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KABE
60 ÅR PÅ VEJEN
KABE har altid været et skridt foran. Opfanget drømme og udviklet 
teknik, design og løsninger, der har kunnet opfylde dem. I år fejrer vi 60 
år i campinglivets tjeneste.

Der er noget helt særligt ved at pakke familien og det allervigtigste 
sammen og køre af sted. Selvom campinglivet nu både er behageligt 
og nemt, er der også en enkelthed i det, som tiltaler flere og flere. En 
følelse af frihed til at kunne leve som man vil, køre hvorhen man vil, 
opleve det man vil. 

I 60 år har vi hos KABE fremstillet campingvogne og autocampere 
efter folks drømme og ønsker. Og på en eller anden måde - hvilket er 
vores ultimative mål - er det altid lykkedes os at være ét skridt foran. 
At kende de forskellige behov, inden de dukker op. At udvikle de nye, 
smartere løsninger for et mere behageligt liv på fire hjul og en mere 
komfortabel kørsel, inden vores kunder overhovedet har efterspurgt det. 

Det hele startede med, at en mand ved navn Kurt Blomqvist byggede 
en campingvogn til sig selv og sin familie hjemme i garagen. I sommeren 
1958 planlagde de en skøn og behagelig ferie i campingvognen. Men 
inden de fik taget af sted, fik Kurt et tilbud på den og kunne ikke modstå 
fristelsen for at sælge - og byggede en ny campingvogn til familien og 
flere til salg. KABE blev født og efter nogle års dobbeltarbejde - han var 
også chef for "Flygförvaltningens kontrol" hos Saab i Jönköping - sagde 
han op for at give sit alt på at udvikle og bygge sine campingvogne. 

Siden da har KABE altid ligget foran i det tekniske felt, ofte 
et skridt foran konkurrenterne. Vi var blandt andet først med 
helårscamingvognen med den vandbårne gulvvarme som standard 
allerede i 1969. Et af de mange eksempler på KABE-patenterede 
løsninger som med tiden blev standard for hele branchen. 

60 år i branchen har naturligvis sine fordele hvad angår både 
viden og erfaring, men vi nøjes ikke med det. For os er fremtidens 
mål, nemlig at ligge et skridt foran, en selvfølgelighed. Indtil videre er 
KABE alene om at sælge autocampere med ekstra bredde (250 cm); 
modeller som hurtigt er blevet meget populære. Og i begyndelsen af 
2017 blev vores intelligente betjeningspanel KABE Smart D udpeget 
som vinder af European Innovation Award i Stuttgart. En prestigefyldt 
pris, som uddeles af Europas førende fagtidsskrifter, til producenter 
i campingbranchen, som har udviklet særlige innovative idéer og 
produkter. 

I 2018 lancerer vi hele 18 nye campingvogns- og autocampermodeller. 
Alle har branchens højeste standard inden for kategorien, og en 
mængde tilvalg. Vi gør alt for at kunne bygge det perfekte mobile hjem 
til hver enkelt kunde. 
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KABE tager forbehold for eventuelle trykfejl og fejlbeskrivelser. 
KABE forbeholder sig retten til ændringer af konstruktion 
og data uden forudgående varsel. 
Billederne i dette katalog kan indeholde noget ekstraudstyr.
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Ingen 
kompromisser

Design, sikkerhed og kvalitet – det er, hvad 

KABE står for. Man genkender straks de stilfulde 

og klassiske træk, når campingvognen kommer 

rullende hen ad vejen. Og efterhånden som man 

lærer sin KABE at kende, med alle dens gennem-

tænkte detaljer og bekvemmeligheder, opdager 

man til fulde værdien af den gennemarbejdede 

vogn. 

Alle funktioner – som for eksempel isolering, 

ventilation, varmesystem og vinduer – er i høje-

ste kvalitet. Her tillader vi ingen kompromisser. 

Faktum er, at vi lægger et stort stykke arbejde i 

at udvikle vores campingvogne, i altid at være på 

forkant – og til og med et skridt foran. Dette gør 

vi netop for at kunne tilbyde dig, som er KABE-

ejer, det bedste af det bedste – En campingvogn 

som holder en høj standard og leverer en eksklu-

siv stemning fra inderst til yderst.

Vi tænker design ind i hver eneste detalje.

I modelår 2018 præsenterer KABE et helt nyt 
karosseri til campingvognene Ædelsten-, Royal-, 
Imperial- og Haciendaserierne.

Det nye eksteriør har et moderne udviklet 
formsprog.

KABE's nye aerodynamiske karosseri med den nye 
bagvinge er udviklet med henblik på at mindske 
luftmodstanden.

Det sidder i detaljerne. Som for eksempel special-
designet bremselys med KABE-logoet.

I 2018 præsenterer KABE desuden flere nye 
modeller og detaljeforbedringer.
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NYE STEDER 
NYE MINDER
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NY KABE
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Af hensyn til din 
komfort

Når du bor i en KABE-campingvogn, bor du med 

komfort og kvalitet i topklasse i hver eneste 

detalje, året rundt. Alle materialer er udvalgt med 

den største omhu for at kunne leve op til dine 

forventninger med hensyn til såvel det æstetiske 

som til holdbarheden. Linjerne i designet følger 

med tiden, men er samtidig meget klassiske. Du 

kan derfor føle dig forvisset om, at din KABE altid 

vil føles moderne, stilren og elegant.

En bekvem bolig er en funktionel bolig. Derfor 

fylder vi alle vores campingvogne til bristepunkt-

et med ekstra udstyr, praktiske funktioner og 

løsninger og helt vidunderlige senge. En helt 

naturlig bekvemmelighed hos os, som ofte er 

tilvalg hos andre.

En KABE er en investering i livskvalitet, derfor 

har vi ikke overladt noget til tilfældighederne. Der 

ligger en idé bag hver eneste detalje, for at du 

kan få det bedste af det bedste.

Det er ikke blot på ydersiden, at de store 
karosseriforandringer kan mærkes. Indersiden er blevet 

mere luftig og i miljøet omkring siddegruppen er der 
blevet mere plads.

KABE Royal, Hacienda og Imperial har hvid foliefarve på 
skabslågerne. I Royal, Hacienda og Imperial er 

SMART-D elsystem standard.

Naturligvis er alle stereoapparater med Bluetooth.

I din Imperial er induktionskogepladen elegant nedsænket i 
laminatbordpladen. 

Hjørnet på sofaen foran har fået en afrundet form. I Imperial 
forstærkes den eksklusive stemning med belysning under sofaen. 

Dinette-skuffen i midtergruppen kører på praktiske 
rulleskinner.

Mange af vores vogne har fået ny laminatbord- 
plade med LED-belysning under. 
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KØR TIL DIN DRØMME-
DESTINATION
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HVOR BEFINDER 
DU DIG BEDST?
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KABE Smart D

Betjeningspanelet, KABE SMART D, overvåger alt 

i din campingvogn. Herfra kan du også styre alle 

funktioner. Panelet er designet meget brugerven-

lig og har et let overskueligt touch-screen display. 

Her kan du se ferskvandsniveau, spildevands-

niveau og batterikapacitet. Du kan styre belys-

ning, aircondition, varmeovn eller temperatur og 

det valgte tilbehør som for eksempel Cityvand. 

Systemet har også flere alarmfunktioner, som 

minder dig om, når det er tid til service, eller hvis 

en sikring er gået. Alt praktisk samlet på samme 

skærm. Standard i Royal, Hacienda og Imperial.

En nyhed er KABE Smart D Remote, som via en 

app gør det muligt at fjernstyre campingvognens 

betjeningspanel, uanset hvor du befinder dig. 

KABE Smart D Remote er bygget op omkring en 

4G-router med eksterne antenner og et mobilt  

modem. Ud over at kunne styre opvarmning 

og belysning og have tjek på campingvognens 

funktioner og alarmer via telefonen får du også 

adgang til en rigtig god trådløs internetopkobling, 

mens du er på farten. KABE Smart D Remote 

findes som tilvalg, er standard på Imperial. 

Al information og styring omkring varme vises på en side for 
sig. Her skruer du nemt og praktisk op og ned for varmen med 
digitale knapper. 

På startskærmen vises alle knapper til belysning og digitale 
knapper til lysdæmpning. Her ser du også temperatur, både ude 
og inde, og klokken. 

Aktuel statusinformation om ferskvandsniveau, spildevandsni-
veau og batterikapacitet vises på en overskuelig måde.
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Med valget af hynde- og gardinstof kan du frem-

hæve din egen personlige stil. Tekstiler er med til 

at give den helt rigtige stemning, hvilket betyder 

meget for hele oplevelsen og din trivsel. Fordi 

smag og behag er så forskellig, har vi udarbejdet 

otte unikke kollektioner i høj kvalitet og lader det 

være op til dig, at vælge dine favoritter. 

For os skal tekstilerne kunne meget mere 

end at være smukt for øjet. Din KABE skal holde 

samme høje kvalitet på alle områder. Derfor har 

samtlige kollektioner gennemgået grundige test 

med hensyn til slidstyrke og vaskeægthed. Vi har 

også omhyggeligt kontrolleret, at alle otte lever 

op til kundernes forventninger, når de først er 

kommet på plads i campingvognen. 

Uanset hvilken kollektion du vælger, kan du 

være sikker på at få absolut topkvalitet i dit nye 

hjem. Se mere hos din forhandler. 

Klæd din KABE på

Royal, Hacienda (Pristillæg)
Imperial

Classic, Ædelsten, Royal, 
Hacienda, Imperial

Royal, Hacienda, Imperial
(panelgardin ikke muligt ved 
dette valg)

Classic, Ædelsten, Royal, 
Hacienda, Imperial

Ædelsten, Royal, Hacienda, 
Imperial

Royal, Hacienda, Imperial
(panelgardin ikke muligt ved 
dette valg)

Classic  – vælg imellem to kollektioner.
Ædelsten  – vælg imellem tre kollektioner.
Royal  – vælg imellem otte kollektioner. 
Hacienda  – vælg imellem otte kollektioner. 
Imperial  – læder er standard, men det er også muligt  
 at vælge en af de andre kollektioner.

Royal, Hacienda (Pristillæg)
Imperial

Royal, Hacienda (Pristillæg)
Imperial  

Aspen (læder)
Brun

Orlando (læder)
Beige

Boston (læder)
Sort 

Denver
Lys grå

Falun
Mørkebrun

Avignon
Brun

Lund
Lys beige 

Kiel
Gråsort 
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FANG LIVETS 
OPLEVELSER
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Flaskegaskontrol. Gaskassen 
er integreret i fronten. Der er 
plads til to flaskegasbeholdere 
samt emballage. Gaskassen 
har en "faldkant", således at 
intet falder ud, når lugen åbnes. 
Gaskassen har belysning, 
udvendigt flaskegasudstag samt 
lækindikator til manuel kontrol 
af flaskegassystemet. Udtagelig, 
formet gummimåtte i gaskassen 
(ikke Classic).

Klargjort til TV-modtagelse. 
Elektronisk TV-antenne til både 
analog og digital modtagelse. 
Udvendig tilslutning til TV, 
kabel-TV og 12/230V. TV-
antenneudtag på tre steder: 
i TV-bænk, soveafdeling og 
elskab.

Mere lyd og billede. Lyd/medie-
center (standard i Royal, Impe-
rial og Hacienda). Indbyggede 
højtalere fortil. Forberedt til CD /
radio. Nedfældeligt ophæng til 
TV i flere af modellerne.

Skiboks og serviceklap. 
Udtrækkelig, opvarmet skiboks 
med belysning. En lysdiode 
på strømafbryderen i vognen 
viser, om lyset er tændt eller 
slukket. Magasin under sengen. 
Den udvendige serviceklap har 
indbyggede luftflowkanaler og 
åbningen er forsynet med kon-
vektorer, som KABE selv har 
udviklet – giver den bedste 
varme i soveafdelingen. Service-
klappen gør det let at komme 
til magasinet under sengen 
(standard i Royal, Imperial og 
Hacienda).

Elskab. Elskab med 230V-
indtag og 16A automatsikring 
med jordfejlafbryder, kontroll-
lampe til el, 230V/12V-udtag, 
TV-udtag til kabel-TV og TV i 
forteltet (ikke Classic). Kontroll-
lamper indikerer eltilførslen. 
Elskab med belysning (standard 
i Royal, Imperial og Hacienda). 
Batterioplader på hele 25 / 
30 A.

Intelligent elcentral. Letbetjent 
elpanel. Elsystemet kan føle bat-
terikapaciteten og lader auto-
matisk op efter behov. Systemet 
holder styr på vandniveau, 
temperatur og batterispænding.

Udstyr ekstra
En høj livskvalitet er at kunne bo og nyde livet 

uden at skulle bekymre sig om det praktiske. 

Derfor er vi gået hele vejen – og lidt til – i vores 

bestræbelser på at fylde vores campingvogne 

med så mange gode løsninger, funktioner og be-

kvemmeligheder, som det er fysisk muligt. Vi har 

skabt campingvogne, som vi selv gerne vil bo og 

leve i, for at du skal få det bedste af det bedste. 

Meget af kvaliteten i en KABE findes inde bag 

den stilrene og elegante facade. Du finder den 

i smarte konstruktioner og avancerede tekniske 

løsninger. Det er også vigtigt, at alting er meget 

let. Det er jo trods alt et mobilt hjem, som skal 

kunne færdes trygt, sikkert og brændstoføkono-

misk på vejene. Så alt det der ”ekstra”, det er helt 

enkelt standard hos os.

KABE Safety Driving System. 
Chassis med varmegalvanise-
rede stålprofiler. Elektronisk 
styret antiudskridningssystem 
gør vognen ekstra sikker på 
vejen (ikke Classic / Ædelsten). 
Aksler, som giver en behagelig 
og stabil kørsel. Længere og 
stabiliserende trækstænger. Alle 
vogne har friktionskobling. Dæk 
på enkeltakslede vogne er af 
typen 8-lags dæk. Boggievogne 
har 14” lavprofildæk. 

Mellemliggere til gulv. Ekstra 
bjælker mellem langsgående 
chassisbjælker giver et mere 
stabilt gulv i vognen og et chas-
sis, der er mere modstands-
dygtigt over for vridninger. 
Mellembjælker for bedste stabi-
litet. Chassiset er forsynet med 
udliggere fra den langsgå-
ende sidesektion for at aflaste 
tyngden, hvor gulv og væg 
møder hinanden. Karosseriet tå-
ler en meget høj belastning, for 
eksempel, når store mængder 
sne ligger på vognens tag.

Et køkken, der har det meste. 
Indbygget emhætte i køk-
kenskab med belysning og to 
hastigheder. Emhætten har 
udtageligt fedtfilter for enkel 
rengøring. Elektrisk tænding 
af komfur. Markedets bedste 
køleskabsventilation, der går ud 
via taget. 

Tørreskab. Tørreskab med 
specialdesignet drypbakke 
til tørring af sko. Tørreskabet 
har en speciel konvektor, og 
en regulerbar loftsventil for 
maksimal varmecirkulation. 
Opvarmet skoskab inden for 
døren. Garderobeskab med 
plads til overtøj. 

Classic-og Ædelstenserien har et standard- og udstyrsniveau, 
som kan afvige fra beskrivelsen. Spørg din forhandler!
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Markedets bedste siddekom-
fort. Ergonomisk udformede 
sofaer med holdbart og genan-
vendeligt Premium Foam-fyld. 

Opklappeligt magasin giver en 
mere effektiv rengøring. Nakke-
puder (standard i Royal, Imperial 
og Hacienda). Som tilvalg kan 
du få justerbare sofaer.

Tekstiler af højeste kvalitet. 
Møbelstoffer af kvaliteter 
med meget høj slidstyrke. Ni 
forskellige hyndekollektioner 
at vælge mellem. Mulighed for 
at kombinere gardinsæt med 
hyndestof. Gardinsæt i to varian-
ter; moderne panelgardiner eller 
klassisk, elegant gardinophæng 
med kappe. 

Højeste sengekomfort. Tykke 
springmadrasser giver en ga-
ranteret god nattesøvn (ikke 
Classic og køjesenge). Senge 
med indstilleligt hovedgærde 
gør sengelæsningen ekstra be-
kvem. Flere modeller kan udsty-
res med kombineret overseng/
overskab. Motordrevet seng i 
E8, B16 og D-TDL (standard i 
Royal, Imperial og Hacienda). 

Flere komfortdetaljer. Senge 
med leddelte lameller følger 
kroppen, når man hviler sig. 
Sengene har indstilleligt 
hovedgærde. Sengene er op-
klappelige og har indbyggede 
gasdæmpere. Sengeskuffe med 
konvektorer ved lastlugens 
åbningen, som KABE selv har 
udviklet – giver bedre varme i 
soveafdelingen. Sengegavl med 
”hyggebelysning”.

Badeværelsesmiljø med bru-
semulighed. Brusebadssokkel, 
vådtapet, praktisk, udtrækkelig 
håndbruser og brusebadsfor-
hæng fås i vores forskellige 
modeller. Flere planløsninger 
har brusekabine. Lås til toiletdø-
ren. Udvendigt brusebadsudtag 
med både varmt og koldt vand 
(standard i Royal, Imperial og 
Hacienda).

Når man bor i campingvogn skal livet være nemt. 

Derfor har vi fyldt alle vores KABE-campingvogne 

til bristepunktet med bekvemmeligheder. Så kan 

du vågne udhvilet hver morgen, og bruge dagen 

på det du har lyst til, uden praktiske problemer. 

Ergonomisk formede sofaer, indstillelige senge 

med springmadrasser, fleksibelt køkken uden 

kompromisser og tekstiler af bedste kvalitet. Det 

er nogle af de eksempler på komforten, som du 

umiddelbart oplever. Når du så sidenhen flytter 

ind og starter livet i campingvognen, opdager 

du mange andre smarte løsninger, som gør for 

eksempel oprydning og rengøring nemmere. 

