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Verden er din.

Alltid steget foran…

KABE

60 ÅR PÅ VEI.
Innhold.

KABE har alltid ligget steget foran. Fanget opp drømmer og utviklet
teknikk, design og løsninger for å oppfylle dem. I år feirer vi 60 år i
campinglivets tjeneste.
Det er noe spesielt med å pakke sammen familien og det aller
viktigste og dra i vei. Selv om campinglivet nå er både bekvemt og
smidig så bor det også en enkelhet i det hele som tiltaler fler og fler. En
frihetsfølelse i å kunne leve som man vil, kjøre hvor man vil, oppleve det
man vil.
I 60 år har vi på KABE produsert campingvogner og bobiler etter
menneskers drømmer og ønskemål. Og på en måte – som er vårt
absolutte mål – har vi alltid lykkes med å ligge steget foran. Å kjenne
behovene før de dukker opp. Å utvikle nye, smartere løsninger for et
mer bekvemt liv på fire hjul og mer komfortabel kjøring, før kundene
våre i det hele tatt har etterspurt det.
Alt startet med at en mann ved navn Kurt Blomqvist bygde en
campingvogn til seg selv og sin familie hjemme i garasjen. Til sommeren
1958 planla de en herlig og bekvem ferie i campingvognen. Men før
de kom seg av gårde fikk Kurt et bud på den og kunne ikke motstå
fristelsen til å selge – og bygge en ny campingvogn til familien og flere
for salg. KABE var født og etter noen års dobbeltarbeid – han var også
sjef for Flyforvaltningens kontroll ved Saab i Jönköping – sa han opp for
å vie seg helhjertet til å utvikle og bygge sine campingvogner.
Siden da har KABE alltid ligget i teknikkens forkant, ofte et steg foran
konkurrentene. Vi var blant annet først med den året-rundt-tilpassede
campingvognen, med vannbåret gulvvarme som standard allerede 1969.
Et av mange eksempler på KABE-patenterte løsninger som med tiden
har blitt standard for hele bransjen.
60 år i bransjen har naturligvis sine fordeler, i kunnskap og erfaring,
men vi nøyer oss ikke med det. Hos oss sikter vi mot framtiden, å ligge
steget foren, er en selvfølgelighet. Foreløpig er KABE alene om å tilby
bobiler med ekstra bredde (250 centimeter), modeller som raskt har
blitt veldig populære. Og i begynnelsen av 2017 ble vårt intelligente
manøvreringspanel KABE Smart D utsett til vinner av European
Innovation Award i Stuttgart. En prestisjefylt utmerkelse som deles ut av
Europas ledende fagtidsskrifter, til produsenter i campingbransjen som
har utviklet spesielt innovative idéer og produkter.
Til 2018 lanserer vi hele 18 nye campingvogn- og bobilmodeller. Alle
med bransjens høyeste standard i sine segmenter, og en mengde tilvalg.
Alt for å kunne bygge det perfekte mobile hjemmet til hver kunde.
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KABE tar forbehold om eventuelle trykkfeil.
KABE forbeholder seg retten til endring av konstruksjon
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Bildene kan inneholde tilleggsutstyr.
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Ingen
kompromisser.
Design, sikkerhet og kvalitet – det er det
KABE står for. De stilfulle, klassiske særtrekkene
kjennes tydelig igjen når campingvognen kommer rullende langs veien. Og når man lærer seg
å kjenne sin KABE, med alle disse gjennomtenkte
detaljene og bekvemmelighetene, innser man
helt og fullt verdien i den gjennomarbeidede
designen.
Alle funksjoner – som for eksempel isolering,
ventilasjon, varmesystem og vinduer – er av aller
høyeste kvalitet. Ingen kompromisser. Faktum
er at vi legger mye arbeid i stadig å utvikle våre
campingvogner, alltid å ligge i forkant og til og
med et steg foran. For å kunne tilby deg som
KABE-eier det aller beste – en caravan som
holder høy standard og eksklusiv følelse innenfra
og ut.

