mer på dometic.com

DOMETIC FRESHJET 2200
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2LINK - CONNECTIVITY
FÖR DAGENS MODERNA CAMPARE
Android/Iphone app
Övervakning av husvagnens funktioner
Elektroniskt vattenpass
ATC statusvisning
Däcktryckskontroll
Verkstadsökare
Nedladdning av bruksanvisningar
Enkelt att eftermontera
Vill du ha mer info om AL-KO Husvagnstillbehör
Sänd ett mail till husvagn.se@alko-tech.com
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UP4 - ELEKTRISKA STÖDBEN
FÖR DAGENS MODERNA CAMPARE
Enkelt, snabbt och bekvämt
Stabilform Premium stödben
Förmonterade BIG FOOT plattor
Integrerat stöldskydd
Enkelt att eftermontera

Camping.se är specialist på svenska
campingplatser. Vi ger dig det största
utbudet, smidig bokning och förstklassig
gästservice när du behöver det.

www.alko-tech.com/se
På Camping.se finns endast svenska campingplatser som uppfyller grundkraven för klassificering, är medlemmar i
branschorganisationen SCR Svensk Camping och delar visionen om att göra Sverige till Europas bästa campingdestination.KABE NR 1 2022 19
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KABE ÄDELSTEN
KABEs smått legendariska Ädelstenserie presenterades
redan 1963. Snart blev gnistrande namn som Briljant, Smaragd, Ametist och Safir synonymt med året-runt-utrustade
kvalitetshusvagnar byggda för det skandinaviska klimatet.
– Varför det blev just Ädelsten vet jag
faktiskt inte, den allra första modellen
som KABE tillverkade hette Komet. Men
KABEs grundare Kurt Blomqvist hade
bestämt sig för att producera marknadens bästa husvagnar och efter nästan
60 år med Ädelsten kan vi konstatera att
serien fick ett väldigt passande namn,
säger Alf Ekström, VD i KABE AB.
Verklig storsäljare
Det har alltså snart gått sex decennier
sedan Ädelsten-serien introducerades
och lyskraften finns definitivt kvar. Briljant, Smaragd, Ametist och Safir tillhör
fortfarande KABEs verkliga storsäljare,
även om de numera har fått sällskap av
modeller från KABEs övriga serier.
– Vi har många äldre kunder som stolt
kan räkna upp alla Ädelstensvagnar de
varit ägare till under årens lopp. Det är
heller inte ovanligt att KABE-familjer
återkommer i både andra och tredje
generationen för att köpa en husvagn i
den här serien, berättar Alf Ekström.
Återköpsfrekvensen för KABE är generellt hög och den som en gång har ägt
en KABE väljer ytterst sällan ett annat
varumärke. Att så många uppskattar just
KABE Ädelsten beror enligt Alf Ekström
bland annat på på att det är en trygg och
stabil vagn med hög komfort, gedigen
basutrustning, stor flexibilitet och ett bra
andrahandsvärde.
Speglar KABEs utveckling
När man beskriver utvecklingen av
KABEs Ädelstenserie är det på många
sätt också en beskrivning som speglar
KABEs utveckling som företag och fram-
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Följande ingår som standard i KABE
Estate husvagnar – och mycket mer:
• KABE iWall, stabil kaross som klarar
extrema temperaturer

gångsrik husvagns- och hubilstillverkare.
KABE har till exempel haft vattenburen
centralvärme som standard ända sedan
den infördes i Ädelstenserien 1969 och
det har alltid varit en självklarhet att
KABEs husvagnar och husbilar ska vara
konstruerade och anpassade för en aktiv
användning hela året, även på vintern.
– I dagens moderna Ädelsten finns ett
vattenburet golvvärmesystem med
shuntsystem, AGS II Pro, som höjer
komfortupplevelsen ytterligare genom
att golvvärmen kan styras separat. Det är
bland annat den här typen av basutrustning som gör KABE Ädelsten till ett så
uppskattat val hos våra medvetna och
erfarna användare, menar Alf Ekström.
Prisvärda tillvalspaket
2018 fick Ädelstenserien en ny karossdesign i slätplåt som gav vagnarna ett
helt nytt exteriört uttryck. Inredningen
har också genomgått betydande uppdateringar de senaste åren och inför
modellåret 2022 presenteras KABE
Ädelsten med fräscha ljusa snickerier,
infällda lådor och luckor, gråmelerade
bänkskivor, milt lattefärgat laminat i
bordsskivan och en sittgrupp med
modern design och verkligt skön sittkomfort.

• Ergonomiska sittdynor

• Öppningsbart frontfönster standard

• Inredning i förstklassigt material från
egen snickerifabrik

• Belastningsvakt som automatiskt minskar pannans ström- förbrukning

• Myggnätsdörr

• Spiralmadrass, bäddmadrass och
överkast

• Dubbla temperaturgivare

• Skidfack med utvändig, låsbar lucka

• Brandvarnare och jordfelsbrytare

• Vattenburen golvvärme med shuntsystem – AGS II Pro

• Stänkskydd

• Radio

• Uppvärmt skofack

• Välisolerade fönster med dubbelglas

• Läckindikator

• 4 tygkollektioner att välja mellan

• Inredning anpassad för full luftcirkulation

• Mängder av LED-belysning

• Prydnadskuddar

• Maximerat med element (konvektorer)
för vattenburen värme

• Router

• Utdragsskiva i matbord

• USB våningssäng

• Ficka på kuddstöd

• Avfallshink med källsortering

• Ställbar huvudände på säng

Förutom allt som ingår på Estate får du
i en KABE Ädelsten bland annat:

• Dimmer i taklampa och ljusramp fram

• Optimerat ventilationssystem – effektiva luftﬂöden kalla som varma dagar

• Däck Continental

• KABE VarioVent – unikt ventilationssystem

• Vattenburen golvvärme med Alde
Compact värmepanna

• Nya fälgar 15”

• LED-belysning vid kylskåp

• Kaross med integrerad runtom-proﬁl

• Vädringslucka

• Helgalvaniserat stålproﬁlchassi från
Al-Ko

• Utvändig gasolanslutning för grill i
gasolkoffert

• Torkskåp med droppfat och stängningsbar ventilator
Fakta
KABEs Ädelsten finns i sju modeller; Briljant
470 XL, Smaragd 520 XL, Smaragd 540
GLE, Ametist 560 XL, Ametist 560 GLE,
Safir 600 TDL, Safir 600 GLE, med totalt
13 olika planlösningar.

• Köksﬂäkt med motor, fettﬁlter och
belysning
• Soft-close kökslådor

• Slät plåt med tryckt mönster
• Täckkåpa drag

– KABE Ädelsten är i sitt standardutförande byggd med väldigt höga krav
på teknik och utrustning. För att dina
personliga val ska bli så smidiga som
möjligt har vi dessutom plockat ut våra
mest populära tillval som kan fås som
prisvärda tillvalspaket vid beställningen
av en ny Ädelsten-vagn.
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KABE ROYAL / ROYAL HACIENDA
KABEs husvagnstillverkning har pågått i 65 år och ambitionen har alltid varit att ligga steget före och erbjuda kunderna den allra senaste tekniken och utrustningen.
Studerar man de lite äldre KABE-modellerna kan man se att de på olika sätt
har varit föregångare till utvecklingen av
dagens moderna utbud.
– I början av 1980-talet tillverkade vi
till exempel DeLuxe-varianter av vår
Ädelstenserie med trendig valnötsfolierad inredning och den tidens finesser
som stereoradio med bandspelare och
elektriskt quartz-ur, berättar KABEs VD
Alf Ekström.
Det mesta av det bästa
1991 utökades KABEs modellprogram
med den lyxiga Royal-serien, där det
mesta av det bästa ingår redan i standardutförandet.
– En bidragande orsak till den nya serien
var faktiskt att en trogen KABE-kund
hörde av sig och undrade hur man skulle
göra om man ville uppgradera sitt KABEliv ytterligare en nivå.
Den första årsmodellen av välutrustade KABE Royal byggdes i 620- och
670-längd och var bland annat försedd
med nydanande frontdel och bakstycke
i glasfiber.