Kvalliteten i din KABE skal give dig den bedst 

mulige livskvallitet. 

Mere og bedre belysning. 
Lysskinner med indbyggede 
spotlights. Royal-, Imperial og 
Hacienda-vognene har lys-
skinner og lyslister i vinduet 
ved forreste siddegruppe. 
Natbelysning med strømafbry-
deren ved sengen. Indvendig 
strømafbryder til udvendig 
belysning, belysning i gaskas-
sen og skiboksen. Belysning i 
garderober og sengeskuffer. 

Praktisk i soveværelset. I 
soveafdelingen er der en 
ventilationsluge, som gør, at du 
hurtigt kan lufte vognen ud, eller 
sove med den åben om natten. 
Avislomme ved sengekanten, 
som kan flyttes med velcrobånd. 
Sengeskuffe med belysning.

Køkkenet. Ekstra afsætnings-
bord integreret i bordplade (ikke 
ved piedestalbord). Praktisk 
udtrækkelig gitterhylde i køk-
kenafdelingen. Køkkenbord 
med ordentlige afsætningsfla-
der. Stort køleskab med fryser, 
190 l (standard i Royal, Imperial 
og Hacienda).

Højeste 
livskvalitet 

Classic-og Ædelstenserien har et standard- og udstyrsniveau, 
som kan afvige fra beskrivelsen. Spørg din forhandler!

Trygt og sikkert. Brandalarm, 
som befinder sig i soveværel-
sesdelen. Bevægelsessensor, 
som reagerer med et højtly-
dende alarmsignal, hvis ubudne 
gæster forsøger at komme ind i 
vognen. Jordfejlsafbryder.
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Vinklet kabelrende. Der opta-
ges maksimalt med varme fra 
konvektoren, som accelererer 
luftstrømmen forbi vinduet. 
Vores unikke kabelrender er 
vinklede for at give luftstrøm-
men fri passage forbi vinduet. 
I kabelrenden findes elkabler, 
vand- og afløbsslanger.

Centralvarme. Fyret ALDE 
Compact 3020 med touch-
screen display og elpatron 3 
kW. Varmesystemet har 12V 
cirkulationspumpe, integreret 
varmtvands-opvarmer og se-
parat ekspansionskar. Isolering 
rundt om gasenheden giver 
den bedste varmtvandseffekt. 
Tagskorsten for maksimal drifts-
sikkerhed.

Integreret varmesystem. 
Gulvvarmesystemet er sammen-
koblet med konvektorsystemet 
– hvilket gør, at luften cirkulerer 
rundt i hele vognen, når varmen 
tændes. Systemet kører på 
både flaskegas og elpatroner. 
KABE har ekstra brede konvek-
torer under alle vinduer.

AGS II Pro. Med AGS II Pro 
(standard i Royal, Imperial og 
Hacienda) kan gulvarmen være 
i gang separat. En shuntventil 
regulerer temperaturen på 
vandet, som cirkulerer i gulvet. 
For at mindske energiforbruget 
er systemet intervalstyret. 
Vandet i gulvvarmen cirkulerer 
inden for visse tidsbestemte 
intervaller – hvilket mindsker 
energiforbruget i fyret og sparer 
batteriet.

Fuld luftcirkulation. Vores 
indretning tilpasses for at give 
optimal luftcirkulation i hele vog-
nen, selv bag skabe og sofaer. 
Afstanden mellem sofaer og 
senge og sofaryggenes vinkel 
er nøje udregnet.

Ventilerede sofaer og senge. 
Sofaer og senge står på forhøj-
ninger. Sofarygge er vinklede 
for at accelerere luftstrømmen 
forbi vinduerne. Sofaryg og 
luftsprække ved sengene bliver 
opvarmet, når varm luft passerer 
langs væggen.

Fri luftpassage. Overskabene 
har indbyggede luftkanaler for 
at den varme luft skal kunne 
passere frit forbi sammenføj-
ningen mellem tag og væg og 
videre ind mod midten af vog-
nen. En mellemvæg i skabenes 
bageste kant holder kanalerne 
åbne, også når skabene er 
fyldte.

At fremstille campingvogne til Skandinavien er 

en af de helt store udfordringer. Klimaet her er 

ekstremt og kan variere fra varm og tør sommer, 

fugtigt og blæsende efterår til iskold vinter med 

masser af sne. Dette stiller meget store krav til 

varme, isolering og ventilation for at kunne holde 

et behageligt miljø i campingvognen hele året 

rundt. Med 60 års erfaring og konstant udvikling 

kan vi med stolthed sige, at hver eneste KABE-

campingvogn lever op til de hårde krav. Og lidt til.

Alle vores campingvogne er konstrueret til 

maksimal luftcirkulation. Møblernes placering og 

de gennemtænkte luftkanaler gør, at luftcirkula-

tionen fungerer særdeles godt. Vores vandbårne 

gulvvarmesystem giver en jævn varme i hele 

gulvet, og vores nye patenterede vægkonstruk-

tion giver det bedst mulige indeklima. Det er 

bare et par eksempler på, hvordan vi skaber det 

behagelige klima, og som også kendetegner en 

virkelig god helårsvogn. 

Classic-og Ædelstenserien har et standard- og udstyrsniveau, 
som kan afvige fra beskrivelsen. Spørg din forhandler!

Superbt miljø 
året rundt

God og jævn varmefordeling. 
KABE's campingvogne er 
konstrueret med henblik på 
den bedste varmespredning. 
KABE's konstruktion gør, at 
luftstrømmene har fri passage 
fra gulv, under senge og sofaer, 
op mod loftet, gennem de ven-
tilerede overskabe. KABE har 
den bedste og jævneste varme-
fordeling i beboelsesdelen og 
på den øvrige plads.

Bedste varmekomfort. Det 
patentanmeldte, automatiske 
gulvvarmesystem, AGS II, som 
KABE selv har udviklet, har fire 
spiraler, som giver en endnu 
mere jævn varmefordeling. 
Varmespiralerne ligger i 
aluminiumsrør og går helt frem 
til yderdøren, køkkenbord og 
toiletrum. Varmeplader fordeler 
varmen jævnt over hele gulvet.

Flere varmefunktioner. For at 
undgå kuldebro er vi ekstra 
omhyggelige med isoleringen 
omkring friskluftsindtag og 
varmekonvektorer Isoleringen 
bidrager til optimal varmeveks-
ling og eliminerer varmetab i 
vognen. Med dobbelte tempera-
tursensorer, én i soveafdelingen 
og én i forreste gruppe, kan 
varmen tilpasses til den del af 
vognen, som man færdes i.

Belastningsregulator. Effekt-
udtaget fra fyret mindskes 
automatisk ved speciel hård 
belastning, for eksempel når 
flere eldrevne apparater går i 
gang samtidigt.

Unikke vinduer med smarte 
detaljer. De udvendige plane 
og tonede vinduesruder beskyt-
ter mod varmeindtrængning.  
Trinløse, integrerede myggenet 
og mørklægningsgardiner i alle 
karme. Samtlige vinduer kan 
åbnes trinløst (ikke køkken).

Tætte vinduer. Energivinduer 
med polyuretankarm er KABE's 
egen konstruktion af type  
K D-Lux. Vindueskarmene i 
polyurethan slutter op mod 
dobbeltglas for den bedste iso-
lering. Vindueskarm er isoleret 
med indbygget ventilation.

Blødt, lysreflekterende og 
isolerende loft. KABE har 
som eneste fabrikant et blødt 
indvendigt loft, hvilket giver en 
bedre akustik inde i vognen. 
Det bløde loft har en lyddæmp-
ende effekt og forbedrer tagets 
isoleringsegenskaber. 

Intelligent varmesystem. Høj 
komfort og høj tilfredshed kræ-
ver høj standard i alle detaljer 
og i alle komponenter. Vi ved, 
at det kræves af os, at vi gør 
alt, for at du skal blive tilfreds. 
Derfor indgår følgende altid 
som standard i alle camping-
vogne fra KABE:
• AGS II eller AGS II Pro vand 
 båren gulvvarme
• Kompakte konvektorer
• Optimeret ventilationssystem
• Indretning tilpasset til fuld 
 luftcirkulation
• iWall-konstruktion
• ALDE Compact varmeovn
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Optimeret ventilationssystem 
– patenteret KABE VarioVent. 
Patenteret ventilationssystem 
muliggør regulering af mæng-
den af frisk luft efter behov. 
Systemet er forsynet med en 
ventilationsåbning, som regule-
res med en skydekontrol.

Plaststolper. KABE anvender 
plaststolper med indstøbte 
luftkanaler på alle fugtudsatte 
dele af karosseriet. KABE har 
konstrueret og søgt patent på 
plaststolperne. Plaststolper har 
meget gode isoleringsegen-
skaber. 

Stabilt og fugtsikkert karosseri. 
Karosseriet bygges ifølge ”sand-
wichprincippet”: udvendige 
plader, 36 mm Ecoprimisolering, 
indvendige plader og vægtapet, 
som suger eventuel kondens 
op. Med den nye iWall-konstruk-
tion bliver karosseriet maksimalt 
stabilt og absolut fugtsikkert. 
Aluminiumsplader på begge 
sider af Ecoprim-isoleringen 
giver mindre påvirkninger fra 
temperaturdifferencer. Ecoprim 
er et fugtsikkert materiale, som 
fremstilles med lukkede celler.

Tætte loftsovergange. 
Sammenføjningen mellem tag 
og væg tætnes først nøje med 
elastisk butylmasse. I næste 
trin folder vi tagpladen over 
vægpladen – så de overlapper 
hinanden – for helt at undgå 
lækage. KABE’s unikke iWall-
konstruktion giver et ubegræn-
set antal fæstepunkter – vigtigt 
ved montering af ekstraudstyr.

Ventilation i vægge og gulv. 
KABE har som eneste fabrikant 
ventilerende vægtapet, som 
slipper den varme luft igennem, 
som cirkulerer op langs væg-
gene. Kondens nede ved gulvet 
opfanges af den ventilerende 
måtte, som vi har lagt langs 
yderkanten, som tørrer, når du 
tænder for varmen. KABE’s 
isolering i vægge og vinduer 
giver varme om vinteren og 
kølighed om sommeren. KABE’s 
vægtapet har også en lyddæm-
pende effekt.

Aluminiumsprofil. Ekstra bredt 
profil af eget design i sammen-
føjningen mellem loft og væg. 
Profilet har en luftsprække, som 
ventilerer sammenføjningen 
mellem væg og loft. Profilet 
monteres med dobbelte tæt-
ningsbånd og skrues i på to 
steder. Indbygget skinne til 
forteltet på hver side.

Butyltætninger. Butylbånd 
beholder sin elasticitet i hele 
campingvognens levetid. Vi har 
derfor valgt at anvende dette 
materiale gennemgående på 
alle pladesammenføjninger, 
overlapninger og skruegennem-
føringer. Ca. 20 kg tætnings-
masse til hver vogn.

Til et robust 
klima 

Det skandinaviske klima stiller ekstreme krav. Det 

ved vi alt om. Med vores 60 års erfaring kan du 

være forvisset om, at vores campingvogne kan 

klare både vinden og temperaturforandringerne 

uden grund til bekymring.  De tekniske løsninger 

i vores karosseri og vores unikke varme- og 

ventilationsløsning, Smart Climate System, gør 

din KABE til en af markedets absolut bedste 

helårsvogne.

 Hver eneste campingvogn fra KABE er byg-

get til at kunne benyttes hele året rundt. Vores 

mål er at gøre din vinterferie lige så behagelig 

som sommerens ferier og fridage. Derfor overla-

der vi intet til tilfældighederne. Isolering, vinduer, 

vægge, varme og ventilation er alle udviklet til 

at leve op til de høje krav, som naturen stiller os 

over for, uanset årstid.

Classic-og Ædelstenserien har et standard- og udstyrsniveau, 
som kan afvige fra beskrivelsen. Spørg din forhandler!

Automatisk effektstigning. 
Fyret kontrollerer automatisk, 
når flaskegas er nødvendig 
for at højne effekten. Elpatron 
og cirkulationspumpe starter 
du enkelt om vinteren ved at 
tilslutte vintertilkoblingen til det 
udvendige udtag.

KABE-kvalitet i indretning og 
snedkerarbejde. Møbelkon-
struktion og indretning kommer 
fra KABE's eget snedkeri.
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DEN BEDSTE TID 
ER PÅ VEJ
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Trygt, bekvemt 
og nemt

Omhyggelige test for højeste kvalitet. Vi vil være sikre på, at kvaliteten i hver 
eneste KABE er i top, i samtlige detaljer. Derfor har vi valgt at have den fulde 
kontrol over hele fremstillingen. Vi konstruerer og prøver nye løsninger i vores 
egen udviklingshal. Vi har egne elektrikere og eget snedkerværksted. Vores 
underleverandører er blandt Europas førende inden for deres respektive 
områder. Og produktionen foregår på en af Europas mest moderne camping-
vogns- og autocamperfabrikker. 

Autoriserede forhandlere. For din tryghed. Et stærkt og stabilt varemærke 
kendetegnes af en høj brugtvognsværdi. At KABE skal stå stærkt også på 
brugtvognsmarkedet har været en indlysende målsætning for os i mange år. Et 
arbejde, der har kunnet betale sig. Du kan trygt stole på, at din KABE vil kunne 
holde en god pris også i fremtiden. 

Mange af vores autoriserede forhandlere har solgt KABE i årtier. Vi har stor till-
lid til dem og ved, at de gør et godt stykke arbejde og hjælper dig som kunde 
på bedste vis. 

Vi har også over hundred autoriserede servicesteder rundt om i hele Nord-
europa. En tryghed, når du har købt din campingvogn.

Garantier, du kan føle dig tryg med. At købe en KABE er at investere i fred 
og ro. Vi ønsker, at du skal føle dig tryg i din investering og kunne nyde 
alle de herlige dage i din campingvogn fuldt ud. At du helt enkelt skal have 
et problemløst ejeskab. Derfor giver vi syv års tæthedssikring på alle nye 
campingvogne og autocampere. Se mere om forholdsreglerne for dette i dit 
servicehæfte.

Ægte håndværk og elegance. Høj kvalitet i alle detaljer, tryghed i alle led og 
et godt design. Det er noget, som altid har været kendetegnende for camping-
vogne og autocampere fra KABE i 60 år. Med en moderne maskinpark og 
dygtige medarbejdere bygger vi helheder, hvor hvert enkelt element er unikt, 
og hvor funktion og stil går hånd i hånd. For os er begge dele lige vigtige.
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Klimakammer. I klimakamme-
ret udføres grundige tests af 
campingvogne og autocam-
pere.

–35 op til +55 grader. 
Vognene testes i temperatu-
rer fra -35 grader op til +55 
grader.

Kvalitet. Ved hjælp af var-
mekameraer sørger vi for, at 
konstruktionen når præcist 
den kvalitet, vi efterstræber.

Absolut tætte. Der anvendes 
en helt nyt teknik for at kon-
trollere, at campingvognene 
er absolut tætte. 

Optimerer vægtfordeling. 
Vægte til at afbalancere og 
optimere vægtfordelingen 
mellem akslerne.

Træk. Måleinstrument til træk.

Styrke. Der anvendes tryk 
til at teste produkternes 
holdbarhed.

Luftflowet. Med røg kontrol-
leres luftflowet.

Ventilationen. Det er livsvig-
tigt, at ventilationen fungerer 
som den skal, og dette kon-
trolleres nøje.

Gassystemet. Gasflaskesyste-
met tryktestes.

Elsystemer. Elsystemet og  
andre vigtige funktioner 
kontrolleres inden camping-
vognene og autocamperne 
får lov til at forlade fabrikken.

Slidstyrketest kørsel. 
Holdbarhedstests simuleres 
på et rystebord, der svarer til 
100.000 km normal kørsel.

Regnkammer. I regnkam-
meret oversprøjtes vognene 
under højt tryk. 

Driftsikkerhedstest karos-
seri. Udholdelsestests 
foretages på de forskellige 
karosseri-dele.

Produktion. Den sidste  
nye teknik benyttes ved 
produktionen.

Vi tester ned 
til de mindste 
detaljer

Intet i en KABE er en tilfældighed. Hvor du end 

ser hen, eller hvad end du rører ved, finder du 

stilsikkert design af høj kvalitet og en nærmest 

pedantisk perfektion. Og for at nå så langt laver 

vi udførlige test ned til mindste detalje og funk-

tion. Vi har blandt andet et klimakammer, hvor 

campingvognen testes for, om den kan klare 

temperaturforskelle på hele 90 grader. Og det 

kontrolleres med en helt ny teknik, at camping-

vognen er fuldstændig tæt. Der udføres også 

test af driftssikkerhed, holdbarhed, luftflow, 

elsystemer og meget mere. Vi godkender intet 

andet end opfyldte krav på alle punkter. Det er et 

spørgsmål om KABE-kvalitet.
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AT VÆLGE DEN 
SIKRE VEJ
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Sommer som vinter

KABE Safety Driving System. Chassis med varm-
galvaniserede stålprofiler. Elektronisk styret anti-
udskridningssystem gør vognen ekstra sikker på 
vejen (ikke Classic). Aksler, der giver en behagelig 
og stabil kørsel. Længere og stabiliserende 
trækstænger.

Chassis med ekstra vridstivhed. Ekstra tvær-
vange mellem langsgående vanger giver et mere 
stabilt gulv og et chassis med ekstra vridstivhed.  
Tværvanger for bedste stabilitet. Chassiset har 
udliggere fra den længdeforløbende sidevange 
som aflastning for vægten, hvor gulv og væg er 
samlet. Karosseriet kan tåle en meget høj belast-
ning, for eksempel når der ligger store mængder 
sne på taget.

Dækkene og koblingen. Dæk på enkeltakslede 
vogne er af typen 8-lagsdæk. Boggievogne har 14” 
lavprofildæk. Alle vogne har stabilisatorkobling.