Vi tenker design i hver detalj.
Modellåret 2018 presenterer KABE et
helt nytt karosseri for campingvognene i Edelsten-,
Royal-, Imperial- og Haciendaseriene.
Det nye eksteriøret har et moderne utviklet formspråk.
KABEs nye aerodynamiske karosseri med den
nye bakvingen er utviklet for å minske luftmotstanden.
Det sitter i detaljene. Som for eksempel spesialdesignet bremselys med KABE-logo.
2018 presenterer KABE dessuten ﬂere nye
modeller og detaljforbedringer.
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NYE STEDER.
NYE MINNER.
KABE 2018
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NYE KABE.
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For din komfort.
Å bo i en KABE caravan er å leve med høy
komfort og kvalitet i alle detaljer, hver dag. Alle
materialer er valgt ut med største nøyaktighet, for
å svare til dine forventninger hva angår så vel det
estetiske som holdbarheten. Linjene i designen
ligger i tiden, men er også veldig klassiske. Derfor kan du kjenne deg trygg på at din KABE alltid
kommer til å føles moderne, stilren og elegant.
Et bekvemt boende er et funksjonelt boende.
Derfor fyller vi alle våre campingvogner til randen
med ekstra utstyr, praktiske funksjoner og løsninger, og riktig skjønne senger. En selvfølgelig
bekvemmelighet hos oss, som ofte er tilvalg hos
andre.
En KABE er en investering i livskvalitet, derfor
har vi ikke overlatt noe til tilfeldighetene. I hver
detalj finns en tanke, om at du skal få det aller
beste.

Det er ikke bare på utsiden som de store
karosseriforandringene merkes. Innsiden har
blitt luftigere og i miljøet rundt sittegruppen dannes mer rom.
KABE Royal, Hacienda og Imperial har hvit foliefarge
på sine skapluker. I Royal, Hacienda og Imperial er
SMART-D elsystem standard.
Selvsagt har alle stereoapparater Bluetooth.
I din Imperial er induksjonstoppen pent nedfelt i
laminatplaten.
Frontsofaens hjørne har fått en rundet form. I Imperial
forsterkes den eksklusive følelsen, med belysning
under sofaen. Dinette-skuffen i midtgruppen glir på
praktiske rulleskinner.
Mange av våre vogner har fått ny laminatplate
med LED-belysning under.
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DRA DIT DU DRØMMER.
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HVILKEN PLASS
ER DU?
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KABE Smart D.
Styringspanelet KABE SMART D overvåker alt i
din campingvogn. Herfra kan du også styre alle
funksjoner. Panelet er designet med fokus på
brukervennlighet og har en lettoversiktlig touchscreendisplay. Her kan du se ferskvannsnivå,
spillvannsnivå og batterikapasitet. Du kan styre
belysning, AC, varmepanne eller temperatur og
valgte tilbehør som for eksempel cityvann eller
varme i frontruten. Systemet har også flere alarmfunksjoner som minner deg på når det er tid for å
ta service eller om en sikring har gått. Alt smidig
samlet på samme skjerm. Nytt til 2017! Standard
på Royal, Hacienda og Imperial.

På startsiden vises alle knapper for belysning og digitale
skyvebrytere for dimmer. Her ser du også temperatur, både
ute og inne, og klokke.

En annen nyhet er KABE Smart D Remote, som
via en app gjør det mulig å fjernstyre campingvognens styringspanel uansett hvor du befinner
deg. KABE Smart D Remote er oppbygd rundt en
4G-router med eksterne antenner og et mobilt
modem. I tillegg til å kunne styre oppvarming, belysning og holde styr på campingvognens funksjoner og alarm via telefonen får du også tilgang
til riktig bra trådløs internettilkobling på reisen.
KABE Smart D Remote finnes som tilvalg, standard
på Imperial.

All informasjon og styring angående varme vises på en egen
side. Her hever og senker du varmen smidig med digitale
skyvebrytere.

Aktuell statusinformasjon om ferskvannsnivå, spillvannsnivå og
batterikapasitet vises på en oversiktlig måte.

KABE 2018
16

KABE 2018
17

Kle din KABE.
Trekk og tekstiler fremhever din personlighet,
øker trivselen og gir den hjemmekoselige følelsen som betyr så mye for hele opplevelsen. Og
ettersom smaken er så forskjellig har vi tatt fram
åtte unike kolleksjoner i høy kvalitet og overlater
til deg å velge dine favoritter med omhu.
For oss er tekstiler mye mer enn myke verdier.
Din KABE skal holde samme høye kvalitet på alle
felt. Derfor har samtlige kolleksjoner gjennomgått
nøyaktige tester hva angår slitestyrke og vaskeekthet. Vi har også nøye kontrollert at alle åtte
når opp til de estetiske forventningene når de vel
er på plass i campingvognen.
Uansett hvilken kolleksjon du velger kan du
være trygg på å få absolutt toppkvalitet i ditt nye
hjem. Se mer hos din forhandler.