Längder från 520 till 1000 cm
I dag är KABE Royal är en bred och
uppskattad modellserie med vagnar i
storlekar från den smidiga 520-längden
till de riktigt stora Hacienda-husvagnarna
med längder upp till 1000 centimeter och
en boyta på hela 22 kvadratmeter.
– KABE Hacienda har en alldeles egen
historia. Det var våra norska återförsäljare som signalerade att det fanns en ökad
efterfrågan på verkligt stora och välutrustade vagnar. Vi antog utmaningen och
investerade i en produktionsanläggning
som var specialanpassad med stora
lim-maskiner som klarade att hantera
materiallängder på 10 meter. Något jag
tror vi fortfarande är ensamma om i branschen, säger Alf Ekström.
Design, teknik och komfort
KABE Royal är husvagnen för dig som
har höga krav och värdesätter design,
teknik och komfort. Du kan pricka av
alla bekvämligheterna från husvagnarna
i Estate- och Ädelsten-serierna och får
dessutom ännu mycket mer utrustning
som standard.

Här finns till exempel elektroniskt stabiliseringssystem ATC, KABE Smart D
elsystem, ett kraftfullt ljudpaket, trådlös
laddning av mobiltelefon, centraldammsugare, handdukstork i badrummet,
bekväma nackkuddar i sittgruppen, stor
Heki II taklucka samt en utvändig dusch.
Kök med hemmakänsla
– Vi har lagt särskild omsorg i utvecklingen av Royal-vagnarnas kök, som är något
alldeles extra och bland annat utrustat
med en stor 4-lågig spis med ugn för
ökad matlagningsglädje och verklig
hemmakänsla.
Royal-seriens höga köksstandard fick
ytterligare ett lyft när KABE, i samband
med sitt 60-årsjubileum, presenterade en ny FK-modell med ett stort och
inbjudande kök i vagnens frontdel. Köket
sträcker sig över hela husvagnens bredd
och får ett flödande dagsljusinsläpp från
ett stort panoramafönster. KABE Royal
med framkök, kan fås i fyra olika vagnstorlekar: 600, 630, 780, 880.

Följande ingår som standard i KABE
Estate husvagnar – och mycket mer:
• KABE iWall, stabil kaross som klarar
extrema temperaturer
• Myggnätsdörr
• Skidfack med utvändig, låsbar lucka
• Stänkskydd
• Välisolerade fönster med dubbelglas
• Inredning anpassad för full luftcirkulation
• Maximerat med element (konvektorer)
för vattenburen värme
• Optimerat ventilationssystem – effektiva
luftﬂöden kalla som varma dagar
• Torkskåp med droppfat och stängningsbar ventilator
• Vattenburen golvvärme med Alde
Compact värmepanna
• Vädringslucka
• Köksﬂäkt med motor, fettﬁlter och belysning
• Soft-close kökslådor
• Ergonomiska sittdynor
• Inredning i förstklassigt material från
egen snickerifabrik
• Spiralmadrass, bäddmadrass och
överkast
• Brandvarnare och jordfelsbrytare

Rullande fritidshus
KABEs allra största vagnar i Haciendastorlek är storslagna rullande fritidshus
som erbjuder generösa ytor och riktigt
hög standard enligt Royal- eller Imperialspecifikation.
Hacienda-vagnarna tillverkas i storlekarna 880 och 1000, med totalt 6 modeller
och hela 27 olika planlösningar att välja
mellan.
– Vårt unika Flexline-system gör att du
har möjlighet att hitta den perfekta planlösningen för just din familj, oavsett om
ni är storfamiljen som behöver många
fasta sängplatser eller helt enkelt bara
vill ha en rymlig och ovanligt välutrustad
semesterbostad, säger Alf Ekström.
Många väljer KABE Hacienda framför ett
traditionellt sommarhus eller en stuga i
fjällen på grund av den höga komforten
och den stora flexibiliteten.
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•
•
•
•
•
•

Radio
Läckindikator
Mängder av LED-belysning
Router
USB våningssäng
Avfallshink med källsortering

Från Ädelsten bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Däck Continental
Nya fälgar 15”
Kaross med integrerad runtom-proﬁl
Helgalvaniserat stålproﬁlchassi från
Al-Ko
Slät plåt med tryckt mönster
Täckkåpa drag
Öppningsbart frontfönster standard
Belastningsvakt som automatiskt minskar pannans ström- förbrukning
Dubbla temperaturgivare
Vattenburen golvvärme med shuntsystem – AGS II Pro
Uppvärmt skofack
4 tygkollektioner att välja mellan
Prydnadskuddar
Utdragsskiva i matbord
Ficka på kuddstöd
Ställbar huvudände på säng

– Fördelen med den flyttbara bostaden
är ju att du kan bo nära havet på sommaren och vid skidbackarna på vintern eller
resa omkring om du hellre vill det.
Hacienda 880 finns i TDL-utförande med
toalett och duschkabin längst bak utmed
hela vagnens bakände och med flera olika sovrumslösningar. Vagnen finns också
i ett FK-utförande, med KABEs stora lyxiga framkök samt som GLE-modell med
de olika sovrumsalternativen placerade
längst bak i vagnen.

• Dimmer i taklampa och ljusramp fram
• KABE VarioVent – unikt ventilationssystem
• LED-belysning vid kylskåp
• Utvändig gasolanslutning för grill i
gasolkoffert
Väljer du en KABE Royal / Royal
Hacienda ingår följande, utöver det
som ingår på Estate och Ädelsten:
• Bagagelucka
• Elektroniskt stabiliseringssystem, ATC
(Antisladdsystem)
• Fönster i ytterdörr
• Takfönster Heki 2
• Utvändig ljuslist hela dörrväggen
• Stor 4-lågig spis med ugn
• Anslutning för utvändig dusch
• Handdukstork
• 3 skinnkollektioner att välja mellan
(pristillägg)
• Nackkuddar
• Elbox med utvändig 230V / 12V uttag
• Ljuslister i fönster
• Ny multimediaspelare med DAB
• Smart D elsystem
• Trådlös laddningsplatta
• Centraldammsugare

Fakta
KABE Royal/Royal Hacienda finns i storlekarna 520, 540, 560, 600, 630, 740, 780,
880, 880 och 1000, med totalt 27 modeller
och 76 olika planlösningar.

– I vår största Hacienda 1000 TDL är det
stora välutrustade badrummet placerat
längst bak och vagnen kan sedan fås i
10 olika planlösningar, med dubbelsäng,
tvärställd dubbelsäng, två dubbelsängar
eller långbäddar och dessutom med
olika varianter av våningssängar, berättar
Alf Ekström.