Vi har stor respekt for de udfordringer, man stilles 

over for på de skandinaviske veje. Isglatte eller 

våde veje og hurtige temperaturændringer er 

bare nogle eksempler. Derfor investerer vi mange 

resurser i din sikkerhed. Når du køber en KABE, 

får du en camping-vogn, der er bygget på en af 

Europas mest moderne campingvognsfabrikker 

og udviklet til at gøre din kørsel maksimalt sikker 

og behagelig. 

Alle KABE campingvogne er udstyret med 

vores selvudviklede KABE Safety Driving System. 

Et system, som gør det sikrere end nogensinde at 

køre med campingvognen på vejene. 

KABE Safety Driving System giver blandt andet et 

chassis med længere trækstænger og en kræng-

ningshæmmende aksel. I modellerne Royal, 

Imperial og Hacienda indgår også et elektronisk 

styret antiudskridningssystem. Hvis vognen 

begynder at krænge, registrerer systemet det i 

løbet af et par tusindedele af et sekund og stabili-

serer hele vogntoget ved hjælp af en øjeblikkelig 

og blød opbremsning. En stabilisatorkobling har 

længe været standard i alle KABE-vogne, ligesom 

også 8-lagsdæk, som gør at campingvognen 

klarer belastninger meget bedre.
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LAD EVENTYRET 
BEGYNDE
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AT VÆLGE 
EN KABE ER 
NEMT 
Nu kan du designe din drømme-KABE i fred 

og ro, foran computeren. Med vores praktiske 

konfigureringsværktøj på kabe.se får du et klart 

overblik alle de valg og muligheder, der findes. 

Vælg alt fra model og planløsning til detaljer som 

betræk og tilvalgsudstyr. Når du er færdig, får du 

en opstilling over din drømmecampingvogn med 

prisoplysninger samt kontaktinformation til den 

nærmeste forhandler. Enklere kan det ikke blive! 
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B2 B3 B5 B7 B8

B10 B14 B15 B16

XV2

E5 E2 E8* E9

KABE Flexline - din personlige planløsning

Ædelsten
Til dig, der stiller store krav til 

basisudstyr og komfort. 

Sådan vælger du planløsning i 4 trin.

1. Vælg model og længde
Vores campingvogne findes i 5 forskellige modelserier.

Derudover findes flere børnevenlige planløsninger og mange andre modeller!

* Elevationsseng i de fleste E8-modeller

4. Vælg mellem 14 forskellige Flexlinevarianter
GLE-vogn

Du vælger mellem planløsning…  

XL-vogn

Du vælger planløsning…

TDL-vogn

Du vælger mellem planløsning… 

Model Indv. længde

Classic 473-740 cm

Ædelsten 473-645 cm

Royal 522-740 cm

Imperial 550-940 cm

Hacienda 820-940 cm

Model indv. bredde

Standard 215 cm

Kingsize 235 cm

XL-vogn

Toilet og brusebad placeret i højre hjørne længst tilbage.

TDL-vogn

Toilet og separat brusekabine er placeret længst tilbage langs  
hele vognens bagende i hele vognens bredde.

3. Vælg mellem tre grundplanløsninger
GLE-vogn 

Toilet og brusebad er placeret langs vognens venstre side  
midt i vognen.

Præcis ligesom som når du køber en fast bolig, har alle forskellige behov og ønsker til, hvordan planløsningen skal se ud. 

Alle er forskellige. Derfor har vi skabt KABE Flexline, et fleksibelt system, som gør det muligt at bygge din campingvogn efter 

dine personlige ønsker og krav. 

Vores serier og modeller.

Classic
Grundmodel med KABE-kvalitet  

hele vejen igennem. 

Royal
Campingvogne med den sidste nye 

teknik og udstyr i topklasse.

Hacienda
Ekstra store og luksuriøse campingvogne 

med et meget højt udstyrsniveau. 

Imperial
En serie campingvogne 

i det absolutte premiumsegment. 2. Vælg bredde
Vores vogne fremstilles i to bredder.  

Der findes altid en perfekt KABE
For at kunne passe til alle de forskellige behov og ønsker, som vi ved, vores KABE-ejere har, har vi udviklet fem 

modelserier, som hver især har sine unikke egenskaber. Uanset om du vælger en lidt mindre campingvogn 

eller en stor model, kan du være sikker på at få helårs-komfort, høj kvalitet, tryghed og smarte løsninger. For os er 

dette selvfølgeligheder, som vi aldrig giver køb på.  

Classic Ædelsten Royal Hacienda Imperial

Classic 470 XL Briljant 470 XL

Classic 520 XL Smaragd 520 XL Royal 520 XL

 Smaragd 540 GLE Royal 540 GLE

Classic 560 XL Ametist 560 XL Royal 560 XL Imperial 560 XL

Classic 560 GLE Ametist 560 GLE Royal 560 XL FK Imperial 560 XL FK

Royal 560 GLE   

Classic 600 GLE Safir 600 TDL Royal 600 XL Imperial 600 XL

Classic 600 GDL Safir 600 GLE Royal 600 XL FK Imperial 600 XL FK

Royal 600 GLE

 Royal 600 TDL Imperial 600 TDL

 Classic 630 GXL Onyx 630 TDL Royal 630 TDL Imperial 630 TDL

Royal 630 TDL FK Imperial 630 TDL FK

 Royal 630 GLE

Classic 660 GDL Diamant 660 GLE Royal 740 GXL

Classic 660 DGDL Diamant 660 GXL Royal 740 TDL Imperial 740 TDL

Royal 740 TDL FK Imperial 740 TDL FK

Royal 740 GLE

Classic 780 DGDL Royal 780 B GXL

Royal 780 TDL Imperial 780 TDL

Royal 780 D GLE Imperial 780 D GLE

Hacienda 880 D TDL Imperial Hacienda 880 D TDL

Hacienda 880 TDL Imperial Hacienda 880 TDL

Hacienda 880 B TDL Imperial Hacienda 880 B TDL

Hacienda 880 GLE Imperial Hacienda 880 GLE

Hacienda 1000 TDL Imperial Hacienda 1000 TDL



Classic 470 XL Classic 560 XLClassic 520 XL Classic 560 GLE

Classic 600 GLE Classic 630 GXL

Classic 660 DGDL Classic 780 DGDL

Classic 600 GDL Classic 660 GDL
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Denver Falun

KABE Classic
Grundmodel med alle KABEs kvaliteter
En modelserie med en lidt kortere udstyrsliste og lidt færre valg, men med KABEs høje kvalitet hele vejen igennem. 

Den giver vi ikke køb på.

STANDARDUDSTYR

KAROSSERI
• Ecoprim-isolering (gulv, loft og vægge) 36 mm   
• Forlænget trækstang
• Helgalvaniseret stålprofilchassis
• Snedkerarbejde i høj kvalitet
• Krængningsbegrænset friktionskobling
• Køkkenvindue
• MiniHeki
• Blødt loft
• Myggenettdør
• Plastbjælker
• Automatisk bakspærre 
• Sandwichkonstruktion
• Selvjusterende bremser på chassiset
• Skiboks, udvendig serviceklap der kan låses  
• Stabilt og fugtsikkert karosseri
• Tonede ruder med trinløst myggenet og 

mørklægningsgardin
• Integreret ABS-gaskasse i fuld vognbredde med lys 
• Ventilerede tagvinduer med myggenet og 

mørklægningsgardiner MiniHeki
• Ventilerende vægtapet
• Yderdør (Seitz), integreret myggenet og varme ved 

dørtærskel 
 
KLIMA / VARME
• 12V cirkulationspumpe / elektrovarmepatron 230V, 
 3 kW, 3-trins
• Alde Compact 3020 centralvarme med ”Touch 

Screen” til ur, indendørs- og udendørstemperatur 
• Automatisk vandbåren gulvvarmesystem - 4 spiraler 

(AGS II)
• Optimeret ventilationssystem
• Tørreskab med dråbefanger og ventilator, der kan 

afbrydes

KØKKEN
• Køkkenbord med gasblus: 3-blus  
• Blankforkromede håndtag
• Etgrebs-blandingsbatterier, i køkken og toilet
• Indvending spildevandstank
• Køleskab 230V / 12V, gas (volumen 122 liter, 
 fryseboks 12 liter)
• Emhætte
• Optimeret køleskabsventilation
• Soft-close køkkenlåger
• Indbygget spildevandstank (32 liter) og udvendig 

spildevandssæk
• Komfur med elektronisk tænding
• Højglans/sort køleskabsfront
• Vandtank 40 liter med udvendig påfyldning
 
SOVEVÆRELSE
• Ekstra bund i sengeskuffer
• Springmadras + topmadras
 
DAGLIGSTUE
• Ergonomiske siddehynder
• Gardinophæng med lysliste
• Indretning Camarque Oak
• Vælg mellem to hyndestoffer
• Opklappelige sofaer
 
BADEVÆRELSE
• Automatisk vandsystem / Varmtvandsanlæg
• Brusekabine / Brusesokkel og håndbruser / 
 Badeforhæng
• Ny håndvask i badeværelse
• Drejeligt skylletoilet, fast installeret med udvendig 

tømning
 

EL / TEKNIK
• 12V tilslutning med 13-polet kontakt (Jäger-system) 
• Batteri 80 Ah
• Batterioplader 30 A
• Brandalarm
• El-tavle 230V (16 A / 10 A) alle med automatsikringer / 

HFI-relæ
• Forberedt til CD / radio / højtalere
• Højtaler fortil
• Jordafbryder
• LED-belysning i alle lamper undtagen i 
 garderober og sengeskuffer
• Kontrolpanel (elektronisk)
• TV-antenne med forstærker
• TV-ophæng
• Udv. 230V / 12V stikkontakt 
 
ØVRIGT UDSTYR
• Affaldsspand til sortering
• Universelt låsesystem, én nøgle til alle låse

10 MODELLER - 14 PLANLØSNINGER

HYNDEKOLLEKTIONER
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KABE CLASSIC

Et køkken næsten som derhjemme

Et køkken skal være praktisk, veludstyret og med en smart planløsning. Sådan har vi sørget 
for, at alle vores køkkener er. Men vi stopper ikke her. Uanset hvilken model du vælger, kan du 
være forvisset om, at alt i køkkenet er af høj kvalitet. Og det gennemtænkte design følger 
altid med i en KABE. 

Opholdsrummet, hvor alle 
vil være

For at kunne slappe af og hygge sig sammen, skal der være plads til alle. Derfor er vores 
sofaer rummelige og meget behagelige. Her sidder du altid skønt, og de smarte opbevarings-
rum under sædet gør det desuden nemt at holde orden. En nyhed i år, som giver trivslen 
endnu et hak opad, er, at vi har installeret højttalere i den forreste hjørnedel.

Den runde køkkenvask og elegante separat 
monterede vandhane lægger stilen i køkkenet 
sammen med den nye stilrene laminatbordplade. 
En overflade, som er både slidstærk og nem at 
holde ren. 

Et veludstyret køkken, fantastiske opbevaringsmuligheder og et gennemtænkt design er noget, 
som altid indgår i en KABE. Og naturligvis er der separate rum til affaldssortering, præcis som 
derhjemme. 

Din sofa er altid lige behagelig, uanset om 
du sidder og spiser eller ser fjernsyn, eller 
om du bruger den som seng. 

Højttalere i den forreste hjørnedel er en selvfølge i  
KABE Classic. 

Myggenetdøren holder uvelkomne gæster ude. 



KABE 2018
54

KABE 2018
55

KABE CLASSIC

Soveværelser til den gode 
nattesøvn

Et rigtigt badeværelse på turen

Vi ved, hvor meget det betyder at sove godt om natten. Derfor har vi forsynet alle vores senge 
med behagelige madrasser. For at der skal være plads til hele familien, tilbyder vi køjesenge 
med op til tre etager. Effektiv ”compact living” og en hyggekrog til de små. 

De gennemtænkte detaljer og det stilrene design, som kendetegner hele din KABE-
campingvogn, følger naturligvis med ind i badeværelset. I år er håndvasken blevet opdateret 
i alle vogne, og GLE-modellernes toilet har blandt andet en kraftigere dør og et kraftigere 
håndtag. Intet overlades til tilfældighederne. Alt for at du skal føle dig som hjemme. 

Med etagesenge udnyttes pladsen i campingvognen på en rigtig smart måde. 

Din Classic er nu forberedt til en lastlem, som betyder, 
at du også kan komme til opbevaringsrummet under 
sengen udefra.

Natlys eller ej; på det punkt er vi alle forskellige.  
Når du vil tænde eller slukke, sidder knappen 
præcis, hvor den skal – ved sengen. 

At have sit eget toilet og brusebad, når man 
er hjemmefra, er det som mange værdsætter 
allermest.

Eksklusive kroge og greb er en selvfølgelighed. 

Badeværelsesskabet er forsynet med et 230 V-udtag.Classic-serien er blevet udvidet med to 
nye planløsninger. Den populære 600 GLE fra 
Ædelsten- og Royal-serien samt 630 GXL.



Classic 470 XL

XV2

Classic 520 XL

XV2

Classic 560 GLE

B2

Classic 560

B14

Classic 560

B15

Classic 560 XL

XV2
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TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 684 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 554 cm

Indv. karosserilængde: 473 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde Std: 215 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal Std: 10,2 m2

Beboelsesareal KS: 11,1 m2

Sengemål Std - For: 205 x 156/124 cm

Bag XV2: 196 x 129/102 cm

Sengemål KS - For: 225 x 156/124 cm

Bag XV2: 196 x 140/118 cm

Dæktype: 185R14C

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 733 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 603 cm

Indv. karosserilængde: 522 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde Std: 215 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal Std: 11,2 m2

Beboelsesareal KS: 12,3 m2

Sengemål Std - For: 205 x 166/127 cm

Bag XV2: 196 x 129/102 cm

Sengemål KS - For: 225 x 166/127 cm

Bag XV2: 196 x 140/118 cm

Dæktype: 185R14C

Classic 470 XL
KABE Classic 470 er den mindste af KABE’s Classic-
vogne. En perfekt campingvogn til en eller to. 

Classic 520 XL
KABE Classic 520 opfylder til overflod alle basisbehov 
til en bekvem og funktionel feriebolig. Uanset årstid.  

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 771 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 641 cm

Indv. karosserilængde: 560 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde Std: 215 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal Std: 12,0 m2

Beboelsesareal KS: 13,2 m2

Sengemål Std - For: 205 x 146/137 cm

Bag B2: 2 x 196 x 78 cm

Sengemål KS - For: 225 x 146/137 cm

Bag B2: 2 x 196 x 88 cm

B14: 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm

B15: 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm

Dæktype: 185R14C

Classic 560 GLE
KABE Classic 560 GLE findes i flere udførelser, med  
enkeltsenge eller som børneværelsesvogn. Her bliver 
familiens størrelse, behov og ønsker afgørende. 

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 767 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 637 cm

Indv. karosserilængde: 550 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde Std: 215 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal Std: 11,8 m2

Beboelsesareal KS: 12,9 m2

Sengemål Std - For: 205 x 180/150 cm

Bag XV2: 196 x 129/102 cm

Sengemål KS - For: 225 x 180/150 cm

Bag XV2: 196 x 140/118 cm

Dæktype: 185R14C

Classic 560 XL
En ny model, bygget med vores suveræne bestseller, 
Ametist 560 XL, som forbillede. I samme udførelse som 
Ametist og søsteren Royal 560 XL, men tilpasset 
Classics mere økonomibevidste standard.  

Planløsning

Planløsning

Planløsning

Planløsning



 

Classic 600 GDL

GDL

KABE 2018
58

KABE 2018
59

Safir GLE

B14

Safir GLE

B15

new!

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 811 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 681 cm

Indv. karosserilængde: 600 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 14,1 m2

Sengemål KS - For: 196 x 140/118 cm

Bag, 2 køjesenge: 2 x 196 x 77 cm

Bag, 3 køjesenge (tilvalg): 2 x 196 x 77 + 188 x 71 cm

Dæktype: 185R14C

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 811 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 681 cm

Indv. karosserilængde: 600 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 14,1 m2

Sengemål KS - For: 225 x 169/148 cm

B14: 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm

B15: 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm

Dæktype: 185R14C

Classic 600 GDL
KABE Classic 600 GDL er en børneværelsesvogn,  
som kan indrettes med en køjeseng i to eller tre etager  
helt bagerst i vognen. En smart familiegrundmodel. 

Planløsning Planløsning

 Classic 600 GLE
En praktisk vogn med børneværelse og dobbeltseng samt 
to eller tre senge i etager ved siden af. Du vælger selv antallet 
af senge. 



Classic 660 DGDL

DGDL

Classic 660 GDL

GDL
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Classic 630 GXL

XV2

Classic 630 GXL

XV2

new!

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 871 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 741 cm

Indv. karosserilængde: 660 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 15,5 m2

Sengemål KS - For: 225 x 143/159 cm

Bag, køjeseng:  2 x 179 x 68 cm

Bag, dobbeltseng: 196 x 129/102 cm

Bag, 3 køjesenge (tilvalg): 2 x 179 x 68 + 173 x 65 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 841 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 711 cm

Indv. karosserilængde: 630 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 14,8 m2

Sengemål KS - For: 225 x 161 x 159 cm

Bag dobbeltseng: 196 x 140/118 cm

Midten dinette: 191 x 88 cm

Midten køjeseng (tilvalg): 196 x 78 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Classic 660 DGDL
KABE Classic 660 DGDL er en nyhed i Classic-familien. 
En videreudvikling af vores populære børneværelsesvogn, 
med brusebad.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 871 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 741 cm

Indv. karosserilængde: 660 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 15,5 m2

Sengemål KS - For: 225 x 163/159 cm

Bag, dobbeltseng: 196 x 129/102 cm

Bag, 2 køjesenge: 2 x 179 x 68 cm

Bag, 3 køjesenge (tilvalg): 2 x 179 x 68 + 173 x 65 cm

Dinette: 173 x 50 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Classic 660 GDL
KABE Classic 660 GDL har en planløsning, som er blevet 
udviklet med den unge families behov i fokus. I camping-
vognens bagerste del er der et separat børneværelse, som 
kan adskilles fra den øvrige del af vognen med et forhæng.  