Denver

Falun

Lund

Avignon

Kiel

Aspen (skinntrekk)

Boston (skinntrekk)

Orlando (skinntrekk)

Classic, Edelsten, Royal,
Hacienda, Imperial

Classic, Edelsten, Royal,
Hacienda, Imperial

Edelsten, Royal, Hacienda,
Imperial

Royal, Hacienda, Imperial
(panelgardin ikke mulig til dette
valget)

Royal, Hacienda, Imperial
(panelgardin ikke mulig til dette
valget)

Royal, Hacienda (Pristillegg)
Imperial

Royal, Hacienda (Pristillegg)
Imperial

Royal, Hacienda (Pristillegg)
Imperial

Lys grå

Mørkebrun

Lys beige

Brun

Gråsvart

Classic
Edelsten
Royal
Hacienda
Imperial
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Brun

Svart

– velg mellom to kolleksjoner.
– velg mellom tre kolleksjoner.
– velg mellom åtte kolleksjonener.
– velg mellom åtte kolleksjonener.
– skinn er standard, men det er også mulig
å velge noen av de andre kolleksjonene.
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Beige

FANG LIVETS
OPPLEVELSER.
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En høy livskvalitet er å kunne leve og nyte uten å

Utrustning
ekstra.

behøve bekymre seg over det praktiske. Derfor
har vi gått hele veien – og litt til – i vår bestrebelse etter å fylle våre campingvogner med så
mange smarte løsninger, funksjoner og bekvemmeligheter som er fysisk mulig. Vi har skapt
campingvogner som vi selv vil bo og leve i. For at
du skal få det aller beste.
Mye av kvaliteten i en KABE finns bak den
stilrene, elegante fasaden. Du finner den i smarte
konstruksjoner og avanserte tekniske løsninger.
Det er også viktig at allting er veldig lett. Det er jo
tross alt et mobilt hjem som skal ferdes trygt, sikkert og bensingjerrig på veiene. Slik at alt det der
”ekstra”, det er helt enkelt standard hos oss.

Inntilligent elektrisk sentral.
Lettbetjent elpanel. Elsystemet
registrerer batteristyrken og
lader automatisk ved behov.
Systemet holder rede på
vannivå, temperatur og batterispenning.

Tørkeskap. Tørkeskap med
egendesignet dryppbakke for
tørking av sko. Tørkeskapet
har en spesiell konvektor og
en regulerbar takventil for
maksimal varmesirkulasjon.
Oppvarmet skohylle innenfor
døren. Innstegsgarderobe med
plass til ytterklær.

Mer lyd og bilde. Lyd/mediesenter (standard i Royal, Imperial og Hacienda). Innebygde
høyttalere foran. Forberedt for
CD / radio. Utfellbart feste for
TV i flere av modellene.

Kjøkken som har det meste.
Innebygd vifte i kjøkkenskap
med belysning og to hastigheter. Viften har uttakbart fettfilter
for enkel rengjøring. Elektrisk
tenning på komfyr. Markedets
beste kjøleskapsventilasjon som
går ut via taket.

Forberedt for TV-mottaking.
Elektronisk TV-antenne for både
analog og digital mottaking.
Utvendig tilkopling for TV,
kabel-TV og 12/230V. TV-antenneuttak på tre steder: i TV-benk,
soveromsdel og elboks.

Gasskontroll. Gasskassen er
integrert i fronten. Plass til to
gassbeholdere samt bagasje.
Gasskassen har en ”fallkant”
slik at ingenting faller ut når
luken åpnes. Gasskassen har
belysning, utvendig gassuttak
og lekkasjeindikator for manuell
kontroll av gassystemet. Uttakbar formstøpt beskyttelsesmatte
i gasskasse (ikke Classic).

Mellomliggere for gulv. Ekstra
bjelker mellom langsgående
chassisbjelker gir mer stabile
gulv og ekstra vridningsstivt
chassis. Mellombjelker for
best mulig stabilitet. Chassiset
har utliggere fra langsgående
sidebjelke for å avlaste mot
tyngden der gulv og vegg
er sammenføyd. Karosseriet
tåler svært høy belastning, for
eksempel når det ligger store
mengder snø på taket.

Det elektriske systemet.
Elektrisk boks med 230V inntak
og 16A automatsikring med
jordfeilbryter, kontrollamper for
strøm, 230V/12V-uttak, TV-uttak
for kabel-TV og TV i forteltet
(ikke Classic). Kontrollamper
indikerer strømtilførselen.
Elboks med belysning (standard
i Royal, Imperial og Hacienda).
Batterilader på hele 25 / 30 A.