KABE NR 1 2022

23

Fakta

KABE IMPERIAL/
IMPERIAL HACIENDA

KABE Imperial/Imperial Hacienda finns i
storlekarna 560, 600, 630, 740, 780, 880
och 1000, med totalt 16 modeller och 56
olika planlösningar.

Med Imperial-serien har KABE fört begreppet premium till
helt nya höjder. Här finns husvagnar med en utrustningsnivå och boendestandard som är unik för hela branschen.
De exklusiva och påkostade Imperialvagnarna presenterades 2014. Att det
handlade om något alldeles nytt, märktes
redan på exteriören.

vagnar utan kompromisser där allt
redan finns på plats och väldigt få tillval
behöver göras för att skapa en maximal
husvagnsupplevelse.

– Som första leverantör kunde KABE
introducera en ny lackeringsmetod som
bygger på screeenprint. Därmed fick vi
möjlighet att skapa en speciell högblank
exteriör plåt med tredimensionell dekor,
förklarar Daniel Jaldemark som är försäljningschef på KABE.

Sofistikerat husvagnskök

Exklusivitet
Precis som i samband med flera andra
framtidssatsningar på KABE innebar
Imperial-serien, med sin uppmärksammade Innovation Design, att investeringar gjordes i fabriken. Produktionen
anpassades för arkmatning av plåt
istället för på rulle och en egen lackeringsanläggning byggdes i Tenhult.

Precis som Royal-serien innehåller KABE
Imperial de allra största Hacienda-modellerna. Här ingår också flera olika
vagnsstorlekar med KABEs inbjudande
framkök.
– Oavsett vilken storlek eller planlösning
du väljer får du marknadens mest sofistikerade husvagnskök med en oöverträffad standard. Det stilrent inredda
Imperial-köket är bland annat utrustat
med en induktionshäll som är nedsänkt
i bänkskivan, två separata gasolplattor,
inbyggnadsugn och mikrovågsugn,
berättar Daniel Jaldemark.
Världsunik värmeinnovation

– Ska man satsa på det absoluta premiumsegmentet ska man göra det ordentligt. Våra Imperialvagnar erbjuder en
exklusivitet som inte kan fås hos någon
annan tillverkare, konstaterar Daniel
Jaldemark.

KABE har en ledande roll inom teknikutvecklingen i branschen och har bland
annat belönats med det prestigefyllda
priset European Innovation Award för
manövepanelen Smart D och ventilationssystemet KABE Smart Vent.

Maximal husvagnsupplevelse

2021 presenterades ytterligare en
världsunik innovation i form av KABEs
zonvärme, som gör det möjligt att reglera
värmen i två separata zoner och välja
olika temperaturer i bodelens fram- och
bakände.

I Imperials standardutrustning ingår
bland annat klimatanläggning, zonvärme
Alde, automatisk vattentömning, vridbar
spoltoalett med keramikskål, Heki 2
taklucka med belysningsramp, sittgrupp
med slide-out-soffa och skinnklädsel
samt säng med elektriskt höj- och sänkbar gavel.
– Tanken med KABE Imperial är att
erbjuda verkligt topputrustade hus-
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– KABEs nya zonvärme, som utvecklats
i samarbete med Alde, ingår naturligtvis
som standard i våra Imperial-vagnar.

Följande ingår som standard i alla
husvagnar från KABE – och mycket,
mycket mer:
• KABE iWall, stabil kaross som klarar
extrema temperaturer
• Myggnätsdörr
• Skidfack med utvändig, låsbar lucka
• Stänkskydd
• Välisolerade fönster med dubbelglas
• Inredning anpassad för full luftcirkulation
• Maximerat med element (konvektorer)
för vattenburen värme
• Optimerat ventilationssystem – effektiva luftﬂöden kalla som varma dagar
• Torkskåp med droppfat och stängningsbar ventilator
• Vattenburen golvvärme med Alde
Compact värmepanna
• Vädringslucka
• Köksﬂäkt med motor, fettﬁlter och
belysning
• Soft-close kökslådor
• Ergonomiska sittdynor
• Inredning i förstklassigt material från
egen snickerifabrik
• Spiralmadrass, bäddmadrass och
överkast
• Brandvarnare och jordfelsbrytare
• Radio
• Läckindikator
• Mängder av LED-belysning
• Router

• USB våningssäng
• Avfallshink med källsortering
Från KABE Ädelsten bland annat:
• Däck Continental
• Kaross med integrerad runtom-proﬁl
• Helgalvaniserat stålproﬁlchassi från
Al-Ko
• Slät plåt med tryckt mönster
• Täckkåpa drag
• Öppningsbart frontfönster standard
• Belastningsvakt som automatiskt minskar pannans ström- förbrukning
• Dubbla temperaturgivare
• Vattenburen golvvärme med shuntsystem – AGS II Pro
• Uppvärmt skofack
• 4 tygkollektioner att välja mellan
• Prydnadskuddar
• Utdragsskiva i matbord
• Ficka på kuddstöd
• Ställbar huvudände på säng
• Dimmer i taklampa och ljusramp fram
• KABE VarioVent – unikt ventilationssystem
• LED-belysning vid kylskåp
• Utvändig gasolanslutning för grill i
gasolkoffert
Från KABE Royal / Royal Hacienda:
• Bagagelucka
• Elektroniskt stabiliseringssystem, ATC
(Antisladdsystem)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fönster i ytterdörr
Takfönster Heki 2
Anslutning för utvändig dusch
Handdukstork
Nackkuddar
Elbox med utvändig 230V / 12V uttag
Ljuslister i fönster
Smart D elsystem
Trådlös laddningsplatta
Centraldammsugare

Förutom allt som ingår på Estate, Ädelsten och Royal får du i våra maximalt
utrustade KABE Imperial / Imperial
Hacienda:
• Nya fälgar 17” Diamond cut
• Slät plåt med Innovation Design
• Aircondition Fresh Jet
• Zonvärme Alde
• Arbetsbänk med induktionshäll, gasolplattor och inbyggnadsugn
• KABE AutoDrain (automatisk tömning
av vattensystemet)
• Microvågsugn
• Vridbar spoltoalett med keramisk skål
• Skinnklädsel
• Slide-out-soffa
• KABE Premium Sound System med
DAB
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KABE CLASSIC
KABEs populära husbilsprogram, Travel
Master, föddes redan på 1980-talet. Men
det var 2003 som försäljningen tog verklig fart då bilarna började byggas med
Fiat Ducato som bas.

För att möta behoven hos alla nya och
yngre husbilsresenärer som vill ha en
rejäl men inte så tung husbil lanserade
KABE 2015 den uppskattade och prisvärda Classic-serien.

Svensktillverkade KABE Travel Master
etablerade sig på husbilsmarknaden och
blev snart, precis som KABEs husvagnar,
synonymt med välutrustade campingfordon byggda för att användas hela året,
även i det tuffa skandinaviska vinterklimatet.

KABE Classic erbjuder halvintererade-,
crossover- och helintegrerade modeller i 740-storlek med en lite kortare
utrustningslista och färre tillval än KABEs
övriga serier, men med KABEs höga
kvalitet rakt igenom.

Rejäl men inte så tung

Classic har KABEs unika iWall-konstruktion med en stabil kaross som klarar
extrema temperaturer, välisolerade fönster med dubbelglas samt en noggrant
utformad ventilation och uppvärmning
med AGSII vattenburen golvvärme och
KABE Smart D elsystem.