Planløsning

Planløsning

Planløsning

 Classic 630 GXL
En klassisk KABE-model, ny i tilgængelig Classic-udførelse. 
Modellen har en dobbeltseng og mulighed for at vælge mellem 
en ekstra siddegruppe eller etagesenge.



Classic 780 DGDL

DGDL
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TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 931 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 807 cm

Indv. karosserilængde: 720 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 16,9 m2

Sengemål KS - For: 227 x 147/138 cm

Bag, køjeseng:   2 x 196 x 68 cm

Bag, dobbeltseng: 196 x 130/108 cm

Bag, 3 køjesenge (tilvalg): 2 x 196 x 68 + 196 x 62 cm

Dæktype: 185/65R14 / 185R14C

Classic 780 DGDL
En rigtig familievogn med en helt ny planløsning, med en stor 
børneafdeling bagerst med egen L-sofa til de mindste. Vognen 
er fyldt med skabe og smarte opbevaringsløsninger, og bade-
værelset er med egen bruser.   

Planløsning

TILVALG Classic
Klæd din KABE på i din personlige smag
KABE Classic er en perfekt vogn at starte sin campingvognskarriere i. Et økonomisk fornuftigt rullende hjem som 

holder høj kvalitet og med et godt basisudstyr. Men selvfølgelig kan man ønske sig lidt af det, der forgylder tilværelsen 

og gør livet endnu mere behageligt. Derfor tilbyder vi et ekstrasortiment af de mest efterspurgte tilvalg. Disse bliver 

fabriksmonteret inden levering, men naturligvis kan din forhandler efterfølgende montere flere tilvalg. 

Mikrobølgeovn 800W  Aircondition Fresh Jet FJ 2200

Glatpladet, enkeltaksel
Glatpladet. tandemaksel

Stort køleskab med fryser, 2 døre

Stort køleskab med fryser, 2 døre

Heki 2 – tagvindue, der kan åbnes

Heki 2 – tagvindue, der kan åbnes

CD / radio med Bluetooth

CD / radio med Bluetooth

Serviceklap B785, B1108

Serviceklap B785, B1108

Gardiner med kappe

Nakkepudde - 2 stk. rund / salong 
sofa

Køjeskab

KOMFORTPAKKE CLASSIC

Alufælge 
(Standard på Classic 660 og 780)

Cykelstativ bagpå

Ovn

Trådløst internetopkobling  
med router 

Totalvægt 2000 kg 
(Standard fra 520 i DK)

Søjlestativ til bord, løs

Nakkepudde - 2 stk. rund / salong 
sofa

EL / TEKNIK

KAROSSERI

KLIMA / VARME KØKKEN DAGLIGSTUE

SOVEVÆRELSE ØVRIGT UTSTYR
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Briljant 470 XL Smaragd 540 GLESmaragd 520 XL Ametist 560 XL

Ametist 560 GLE Safir 600 GLE

Diamant 660 GLE Diamant 660 GXL

Safir 600 TDL Onyx 630 TDL

Denver LundFalun

10 MODELLER - 22 PLANLØSNINGER

KABE Ædelsten 
Bekvem og ligetil
Vores bestseller-serie til dig, der stiller høje krav til basisudstyr og komfort. Rummelig eller kompakt campingvogn. 

Fleksibel indretning eller ekstra let konstruktion. Uanset netop din families behov og smag er der en Ædelsten, som kan 

tilpasses til netop jer.  

HYNDEKOLLEKTIONER

STANDARDUDSTYR

KAROSSERI
• Ecoprim-isolering (gulv, loft og vægge) 36 mm  
• Formet gummimåtte i gaskassen
• Forlænget trækstang
• Helgalvaniseret stålprofilchassis
• Snedkerarbejde i høj kvalitet
• Krængningsbegrænset friktionskobling
• Køkkenvindue
• Blødt loft
• Myggenettdør
• Nyt eksklusiv design og karosseri
• Plastbjælker
• Automatisk bakspærre 
• Sandwichkonstruktion
• Selvjusterende bremser på chassiset
• Stabilt og fugtsikkert karosseri
• Tonede ruder med trinløst myggenet og 

mørklægningsgardin
• Træktøjsafdækning
• Udtrækkelig skiboksskuffe
• Integreret ABS-gaskasse i fuld vognbredde med lys 
• Soltag med ventilation Mini Heki, insektnet og 

mørklægningsgardiner
• Ventilerende vægtapet
• Yderdør (Seitz), integreret myggenet og varme ved 

dørtærskel 
 
KLIMA / VARME
• 12V cirkulationspumpe / elektrovarmepatron 230V, 
 3 kW, 3-trins
• Alde Compact 3020 centralvarme med ”Touch 

Screen” til ur, indendørs- og udendørstemperatur 
• Automatisk vandbåren gulvvarmesystem - 4 spiraler 

(AGS II)
• Belastningssensor, som automatisk regulerer 
 vandvarmerens strømforbrug
• Dobbelte temperaturfølere
• Effektregulator
• Optimeret ventilationssystem
• Tørreskab med dråbefanger og ventilator, der kan 

afbrydes
• Opvarmet skoskab
• VarioVent - unikt ventilationssystem
• Ventilationsluge (ikke B3)
 

KØKKEN
• Køkkenbord med flaskegaskomfur, 3 blus med delt 

glaslåg 
• Blankforkromede håndtag
• Etgrebs-blandingsbatterier, i køkken og toilet
• Indvending spildevandstank
• Køleskab 230V / 12V, gas (volumen 122 liter, 
 fryseboks 12 liter)
• Emhætte med motor, fedtfilter og belysning
• Låg til vask
• Optimeret køleskabsventilation
• Plexiglas med belysning ved køkkenbord
• Soft-close køkkenlåger
• Indbygget spildevandstank (32 liter) og udvendig 

spildevandssæk
• Komfur med elektronisk tænding
• Vandtank 40 liter med udvendig påfyldning
 
SOVEVÆRELSE
• Sengeramme med kantprofil
• Ekstra bund i sengeskuffer
• Springmadras 12 cm + topmadras 6 cm (gælder ikke 

etagesenge/køjeskab)
• Trådkurve garderobe
• Opklappeligt hovedgærde
• Udluftningsluge
 
DAGLIGSTUE
• Ergonomiske siddehynder
• Eksklusive låger overskabe
• Gardinophæng med kappe
• Gasdæmper overskab
• Højblanke laminatborde og køkkenborde
• Hjørnehylde fortil
• Indirekte belysning under overskabe
• Indretning Camarque Oak
• Premium Foam-fyld
• Pyntepuder
• Avishylde
• Vælg mellem tre hyndestoffer
• Opklappelige sofaer
• Udtræksplade bord
 
BADEVÆRELSE
• Automatisk vandsystem / Varmtvandsanlæg
• Brusekabine / Brusesokkel og håndbruser / 
 Badeforhæng
• Ny håndvask i badeværelse
• Indbygget spildevandstank (32 liter) og udvendig 

spildevandssæk
• Drejeligt skylletoilet, fast installeret med 
 udvendig tømning
 

EL / TEKNIK
• 12V tilslutning med 13-polet kontakt (Jäger-system) 
• 230V / 12V udtag vindueshylde
• Batteri 80 Ah
• Batterioplader 30 A
• Belysning gaskasse/skiboks
• Belysning sengeskuffe
• Brandalarm
• Dæmper til forreste loftslampe
• Dæmper til lysskinne ved forreste siddegruppe
• El-boks med udv. 230V / 12V stikkontakt og central-
 antennetilslutn. / indik.lampe 230V
• El-tavle 230V (16 A / 10 A) alle med automatsikringer / 

HFI-relæ
• Forberedt til højtaler bagtil
• Klargjort til indbygning af CD / radio
• Forteltsbelysning (LED) i aluminiumsprofil
• Garderobe- og natbelysning samt belysning i 
 sengeskuffer
• Garderobebelysning
• Højtaler fortil
• Indirekte belysning overskab bagtil
• Jordafbryder
• KABE Variovent
• LED-belysning i alle lamper undtagen i garderober 
 og sengeskuffer
• Lækindikator for flaskegas
• Mere belysning i barskab
• Natbelysning
• Kontrolpanel (elektronisk)
• TV-antenne med forstærker
• TV-ophæng
 
ØVRIGT UDSTYR
• Affaldsspand til sortering
• Universelt låsesystem, én nøgle til alle låse
• Walk-in-closet
• Udvendig gasudtag til grill / Reduktionsventil med 

crash-sensor – placeret i gaskassen
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Køkken til god madlavning

KABE Ædelsten har et veludstyret køkken med masser af opbevaringsplads og i et 
gennemtænkt design. Vi ved, at det kræver plads at lave god mad. Vi har derfor udstyret 
dit køkken med flere smarte løsninger, som giver ekstra plads, når der er allermest brug 
for det. Her er også mange eksklusive detaljer, som for eksempel den runde vask med 
separat monteret vandhane, separat bestikskuffe, komfur af høj kvalitet samt skærebræt i 
omhyggeligt udvalgt bøgetræ. 

Et opholdsrum, hvor man 
sidder blødt

For at give maksimal komfort er sofaerne i KABE Ædelsten udstyret med ergonomisk formede 
hynder med Premium Foam-polstring. Uanset om man er få eller mange, der skal være sammen, 
kan man nemt tilpasse bordets størrelse ved hjælp af en ekstra klap. Også designet er vigtigt 
for trivslen. Derfor er fralægningsfladerne lyse og i højglans, så de næsten opleves som glas. 
Stofferne vælger du efter din egen smag blandt 3 unikke og grundigt testede hyndebetræk samt 
gardinsæt i to forskellige syninger.

Komfuret med 3 kogeplader og delt låg 
giver en smart ekstra frasætningsplads. 

Den afrundede vask og en lækker, separat monteret vandhane sammen med laminatbordplade holder 
stilen i mange år fremover. 

De ergonomisk formede hynder med Premium Foam-
polstring leverer en fantastisk komfort og gør opholds-
rummet til det naturlige sted for både afslapning og 
samvær.

Overskabenes nye folielister er en 
af mange små detaljer, som trækker din 
campingvogn med ind i fremtiden.

En praktisk knage er monteret i garderobe- 
skabet. 

KABE ÆDELSTEN
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Soveværelse, hvor man virkelig 
kan hvile ud

Badeværelse efter dine ønsker

Alle har vi brug for hvile, men hvordan vi sover, er meget individuelt. I KABE Ædelsten kan I 
indrette jer efter de behov og ønsker, som du og din familie har, og vågne udsovede hver 
morgen. Uanset om I vælger enkelt- eller dobbeltsenge, er sengene i topkvalitet. Spring-
madrasser, tykke topmadrasser og sengebunde med fjedrende lameller. I etagesengene er 
der lette og fleksible bunde og skønne skumgummimadrasser. Kun det bedste er KABE.

Ud over den høje kvalitet hele vejen igennem er de fleksible løsninger kendetegnende  
for KABE. Vil du indrette din KABE Ædelsten med et stort og rummeligt badeværelse med 
indbygget brusekabine? Eller vil du hellere bruge pladsen til noget andet og anbringe 
badeværelset som en naturlig skillelinje mellem campingvognens forskellige afdelinger? 
Blandt vores forskellige modeller finder du den løsning, som passer dig og din familie bedst. 

GLE-modellerne har et stilrent håndtag. 

Komplet brusekabine er standard i flere af KABE’s 
modeller. 

Indret din KABE med et stort og rummeligt bade-
værelse med indbygget brusekabine, eller placer 
badeværelset som et naturligt skillerum mellem 
campingvognens forskellige rum.  

Indret din soveafdeling ud fra dine egne behov 
og forudsætninger. 

Lamperne i sengegavlen fås nu også i krom. Alle sofaer og senge kan klappes op, hvilket 
gør det nemt at komme til at gøre rent. Desuden 
giver det mulighed for opbevaring!

KABE ÆDELSTEN



Briljant 470 XL

XV2

Smaragd 520 XL

XV2
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TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 690 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 560 cm

Indv. karosserilængde: 473 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde Std: 215 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal Std: 10,2 m2

Beboelsesareal KS: 11,1 m2

Sengemål Std - For: 205 x 156/124 cm

Bag XV2: 196 x 129/102 cm

Sengemål KS - For: 225 x 156/124 cm

Bag XV2: 196 x 140/118 cm

Dæktype: 185R14C

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 739 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 609 cm

Indv. karosserilængde: 522 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde Std: 215 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal Std: 11,2 m2

Beboelsesareal KS: 12,3 m2

Sengemål Std - For: 205 x 166/127 cm

Bag XV2: 196 x 129/102 cm

Sengemål KS - For: 225 x 166/127 cm

Bag XV2: 196 x 140/118 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Briljant 470 XL
Den mindste af KABE’s Ædelsten-modeller. En kompakt og 
let campingvogn, som er meget populær hos dem, der rejser 
meget. 

Smaragd 520 XL
Smaragd-modellen blev lanceret i 1967 og har siden 
da været blandt vores mest populære campingvogne. 
Her har vi bibeholdt grundplanen, som giver både 
plads og komfort. 

Planløsning Planløsning
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TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 757 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 627 cm

Indv. karosserilængde: 540 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde Std: 215 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal Std: 11,6 m2

Beboelsesareal KS: 12,7 m2

Sengemål Std - For: 205 x 141/127 cm

Bag B2: 196 x 78 + 186 x 78 cm

Sengemål KS - For: 225 x 141/127 cm

Bag B2: 196 x 88 + 186 x 88 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 777 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 647 cm

Indv. karosserilængde: 560 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde Std: 215 cm

Indv. breddeKS: 235 cm

Beboelsesareal Std: 12,0 m2

Beboelsesareal KS: 13,2 m2

Sengemål Std - For: 205 x 146/137 cm

Bag B2: 2 x 196 x 78 cm

B5: 196 x 140/118 cm

Sengemål KS - For: 225 x 146/137 cm

Bag B2: 2 x 196 x 88 cm

B5: 196 x 160/138 cm

B14: 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm

B15: 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm

B16: 190 x 156/118 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Smaragd 540 GLE
Smaragd GLE er en perfekt campingvogn til dig, der elsker 
at rejse. Med praktiske enkeltsenge og en rigtig behagelig 
siddegruppe.  

Ametist 560 GLE
En virkelig fleksibel campingvogn, som vi indretter efter dine 
behov. Dobbeltseng, enkeltsenge eller køjesenge i to eller tre 
etager. Her er der mange varianter! 

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 767 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 637 cm

Indv. karosserilængde: 550 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde Std: 215 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal Std: 11,8 m2

Beboelsesareal KS: 12,9 m2

Sengemål Std - For: 205 x 179/150 cm

Bag XV2: 196 x 129/102 cm

Sengemål KS - For: 225 x 179/150 cm

Bag XV2: 196 x 140/118 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Ametist 560 XL
Ametist XL er vores hidtil største succes og Sveriges mest 
solgte campingvognsmodel! En virkelig god vogn til dig, der 
søger de praktiske og bekvemme løsninger.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 817 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 687 cm

Indv. karosserilængde: 600 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. breddeStd: 215 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal Std: 12,9 m2

Beboelsesareal KS: 14,1 m2

Sengemål Std - For: 205 x 169/147 cm

Bag B2: 2 x 196 x 78 cm

B5: 196 x 140/118 cm

Sengemål KS - For: 225 x 169/147 cm

Bag B2: 2 x 196 x 88 cm

B5: 196 x 160/138 cm

B14: 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm

B15: 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm

B16: 190 x 156/118 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Safir 600 GLE
Vores mest fleksible Safir-model med store muligheder for at 
vælge planløsning efter sine egne behov. Her er der mulighed 
for fem faste sengepladser.

Planløsning

Planløsning

Planløsning

Planløsning
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TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 847 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 717 cm

Indv. karosserilængde: 630 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 14,8 m2

Sengemål KS - For: 225 x 166/145 cm

Bag E2: 2 x 196 x 88 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Onyx 630 TDL
Onyx TDL er en ideel campingvogn med god plads i såvel 
soveafdeling som opholdsafdeling.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 817 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 687 cm

Indv. karosserilængde: 600 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde Std: 215 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal Std: 12,9 m2

Beboelsesareal KS: 14,1 m2

Sengemål Std - For: 205 x 166/137 cm

Bag E2: 196 x 78 + 186 x 78 cm

Sengemål KS - For: 225 x 166/137 cm

Bag E2: 196 x 88 + 186 x 88 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Safir 600 TDL
Safir TDL har et meget rummeligt toiletrum med separat 
brusekabine.

Planløsning

Planløsning
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TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 877 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 747 cm

Indv. karosserilængde: 660 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 15,5 m2

Sengemål KS - For: 225 x 184/159 cm

Bag B2: 2 x 196 x 88 cm

B5: 196 x 160/138 cm

B14: 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm

B15: 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm

B16: 190 x 156/118 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Diamant 660 GLE
I Diamant GLE kan du vælge mellem to enkeltsenge, en 
dobbeltseng eller en børneværelsesløsning med dobbelt-
seng i kombination med køjesengg.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 877 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 747 cm

Indv. karosserilængde: 660 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 15,5 m2

Sengemål KS - For: 225 x 177/150 cm

Dinette: 191 x 88 cm

Bag XV2: 196 x 140/118 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Diamant 660 GXL
Diamant GXL er en luftig og rummelig vogn, præcis som de 
øvrige i Diamant-serien. Her er der masser af opbevaringsplads 
og et rummeligt køkken.

Planløsning Planløsning
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TILLVALG Ædelsten 
Det ligger i detaljerne
KABE Ædelsten-serien er designet med høje krav til basisudstyr og komfort. For at gøre dit liv i  

campingvognen nemt og bekvemt. Hvordan du så videre indretter din dagligdag, er meget individuelt. 