KABE Safety Driving System.
Chassis med varmgalvaniserte
stålprofiler. Elektronisk styrt
antiskrenssystem gjør vognen
ekstra trygg på veien (ikke
Classic / Edelsten). Aksler som
gir behagelig og stabil kjøring.
Lengre og stabiliserende
dragbjelker. Alle vogner har
friksjonskopling. Dekk på enkeltakslede vogner er av typen
8-lags dekk. Boggivogner har
14” lavprofildekk.

Skiboks og lasteluke. Uttrekkbar, oppvarmet skiboks med belysning. Diode på strømbryteren
i vognen viser om belysningen
er på eller av. Lasteluke under
sengen. Luken har innebygde
luftstrømkanaler og åpningen
er utstyrt med egenutviklede
konvektorer – gir best varme i
sovedelen. Lasteluke gjør det
lett å komme til plassen under
sengen (standard i Royal, Imperial og Hacienda).

Classic- og Edelstenserien har et standard- og utstyrsnivå som kan
avvike fra beskrivelsen. Forhør deg hos forhandleren din!
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Når man bor i campingvogn skal livet være

Høyeste
livskvalitet.

enkelt. Derfor har vi fylt alle våre KABE campingvogner til randen med bekvemmeligheter. For at
du skal kunne våkne uthvilt hver morgen og vie
dagen til det du vil, uten praktiske bekymringer.
Ergonomisk formede sofaer, stillbare senger
med spiralmadrass, fleksibelt kjøkken uten kompromisser og tekstiler av høyeste kvalitet. Det er
noen eksempler på komfort du umiddelbart opplever. Når du siden bor deg inn og begynner å
leve i campingvognen oppdager du mange andre
smarte løsninger, som gjør for eksempel rydding
og renhold enklere. For at kvaliteten i din KABE
skal gi best mulig kvalitet til livet ditt.

Praktisk i soverommet. I soveromsdelen er det en ventilasjonsluke som gjør at du raskt kan
lufte ut vognen. Avislomme
ved sengekanten, flyttbar med
borrelåsbånd. Sengeskuff med
belysning.

Trygt og sikkert. Brannalarm
som er plassert i soveromsdelen. Bevegelsesdetektoren
som reagerer med et høyt
alarmsignal hvis ubudne gjester
forsøker å ta seg inn i vognen.
Jordfeilbryter.

Kjøkkenet. Ekstra avlastningsbord integrert ibordplaten
(ikke ved søylebord). Praktisk
uttrekkbar risthylle i kjøkkendel.
Arbeidsbenk med gode avlastningsflater. Stor kjøleskap med
fryserom, 190 l (standard i Royal,
Imperial og Hacienda).

Markedets beste sittekomfort.
Ergonomisk utformede sofaer
med aldringsbestandig og
gjenvinnbar Premium Foam i
stoppmateriale.

Oppfellbare sofaer gir mer
effektiv rengjøring. Nakkeputer
(standard i Royal, Imperial og
Hacienda). Som tilleggsutstyr
kan du få justerbare sofaer.

Høyeste sengekomfort.
Spiralmadrassene og tykke
overmadrasser gir garantert
god nattesøvn (ikke Classic og
køyesenger). Senger med stillbar hodeende gjør det ekstra
bekvemt å lese på sengen.
Flere modeller kan utstyres med
kombinert overseng/overskap.
Motordrevet sang i E8, B16 og
D-TDL (standard i Royal, Imperial og Hacienda).

Flere komfortdetaljer. Senger
med ledende lameller følger
kroppen når man hviler. Sengene har stillbar hodeende.
Sengene er oppfellbare og har
innebygde gassdempere for mer
effektivt renhold. Sengeskuff
med egenutviklede konvektorer
ved lastelukens åpning – gir
bedre varme i sovedel. Sengegavl med ”hyggebelysning”.

Tekstiler av høyeste kvalitet.
Møbelstoffer av kvaliteter
med svært høy slitestyrke. Ni
ulike putekolleksjoner å velge
mellom. Mulighet for å kombinere gardinsett med putetrekk.
Gardinsett i to sømvarianter;
mer moderne panelgardiner
eller klassisk elegant gardinoppheng med kappe.

Mer og bedre belysning.
Lysramper med innebygde
spotlight. Royal-, Imperial- og
Haciendavognene har lysrampe
og lyslister i vinduer ved sittegruppe foran. Nattbelysning
med strømbryter ved sengen.
Innvendig strømbryter for
utelys, belysning i gasskasse og
skiboks. Belysning i garderobeskap og sengeskuffer.