2010 presenterade KABE sin första
helintegrerade husbil. Det blev succé
direkt och sedan dess har utvecklingen
gått snabbt. I dag har KABE ett komplett
utbud och erbjuder husbilar i många
olika modeller och storlekar.
– Kunderna uppskattar KABEs unika
komfort och kvalitet. Samtidigt innebär
större fordon med mer utrustning att
totalvikten lätt glider iväg över 3,5 ton.
Har du ett B-körkort som är utfärdat efter
den 1 juli 1996 krävs då utökad behörighet, konstaterar Alf Ekström, VD på
KABE AB.

KABEs alla inbyggda värden

KABE CROWN
ofta tillval som du får betala extra för hos
andra tillverkare, säger Alf Ekström.
I standardutrustningen ingår till exempel
tonade fönster med mörkläggningsgardiner och myggnät, myggnätsdörr,
soft-close med centrallås på köksluckorna, stor kyl, dusch, torkskåp och riktigt
bekväma sängar med spiralmadrass,
bäddmadrass och överkast.
Uppdaterad förarmiljö
KABE Classic byggs på Fiat Ducato, med
en 2,3 liters dielsemotor på 140 hk, som
har utvecklats tillsammans med Europas
ledande husbilstillverkare för att bli en av
marknadens bästa husbilsbaser.
– Modellåret 2022 uppdateras bildelen
med en moderniserad förarmiljö som
bland annat innehåller ny ratt och växelspak och trådlös mobilladdare.

– På en totallängd av 740 centimeter
får du all den utrustning och bekvämlighet som krävs för ett riktigt behagligt
husbilsliv. KABEs alla inbyggda värden
som komfort, säkerhet och trygga
året-runt-egenskaper ingår. Mycket av
det som är standard i KABE Classic är

– Mest populär är x780-modellen som
introducerades 2015 på Fiat Ducato och
har tillverkats i mer än 1000 enheter,
berättar Tina Andersson som är utvecklingschef på KABE.
King Size-bredd
Med crossover-funktionen är det enkelt
att bädda till ytterligare familjemedlemmar eller övernattande gäster och
sängen är en riktigt bra lösning för
barnbarn eller tonåringar som bara följer
med ibland.
– En bidragande orsak till modellens
popularitet är förstås också den unika
King Size-bredden, 245 cm, som KABE
fortfarande är ensamma om på husbilsmarknaden. Den generösa bredden skapar en speciell rymd och känsla i bilens
bodel, förklarar Tina Andersson.
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– En stor skillnad är att vi inreder hela
bilen i vår egen produktionsanläggning,
även förarhytten eftersom den är en
integrerad del av fordonet. Till skillnad
mot de halvintegrerade husbilarna och
crossovermodellerna där vi utgår från
en komplett förarhytt utan bakvägg och
ett chassi där bodelen byggs, förklarar
Mikael Blomquist, teknisk chef och vice
VD på KABE.
KABEs eleganta och exklusiva helintegrerade modeller med året-runt-komfort
togs emot med öppna armar på marknaden. 2018 invigdes en ny motoriserad
lina i fabriken, för att kunna möta den
stora efterfrågan och skapa utrymme för
fortsatt utveckling.
Intelligent funktionalitet
2020 kom nästa stora satsning, då KABE
inledde ett samarbete med MercedesBenz och det helintegerade utbudet
nådde nya höjder.
– Modellåret 2020 lanserade vi vår topputrustade KABE Crown, med tre verkligt
fina helintegerade modeller byggda på
Mercedes Sprinter och med AL-KOs
skräddarsydda chassi, berättar Mikael.

KABE ROYAL
Om man ska lyfta fram några av KABEs
riktigt stora säljsuccéer genom åren så
placerar sig de halvintegrerade bilarna i
crossover-utförande högt upp på listan.
Crossover innebär att det finns två extra
sovplatser i en nedsänkbar taksäng som
döljer sig under en upphöjning av karossen, strax bakom förarhytten.

Modellåret 2010 kan beskrivas som en
av milstolparna i KABEs husbilshistoria.
Då presenterades KABEs allra första
helintegrerade husbil och ett helt nytt
produktionssätt introducerades i den
småländska fabriken i Tenhult.

2020 blev crossover x780 och den lite
större x880 en del av KABEs nya topputrustade Royal-serie, där det mesta av det
bästa ingår redan i standardutförandet.
Mercedes Sprinter
– Ett år senare, inför modellåret 2021,
tog vi ytterligare ett kliv framåt och
uppgraderade Royal x780 och x880 med
Mercedes Sprinter. Att dessa två fina
crossovermodeller skulle ingå i KABEs
framgångsrika samarbete med Mercedes-Benz, kändes som ett naturligt steg,
säger Tina.
Med Mercedes Sprinter som påbyggnadsbil i kombination med AL-KOs
skräddarsydda lågramschassi kan KABE
erbjuda fullvuxna och rejält utrustade
husbilar med köregenskaper som liknar
personbilens. Bilen har en stark dieselmotor på 170 hk, framhjulsdrift och en
9-stegad automatlåda.
– Förar- och passagerarmiljön är modern
och ombonad och ligger helt i linje med
KABEs genomtänkta inredningsfilosofi.
Lyxutrustningen standard
I Royal-serien är lyxutrustningen standard. Här ingår vattenburen golvvärme

i förarhytten, det finns konvektorer vid
insteget till dörren och bilen är försedd
med Webasto motorvärmare med
tidsstyrning. I standardutrustningen
ingår också ett AGM 130 Ah batteri med
batterisensor, effektvakt, rörelsesensor
på utebelysningen, utdragbart uppvärmt
skidfack med belysning och elektrisk
tömning av vattensystemet - för att
nämna något.
– Snickerierna har infällda lådor och
luckor och du hittar bekvämligheter som
inbyggd ugn, ett välutrustat badrum,
sittgrupp med slide-outsoffa, dynor med
premium foam-stoppning, sängram i
aluminium och fällbara sängar med klädd
gavel.
Bred målgrupp
KABE Royal vänder sig till en bred målgrupp. Det är husbilen för dig som har
höga krav och värdesätter design, teknik
och komfort. Kanske har du testat husbil
förut och vill ha något mer.