Vi har derfor plukket vores mest populære tilvalg ud, som du kan vælge imellem allerede ved bestillingen 

af din nye vogn. De fabriksmonteres og er med i din campingvogn, når den bliver leveret. Naturligvis 

kan du bestille flere tilvalg, som så efterfølgende bliver monteret hos din forhandler. 

Mikrobølgeovn 800W  

Cykelstativ på trækstang (X0281)

OvnAircondition Fresh Jet FJ 2200

Saksestativ med dæmper    (X0003) Håndklædetørrer med timer 
Håndklædetørrer E2, E9

Glatpladet, enkeltakselATC (antiudskridningssystem)

Nakkepudde - 2 stk. rund / salong 
sofa

Nakkepudde - 2 stk. rund / salong 
sofa

Stort køleskab med fryser, 2 døre

Stort køleskab med fryser, 2 døre

Heki 2 – tagvindue, der kan åbnes

Heki 2 – tagvindue, der kan åbnes

CD / radio med Bluetooth Grand Lit – omdanner to enkelt-
senge til en stor dobbeltseng

Serviceklap B785, B1108

Serviceklap B785, B1108

KOMFORTPAKKE ÆDELSTEN

Totalvægt 2000 kg
(Standard i DK)

Formsyet gulvtæppe Søjlestativ til bord, løs

EL / TEKNIK

CD / radio med Bluetooth Trådløst internetopkobling  
med router 

AGS II Pro

Køjeskab

KAROSSERI

KLIMA / VARME KØKKEN

DAGLIGSTUE

SOVEVÆRELSE ØVRIGT UTSTYR

BADEVÆRELSE
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Denver LundKielFalun

Avignon

Royal 520 XL Royal 560 XLRoyal 540 GLE Royal 560 GLE

Royal 600 XL

Royal 780 B GXL

Royal 630 GLE

Royal 780 DGLE

Royal 600 GLE

Royal 740 GLE

Royal 780 TDL

Royal 600 TDL

Royal 630 TDL FK tandem

Royal 560 XL FK

Royal 600 XL FK

Royal 630 TDL FK

Royal 630 TDL

Royal 630 TDL tandem

Royal 740 TDL FKRoyal 740 GXL Royal 740 TDL

KABE Royal
Den rene, skære topklasse
I Royal er luksusudstyret standard. En campingvogn til dig, der vil have den sidste nye teknik og ikke vil nøjes med 

andet og mindre end det allerbedste. Her er alt det udstyr, som er med i Ædelsten-serien, plus en masse mere. 

Blandt andet er KABE SMART-D-elsystem nu standard i alle Royal-vogne.

STANDARDUDSTYR

KAROSSERI
• Serviceklap
• Glatplade, aluminium
• Ecoprim-isolering (gulv, loft og vægge) 36 mm  
• Elektronisk stabiliseringssystem, ATC
 (antiudskridningssystem)
• Formet gummimåtte i gaskassen
• Vindue i yderdør
• Forlænget trækstang
• Helgalvaniseret stålprofilchassis
• Snedkerarbejde i høj kvalitet
• Krængningsbegrænset friktionskobling
• Køkkenvindue
• Lysliste langs hele dørvæggen
• Blødt loft
• Myggenettdør
• Nyt eksklusiv design og karosseri
• Plastbjælker
• Automatisk bakspærre 
• Sandwichkonstruktion
• Selvjusterende bremser på chassiset
• Skiboks med udtræksbund, udvendig serviceklap, 

der kan låses, samt belysning
• Stabilt og fugtsikkert karosseri
• Sortforkromede fælge
• Ovenlysvindue Heki 2
• Tonede ruder med trinløst myggenet og 

mørklægningsgardin
• Træktøjsafdækning
• Integreret ABS-gaskasse i fuld vognbredde med lys 
• Soltag med ventilation Mini Heki, insektnet og 

mørklægningsgardiner
• Ventilerende vægtapet
• Yderdør (Seitz) med vindue, integreret myggenet og 

varme ved dørtærskel
 
KLIMA / VARME
• 12V cirkulationspumpe / elektrovarmepatron 230V, 
 3 kW, 3-trins
• Alde Compact 3020 centralvarme med ”Touch 

Screen” til ur, indendørs- og udendørstemperatur 
• Automatisk vandbåren gulvvarmesystem - 4 spiraler 

og shuntsystem (AGS II Pro)
• Belastningssensor, som automatisk regulerer 
 vandvarmerens strømforbrug
• Dobbelte temperaturfølere
• Effektregulator
• Optimeret ventilationssystem
• Tørreskab med dråbefanger og ventilator, der kan 

afbrydes
• Opvarmet skoskab
• VarioVent - unikt ventilationssystem
• Ventilationsluge (ikke B3)
 

KØKKEN
• Køkkenbord med flaskegaskomfur, 4 blus med delt 

glaslåg (540/560 GLE 3 blus)
• Tilslutning til udvendig bruser
• Blankforkromede håndtag
• Bronzefarvet køleskabsfront
• Etgrebs-blandingsbatterier, i køkken og toilet
• Indvending spildevandstank
• Køleskab 230V / 12V, gas (volumen 190 liter, 
 fryseboks 35 liter)
• Emhætte med motor, fedtfilter og belysning
• Låg til vask
• Optimeret køleskabsventilation
• Plexiglas med belysning ved køkkenbord
• Soft-close køkkenlåger
• Indbygget spildevandstank (32 liter) og udvendig 

spildevandssæk
• Komfur med elektronisk tænding
• Vandtank 40 liter med udvendig påfyldning
 
SOVEVÆRELSE
• Sengeramme med kantprofil
• Ekstra bund i sengeskuffer
• Springmadras 12 cm + topmadras 6 cm (gælder ikke 

etagesenge/køjeskab)
• Sengegavl med belysning
• Trådkurve garderobe
• Opklappeligt hovedgærde
• Udluftningsluge
 
DAGLIGSTUE
• 5 stofkollektioner 
• 3 læderkollektioner (Pristillæg)
• Barskab med mørktonet plexiglas
• Ergonomiske siddehynder
• Eksklusive låger overskabe
• Gardinophæng med kappe
• Gasdæmper overskab
• Højblanke laminatborde og køkkenborde
• Hjørnehylde fortil
• Indirekte belysning under overskabe
• Indretning Shannon Oak
• Kromliste på overskabslåger
• Lyslister i vindue
• Nakkepuder
• Premium Foam-fyld i hynder
• Pyntepuder
• Avishylde
• Opklappelige sofaer
• Udtræksplade bord
 
BADEVÆRELSE
• Automatisk vandsystem / Varmtvandsanlæg
• Brusekabine / Brusesokkel og håndbruser / 
 Badeforhæng
• Håndklædetørrer
• Ny håndvask i badeværelse
• Indbygget spildevandstank (32 liter) og udvendig 

spildevandssæk
• Udvendigt bruser
• Drejeligt skylletoilet, fast installeret med udvendig 

tømning

EL / TEKNIK
• 12V tilslutning med 13-polet kontakt (Jäger-system) 
• 230V / 12 V udtag vindueshylde
• Batteri 80 Ah
• Batterioplader 25 A
• Belysning i elboks
• Belysning gaskasse/skiboks
• Belysning sengeskuffe
• Brandalarm
• Dæmper til forreste loftslampe
• Dæmper til lysskinne ved forreste siddegruppe
• El-boks med udv. 230V / 12V stikkontakt og 
 centralantennetilslutn. / indik.lampe 230V, belysning 

med strømafbryder
• El-tavle 230V (16 A / 10 A) alle med automatsikringer / 

HFI-relæ
• Forteltsbelysning (LED) i aluminiumsprofil
• Garderobe- og natbelysning samt belysning i 
 sengeskuffer
• Garderobebelysning
• Højttalere for og bag, samt subwoofer 
• Indirekte belysning overskab bagtil
• IR-alarm
• Jordafbryder
• KABE Variovent
• Forkromede spotlights
• LED-belysning i alle lamper undtagen i garderober 
 og sengeskuffer
• Lysbaldakin vindue
• Lækindikator for flaskegas
• Mere belysning i barskab
• Multi-media-center med CD / radio
• Natbelysning
• Kontrolpanel (elektronisk)
• Smart D el-system
• TV-antenne med forstærker
• TV-ophæng
 
ØVRIGT UDSTYR
• Affaldsspand til sortering
• Centralstøvsuger-system
• Universelt låsesystem, én nøgle til alle låse
• Walk-in-closet
• Udvendig gasudtag til grill / Reduktionsventil med 

crash-sensor – placeret i gaskassen

Aspen (pristillæg) Orlando (pristillæg)Boston (pristillæg)

HYNDEKOLLEKTIONER

21 MODELLER - 76 PLANLØSNINGER
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KABE ROYAL

Et køkken med fingerspids-
fornemmelse

I Royal-køkkenet går man ikke på kompromis med noget. Foruden alle det veludstyrede Ædelsten-
køkkens faciliteter er der også et stort komfur med 4 blus samt tilhørende ovn (ikke Royal 540 / 560 
GLE). Smarte løsninger giver ekstra arbejdsflade, når du har allermest behov for det, og skufferne er 
med softluk og centrallås. Udtrykket er meget elegant, med bronzefarvet køleskabsfront med en eller 
to lyslister ved siden. Hele indretningen er lavet i smuk Shannon Oak. I vores unikke FK-modeller er 
køkkenet i campingvognens forende.

Opholdsrum til alle døgnets timer

Et rummeligt opholdsrum med plads til mange. Takket være smarte løsninger kan man 
nemt forvandle sofaen til en stor ekstra soveplads, hvis man får overnattende gæster eller er 
mange i familien. Detaljer som runde hjørner på sofaen og indirekte belysning langs skabenes 
underside giver en luksusstemning. Du vælger sofaens betræk efter din egen smag blandt 
fem stof- og tre læderkollektioner. Alle omhyggeligt udvalgt og testet for bedste slidstyrke og 
harmoni.

Under overskabet løber der en praktisk 
ophængningsliste med to kroge. 

I vores Royal-køkken har vi, ud over faciliteterne fra de veludstyrede Ædelsten-
køkkener, også et stort komfur med 4 kogeplader og kraftigere rist samt tilhørende 
ovn. 

Alle KABE’s sofaer foran har et pænt 
rundt hjørne. 

Alle låger i overskabene foran samt hjørnedelen har 
en ny, frisk farve. 

Dinette-skuffen i midtergruppen kører praktisk på 
to rulleskinner.
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KABE ROYAL

Soveværelse som derhjemme

Badeværelse med stil

En god nattesøvn gør en stor forskel. Derfor har vi udstyret din KABE Royal med mindst lige så 
skønne senge, som du har derhjemme. Vi har satset på springmadrasser af høj kvalitet med 
ekstra tykke topmadrasser oven på. Og naturligvis finder du også finesser som hyggebelysning 
i sengegavlen og et hovedgærde, der kan indstilles. At senge og sofaer kan klappes op, gør 
det nemt at komme til ved rengøring og opbevaring. 

Egen bruser og eget toilet står højt på manges ønskeseddel, for at campinglivet skal være behageligt. Og når 
designniveauet desuden er højt, bliver det endnu rarere at opholde sig her. Derfor har vi indrettet vore KABE 
Royal-badeværelser i stilren Shannon Oak, med eksklusive håndtag og knager. I flere af modellerne er en 
komplet brusekabine standard. Vælg mellem et stort og rummeligt badeværelse med indbygget brusekabine 
længst tilbage i vognen eller et badeværelse, som danner en naturlig grænse mellem vognens forskellige 
afdelinger. I Royal 780 DGLE er bruser og toilet placeret på hver sin side af midtergangen. Ved at åbne de to 
døre kan du skille hele soveafdelingen af fra campingvognens forreste sociale område. Privat og praktisk!

I Royal 780 DGLE er brusekabine og toilet placeret 
på hver sin side af midtergangen. Ved at åbne 
begge døre kan du skille hele soveværelset af fra 
campingvognens forreste sociale område. 

Planløsningerne Flexline B8 og B10 er nu med 
et skab ved siden af sengen.

Sengene i din KABE er mindst lige så skønne 
som derhjemme. Springmadrasser og 
ekstra tykke topmadrasser leverer de bedste 
forudsætninger for en god nattesøvn. 

Lamperne i sengegavlen fås nu også i krom. 

Stilrent KABE-design.

Indret din KABE med et stort og rummeligt badeværelse 
med indbygget brusekabine eller anbring badeværelse som 
en naturlig opdeler mellem campingvognens forskellige rum.
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TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 739 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 609 cm

Indv. karosserilængde: 522 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde Std: 215 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal Std: 11,2 m2

Beboelsesareal KS: 12,3 m2

Sengemål Std - For: 205 x 159/127 cm

Bag XV2: 196 x 129/102 cm

Sengemål KS - For: 225 x 159/127 cm

Bag XV2: 196 x 140/118 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 757 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 627 cm

Indv. karosserilængde: 540 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde Std: 215 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal Std: 11,6 m2

Beboelsesareal KS: 12,7 m2

Sengemål Std - For: 205 x 141/127 cm

Bag B2: 196 x 78 + 186 x 78 cm

Sengemål KS - For: 225 x 141/127 cm

Bag B2: 196 x 88 + 186 x 88 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Royal 520 XL
Denne model er en Royal-variant af Smaragd XL, en 
af markedets mest populære campingvogne. Tilsvarende 
planløsning, med alle Smaragds faciliteter og lidt til. 

Royal 540 GLE
Royal 540 GLE har en soveafdeling med to separate enkelt-
senge. Det smarte kompakte køkken er blandt andet udstyret 
med en indbygningsovn.

Planløsning

Planløsning
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Royal 560 XL FK

XV2

new!

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 767 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 637 cm

Indv. karosserilængde: 550 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde Std: 215 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal Std: 11,8 m2

Beboelsesareal KS: 12,9 m2

Sengemål Std - For: 205 x 179/150 cm

Bag XV2: 196 x 129/102 cm

Sengemål KS - For: 225 x 179/150 cm

Bag XV2: 196 x 140/118 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Royal 560 XL
Denne lidt mindre Royal-model er manges favorit. Royal 
560 XL har alle de finesser, som de større Royal-vogne 
har, men i et lidt mere kompakt format.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 777 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 647 cm

Indv. karosserilængde: 560 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde Std: 215 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal Std: 12,0 m2

Beboelsesareal KS: 13,2 m2

Sengemål Std - For: 205 x 146/137 cm

Bag B2: 2 x 196 x 78 cm

B3: 2 x 196 x 77 + 196 x 86 cm

B5: 196 x 140/118 cm

B7: 196 x 124/102 + 196 x 77 cm

Sengemål KS - For: 225 x 146/137 cm

Bag B2: 2 x 196 x 88 cm

B3: 2 x 196 x 87 + 196 x 96 cm

B5: 196 x 160/138 cm

B7: 196 x 140/118 + 196 x 77 cm

B8: 196 x 156 cm

B14: 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm

B15: 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm

B16: 190 x 156/118 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Royal 560 GLE
En lille fiks model, som laves med otte forskellige Flexline-
løsninger, fra separate enkeltsenge til dobbeltseng eller 
børneværelsesvogn.  

Planløsning

Planløsning Planløsning

 Royal 560 XL FK
En lidt mindre campingvogn med KABE's nye, unikke 
køkkenløsning i vognens forreste del.Dobbeltseng og bade-
værelse er placeret længst tilbage og til højre, og midt i 
vognen er en rummelig opholdsstue.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 767 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 637 cm

Indv. karosserilængde: 550 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 12,9 m2

Sengemål KS - Midten: 211 x 117 cm

Dæktype enkeltaksel: 185R14C / 205R14C
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Royal 600 TDL

E2

Royal 600 TDL

E5XV2

Royal 600 DXL FK

DXL

Royal 600 XL FK

XV2

Royal 600 TDL

E5

Royal 600 TDL

E9

new!

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 817 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 687 cm

Indv. karosserilængde: 600 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde Std: 215 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal Std: 12,9 m2

Beboelsesareal KS: 14,1 m2

Sengemål Std - For: 205 x 169/148 cm

Bag B2: 2 x 196 x 78 cm

B3: 2 x 196 x 77 + 196 x 86 cm

B5: 196 x 140/118 cm

B7: 196 x 124/102 + 196 x 77 cm

Sengemål KS - For: 225 x 169/148 cm

Bag B2: 2 x 196 x 88 cm

B3: 2 x 196 x 87 + 196 x 96 cm

B5: 196 x 160/138 cm

B7: 196 x 140/118 + 196 x 77 cm

B8: 196 x 156 cm

B14: 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm

B15: 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm

B16: 190 x 156/118 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Royal 600 GLE
Royal 600 GLE byder på masser af muligheder. Med en 
rummelig grundplanløsning er der flere muligheder for at 
indrette på den måde, der passer bedst til din familie.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 817 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 687 cm

Indv. karosserilængde: 600 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde Std: 215 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal Std: 12,9 m2

Beboelsesareal KS: 14,1 m2

Sengemål Std - For: 205 x 177/150 cm

Bag XV2: 196 x 129/102 cm

Bag DXL: 196 x 129/102 cm

Sengemål KS - For: 225 x 177/150 cm

Bag XV2: 196 x 140/118 cm

Bag DXL: 196 x 140/118 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Royal 600 XL
Royal 600 XL er kompakt luksus. Mere plads end i den 
mindre 560 XL og med samme fine udstyr. I DXL-løsningen 
har vi skaffet plads til en separat brusekabine.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 817 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 687 cm

Indv. karosserilængde: 600 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde Std: 215 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal Std: 12,9 m2

Beboelsesareal KS: 14,1 m2

Sengemål Std - For: 205 x 166/136 cm

Bag E2: 196 x 78 + 186 x 78 cm

Bag E9: 196 x 120 + 2 x 186 x 60 cm

Sengemål KS - For: 225 x 166/136 cm

Bag E2: 196 x 88 + 186 x 88 cm

Bag E5 XV2: 196 x 140/118 cm

Bag E5: 196 x 140 cm

Bag E9: 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Royal 600 TDL
Vores mindste vogn med TDL-planløsning. To enkeltsenge 
eller en dobbeltseng og køjesenge samt et badeværelse med 
brusekabine, som strækker sig langs hele den bagerste gavl.