Hygienerom med dusjmulighet. Dusjkar, våttapet, praktisk
uttrekkbar hånddusj og dusjforheng finnes i de ulike modellene våre. Dusjkabinett inngår
i flere planløsninger. Lås til
toalettdøren. Utvendig dusjuttak
med både varmt- og kaldtvann
(standard i Royal, Hacienda og
Imperial).

Classic- og Edelstenserien har et standard- og utstyrsnivå som kan
avvike fra beskrivelsen. Forhør deg hos forhandleren din!
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Å produsere campingvogner for Skandinavia er
en skikkelig utfordring. Klimaet her er ekstremt
og kan variere fra varm og tørr sommer, til fuktig

Supert miljø.
Året rundt.

og blåsende høst, til iskald og snørik vinter. Dette
stiller veldig høye krav til varme, isolering og ventilasjon for å holde et behagelig miljø i campingvognen året rundt. Med 60 års erfaring og stadig
utvikling kan vi stolt si at hver KABE caravan når
opp til de tøffe kravene. Med god margin.
Alle våre campingvogner er konstruert for
maksimal luftsirkulasjon. Møblenes plassering og
gjennomtenkte luftekanaler gjør at luften kan røre
seg på best mulig måte. Vårt vannbårne gulvvarmesystem gir en jevn varme på hele gulvet
og vår nye patenterte veggkonstruksjon gir det
best mulige innendørsklima. Det er bare noen eksempler på hvordan vi skaper den gode ytelsen
som kjennetegner en riktig bra året-rundt-vogn.

Intelligent varmesystem.
Høy bekvemmelighet og
høy tilfredshet krever høy
standard i alle detaljer og på
alle komponenter. Vi vet at det
kreves at vi gjør alt for at du
skal bli fornøyd. Derfor inngår
følgende alltid som standard i
alle campingvogner fra KABE:
• AGS II eller AGS II Pro vann
båret gulvvarme
• Tettpakkede konvektorer
• Optimert ventilasjonssystem
• Innredning tilpasset for full
luftsirkulasjon
• iWall-konstruksjon
• ALDE Compact varmepanne

Unike vinduer med smarte
detaljer. De utvendig plane og
tonede vindusrutene beskytter
mot varmeinnslipp. Trinnløse
integrert myggnett og mørkleggingsgardiner i alle karmer.
Samtlige vinduer kan åpnes
trinnløst (ikke kjøkken).

Tette vinduer. Energivinduer
med polyuretankarm er KABEs
egen konstruksjon av typen K
D-Lux. Vinduskarmene i polyuretan tetter mot dobbeltglass for
best mulig isolasjon. Vinduskarmen er isolert og har innebygd
ventilasjon.

Belastningsvakt. Effektuttaket
fra sentralvarmeren reduseres
automatisk ved spesielt hard
belastning, for eksempel når
flere elektriske apparater brukes
samtidig.

Sentralvarme. Sentralvarmer
ALDE Compact 3020 med
berøringsskjerm og elpatron på
3 kW. Varmesystemet har 12V
sirkulasjonspumpe, integrert
varmtvannsbereder og separat
ekspansjonsbeholder. Mantel
rundt gassenheten gir størst
varmtvannseffekt. Takskorstein
for maksimal driftssikkerhet.

Integrert varmesystem. Gulvvarmesystemet er koplet sammen med konvektorsystemet –
noe som gjør at luften sirkulerer
rundt i hele vognen når varmen
slås på. Systemet drives både
med gass og elpatron. KABE har
ekstra brede konvektorer under
alle vinduer.

Vinklet kabelrenne. Maksimalt
med varme opptas fra konvektoren og akselererer luftstrømmen
forbi vinduene. Våre unike
kabelrenner er vinklet for å gi
luftstrømmen fri passasje forbi
vinduene. I kabelrennen er
det elkabler, vann- og avløpsslanger. Om vinteren tiner konstruksjonen raskt opp restvann
i slangene.

Full luftsirkulasjon. Innredningen tilpasses for å gi optimal
luftsirkulasjon i hele vognen,
også bak skap og sofaer.
Avstanden mellom sofaer og
senger og sofaryggenes vinkel
er nøye utregnet.

Beste varmekomfort. Egenutviklet, patentsøkt automatisk
vannbåret gulvvarmesystem,
AGS II, med fire sløyfer gir enda
jevnere varme. Varmesløyfene
ligger i aluminiumsrør og går
helt fram til ytterdør, arbeidsbenk og toalettrom. Varmeplater
fordeler varmen jevnt over hele
gulvet.

Mykt, lysreflekterende og
isolerende innertak. KABE har
som eneste produsent et mykt
innertak, som gir bedre akustikk
inne i vognen. Det myke innertaket har en lyddempende
effekt og forbedrer takets
isoleringsegenskaper.