Crown kännetecknas av exklusiv design
och intelligent funktionalitet genom hela
fordonet. Här finns premiummärkets alla
karaktäristiska egenskaper med Mercedes moderna personbilsteknologi och
KABEs sofistikerade lösningar för värme,
komfort och säkerhet.
– KABE Crown har allt det bästa du kan
få. Bilen har en stark dieselmotor på 170
hk, framhjulsdrift och en 9-stegad automatlåda. Du får samma MBUX- multimediasystem som finns i Mercedes övriga
bilar med en 10,25 tums högupplöst
pekskärm med intelligent röststyrning
för hantering av navigation, infotainment
och kommunikation.
Genomgående design

– KABE Crown är utvecklad för aktiv användning
hela året. Här finns många
praktiska och funktionella
lösningar som är unika
för KABE och som bidrar
till att ditt husbilsliv blir
precis så bekvämt och
bekymmersfritt som du vill
att det ska vara.

utrymmet är inrett som en sammanhållet
rum med KABEs ljusa snickerier och en
genomgående design.
Den extra breda dörren ger ett bekvämt
insteg och det finns konvektorer som ser
till att den sköna KABE-värmen börjar
redan vid tröskeln. De djupa lastutrymmena i bilens dubbelgolv har inretts
med utdragslådor för ännu smidigare
packning och förvaring.
– KABE Crown är utvecklad för aktiv
användning hela året. Här finns många
praktiska och funktionella lösningar som
är unika för KABE och som bidrar till att
ditt husbilsliv blir precis så bekvämt och
bekymmersfritt som du vill att det ska
vara.
Förstklassig komfort
I standardutrustningen ingår bland annat
ett AGM 130 Ah batteri med batterisensor, effektvakt, rörelsesensor på utebelysningen, utdragbart uppvärmt skidfack
med belysning och elektrisk tömning av
vattensystemet.
– Crown erbjuder förstklassig komfort
i badrum, kök, sovrum och sittdel. Du
väljer själv vilken planlösning som passar
bäst när det gäller bäddar, badrum och
lastutrymme. I alla varianterna ingår en
extra nedsänkbar dubbelsäng över sittgruppen, berättar Mikael Blomquist.

Övergången från förarhytten till bilens
bodel är svår att se eftersom hela

– Den flexibla lösningen med en stor
extrabädd gör också Royal x780 och
x880 till ett perfekt val för flergenerationsfamiljen som vill äga en husbil
tillsammans, tipsar Tina.
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KABE IMPERIAL
Imperial är juvelerna i husbilarnas
absoluta premiumsegment. Här hittar
du Imperial i810, i860 och i910 som
är verkligt påkostade helintegrerade
modeller med en utrustningsnivå och
boendestandard som är unik för hela
husbilsbranschen.
Imperial-serien inleddes 2017 med
KABEs allra största husbil, den exklusiva
i910-modellen. 2018 utökades serien
med Imperial i810 och redan året därpå
presenterades mellanstorleken i860.
Tandemaxel
Från och med 2020 byggs Imperial med
Mercedes Sprinter som bas tillsammans
med AL-KOs tandemaxel som ger en
oslagbart stabil, trygg och komfortabel
körning och en totalvikt på hela 5 500
kilo.
– Mercedes-bilens höga standard går
hand i hand med den högklassiga utrustningen i husbilens bodel. Förutom allt
det bästa från KABEs övriga modellserier
så kan du dessutom pricka av en lång
lista med snygga och bekväma utrustningsdetaljer som ingår när du köper en
Imperial, säger KABEs försäljningschef
Daniel Jaldemark.

Rullande hem
KABE Imperial är premiumbilen där
väldigt få tillval behöver göras för att
skapa en maximal husbilsupplevelse. I
standardutrustningen ingår bland annat
hydrauliska stödben, centrallås på alla
utvändiga luckor, klimatanläggning,
KABE Premium sound system och säng
med elektriskt höj- och sänkbar huvudände.
– Den stora färskvattentanken på 150
liter och ett självförsörjande elsystemet
med solceller, inverter och dubbla batterier ger dig extra stor frihet och trygghet
på resorna. Imperial är ett riktigt rullande
hem, utan några som helst kompromisser.
Cinderella förbränningstoalett
Oavsett vilken bilstorlek eller planlösning
du väljer får du ett exklusivt utrustat
kök med vita infällda luckor och separat
inbyggnadsugn i TecTower. Umgängesdelen har bekväma soffor med skinnklädsel och även hyttstolarna är skinnklädda och försedda med integrerat
säkerhetsbälte.
Du kan välja mellan ett stort härligt
badrum eller separat dusch och toalett,
där hela sovrumsdelen kan gränsas av
och bli privat mot bilens främre sociala

delar genom att toalettdörren ställs upp. I
Imperial ingår Cinderella förbränningstoalett som standard och badrummet har
duschdörrar i glas.
– Imperial erbjuder stora valmöjligheter
när det gäller planlösning och lastutrymme. Sovrummet kan fås med långbäddar, dubbelsäng eller med KABEs
stora queen-sizebädd längst bak i bilen.
Det finns dessutom alltid en extra nedsänkbar dubbelsäng över sittgruppen,
berättar Daniel.
Världsunik värmeinnovation
KABE har en ledande roll inom teknikutvecklingen i branschen och har bland
annat belönats med det prestigefyllda
priset European Innovation Award för
manövepanelen Smart D och ventilationssystemet KABE Smart Vent.
2021 presenterades ytterligare en
världsunik innovation i form av KABEs
zonvärme, som gör det möjligt att reglera
värmen i två separata zoner och välja
olika temperaturer i bodelens fram- och
bakände.
– KABEs nya zonvärme, som utvecklats
i samarbete med Alde, ingår naturligtvis
som standard i alla våra Imperial-bilar.

KABE VAN
2020 lanserade KABE en uppmärksammad nyhet i form av en helt nyutvecklad
van. Och det var inte vilken ”plåtis” som
helst, utan en fullvuxen och vinterutrustad campingbil byggd på Mercedes
Sprinter med förhöjt tak.
– Vi kan utan tvekan konstatera att
KABEs van är marknadens mest välutrustade. Här finns många av de unika
fördelarna som du hittar i de större
husbilarna i vårt Travel Master-utbud,
förklarar KABEs VD Alf Ekström.
Året-runt-bruk
KABE Van håller samma höga basstandard som KABEs övriga husbilar och är
anpassad för året-runt-bruk, med vattenburen golvvärme ända fram i hytten och
ett isolerande dubbelgolv där vattenoch gråvattentank ligger väl skyddade
mot frost.
– Hela bilen är grundligt isolerad genom
en ny metod där isoleringsmaterial i
form av limbelagda små kulor sprutas in
i tak, väggar, balkar och hålrum bakom
de inredda väggarna och härdas till en
hållbar fast isolering som är 30-70 mm
tjock, berättar Alf Ekström.
Bilen är utrustad med KABEs unika
lösningar för värme och ventilation, med

28 KABE NR 1 2022

AGS II Pro vattenburen golvvärme i fyra
slingor, Alde Compact värmepanna och
en inredning om är anpassad för optimal
luftcirkulation.
– Totallängden är 690 centimeter och
trots att måtten är betydligt mindre än i
KABEs traditionella husbilar känns det
oväntat rymligt för att vara en van. Stå
höjden i bodelen är faktiskt 196 centimeter, precis som i våra övriga husbilar.
Flexibel användning
KABE Van är bekvämt inredd och har
toalett med dusch, funktionellt kök med
kompressorkylskåp, och riktigt sköna
sängar i fullängd som kan bäddas ner
över bilens hela bredd alternativt användas som två separata långbäddar.
Många har redan upptäckt de stora
möjligheterna med KABE Van som
semesterfordon, i samband med olika
fritidsintressen eller i arbetet.
– Den är ett riktigt bra alternativ om man
reser mycket i jobbet och börjar tröttna
på det enformiga hotellivet. Här kan man
lasta verktyg, utställningsmaterial och
annat och ha både hotellrummet och
kontoret med sig på resan, säger Alf
Ekström.