Planløsning

Planløsning

Planløsning

Planløsning

 Royal 600 XL FK
En ny campingvogn med køkkenet placeret i vognens forreste del. 
Planløsningen er den samme som lillesøsteren Royal 560 XL FK, 
men med mere plads.

(fast seng standard) (udtræksseng tilvalg)

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 817 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 687 cm

Indv. karosserilængde: 600 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 215 cm

Beboelsesareal KS: 14,1 m2

Sengemål KS - Midten: 211 x 117 cm

Bag XV2: 196 x 140/118 cm

Bag DXL: 196 x 140/118 cm

Dæktype enkeltaksel: 185R14C / 205R14C
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Royal 630 TDL
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TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 847 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 717 cm

Indv. karosserilængde: 630 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 14,8 m2

Sengemål KS - For: 225 x 166/145 cm

Bag E2: 2 x 196 x 88 cm

Bag E5 XV2: 196 x 140/118 cm

Bag E5: 196 x 140

Bag E9: 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

Dæktype enkeltaksel: 185R14C / 205R14C

Dæktype boogiaksel: 185/65R14 / 185R14C

Royal 630 TDL
Royal 630 TDL har en separat soveafdeling med to enkeltsenge 
eller en dobbeltseng og køjesenge og langs hele den bagerste 
gavl et badeværelse med brusekabine.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 847 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 717 cm

Indv. karosserilængde: 630 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 14,8 m2

Sengemål KS - Midten: 211 x 117 cm

Bag E2: 2 x 196 x 88 cm

Dæktype enkeltaksel: 185R14C / 205R14C

Dæktype boogiaksel: 185/65R14 / 185R14C

Royal 630 TDL FK
En helt ny model med en unik planløsning. Køkkenet er placeret 
længst fremme i vognen, og siddegruppen i midten. I bagenden 
har 630 TDL FK samme planløsning som 630 TDL.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 847 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 717 cm

Indv. karosserilængde: 630 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 14,8 m2

Sengemål KS - Midten: 225 x 179/168 cm

Bag B2: 2 x 196 x 88 cm

B3: 2 x 196 x 87 + 196 x 96 cm

B5: 196 x 160/138 cm

B7: 196 x 140/118 + 196 x 77 cm

B8: 196 x 156 cm

B14: 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm

B15: 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm

B16: 190 x 156/118 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Royal 630 GLE
(Modellen sælges ikke i DK)

Planløsning Planløsning

Planløsning

(fast seng standard)

(udtræksseng tilvalg)
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TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 877 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 747 cm

Indv. karosserilængde: 660 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 15,5 m2

Sengemål KS - For: 225 x 177/150 cm

Dinette: 191 x 88 cm

Bag XV2: 196 x 140/118 cm

Bag DXL: 196 x 140/118 cm

Dæktype: 185/65R14 / 185R14C

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 877 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 747 cm

Indv. karosserilængde: 660 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 15,5 m2

Sengemål KS - For: 225 x 184/159 cm

Bag B2: 2 x 196 x 88 cm

B3: 2 x 196 x 87 + 196 x 96 cm

B5: 196 x 160/138 cm

B7: 196 x 140/118 + 196 x 77 cm

B8: 196 x 156 cm

B14: 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm

B15: 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm

B16: 190 x 156/118 cm

Dæktype: 185/65R14 / 185R14C

Royal 740 GXL
Med et areal på over 15 kvadratmeter bliver der plads til 
både opholdsrum og et lille dinette i forbindelse med 
køkkenafdelingen.

Royal 740 GLE
En rummelig køkkenafdeling med store afsætnings-flader 
i kombination med en rummelig siddegruppe gør Royal 740 
GLE til en perfekt vogn til hyggeligt samvær.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 877 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 738 cm

Indv. karosserilængde: 660 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 15,2 m2

Sengemål KS - For: 225 x 182/147 cm

Bag E2: 2 x 196 x 88 cm

Bag E5 XV2: 196 x 140/118 cm

Bag E5: 196 x 140 cm

Bag E8: 190 x 156/118 cm

Bag E9: 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

Dæktype: 185/65R14 / 185R14C

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 877 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 738 cm

Indv. karosserilængde: 660 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 15,2 m2

Sengemål KS - Midten: 211 x 117 cm

Bag E2: 2 x 196 x 88 cm

Bag E5 XV2: 190 x 140/118 cm

Bag E5: 196 x 140 cm

Bag E8: 190 x 156/118 cm

Bag E9: 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

Dæktype: 185/65R14 / 185R14C

Royal 740 TDL
I det luksuriøse badeværelse er der, foruden en separat 
brusekabine, et stort skab. Med KABE’s unikke Flexline-
system kan vognen udstyres med faste sovepladser til op 
til fire personer.

Planløsning

Planløsning

Planløsning

Planløsning

 Royal 740 TDL FK
En rummelig campingvogn med køkkenet placeret i vognens 
forreste del. Soveafdelingen ligger separat med to langsenge 
eller en dobbeltseng og etagesenge. Og i vognens bageste 
del er der badeværelse med brusekabine. 

(fast seng standard)

(fast seng standard)

(udtræksseng tilvalg)

(udtræksseng tilvalg)
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Royal 780 TDL
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Royal 780 TDL
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TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 937 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 807 cm

Indv. karosserilængde: 720 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 16,9 m2

Sengemål KS - For: 225 x 184/169 cm

Bag E2: 2 x 196 x 88 cm

Bag E5 XV2: 196 x 140/118 cm

Bag E5: 196 x 140 cm

Bag E8: 190 x 156/118 cm

Bag E9: 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

Dæktype: 185/65R14 / 185R14C

Royal 780 TDL
Royal 780 TDL er bestselleren blandt alle KABE Royal 780-
vognene. Vælg mellem tre forskellige sengealternativer; 
dobbeltseng på tværs, enkeltsenge eller børneværelse. 

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 937 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 807 cm

Indv. karosserilængde: 720 cm

Indv. højde 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 16,9 m2

Sengemål KS - For: 225 x 165/136 cm

Dinette: 191 x 88 cm

Bag XV2: 196 x 140/118 + 2 x 196 x 68 cm

Dæktype: 185/65R14 / 185R14C

Royal 780 B GXL
Royal 780 B GXL er vognen til den store børnefamilie, som vil 
have det virkelig bekvemt. Ikke mærkeligt, at modellen hurtigt er 
blevet en bestseller!

Planløsning Planløsning

(fast seng standard) (udtræksseng tilvalg)
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TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 937 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 807 cm

Indv. karosserilængde: 720 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 16,9 m2

Sengemål KS - For: 225 x 175/150 cm

Bag B2: 2 x 196 x 88 cm

B3: 2 x 196 x 87 + 196 x 96 cm

B5: 196 x 160/138 cm

B7: 196 x 140/118 + 196 x 77 cm

B8: 196 x 156 cm

B10: 196 x 156 cm

B14: 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm

B15: 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm

B16: 190 x 156/118 cm

Dæktype: 185/65R14 / 185R14C

Royal 780 D GLE
En unik vogn med toilet og bruserum i hver sin side af vognen. 
Med vores Flexline-løsninger kan du vælge alt fra separate 
enkeltsenge til dobbelte køjesenge eller dobbeltseng.

Planløsning
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Hacienda 880 TDL tandem Hacienda 880 B TDL tandemHacienda 880 D TDL tandem

Hacienda 1000 TDL tandem

Hacienda 880 GLE tandem

Denver LundKielFalun

AvignonAspen (pristillæg) Orlando (pristillæg)Boston (pristillæg)

HYNDEKOLLEKTIONER

5 MODELLER - 31 PLANLØSNINGER

STANDARDUDSTYR

KAROSSERI
• Serviceklap
• Glatplade, aluminium
• Ecoprim-isolering (gulv, loft og vægge) 36 mm
• Elektronisk stabiliseringssystem, ATC
 (antiudskridningssystem)
• Formet gummimåtte i gaskassen
• Vindue i yderdør
• Forlænget trækstang
• Helgalvaniseret stålprofilchassis
• Snedkerarbejde i høj kvalitet
• Krængningsbegrænset friktionskobling
• Køkkenvindue
• Lysliste langs hele dørvæggen
• Blødt loft
• Myggenettdør
• Nyt eksklusiv design og karosseri
• Plastbjælker
• Automatisk bakspærre 
• Sandwichkonstruktion
• Selvjusterende bremser på chassiset
• Skiboks med udtræksbund, udvendig serviceklap, 

der kan låses, samt belysning
• Stabilt og fugtsikkert karosseri
• Sortforkromede fælge
• Ovenlysvindue Heki 2
• Tonede ruder med trinløst myggenet og 

mørklægningsgardin
• Træktøjsafdækning
• Integreret ABS-gaskasse i fuld vognbredde med lys 
• Soltag med ventilation Mini Heki, insektnet og 

mørklægningsgardiner
• Ventilerende vægtapet
• Yderdør (Seitz) med vindue, integreret myggenet og 

varme ved dørtærskel
 
KLIMA / VARME
• 12V cirkulationspumpe / elektrovarmepatron 230V, 
 3 kW, 3-trins
• Alde Compact 3020 centralvarme med ”Touch 

Screen” til ur, indendørs- og udendørstemperatur 
• Automatisk vandbåren gulvvarmesystem - 
 4 spiraler og shuntsystem (AGS II Pro)
• Belastningssensor, som automatisk regulerer 
 vandvarmerens strømforbrug
• Dobbelte temperaturfølere
• Effektregulator
• Optimeret ventilationssystem
• Tørreskab med dråbefanger og ventilator, der kan 

afbrydes
• Opvarmet skoskab
• VarioVent - unikt ventilationssystem
• Ventilationsluge (ikke B3)

KØKKEN
• Komfur med 4 blus plus ovn (grundplanafhængig)
• Tilslutning til udvendig bruser
• Køkkenbord med gasblus: 4-blus med ovn 
• Blankforkromede håndtag
• Bronzefarvet køleskabsfront
• Etgrebs-blandingsbatterier, i køkken og toilet
• Indvending spildevandstank
• Køleskab 230V / 12V, gas (volumen 190 liter, 
 fryseboks 35 liter)
• Emhætte med motor, fedtfilter og belysning
• Låg til vask
• Optimeret køleskabsventilation
• Plexiglas med belysning ved køkkenbord
• Soft-close køkkenlåger
• Indbygget spildevandstank (32 liter) og udvendig 

spildevandssæk
• Komfur med elektronisk tænding
• Vandtank 40 liter med udvendig påfyldning
 
SOVEVÆRELSE
• Sengeramme med kantprofil
• Ekstra bund i sengeskuffer
• Springmadras 12 cm + topmadras 6 cm (gælder ikke 

etagesenge/køjeskab)
• Sengegavl med belysning
• Trådkurve garderobe
• Opklappeligt hovedgærde
• Udluftningsluge
 
DAGLIGSTUE
• 5 stofkollektioner 
• 3 læderkollektioner (Pristillæg)
• Barskab med mørktonet plexiglas
• Ergonomiske siddehynder
• Eksklusive låger overskabe
• Gardinophæng med kappe
• Gasdæmper overskab
• Højblanke laminatborde og køkkenborde
• Hjørnehylde fortil
• Indirekte belysning under overskabe
• Indretning Shannon Oak
• Kromliste på overskabslåger
• Lyslister i vindue
• Nakkepuder
• Premium Foam-fyld i hynder
• Pyntepuder
• Avishylde
• Opklappelige sofaer
• Udtræksplade bord
 
BADEVÆRELSE
• Automatisk vandsystem / Varmtvandsanlæg
• Brusekabine / Brusesokkel og håndbruser / 
 Badeforhæng
• Håndklædetørrer
• Ny håndvask i badeværelse
• Indbygget spildevandstank (32 liter) og udvendig 

spildevandssæk
• Udvendigt bruser
• Drejeligt skylletoilet, fast installeret med udvendig 

tømning

 EL / TEKNIK
• 12V tilslutning med 13-polet kontakt 
 (Jäger-system) 
• 230V / 12V udtag vindueshylde
• Batteri 80 Ah
• Batterioplader 25 A
• Belysning i elboks
• Belysning gaskasse/skiboks
• Belysning sengeskuffe
• Brandalarm
• Dæmper til forreste loftslampe
• Dæmper til lysskinne ved forreste siddegruppe
• El-boks med udv. 230V / 12V stikkontakt og 
 centralantennetilslutn. / indik.lampe 230V, belysning 

med strømafbryder
• El-tavle 230V (16 A / 10 A) alle med automatsikringer / 

HFI-relæ
• Forteltsbelysning (LED) i aluminiumsprofil
• Garderobe- og natbelysning samt belysning i 
 sengeskuffer
• Garderobebelysning
• Højttalere for og bag, samt subwoofer 
• Indirekte belysning overskab bagtil
• IR-alarm
• Jordafbryder
• KABE Variovent
• Forkromede spotlights
• LED-belysning i alle lamper undtagen i garderober 
 og sengeskuffer
• Lysbaldakin vindue
• Lækindikator for flaskegas
• Mere belysning i barskab
• Multi-media-center med CD / radio
• Natbelysning
• Kontrolpanel (elektronisk)
• Smart D el-system
• TV-antenne med forstærker
• TV-ophæng
 
ØVRIGT UDSTYR
• Affaldsspand til sortering
• Centralstøvsuger-system
• Universelt låsesystem, én nøgle til alle låse
• Walk-in-closet
• Udvendig gasudtag til grill / Reduktionsventil med 

crash-sensor – placeret i gaskassen

KABE Hacienda 
Ekstra stor, virkelig komfortabel
I KABE Hacienda har vi kombineret et højt udstyrsniveau med virkelig god plads. Ferieboligen, der både er bekvem 

og nem at flytte rundt med, er til dig, der ikke vil give køb på kvaliteten. Samme udstyr som hos Royal-serien.
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KABE HACIENDA

Luksuriøst og rummeligt køkken

Smarte løsninger i køkkenet giver ekstra god 
plads, når du har behov for det. 

Eksklusive detaljer såsom runde hjørner på køkkenbord, separat bestik skuffe og skærebræt i udvalgt træ. 
Det er detaljer som disse der er med til at give vognen et helt unikt køkken.  

De smukke træsorter og snedkerarbejder, det høje niveau for alt udstyr og det gennemtænkte 
design i alle funktioner. Et KABE-køkken indebærer altid topklasse hele vejen igennem. Indretning 
i elegant Shannon Oak med hvide overskabslåger i den forreste del. Stort køleskab med fryseboks, 
komfur med 4 blus og ovn, skuffer med softluk og centrallås, affaldssortering og meget mere. 
Her kan du føle dig som hjemme. 

Et opholdsrum, man har lyst 
til at opholde sig i

Højglansbordplader og meget mere, er noget af det 
man lægger mærke til, når man træder ind i vognen. 
Ekstra udtræksbordplade maksimerer hurtigt spise-
bordet når dette behøves. 

Varmerør i skomagasinet indenfor døren, 
gør at skoene tørrer hurtigt og er dejlig 
varme når man skal ud igen. 

Med KABE Smart-D systemet kan du styre varmen 
og belysninger i et snuptag. Se friskvands niveauet 
og batteristanden samt meget mere. Alt på blot en 
skærm. 

Et sted at samles – hele familien eller i gode venners lag – betyder meget. I den U-formede 
sofa med Premium Foam-polstring kan I både sidde dejligt og mange. Den moderne design-
stemning understreges af sobre farvenuancer og blanke borde og bænke i lyst laminat. 
Fremhæv din egen stil ved at vælge dit foretrukne betræk blandt vores fem stof- og tre læder-
kollektioner. 
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KABE HACIENDA

Soveværelse med plads 
til den store familie

Badeværelse

Med badeværelset placeret i bagenden af vognen i 
hele vognens bredde, skabes en rummelig og åben 
planløsning. 

Eksklusive kroge og greb er en selvfølgelighed. Enestående komfort hver dag. 

Indret din KABE med stort badeværelse med indbygget brusekabine eller placeret badeværelse mellem vognen andre indretninger. Her har du plads til både korte og lange rejser. 
Du indretter nemt 4-5 sovepladser i vore standard-
indretninger. Med opredning i siddegruppen, 
ekstra køjeskab eller dinette helt op til 8-9 
personer. 

Sengene er meget mere komfortable med 
springmadrasser og tykke topmadrasser og 
lameller. 

Selvfølgelig har vi også lagt vægt på designet 
af vore kontakter og el-udstyr. 

Præcis som i alle KABE’s campingvogne er kvaliteten af sengene i din Hacienda i top. De er 
helt enkelt konstrueret til mange nætters virkelig god søvn. Lad antallet af medlemmer i 
familien, og hvordan I sover bedst, afgøre valget af planløsning og antallet af senge. I serien 
er der mange forskellige varianter at vælge mellem. Som standard er der en fire-fem faste 
sovepladser, men med opredning i den forreste siddegruppe, dinette og køjeskab kan 
vognen hurtigt rumme op til ni personer!

Har man ønsker om et større areal, vil man som regel også gerne have et rummeligt bade-
værelse. Derfor har vi placeret badeværelsesafdelingen længst tilbage, i hele campingvognens 
bredde, i de fleste KABE Hacienda-vogne. Det giver et rummeligt og praktisk badeværelse 
med plads til en komplet brusekabine. Placeringen længst tilbage betyder også, at resten af 
vognen får en åben og herlig planløsning. Perfekt, når man er flere! 