AGS II Pro. Med AGS II Pro
(standard i Royal, Imperial og
Hacienda) kan gulvvarmen
være på separat. En shuntventil
regulerer temperaturen på
vannet som sirkulerer i gulvet.
Systemet er intervallstyrt for å
minske energiforbruket. Vannet
i gulvvarmesystemet sirkulerer
innenfor visse tidsbestemte
intervaller – noe som minsker
energiforbruket i sentralvarmeren og sparer batteriet.

Flere varmefunksjoner. For
å unngå kaldras er vi ekstra
nøye med isoleringen rundt
friskluftinntak og varmekonvektorer. Isoleringen bidrar
til optimal varmeveksling og
eliminerer kaldras i vognen.
Med doble temperaturgivere, én
i sovedelen og én i sittegruppen
foran, kan varmen tilpasses til
den delen av vognen som man
oppholder seg.

God og jevn varmefordeling.
KABEs campingvogner er
konstruert for best mulig varmespredning. KABEs konstruksjon
sørger for at luftstrømmene
har fri passasje fra gulv, under
senger og sofaer, opp mot taket
og gjennom de ventilerte overskapene. KABE har den beste
og jevneste varmefordelingen i
bodel og i andre rom.

Fri luftpassasje. Overskapene
har innebygde luftkanaler for at
varmluften skal kunne passere
fritt forbi skjøten mellom tak og
vegg og videre inn mot midten
av vognen. En mellomvegg i
skapenes bakre kant holder
kanalene åpne selv når skapene
er fylt.

Ventilerte sofaer og senger.
Sofaer og senger står på
avstandsstykker. Sofarygger
og kabelrenner er vinklet for å
akselerere luftstrømmen forbi
vinduene. Sofarygg og luftspalte
ved senger blir oppvarmet
når varm luft passerer langs
veggen.

Classic- og Edelstenserien har et standard- og utstyrsnivå som kan
avvike fra beskrivelsen. Forhør deg hos forhandleren din!
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Det skandinaviske klimaet stiller ekstreme krav.

For et tøft
klima.

Vi vet. Med våre seks tiårs erfaring kan du være
trygg på at våre campingvogner klarer både veilag, vind og temperaturendringer uten anmerkning. De tekniske løsningene i vårt karosseri og
vår unike varme- og ventilasjonsløsning Smart
Climate System gjør din KABE til en av markedets
absolutt beste året-rundt-vogner.
Hver caravan fra KABE er bygd for å brukes
året rundt. Vårt mål er å gjøre din vinterferie like
bekvem som sommerens fritid. Derfor overlater
vi ingen ting til tilfeldigheten. Isolering, vinduer,
vegger, varme og ventilasjon er alle utviklet for
å imøtekomme de høye krav som naturen stiller
oss ovenfor, uansett årstid.

Automatisk effektøkning.
Varmeren registrerer automatisk
når det trengs gass til økt effekt.
Elpatron og sirkulasjonspumpe
starter du enkelt vinterstid ved
å kople vinterkoplingen til det
utvendige uttaket.

Plaststendere. KABE benytter
plaststendere med innstøpte
luftkanaler på alle fuktutsatte
deler av karosseriet. KABE har
konstruert og søkt patent på
plaststenderne. Plaststendere
har svært gode isoleringsegenskaper.

Optimert ventilasjonssystem –
patentert kabe variovent.
Patentert ventilasjonssystem
gjør det mulig å regulere
mengden friskluft etter behov.
Systemet har en ventilasjonsåpning som reguleres med en
glidebryter.

KABE-kvalitet i innredning
og snekkerarbeider. Møbelkonstruksjon og innredning
kommer fra KABEs eget snekkerverksted.

iWall gir et solid og fuktsikkert
karosseri. Karosseriet bygges
etter ”sandwichprinsippet”:
plate, 36 mm Ecoprim-isolasjon,
inner-plate og veggtapet som
suger opp eventuell kondens.
Med den nye iWall-konstruksjonen blir karosseriet maksimalt
stabilt og helt fuktsikkert. Aluminiumsplate på begge sider av
Ecoprim-isolasjonen gir mindre
påvirkning fra temperaturforskjeller. Ecoprim er et fuktsikkert
materiale som produseres med
lukkede celler.

Tette takskjøter. Skjøten
mellom tak og vegg tettes først
nøye med elastisk butylmasse.
I neste trinn bøyer vi takplaten
over veggplaten – naturligvis
med overlapp for helt å unngå
lekkasje. KABEs unike iWallkonstruksjon gir et ubegrenset
antall festepunkter – viktig ved
montering av tilleggsutstyr.