KABES UNIKA
HELHETSERBJUDANDE
Att köpa husbil eller husvagn är förknippat med drömmar om
resor, upplevelser och avkopplande ledighet. Det är också ett
stort beslut som hela familjen vill kunna känna sig nöjd med.
KABE står redo att göra dina semesterdrömmar verkliga. Vi kan ge dig kunniga
råd som förenklar köpet och vi hjälper
dig att lägga grunden för att ett tryggt
och bekymmersfritt ägande.
Det finns en KABE för alla. Det gäller
bara att komma underfund med vilken
storlek, planlösning, utrustning och prisklass som passar dig och din familj bäst.

Här berättar vi mer om KABEs
unika helhetserbjudande:
Våra återförsäljare
KABE har ett stort nätverk av auktoriserade och välutbildade återförsäljare och
serviceverkstäder i hela Skandinavien
samt i flera andra Europeiska länder.
Många av våra återförsäljare har samarbetat med KABE väldigt länge. Ibland är
det familjeföretag där de goda relationerna med kunderna fortsätter över
generationerna.

Service
KABEs auktoriserade serviceverkstäder
har all kunskap om din husvagn eller
husbil. Hit kan du alltid vända dig om
det uppstår något problem eller om du
bara vill göra den årliga servicen på ditt
fordon.
KABE har en ledande roll inom teknikutvecklingen i branschen och personalen
hos våra återförsäljare och serviceverkstäder genomgår kontinuerliga utbildningar för att alltid vara uppdaterade och
kunniga.
Ett tips från verkstaden: Boka gärna tid
för service redan nu! Det brukar bli långa
köer framåt våren och sommaren.
Välkommen att uppleva KABEs höga
kvalitet och ett komfortabelt campingboende under många år. I vårt helhetserbjudande ingår förstås också ett
garanterat bra andrahandsvärde vid ett
framtida inbyte.

Här får du professionell hjälp att välja rätt
husvagn eller husbil. Du får svar på alla
dina frågor och har möjlighet att känna,
undersöka och upptäcka detaljerna i
KABEs stora utbud. (Om du inte vill göra
ett fysiskt besök går det förstås också
bra att ha ett digitalt möte med din återförsäljare.)
Från modellåret 2022 kan KABE Van
beställas med tvillinghjul som ökar lastvikten med cirka 850 kilo. Samtidigt blir
den tillåtna tågvikten hela 7 ton, vilket
öppnar för ännu mer flexibel användning.
Komfort och körglädje
KABEs höga ambitioner i inredning och
utrustning följs upp av Mercedes-Benz.
Det här är en bil som bjuder på komfort
och körglädje.
Det mesta ingår i standardutrustningen,
exempelvis multimediasystem med en
stor touch-skärm, backkamera samt
elstyrda och eluppvärmda backspeglar.
Bilen har också flera moderna säkerhetssystem som dödavinkelvarnare,
autobroms, och sidvindsstabilisering.
Bilen är bakhjulsdriven men går också att
få med fyrhjulsdrift. Motorn är Mercedes
4-cylindriga dieselmotor på 163 hk, med
miljöklass Euro-6.

Våra produkter
KABEs husvagnar och husbilar tillhör
marknadens mest välutrustade redan i
sitt standardutförande. Oavsett vilken
KABE-modell du väljer kan du vara säker
på att få marknadens bästa kvalitet inom
varje prissegment.
Så, innan du börjar jämföra priser: Ta
reda på vad som faktiskt ingår!
När du har hittat din favoritmodell väljer
du den optimala planlösningen med
hjälp av KABEs Flexline-system, som ger
många valmöjligheter och verkligt stor
flexibiltet.
Enklast är att bygga sin KABE i vår
produktkonfigurator, som du hittar på
kabe.se under fliken ”Bygg din KABE”,
eller genom att kontakta någon av våra
återförsäljare.

Kabria Försäkring
KABE Finans
När du har hittat den perfekta husbilen
eller husvagnen kan återförsäljaren hjälpa till att ta fram en trygg och förmånlig
finansieringslösning via KABE Finans i
samarbete med Ecster.
Ett lån från KABE Finans fungerar snabbt
och enkelt och kan fås oavsett om du
köper begagnat eller nytt och oavsett
märke på fordonet. Du får lånelöfte
inom 24 timmar i en Internetjänst och
den köpta husbilen eller husvagnen kan
användas som säkerhet för lånet.
KABE Finans erbjuder förmånliga villkor
och du har möjlighet att lösa lånet när du
vill utan kostnad. Lånet kan tecknas av
alla som köper husbil eller husvagn hos
en KABE-återförsäljare, har körkort och
godkänns i kreditprövningen.

Läs mer på

kabefinans.se

Hos återförsäljaren kan du också försäkra ditt fordon oavsett fabrikat. Kabria
Försäkring är en del av KABE Finans
erbjudande och tillhandahåller särskilt
anpassade försäkringar för fritidsfordon.
Kabrias skräddarsydda husbils- och
husvagnsförsäkring har tagits fram i
samarbete med Atlantica, som är ett
av Sveriges äldsta försäkringsbolag för
båtar och ingår i Moderna Försäkringar.
Det är Atlantica som ansvarar för själva
försäkringsdelen inom Kabria.
Kabria ligger mycket bra till prismässigt
när det gäller premier och självrisk. I
helförsäkringen ingår till exempel extra
assistans utan självrisk vid vanliga skadehändelser som bränslebrist, punktering
eller förlust av bilnycklar. Även rån och
överfall omfattas. Försäkringen gäller året
runt oavsett om fordonet är i trafik eller
avställt.
På kabria.se kan du själv se vad Kabrias
försäkring kostar för din husvagn eller
husbil.
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NYTT KABE 2021

– Modern kundorderstyrd
produktion innebär alltså att
tiden från beställning till slutlig 
leverans kan variera.
Samtidigt kan vi snabbt anpassa
produktionsvolymen och tillverka
de modeller som efterfrågas.

VINNANDE TEKNIK
SOM GÖR DITT KABE-LIV
ENKLARE
Alla KABEs husbilar samt husvagnarna i Royal- och Imperialserierna är utrustade med marknadens mest sofistikerade system för styrning och övervakning av fordonets olika funktioner.
KABE Smart D, som systemet heter,
bygger på samma principer som dagens
datorstyrda elsystem i personbilar. Från
en enda manöverpanel kan du styra
värme, belysning, AC med mera. Du kan
hålla koll på färskvatten, gråvatten och
spänningsnivån i elsystemet. Systemet
har också larmfunktioner som talar om
när det är dags att göra service eller om
någon säkring har lösts ut.
Europeisk vinnare
2017 utsågs KABE Smart D till vinnare i
European Innovation Award i Stuttgart.
Det prestigefyllda priset i kategorin
Connectivity, alltså Uppkoppling, delas
ut av Europas ledande facktidskrifter till
producenter i campingbranschen som
tagit fram särskilt innovativa idéer och
produkter.
Sedan dess har Smart D-systemet
utvecklats ytterligare. 2019 belönades
KABE med ännu en European Innovation Award för sin banbrytande produkt,
SmartVent, som är ett nytt avancerat
ventilationssystem med vämeåtervinning. SmartVent finns som tillval i KABEs
premiumhusvagnar i Imperialserien och
är då en integrerad del i Smart D.

Fokus på enkelhet
Med KABE Smart D slipper du hantera
olika displayer i din husbil eller husvagn. Allt finns samlat på en överskådlig
touchscreendisplay med tydliga symboler. Panelen är designad med fokus på
enkelhet och användarvänlighet.
– På startsidan finns alla knappar för
belysning med digitala skjutreglage för
dimmer. Allt som gäller värme visas på
en egen sida, där golvvärmen kan regleras och temperaturen enkelt kan höjas
eller sänkas. Aktuell status på färskvattennivå, gråvatten och batterispänning
visas överskådligt på panelens informationssida.