Som standard er der en fire-fem faste sovepladser, men med opredning i den forreste siddegruppe, dinette og køjeskab kan vognen hurtigt rumme op til ni personer!



Hacienda 880 U-TDL

E5

Hacienda 880 E-TDL

E9

Hacienda 880 E-TDL

E2

Hacienda 880 E-TDL

E8

Hacienda 880 U-TDL

E5

Hacienda 880 GLE

B2

Hacienda 880 GLE

B3

Hacienda 880 GLE

B5

Hacienda 880 GLE

B7

Hacienda 880 GLE

B8

Hacienda 880 GLE

B10

Hacienda 880 GLE

B14

Hacienda  880 GLE

B15

Hacienda  880 GLE

B16

Hacienda 880 B-TDLHacienda 880 D-TDL
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TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 1037 cm

Totalhøjde: 272 cm

Karosserilængde: 907 cm

Indv. karosserilængde: 820 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 19,3 m2

Sengemål KS - For: 225 x 184/169 cm

Bag E2: 2 x 196 x 88 cm

Bag XV2: 196 x 140/118 cm

Bag E5: 196 x 140 cm

Bag E8: 190 x 156/118 cm

Bag E9: 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm 

Dinette: 191 x 88 cm

Dæktype: 185R14C

Hacienda 880 TDL
I standardudførelsen er der fire-fem faste sovepladser. Vælg 
mellem tre forskellige sengealternativer; dobbeltseng på tværs, 
enkeltsenge eller børneværelse.

Hacienda 880 GLE
Hacienda 880 GLE findes med ni grundplanløsninger. Her er 
altid noget for vores mest krævende kunder at vælge imellem.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 1037 cm

Totalhøjde: 272 cm

Karosserilængde: 907 cm

Indv. karosserilængde: 820 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 19,3 m2

Sengemål KS - For: 225 x 211/169 cm

Bag B2: 2 x 196 x 88 cm

B3: 2 x 196 x 87 + 196 x 96 cm

B5: 196 x 160/138 cm

B7: 196 x 140/118 + 196 x 77 cm

B8: 196 x 156 cm

B10: 196 x 156 cm

B14: 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm

B15: 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm

B16: 190 x 156/118 cm

Sengemål dinette: 191 x 88 cm

Dæktype: 185R14C

Hacienda 880 B TDL
I standardudførelsen er der fire-fem faste sovepladser. Med 
opredning i den forreste siddegruppe, dinette og skabsseng kan 
vognen hurtigt rumme op til ni personer!

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 1037 cm

Totalhøjde: 272 cm

Karosserilængde: 907 cm

Indv. karosserilængde: 820 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 19,3 m2

Sengemål KS - For: 225 x 161/136 cm

Bag: 196 x 140 cm 

Dinette: 191 x 88 + 2 x 196 x 68 cm

Dæktype: 185R14C

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 1037 cm

Totalhøjde: 272 cm

Karosserilængde: 907 cm

Indv. karosserilængde: 820 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 19,3 m2

Sengemål KS - For: 225 x 198/169 cm

Bag: 188 x 156 cm

Dæktype: 185R14C

Hacienda 880 D TDL
I 880 D TDL er der albuerum! Med den ekstra brede dobbelt-
seng på tværs og badeværelse i hele vognens bredde har du 
en soveafdeling præcis som derhjemme.

Planløsning

Planløsning

Planløsning

Planløsning

(fast seng standard) (udtræksseng tilvalg)



Hacinda 1000 TDL

C3/DL

Hacienda 1000 TDL

C3/DU

Hacienda 1000 TDL

C3/DX

Hacienda 1000 TDL

CE/DL

Hacienda 1000 TDL

C6/DL

Hacienda 1000 TDL

C6/DU

Hacienda 1000 TDL

C6/DX

Hacienda 1000 TDL

CE/DU

Hacienda 1000 TDL

C9/DL

Hacienda 1000 TDL

C9/DU

Hacienda 1000 TDL

CU/DU

Hacienda 1000 TDL

CU/DX

Hacienda 1000 TDL

C9/DX

Hacienda 1000 TDL

CU/DL

Hacienda 1000 TDL

CE/DX
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Hacienda 1000 TDL
Hacienda 1000 måler hele 22 m2, og med vores KABE  
Flexline-system er der næsten ingen begrænsninger for, 
hvordan indretningen kan skræddersys efter dine ønsker.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 1157 cm

Totalhøjde: 272 cm

Karosserilængde: 1027 cm

Indv. karosserilængde: 940 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 22,0 m2

Sengemål KS - For: 225 x 198/169 cm

Bag C3: 2 x 196 x 77 + 196 x 96 cm 

C6: 4 x 196 x 77 cm

C9: 196 x 140 + 196 x 60 cm

CE: 2 x 196 x 88 cm

CU: 196 x 140 cm

DX: 196 x 128/89 cm

DU: 196 x 140 cm

Dæktype: 185R14C

Planløsning
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Denver LundKielFalun

Avignon

Imperial 560 XL Imperial 600 XLImperial 560 XL FK

Imperial 600 TDL

Imperial Hacienda 880 TDL tandemImperial Hacienda 880 D TDL tandem

Imperial 780 TDL tandem Imperial 780 DGLE tandemImperial 740 TDL FK tandem

Imperial 600 XL FK

Imperial Hacienda 1000 TDL tandem

Imperial 630 TDL tandem Imperial 630 TDL FK tandem

Imperial 740 TDL tandem

Imperial Hacienda 880 B TDL tandem

Imperial 630 TDL

Imperial Hacienda 880 GLE tandem

KABE Imperial
Når kun det bedste af det bedste 
er godt nok
Imperial-serien er juvelen på toppen af kronen, i vores absolutte premiumsegment. Det eksklusive giver sig allerede til kende 

i eksteriøret, som er glat og i højglans og med tredimensional dekor. Indvendig er standarden på luksusniveau. Nedsænket 

induktionskogeplade, skabslåger i pianolak med højglans, luksuriøst læderbetræk, mikrobølgeovn, porcelænstoilet, aircondition, 

special-designet lydsystem og KABE SMART D elsystem er bare et par eksempler på, hvad der er med. KABE Imperial er til dig, 

der ikke vil nøjes med andet og mindre end det absolut bedste.

STANDARDUDSTYR

KAROSSERI
• Serviceklap
• Blanke overskabslåger
• Ecoprim-isolering (gulv, loft og vægge) 36 mm   
• Elektronisk stabiliseringssystem, ATC 
 (antiudskridningssystem)
• Formet gummimåtte i gaskassen
• Vindue i yderdør
• Forlænget trækstang
• Helgalvaniseret stålprofilchassis
• Snedkerarbejde i høj kvalitet
• Krængningsbegrænset friktionskobling
• Køkkenvindue
• Blødt loft
• Myggenettdør
• Nyt eksklusiv design og karosseri
• Plastbjælker
• Automatisk bakspærre 
• Sandwichkonstruktion
• Selvjusterende bremser på chassiset
• Skiboks med udtræksbund, udvendig serviceklap, 

der kan låses, samt belysning
• Glatplade, aluminium Innovation Design
• Stabilt og fugtsikkert karosseri
• Sortforkromede fælge
• Ovenlysvindue Heki 2 De Luxe
• Tonede ruder med trinløst myggenet og 

mørklægningsgardin
• Træktøjsafdækning
• Integreret ABS-gaskasse i fuld vognbredde med lys 
• Soltag med ventilation Mini Heki, insektnet og 

mørklægningsgardiner
• Ventilerende vægtapet
• Yderdør (Seitz) med vindue, integreret myggenet og 

varme ved dørtærskel
 
KLIMA / VARME
• 12V cirkulationspumpe / elektrovarmepatron 230V, 
 3 kW, 3-trins
• Aircondition Fresh Jet
• Alde Compact 3020 centralvarme med ”Touch 

Screen” til ur, indendørs- og udendørstemperatur 
• Automatisk vandbåren gulvvarmesystem - 4 spiraler 

og shuntsystem (AGS II Pro)
• Belastningssensor, som automatisk regulerer 
 vandvarmerens strømforbrug
• Dobbelte temperaturfølere
• Effektregulator
• Håndklædetørrer med timer
• Optimeret ventilationssystem
• Tørreskab med dråbefanger og ventilator, der kan 

afbrydes

• Opvarmet skoskab
• VarioVent - unikt ventilationssystem Ventilationsluge 

(ikke B3)
 
KØKKEN
• Tilslutning til udvendig bruser
• Køkkenbord med induktionskomfur, gasblus og 

indbygget ovn 
• Blankforkromede håndtag
• Bronzefarvet køleskabsfront
• Etgrebs-blandingsbatterier, i køkken og toilet
• Indvending spildevandstank
• KABE AutoDrain
• Køleskab 230V / 12V, gas (volumen 190 liter, 
 fryseboks 35 liter)
• Emhætte med motor, fedtfilter og belysning
• Låg til vask
• Mikrobølgeovn
• Optimeret køleskabsventilation
• Plexiglas med belysning ved køkkenbord
• Soft-close køkkenlåger
• Indbygget spildevandstank (32 liter) og udvendig 

spildevandssæk
• Komfur med elektronisk tænding
• Vandtank 40 liter med udvendig påfyldning
 
SOVEVÆRELSE
• Sengeramme med kantprofil
• Ekstra bund i sengeskuffer
• Springmadras 12 cm + topmadras 6 cm (gælder ikke 

etagesenge/køjeskab)
• Sengegavl med belysning
• Trådkurve garderobe
• Opklappeligt hovedgærde
• Udluftningsluge
 
DAGLIGSTUE
• 5 stof- og 3 læderkollektioner
• Barskab med mørktonet plexiglas
• Ergonomiske siddehynder
• Eksklusive låger overskabe
• Gardinophæng med kappe
• Gasdæmper overskab
• Højblanke laminatborde og køkkenborde
• Hjørnehylde fortil
• Indirekte belysning under overskabe
• Indretning Shannon Oak
• Kromliste på overskabslåger
• Lyslister i vindue
• Nakkepuder
• Premium Foam-fyld i hynder
• Pyntepuder
• Skind
• Slideout sofaer
• Avishylde
• Opklappelige sofaer
• Udtræksplade bord
 

BADEVÆRELSE
• Automatisk vandsystem / Varmtvandsanlæg
• Brusekabine / Brusesokkel og håndbruser / 
 Badeforhæng
• Håndklædetørrer
• Ny håndvask i badeværelse
• Indbygget spildevandstank (32 liter) og udvendig 

spildevandssæk
• Udvendigt bruser
• Drejeligt skylletoilet med keramisk kumme, fast 
 installeret med udvendig tømning
 
EL / TEKNIK
• 12V tilslutning med 13-polet kontakt (Jäger-system) 
• 230V / 12V udtag vindueshylde
• Batteri 80 Ah
• Batterioplader 25 A
• Belysning i elboks
• Belysning gaskasse/skiboks
• Belysning sengeskuffe
• Brandalarm
• Dæmper til forreste loftslampe
• Dæmper til lysskinne ved forreste siddegruppe
• El-boks med udv. 230V / 12V stikkontakt og 
 centralantennetilslutn. / indik.lampe 230V, 
 belysning med strømafbryder
• El-tavle 230V (16 A / 10 A) alle med automatsikringer / 

HFI-relæ
• Garderobe- og natbelysning samt belysning i 
 sengeskuffer
• Garderobebelysning
• Indirekte belysning overskab bagtil
• IR-alarm
• Jordafbryder
• KABE Premium Sound System 
• KABE Variovent
• Forkromede spotlights
• LED-belysning i alle lamper undtagen i garderober 
 og sengeskuffer
• Lysbaldakin vindue
• Lækindikator for flaskegas
• Mere belysning i barskab
• Natbelysning
• Kontrolpanel (elektronisk)
• Smart D el-system
• Smart D Remote (fjernbetjening)
• TV-antenne med forstærker
• TV-ophæng
 
ØVRIGT UDSTYR
• Affaldsspand til sortering
• Centralstøvsuger-system
• Universelt låsesystem, én nøgle til alle låse
• Walk-in-closet
• Udvendig gasudtag til grill / Reduktionsventil med 

crash-sensor – placeret i gaskassen 

HYNDEKOLLEKTIONER

17 MODELLER - 70 PLANLØSNINGER

Aspen Orlando Boston
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KABE IMPERIAL

Køkkenet, hvor det eksklusive 
er standard

Køkkenet i KABE Imperial er vores mest eksklusive. Ud over alle de komplette faciliteter 
fra vores øvrige køkkener er Imperial udstyret med induktionskogeplade nedfældet i laminat-
bordpladen, samt to separate gasblus. Hvide overskabslåger i den forreste del og sofaens 
smukke læderbetræk slår straks tonen an, når man træder ind gennem døren. Det her er ikke 
et almindeligt campingvognskøkken. 

Opholdsrum med komfort 
i mesterklassen

Alle de grundlæggende elementer i opholdsrummet er stilfulde, i omhyggeligt udvalgte eksklusive 
materialer og et tidløst og smukt design. For at tilpasse stemningen efter dine og din families ønsker 
er der en række forskellige planløsninger samt stof- og læderkollektioner at vælge imellem. Uanset 
om du vælger den runde sofa eller tilvælger L-sofaen leveres den med slide-out-funktion med praktisk 
justerbar tilpasning af både sidde- og ryghynder. Denne funktion fås som tilvalg i vores øvrige 
campingvogne, men er standard i Imperial.

Køleskabet har en elegant bronzefarvet front 
med en eller to lyslister med lysdæmpning 
langs med. 

Komfuret er smukt nedsænket i laminatbordpladen. Alle køkkenskuffer er med softluk og centrallås. Alle låger i overskabene foran samt hjørne-
delen har en ny, frisk farve.

Loftslampe i elegant design. Det runde hjørne på sofaen foran og belysningen 
under sofaen er begge eksempler på, hvordan 
KABE hele tiden udvikler sig med hensyn til både 
funktion og design. 
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KABE IMPERIAL

Soveværelse til total afkobling

Badeværelse i luksusudgave

Vi har gjort vores yderste for at vores KABE Imperial skal byde på valgmuligheder i soveværelset 
til enhver smag. Naturligvis holder de alle samme høje standard med hensyn til sovekomfort, design 
og stilfulde valg. Hvilken model eller placering af seng du end vælger, kan du være sikker på, 
at din seng har en virkelig dejlig springmadras, en ekstra tyk topmadras og et indstilleligt hoved-
gærde. Og der er naturligvis også en stemningsfuld hyggebelysning i sengegavlen.  

I et Imperial-badeværelse er der ikke plads til kompromisser. Elegante linjer, god belysning, 
porcelænstoilet og håndklædetørrer er naturligvis standard. Uanset om du vil have et 
stort badeværelse eller hellere vil prioritere mere plads i andre afdelinger af din campingvogn, 
har vi en planløsning, som passer til din KABE Imperial. I vores TDL-modeller strækker bade-
værelset sig over hele vognens bredde bagtil, og brusekabine er standard. 

Imperial DXL har badeværelsesafdeling længst 
tilbage i vognen, ved siden af soveværelset, hvilket 
giver en skøn åben planløsning. 

Et rummeligt badeværelse med et strejf af 
luksus. Det er en af de ting, der kendetegner 
vores TDL-vogne. 

Uanset hvordan badeværelset i din nye KABE skal 
bruges, har vi en planløsning som garanteret passer. 

Bunden af sengen er let at komme til udefra, 
via bagagelemmen, som er standard i Imperial-
modellerne. 

Sengene i KABE Imperial er mindst lige så 
skønne som derhjemme og du sænker eller 
hæver nemt hovedgærdet. 

Førsteklasses springmadrasser og ekstra tykke 
topmadrasser leverer de bedste forudsætninger 
for en god nattesøvn. 



Imperial 560 XL

XV2

Imperial 600 XL

XV2

Imperial 600 XL

DXL
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Imperial 560 XL FK

XV2

Imperial 600 XL FK

XV2

Imperial 600 DXL FK

DXL

new!new!

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 767 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 637 cm

Indv. karosserilængde: 550 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 12,9 m2

Sengemål KS - For: 225 x 179/150 cm

Bag XV2: 196 x 140/118 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Imperial 560 XL
KABE Imperial har det eksklusive eksteriør, KABE Innovation 
Design. Imperial 560 XL er en kompakt model, men har alle de 
samme finesser som de større Imperial-vogne.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 817 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 687 cm

Indv. karosserilængde: 600 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 14,1 m2

Sengemål KS - For: 225 x 177/150 cm

Bag XV2: 196 x 140/118 cm

Bag DXL: 196 x 140/118 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Imperial 600 XL
I din Imperial 600 XL kan du vælge mellem mere opbevarings-
plads eller varianten 600 DXL med brusekabine. 

Planløsning

Planløsning

Planløsning

Planløsning

 Imperial 560 XL FK
En kompakt og smart model med Imperials høje standard. 
Soveafdelingen med dobbeltseng og badeværelse ligger længst 
tilbage til højre. Køkkenet er praktisk placeret langs hele
vognens bredde i den forreste del.