Aluminiumsprofil. Egendesignet, ekstra bred aluminiumsprofil i overgangen mellom tak og
vegg. Profilen har luftespalte
som ventilerer skjøten mellom
vegg og tak. Profilen monteres
med doble tetningsbånd og
skrus fra to retninger. Innebygd
forteltsskinne på begge
vognsider.

Butyltetninger. Butylbånd
beholder elastisiteten i hele
campingvognens levetid. Vi har
derfor valgt å benytte dette materialet gjennomgående på alle
plateskjøter, overlappinger og
skruegjennomføringer. Ca. 20
kg tetningsmasse til hver vogn.

Classic- og Edelstenserien har et standard- og utstyrsnivå som kan
avvike fra beskrivelsen. Forhør deg hos forhandleren din!
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Ventilasjon i vegger og gulv.
KABE har som eneste produsent en ventilerende veggtapet
som slipper gjennom den
varme luften som sirkulerer opp
langs veggene. Kondens nede
ved gulvet fanges opp av den
ventilerende matten som vi har
lagt langs ytterkanten og tørkes
ut når du slår på varmen. KABEs
isolasjon i vegger og vinduer gir
varme om vinteren og svalhet
om sommeren. KABEs veggtapet har også en lyddempende
effekt.
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DEN BESTE STUNDEN
ER PÅ VEI.

KABE 2018
32

KABE 2018
33

Garantier du kan være trygg med. Å kjøpe en KABE er å investere i fred og
ro. Vi vil at du skal kjenne deg trygg i din investering og kunne nyte fullt ut
alle herlige dager i din campingvogn. At du skal ha et bekymringsfritt eierskap
helt enkelt. Derfor gir vi syv års tetthetsgaranti på alle nye campingvogner og
bobiler.

Nøyaktige tester for høyeste kvalitet. Vi vil være sikre på at hver KABE holder
høyeste kvalitet, i alle detaljer. Derfor har vi valgt å ha full kontroll over hele
produksjonen. Vi konstruerer og prøver nye løsninger i vår egen utviklingshall.
Vi har egne elektrikere og eget snekkeri. Våre underleverandører tilhører
Europas ledende innen sine respektive områder. Og vi produserer i en av
Europas mest moderne caravan- og bobilfabrikker.

Genuint håndverk og eleganse. Høy kvalitet i alle detaljer, trygghet i alle ledd
og god design. Det er noe som alltid har vært kjennetegnende for campingvogner og bobiler fra KABE. I 60 år. Med en moderne maskinpark og dyktige
medarbeidere bygger vi en helhet der hver del er unik, der funksjon og stil går
hånd i hånd. For oss er begge deler like viktige.

Trygt, bekvemt
og enkelt.

Autoriserte forhandlere. For din trygghet. Et sterkt og stabilt varemerke
kjennetegnes av en høy annenhåndsverdi. At KABE skal stå seg sterkt også i
annenhånd har vært en selvfølgelig bestrebelse for oss i mange år. Et arbeid
som har betalt seg. Du kan kjenne deg trygg i at verdien på din KABE kommer
til å holde seg bra også i framtiden.
Mange av våre autoriserte forhandlere har solgt KABE i flere tiår. Vi har stor
tillitt til dem og vet at de gjør en bra jobb og hjelper deg som kunde på den
beste måten. Det kan du stole på.
KABE 2018
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Vi har også over hundre autoriserte servicesteder over hele det nordlige
Europa. En trygghet når du har kjøpt din campingvogn.

Vi tester til
minste detalj.

Klimakammer. I klimakammeret utføres grundige tester på
campingvogner og bobiler.

–35 opp til +55 grader.
Campingvognene testes i
temperaturer fra -35 opp til
+55 grader.

Kvalitet. Ved hjelp av varmekameraer sørger vi for at
luftstrømmen får eksakt den
kvaliteten vi etterstreber.

Absolutt tette. Helt ny
teknikk benyttes for å kontrollere at campingvognene er
absolutt tette.

Optimere vektfordeling.
Vekter for å balansere og
optimere vektfordeling
mellom aksler.

Drag. Måleinstrument for
drag.

Holdfastheten. Trykk benyttes for å teste produktenes
holdfasthet.

Luftstrømmen. Luftstrømmene kontrolleres med
røykbelegging.

Ventilasjonen. Det er livsviktig at ventilasjonen fungerer
som den skal og dette kontrolleres grundig.