Aktuell statusinformation om färskvattennivå, gråvattennivå och batterispänning visas på ett överskådligt sätt.

NÄR FÅR JAG MIN NYA KABE?
Alla som beställt en ny husvagn eller husbil vet precis hur det känns att vänta
på leveransen. Man är ivrig och förväntansfull och ibland kan det vara svårt
att förstå varför just mitt fordon måste ta så lång tid.

Från 2021 väljer du själv vilket språk du
vill navigera med på din KABE Smart D.
Sätt på AC:n från stranden
Hela Smart D-systemet kan dessutom
fjärrstyras med hjälp av tillvalet KABE
Smart D Remote och en app. KABE
Smart D Remote är uppbyggd kring en
4G-router med externa antenner och ett
mobilt modem. På så sätt blir ditt
KABE-liv ännu enklare, förklarar Mikael.

– Du kan till exempel köra igång AC-anläggningen innan du lämnar stranden en
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netuppkoppling på resan.

extrem kyla – detta är detaljer som gör
I KABE Smart D Remote ingår 36 månaatt du kan lita på att Isabella
Winter
ders abonnemang i köpet. Efter 36 måtill och med tål en kraftig snöstorm.
nader löpt ut, tillkommer en årlig avgift
Kika in på www.kamafritid.se
och sök av appen.
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på F18-12.
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På startsidan visas alla knappar för belysning och digitala skjutreglage för dimmer. Här ser du också temperatur, både ute och inne, och klocka.

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

Om din nya KABE redan finns i lager, går
det snabbt. Då bokar återförsäljaren en
tid med dig, för leverans och genomgång
av fordonet och sedan är det bara att
åka hem och packa för det första reseäventyret.
Produktionsplan
När du köper en KABE som ännu inte är
tillverkad, ser processen lite annorlunda
ut. Kanske har du och din familj suttit
hemma vid datorn eller läsplattan och
byggt er dröm-KABE i konfiguratorn på
kabe.se. Nästa steg är att gå igenom alla
önskemål och val tillsammans med en
säljare, som lägger den slutliga ordern till
fabriken i Tenhult.
– Så fort ordern kommer lägger vi in
den i produktionsplanen. KABE har en
modern och effektiv produktion där de
olika modellerna tillverkas i serier som
produceras i batcher vid olika tillfällen
under året. Det är alltså inte tidpunkten
när du beställer ditt fordon som styr leveransen, utan hur produktionsplanen är
upplagd, förklarar Mikael Blomqvist, som
är teknisk chef och vice VD på KABE.

Made in Sweden
På den långa motoriserade produktionslinan är din blivande KABE en i raden av
beställda fordon i samma modellserie.
Samtidigt är varje enskilt fordon unikt
och byggs enligt den specifikation som
är kopplad till ordernumret.
Hela tillverkningen sker i den småländska produktionsanläggningen och
inredningen kommer från KABEs egen
snickerifabrik. Made in Sweden, så långt
det bara är möjligt.
– När den fabriksmonterade utrustningen är på plats rullar enheten vidare
till slutstationen där valda dynor och
textilier tillkommer och den slutlig städningen och avsyningen sker. Därefter är
det dags för leverans till återförsäljaren.

Kundorderstyrt
KABE har ett eget transportbolag, KABE
Transport, med egna lastbilar och förare
som fraktar husbilar och husvagnar
inom Sverige men också till Norge och
Danmark.

När din nya KABE anländer till återförsäljaren återstår kanske några ytterligare
kompletteringar av extra utrustning och
tillval som monteras av serviceverkstaden. Säljaren bokar en tid med dig för
en grundlig genomgång av fordonets
alla funktioner och slutleveransen kan
genomföras.
– Modern kundorderstyrd produktion
innebär alltså att tiden från beställning
till slutlig leverans kan variera. Samtidigt
kan vi snabbt anpassa produktionsvolymen och tillverka de modeller som
efterfrågas. Så om grannen undrar hur
ni kunde få er nya KABE Imperial på
bara en månad medan de fick vänta ett
halvår på sin Royal, så är det egentligen
ganska enkelt att förklara, säger Mikael
Blomqvist.

Bygg din egen KABE
på www.kabe.se
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Höst-nyheter!
Hos din KAMA Fritid-återförsäljare under hösten.
Flexibelt säsongstält

Pizzakväll

Isabella Casa är ett flexibelt tält för säsongscampare.
Anslutningen mellan husvagn och tält kan lätt kopplas
bort så att fordonet kan flyttas. Stabil aluminiumram och
slitstarkt PVC-materialen ger hållbarhet under alla väderförhållanden. Isabella Casa finns i fyra olika bredder.
Invändigt tältdjup 240 cm. Tältet består av 120 cm breda
enskilda paneler som kan kombineras och ”skräddarsys”
efter egna önskemål. Passar alla husvagnar.

Y som i Soltak
Tänk på bokstaven Y och titta närmare på Isabella Air Y. Ett luftsoltak till husvagn och husbil för dig som gillar innovativ design.
Soltaket kan snabbt sättas upp genom att luftkanalen pumpas
upp med Isabella Air luftpump (ingår). Tillverkat i Isacryl-väv
som är ett lätt, robust och genomfärgat material som bibehåller
färgerna under många år. Stort fönsterparti framtill för optimal
utsikt. Passar husvagnar och husbilar med höjd 240-250 cm.
Mått (BxD): 360x240 cm. Vikt 9,5 kg.

Tidlös pop-up-stol
Isabella Modi pop-up.stol är en
campingstol med flera funktioner. Modi kan ställas in i fem
lägen och är därför ett bra alternativ både för avkoppling och
vid bordet. Tidlös design med
svarta armstöd och underrede.
Modi fälls ihop från båda sidor
och tar lite plats i hopfällt läge.
Mått uppfälld: 48x53x48/112
cm. Vikt: 5,4 kg. Mått hopfälld:
93x25x30 cm. Max belastning:
120 kg.

Med Tristar Pizza Maker bakar du
din egen läckra pizza på några
minuter, med termostat där du
enkelt ställer in önskad temperatur. Non-stick beläggning som
gör att pizzan inte fastnar. Tristar
Pizza Maker är lätt att rengöra. För
pizzor med en diameter på 30 cm.
Effekt: 1450W.

Campa med stil
Royal Camping har textilerna som skapar stil och
känsla i din husvagn eller husbil. Läckö-serien i
Snow White/Chanterelle och Haga-serien i Snow
White/Smoked Pearl tillverkas i 100% bomull och
finns som mysig kudde 45x45 cm och 40x60 cm,
härligt mjuk stickad pläd 120x150 cm, snygga
kökshanddukar 50x70 cm (2-pack) och grytlappar
22x22 cm (2-pack). Matcha med Royal Camping
Jute bordstablett, tillverkad av 100% jute, som
är ett praktiskt och avtorkbart material.

Enkelt att grilla
Mestic Best chef MB-300 är en
komplett och praktisk gasolgrill
som innehåller stekhäll, grillplatta,
kastrullhållare och lock. Stor grillyta
på 46 cm. Grillen har piezotändare
och inbyggd temperaturmätare i
locket. Benen kan enkelt tas av
och då kan grillen även användas
som en bordsgrill.