 Imperial 600 XL FK
En variant af søstermodellen 600 XL, perfekt til den madlavnings-
interesserede! Her har køkkenet fået større plads ved, at det nu er 
placeret i vognens forreste del i hele bredden.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 767 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 637 cm

Indv. karosserilængde: 550 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 12,9 m2

Sengemål KS - Midten: 211 x 117 cm

Bag XV2: 196 x 140/118 cm

Dæktype boogiaksel: 185R14C / 205R14C

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 817 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 687 cm

Indv. karosserilængde: 600 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 14,1 m2

Sengemål KS - Midten: 211 x 117 cm

Bag XV2: 196 x 140/118 cm

Bag XV2: 196 x 140/118 cm

Dæktype boogiaksel: 185R14C / 205R14C



Imperial 630 TDL

E2

Imperial 630 E-TDL

E2

Imperial 630 TDL

E5XV2

Imperial 600 TDL

E2

Imperial 600 TDL

E5XV2
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Imperial 600 TDL

E5

Imperial 600 TDL

E9

Imperial 630 TDL

E5

Imperial 630 TDL

E9

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 847 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 717 cm

Indv. karosserilængde: 630 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 14,8 m2

Sengemål KS - Midten: 211 x 117 cm

Bag E2: 2 x 196 x 88 cm

Dæktype boogiaksel: 185/65R14 / 185R14C

Imperial 630 TDL FK
En helt ny model med en unik planløsning. Køkkenet er placeret 
længst fremme i vognen og siddegruppen i midten. I bagenden 
har 630 TDL FK samme planløsning som 630 TDL.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 847 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 717 cm

Indv. karosserilængde: 630 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 14,8 m2

Sengemål KS - For: 225 x 166/145 cm

Bag E2: 2 x 196 x 88 cm

Bag E5 XV2: 196 x 140/118 cm

Bag E5: 196 x 140 cm

Bag E9: 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

Dæktype enkeltaksel: 185R14C / 205R14C

Dæktype boogiaksel: 185/65R14 / 185R14C

Imperial 630 TDL
TDL er en af KABEs mest solgte planløsninger. Med et stort 
køkken, en rummelig siddegruppe, to lækre enkeltsenge eller 
alternativt børneværelsesløsningen og med badeværelse i 
hele vognens bredde.

Imperial 600 TDL
Imperial 600 TDL er en rummelig vogn med et stort bade-
værelse i hele vognens bredde. Vælg mellem enkeltsenge
eller dobbeltseng med køjesenge ved siden af.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 817 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 687 cm

Indv. karosserilængde: 600 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 14,1 m2

Sengemål KS: For 225 x 166/136 cm

Bag E2 196 x 88 + 186 x 88 cm

Bag E5 XV2: 196 x 140/118 cm

Bag E5: 196 x 140 cm

Bag E9 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

Dæktype: 185R14C / 205R14C

Planløsning

Planløsning

Planløsning

(fast seng standard)

(udtræksseng tilvalg)

(fast seng standard) (udtræksseng tilvalg)
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Imperial 740 TDL FK

E2

Imperial 740 TDL FK

E8

Imperial 740 TDL FK

E5XV2

Imperial 740 TDL FK

E9

Imperial 740 TDL FK

E5

Imperial 740 TDL

E2

Imperial 740 TDL

E8

Imperial 740 TDL

E5XV2

Imperial 740 TDL

E9

Imperial 740 TDL

E5

Imperial 740 TDL

E5

new!Imperial 740 TDL
Mere plads end i den mindre 630 TDL men samme fine udstyr. 
Vælg mellem tre forskellige sengealternativer: dobbeltseng 
på tværs, enkeltsenge eller børneværelse.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 877 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 747 cm

Indv. karosserilængde: 660 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 15,2 m2

Sengemål KS - For: 225 x 182/147 cm

Bag E2: 2 x 196 x 88 cm

Bag E5 XV2: 196 x 140/118 cm

Bag E5: 196 x 140 cm

Bag E8: 190 x 156/118 cm

Bag E9: 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

Dæktype: 185/65R14 / 185R14C

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 877 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 747 cm

Indv. karosserilængde: 660 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 15,2 m2

Sengemål KS - Midten: 211 x 117 cm

Bag E2: 2 x 196 x 88 cm

Bag E5 XV2: 196 x 140/118 cm

Bag E5: 196 x 140 cm

Bag E8: 190 x 156/118 cm

Bag E9: 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

Dæktype: 185/65R14 / 185R14C

Planløsning Planløsning

 Imperial 740 TDL FK
En rummelig model med høj standard hele vejen igennem. 
Det gode ved denne campingvogn er, at køkkenet er placeret 
i vognens forreste del, så kokken får større albuerum.

(fast seng standard)(fast seng standard) (udtræksseng tilvalg)(udtræksseng tilvalg)



Imperial 780 TDL

E2

Imperial 780 TDL

E5

Imperial 780 TDL

E5XV2
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Imperial 780 TDL

E9

Imperial 780 TDL

E8

Imperial 780 DGLE

B2

Imperial 780 DGLE

B5

Imperial 780 DGLE

B3

Imperial 780 DGLE

B8

Imperial 780 DGLE

B7

B10

Imperial 780 DGLE Imperial 780 DGLE

B15

Imperial 780 DGLE

B14

Imperial 780 DGLE

B16

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 937 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 807 cm

Indv. karosserilængde: 720 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 16,9 m2

Sengemål KS - For: 225 x 184/169 cm

Bag E2: 2 x 196 x 88 cm

Bag E5 XV2: 196 x 140/118 cm

Bag E5: 196 x 140 cm

Bag E8: 190 x 156/118 cm

Bag E9: 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

Dæktype: 185/65R14 / 185R14C

Imperial 780 TDL
Imperial 780 TDL findes i tre grundplanløsninger og har alt, 
hvad du behøver for at bo bekvemt med en fornemmelse af 
albuerum.

Imperial 780 D GLE
En unik vogn med toilet og bruserum i hver sin side af vognen. 
Med vores Flexline-løsninger kan du vælge alt fra separate 
enkeltsenge til dobbelte køjesenge eller dobbeltseng.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 937 cm

Totalhøjde: 264 cm

Karosserilængde: 807 cm

Indv. karosserilængde: 720 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 16,9 m2

Sengemål KS - For: 225 x 175/150 cm

Bag B2: 2 x 196 x 88 cm

B3: 2 x 196 x 87 + 196 x 96 cm

B5: 196 x 160/138 cm

B7: 196 x 140/118 + 196 x 77 cm

B8: 196 x 156 cm

B10: 196 x 156 cm

B14: 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm

B15: 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm

B16: 190 x 156/118 cm

Dæktype: 185/65R14 / 185R14C

Planløsning Planløsning

(fast seng standard) (udtræksseng tilvalg)



Imperial 880 D-TDL Imperial 880 B-TDL

Imperial 880 TDL

E5

Imperial 880 TDL

E2

Imperial 880 TDL

E5

Imperial 880 GLE

B2

Imperial 880 GLE

B3

Imperial 880 GLE

B5

Imperial 880 GLE

B7

Imperial 880 GLE

B8

Imperial 880 GLE

B10

Imperial 880 GLE

B14

Imperial 880 GLE

B15

Imperial 880 GLE

B16
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Imperial 880 TDL

E8

Imperial 880 TDL

E9

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 1037 cm

Totalhøjde: 272 cm

Karosserilængde: 907 cm

Indv. karosserilængde: 820 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 19,3 m2

Sengemål KS - For: 225 x 198/169 cm

Bag: 188 x 156 cm

Dæktype: 185R14C

Imperial Hacienda   
880 D TDL
I Imperial Hacienda 880 D TDL er der albuerum. Med den 
ekstra brede dobbeltseng på tværs og badeværelse i hele 
vognens bredde har du en soveafdeling præcis som 
derhjemme.

Imperial Hacienda   
880 B TDL
I standardudførelsen er der fire-fem faste sovepladser. Med 
opredning i den forreste siddegruppe, dinette og skabsseng 
kan vognen hurtigt rumme op til ni personer.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 1037 cm

Totalhøjde: 272 cm

Karosserilængde: 907 cm

Indv. karosserilængde: 820 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 19,3 m2

Sengemål KS - For: 225 x 161/136 cm

Bag: 196 x 140 cm 

Dinette: 191 x 88 + 2 x 196 x 68 cm

Dæktype: 185R14C

Imperial Hacienda 
880 TDL
I standardudførelsen er der fire-fem faste sovepladser. Vælg 
mellem tre forskellige sengealternativer; dobbeltseng på tværs, 
enkeltsenge eller børneværelse.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 1037 cm

Totalhøjde: 272 cm

Karosserilængde: 907 cm

Indv. karosserilængde: 820 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 19,3 m2

Sengemål KS - For: 225 x 184/169 cm

Bag E2: 2 x 196 x 88 cm

Bag E5 XV2: 196 x 140/118 cm

Bag E5: 196 x 140 cm

Bag E8: 190 x 156/118 cm

Bag E9: 196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm 

Dinette: 191 x 88 cm

Dæktype: 185R14C

Imperial Hacienda  
880 GLE
Imperial Hacienda 880 GLE findes med ni grundplanløsninger. 
Her er altid noget for vores mest krævende kunder at vælge 
imellem.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 1037 cm

Totalhøjde: 272 cm

Karosserilængde: 907 cm

Indv. karosserilængde: 820 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 19,3 m2

Sengemål KS - For: 225 x 211/169 cm

Bag B2: 2 x 196 x 88 cm

B3: 2 x 196 x 87 + 196 x 96 cm

B5: 196 x 160/138 cm

B7: 196 x 140/118 + 196 x 77 cm

B8: 196 x 156 cm

B10: 196 x 156 cm

B14: 196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 cm

B15: 196 x 129/102 + 196 x 62 + 2 x 196 x 68 cm

B16: 190 x 156/118 cm

Sengemål dinette: 191 x 88 cm

Dæktype: 185R14C

Planløsning

Planløsning

Planløsning

Planløsning

(fast seng standard) (udtræksseng tilvalg)



Imperial 1000 TDL

C3/DL

Imperial 1000 TDL

C3/DU

Imperial 1000 TDL

C3/DX

Imperial 1000 TDL

CE/DL

Imperial 1000 TDL

C6/DL

Imperial 1000 TDL

C6/DU

Imperial 1000 TDL

C6/DX

Imperial 1000 TDL

CE/DU

Imperial 1000 TDL

C9/DL

Imperial 1000 TDL

C9/DU

Imperial 1000 TDL

C9/DX

Imperial 1000 TDL

CE/DX

Imperial 1000 TDL

CU/DL

Imperial 1000 TDL

CU/DU

Imperial 1000 TDL

CU/DX
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TEKNISK SPECIFIKATION

Totallængde: 1157 cm

Totalhøjde: 272 cm

Karosserilængde: 1027 cm

Indv. karosserilængde: 940 cm

Indv. højde: 196 cm

Indv. bredde KS: 235 cm

Beboelsesareal KS: 22,0 m2

Sengemål KS - For: 225 x 198/169 cm

Bag C3: 2 x 196 x 77 + 196 x 96 cm 

C6: 4 x 196 x 77 cm

C9: 196 x 140 + 196 x 60 cm

CE: 2 x 196 x 88 cm

CU: 196 x 140 cm

DX: 196 x 128/89 cm

DU: 196 x 140 cm

Dæktype: 185R14C

Imperial Hacienda 
1000 TDL
Imperial Hacienda 1000 måler hele 22 m2, og med vores 
fleksible planløsninger i KABE Flexline er der næsten ingen  
begrænsninger for, hvordan indretningen kan skræddersys 
efter dine ønsker. 

Planløsning
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TILVALG Royal, Hacienda
og Imperial 
Din egen guldrandede KABE
Vi ved, hvad der kræves for at få et behageligt campingvognsliv. Derfor er hver eneste KABE gavmildt udstyret 

allerede i standardudførelsen. Faktum er, at vi byder på mange detaljer, som man skal betale ekstra for hos 

vores konkurrenter. Men vi har alle forskellige behov, og du har naturligvis mulighed for at supplere indretningen af 

din campingvogn, så den bliver perfekt til netop dig. Vi tilbyder et stort sortiment af tilbehør. Solceller. Producér din egen el! Miljøvenligt, nemt og praktisk. Solcelle-pakken fra 
GoCamp giver 150 W og er af højeste kvalitet. Panelets ramme er af kraftigt aluminium 
med aerodynamiske spoilers, som nedsætter vindmodstanden ved kørsel.

Cinderella forbrændings-
toilet. Cinderella er en 
moderne og miljøvenlig 
toiletløsning med stor 
kapacitet og en høj 
driftssikkerhed. Under en høj 
temperatur forbrændes papir, 
urin og fækalier til en minimal 
mængde aske, ca. en kop 
pr. person pr. måned. Rent, 
hygiejnisk og lugtfrit.
TDL-modeller Royal, Imperial 
og Hacienda

Toilet Thetford med keramisk 
kumme (Std Imperial)

1. Låseanordning  
 alufælge   (X0160)
2. Premiumdæk
3. Bagagerum B1108
 (erstatter B785)

Holder til reservehjul  
i gaskassenn  (X0062)
(Ikke på enkeltakslede SMÅ vogne 
med 2000 kg chassis)

Reservehjulsholder under vogn

KAROSSERI

Elektrisk indgangstrin  (X0295)

Stænkklapper                     (X0321) 1. Yderdør med tonet vindue  
2. Ekstra bred yderdør  

Tonede vinduer

Heki 2 De Luxe – tagvindue med 
belysning (Std Imperial)

Tagvindue ”skyroof” 
(kun KS, standard FK)

Totalvægte 
2000 kg (Std Imperial) / 

2650 kg / 2800 kg

Totalvægtssænkning 1700 kg 
(R560)

Aircondition Fresh Jet FJ 2200
(Std Imperial)

AirVent med termostat  
(soveværelse)  (X0228)

Reservehjul (samme som på det 
valgte chassis)

Reservehjul, premium dæk (samme 
som på det valgte chassis)

Alde Flow. Med Alde Flow kan du tage varmt brusebad, lige så 
længe, du har lyst! Alde Flow er en separat varmtvandstank, som du 
kobler til glykolvarmesystemet. Tanken forvarmer vandet, indtil det 
når fyrets almindelige varmtvandstank, hvilket bevirker, at der altid er 
varmt vand i hanerne.

KLIMA / VARME

SOVEVÆRELSE

KØKKEN
BADEVÆRELSE

Grand Lit B2 – omdanner to enkelt-
senge til en stor dobbeltseng

Køjeskab

1. Trådkurve i sengeskuffe
2. Skuffe under seng (B14, E9)

Ekstra ventilationsluge (X0047) 
1 stk. er standard

Badeværelse:
1. Ventilator i brusebad 
 TDL    (X0229)
2. Vandlås  (X0157)
3. Udvendig forlængelse  
 af brusebadsafløb (X0201)

Trægulv i bruser i Royal,  
Imperial (TDL, DXL)  (X0323)

Bruser i stedet for skab (XL)

Foldedør i stof 
R540 GLE, R560GLE, R600GLE

Mikrobølgeovn 800W  
(Std Imperial)

Køkkenlåger hvide Holder til køkkenvasklåg
Højre Royal, Imperial
Venstre Royal, Imperial

Formsyet gulvmåtte.
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Læselampe A   (X0035)   
Læselampe Tube B   (X0077)

Udvendig lampe med sensor 
(Std Imperial)

Gasalarm Gas-Safe  (X0015) 

Elmåler elskab

Booster (X0053)

Stort batteri 115A

EL / TEKNIK

Mover AL-KO Mammut
1. Tandemaksel
2. Enkeltaksel

Vægudtag 230V:

1. Dobbelt (i stedet 
 for enkelt) (X0253)

2. Dæmper på lysliste 
 i vindue (X0250)

Alarm NX5 (X0186) 

Minisafe box MD281 

ØVRIGT UTSTYR

Spejl i halvfigur (inderside 
af garderobe)    (X0227)

Elektrisk tømning af afløb Direkte afløb; forbikobling  
spildevandstank

Udvendigt flaskegasudtag 

1. Cityvand  (X0187) 
2. Vandtank 70 liter  
 (ikke Imperial 560 XL /  
 600 XL / 630 ETDL)

Dometic markise, med elmotor

Cykelstativ på trækstang (X0281)

Øko-pakke. Øko-pakken er perfekt til dig, som vil have friheden til at kunne kaste 
anker hvor som helst og fricampere længere uden at skulle bekymre dig om adgang 
til elektricitet. Airvent erstatter AC og giver en mere energivenlig nedkøling af vognen. 
115 A-batteriet holder længere end et almindeligt batteri, og med solcellerne på taget, 
genererer du din egen el.

Øko-pakke: 115 amp batteri, AirVent, Solcelle

1. TV-arm
2. TV-ophæng

TV-skab med skuffer

Lædergruppe Aspen
1. Forreste gruppe  
2. Forreste gruppe + dinette 

Lædergruppe Boston
1. Forreste gruppe  
2. Forreste gruppe + dinette 

Lædergruppe Orlando
1. Forreste gruppe  
2. Forreste gruppe + dinette 

L-sofa i forreste gruppe  
(inkl 2 fodskamler)

L-sofa i stedet for midterdinette

Søjlestativ til bord, fast
Søjlestativ til bord, løs

Sofa med slideout (Std Imperial) Hældningen af   sæde og ryglæn 
indstilles let med slide-out funktion.

Saksestativ med dæmper 

DAGLIGSTUE

Panelgardin Denver, Falun, Lund
(fås ikke til Avignon & Kiel) 

KABE Smart D Remote. Med KABE Smart D Remote kan 
du fjernstyre campingvognens betjeningspanel, uanset 
hvor du befinder dig, via en app på din smartphone. Den 
er bygget op omkring en 4G-router med eksterne antenner 
og et mobilt modem. Ud over at kunne styre opvarmningen, 
belysningen og håndtere campingvognens funktioner og 
alarmer via telefonen, får du også adgang til en rigtig god og 
trådløs internetopkobling på rejsen.

Duo Control. Duo Control har indbygget, automatisk 
gasomkobler, reduktionsventil og kollisionssensor, som 
udløses ved sammenstød med en G-kraft på 3,5 G. 
Flaskegastilførslen lukkes derefter straks af for at undgå 
gaslækage. Duo Control er godkendt i hele Europa til at 
være tilsluttet under kørslen.

Vand- og afløbstilslutning. Har du forelsket dig i det rolige, 
behagelige liv som fastboende på samme campingplads?
Med vand- og afløbstilslutningen kan du enkelt højne 
komforten yderligere! Du slipper for at fylde vandtanken 
og tømme gråvand og toilet, da vognen er koblet til det 
kommunale vand og afløb.
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Altid et skridt foran…