Håll kylan!

Cykel-lycka

Portabel lågtryckstvätt
Tvätta var du vill med portabla lågtryckstvätten
Wecamp EasyWash. Perfekt att ha med sig på
resan. Tvätten rymmer 17 liter vatten och har en
inbyggd vattenpump som drivs av det inbyggda
laddningsbara batteriet. Batteriet kan laddas
från 230 V eller 12 V. Fulladdat batteri räcker
upp till 50 liter vatten.
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GoCamp Cappuccino är en
20” hopfällbar cykel som är
perfekt för semestern. Den
tar liten plats och är lätt att
transportera. Cykeln har
låg ram, endast 40 cm, som
underlättar av- och påstigning.
Justerbar sadel mellan 76 och
96 cm höjd. Tillverkad av stål
och aluminium med reflexer,
stötdämpad sadel, pakethållare och stänkskärmar. Mått:
156x106 (styre)x54 cm. Hopfälld: 82x72x32 cm. Vikt: 16 kg.
Max belastning: 100 kg. Färg:
Svart. Art.nr M90-246.

Ett måste för varje äkta Camping King och Camping Queen
när stödbens-ölen skall tas! Burkkylaren som håller drycken
kyld under varma sommardagar. Passar 33 cl burkar.

Sitt bekvämt på semestern
Wecamps bekväma campingstol Lucca har
hög fällbar rygg i 7-positioner och ett stabilt och lätt aluminiumstativ som tar liten
plats vid packning. Sits och rygg är tillverkad i snabbtorkande 3D meschtyg som
andas. Mått hopfälld: 62x110x9 cm. Mått
uppfälld: 62x120x80 cm. Max belastning:
120 kg. Vikt: 5,2 kg. Lucca kan kombineras med fotstöd Padua eller pall
Roana. Färg: Antracit.

Eleganta Glas från Royal Camping
De stilfulla och robusta glasen är tillverkade i livsmedelssäker
MS (Metha Crylate Styrene) och går att diska i diskmaskin. I
serien ingår Champagne-, Rödvin-, Vitvin-, Öl-, Snaps-, och
Whiskeyglas. Glasen säljs styckvis.
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10 skäl att välja KABE

BÄDDSET
CAMPING KING

ÅRET-RUNT-KOMFORT

KABEs husvagnar och husbilar är konstruerade för det skandi-naviska klimatet, för att fungera lika bra under
kalla vintrar som varma somrar. Därför tar vi inga genvägar när det gäller isolering, ventilation och uppvärmning.
Karossen byggs enligt KABEs egen iWall-konstruktion för maximal stabilitet och absolut fuktsäkerhet. Samtliga
modeller är utrustade med Alde 3020 värmepanna samt vattenburen golvvärme som standard. Många av de
viktiga året-runt-funktionerna är inbyggda i konstruktionen och syns kanske inte när du stiger in i husbilen eller
husvagnen första gången. Men du märker skillnaden när du använder din KABE.

KUDDE HAGA,GRÅ
45x45 CM

KVALITET
För oss är det viktigt att varje KABE håller högsta kvalitet och god design, i varje detalj. Så har vi alltid tänkt, i
över 60 år. Därför konstruerar vi och provar nya lösningar i vår egen utvecklingshall, och bygger varje KABE i en
av Europas modernaste husvagns- och husbilsfabriker. Vår egen. Vi har skickliga medarbetare, egna elektriker,
ett eget snickeri och en modern maskinpark. Och våra underleverantörer tillhör Europas ledande inom sina
olika områ-den.

VÄRDE SOM VARAR
Oavsett vilken KABE-modell du väjer kan du vara säker på att få marknadens bästa kvalitet inom varje prissegment. Kvalitet som håller. Vi utvecklar ständigt våra husvagnar och husbilar i KABEs moderna fabriker i
Tenhult, med målet att uppfylla både dina och nästa ägares höga krav. Därför kan du känna dig trygg i att värdet
på din KABE kommer att stå sig bra även i framtiden.

BLOCKLJUS,LED
NORDIC WHITE

TEKNIK
I en ny KABE får du alltid den senaste tekniken och redan i stan-dardutförandet är den en av marknadens
mest välutrustade. Vi anser att framtidens utmaningar kräver framtidens lösningar och lägger mycket energi på
teknikutveckling. Under de senaste åren har vi fått flera fina utmärkelser för våra innovationer, bland annat inom
ventilation och värmeåtervinning. Vi har allt för ett riktigt bekvämt boende på väg. Så, innan du börjar jämföra
priser – ta reda på vad som faktiskt ingår i en KABE.

KLIMAT OCH MILJÖ

MELAMIN MUGG
SHELL

För oss har miljöfrågorna högsta prioritet och vi engagerar oss hela vägen – från materialval och produktionsteknik till energi-värden och utsläppsnivåer. Vi vill leda utvecklingen mot en ännu mer klimat- och miljöanpassad
husvagns- och husbilsbransch. Självklart står vi bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling och jobbar för
goda arbetsvillkor, ökad mångfald och jämställdhet, och för att hålla en hög nivå i affärsetiska frågor.

TRYGGT OCH SÄKERT
Att köpa en KABE är att investera i säkerhet. Vi vill att du ska kän-na dig trygg i din investering och njuta fullt ut
av härliga dagar i din husvagn eller husbil. Därför ger vi sju års täthetsgaranti på alla nya husvagnar och husbilar. Du ska självklart också känna dig trygg på vägen. Våra husvagnar och husbilar är utrustade med flera aktiva
säkerhetssystem. Och om olyckan ändå är framme har din KABE väl utvecklade passiva säkerhetssystem som
skyddar dig i en krock.

PLÄD HAGA, GRÅ
120x150 CM

FUNKTIONALITET
KONSTFÄLL
GRÅ

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

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

AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE
KABEs auktoriserade återförsäljare och serviceverkstäder finns i hela Skandinavien och flera länder i Europa.
Hos våra återförsäl-jare får du expertråd och hjälp med finansiella upplägg och för-säkring när du ska köpa din
KABE. När du sedan är på väg finns över hundra auktoriserade verkstäder med professionell service över hela
norra Europa om du behöver hjälp. Många av dem har jobbat med oss i decennier, så du är i trygga händer.

VALFRIHET
Det finns en KABE för alla. Det gäller bara att komma underfund med vilken storlek, planlösning, utrustning
och prisklass som passar dig och din familj bäst. När du har hittat din favoritmodell väljer du den mest optimala
planlösningen med hjälp av KABEs Flexline-system, som ger många valmöjligheter och verkligt stor flexibilitet.
Enklast är att bygga sin KABE i vår produktkonfigurator, som du hittar på vår hemsida under fliken ”Bygg din
KABE”, eller genom att besöka någon av våra återförsäljare.
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Avs. KABE AB, Box 14, 561 06 Tenhult
ADRESSKÄLLA: Transportstyrelsen, 701 88 Örebro

Semestra där solen skiner!

Vi finansierar din dröm.
Ett mobilt boende med minimalt underhåll.
Vi erbjuder enkel, trygg och förmånlig finansiering av din husvagn eller husbil.
Kontakta din närmaste KABE-återförsäljare för en helhetslösning.

MARKNADENS
FÖRMÅNLIGASTE
FINANSIERING!
I samarbete med
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