Gassystem. Gassystemet
trykktestes.

Elsystem. Elsystemet og andre viktige funksjoner kontrolleres før campingvognene og
bobilene får forlate fabrikken.

Holdbarhetstest kjøring.
Holdbarhetstest simuleres i
en vibrasjonsbenk og tilsvarer
10 000 mil normal kjøring.

Regnkammer. I regnkammeret sprutes det vann på
campingvognene under høyt
trykk.

Utholdenhetstest karosseri.
Utholdenhetstester gjøres på
de ulike delene av karosseriet.

Produksjon. Den siste
teknikken benyttes ved
produksjonen.

Ingenting i en KABE er en tilfeldighet. Hvor du
enn titter eller kjenner finner du stilsikker design
i høy kvalitet og en nærmest pedantisk perfeksjon. Og for å nå dit gjennomfører vi omfattende
tester til minste detalj og funksjon. Blant annet
har vi et klimakammer der campingvognen blir
testet for å klare temperaturforskjeller på hele
90 grader. Med helt ny teknikk kontrolleres at
campingvognen er absolutt tett. Tester gjøres
også på utholdenhet, holdbarhet, luftstrømmer,
el-system og mye mer. Vi godkjenner ikke noe
annet enn oppnådde krav på alle punkter. Det er
et spørsmål om KABE-kvalitet.
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Å VELGE DEN
SIKRE VEIEN.
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Sommer som vinter.
Vi har stor respekt for de utfordringer man stil-

KABE Safety Driving System innebærer blant

les ovenfor på de skandinaviske veiene. Holke,

annet et chassis med lengre trekkbjelker og en

våte og raske temperaturendringer er bare noen

krengningshemmende aksel. I modellene Royal,

eksempler. Derfor legger vi store ressurser på

Imperial og Hacienda inngår også et elektronisk

din sikkerhet. Når du kjøper en KABE får du en

styrt antisladdsystem. Om vognen begynner å

caravan bygd i en av Europas mest moderne

krenge føler systemet det på noen tusendeler

caravanfabrikker, utviklet for å gjøre din kjøring

av et sekund og stabiliserer opp hele ekvipasjen

maksimalt sikker og bekvem.

gjennom en umiddelbar og myk innbremsing.

Alle KABE campingvogner er utstyrt med vårt

I lang tid er friksjonskobling standard på alle

egenutviklede KABE Safety Driving System. Et

KABE-vogner, i likhet med 8-lagsdekk som gjør

system som gjør det sikrere enn noensinne å dra

at campingvognen klarer belastningene enda litt

campingvognen på veiene.

bedre.
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KABE Safety Driving System. Chassis med varmgalvaniserte stålprofiler. Elektronisk styrt antisladdsystem gjør vognen ekstra trygg på veien (ikke
Classic). Aksler som gir behagelig og stabil kjøring.
Lengre og stabiliserende trekkbjelker.

Ekstra vridningsstivt chassis. Ekstra bjelker
mellom langsgående chassisrammer gir stabilere
gulv og ekstra vridningsstivt chassis. Mellombjelker for beste stabilitet. Chassiset har utstikkere fra
langsgående sidebjelke for å avlaste fra tyngden
der gulv og vegg er sammenføyd. Karosseriet
tåler veldig høy belastning, for eksempel når store
mengder snø ligger på taket.
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Dekkene og koblingen. Dekk på enkelakslede
vogner er av typen 8-lags dekk. Boggivogner har
14” lavprofildekk. Alle vogner har friksjonskobling.
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LA EVENTYRET
BEGYNNE.
KABE 2018
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Å VELGE
EN KABE ER
ENKELT.
Nå kan du skape din drømme-KABE i fred og ro,
ved dataen. Med vårt smidige konfigureringsverktøy på kabe.se ser du tydelig alle valg og
muligheter som finnes. Velg alt fra modell og
planløsning til detaljer som trekk og tilvalgsutstyr.
Når du er klar får du et sammendrag av din
drømmevogn, med prisopplysninger og kontaktinformasjon til din nærmeste forhandler.
Enklere kan det ikke bli!
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Det finns alltid en perfekt KABE.

KABE Flexline. Din personlige planløsning.

For å passe alle de ulike behov og ønsker som vi vet finns blant våre KABE-eiere har vi utviklet fem

Akkurat som når man kjøper en permanent bolig så har alle ulike behov og ønskemål om hvordan planløsningen i

modellprogram, hver og ett med unike egenskaper. Uansett om du velger en litt mindre campingvogn

campingvognen skal se ut. Alle er ulike helt enkelt. Derfor har vi skapt KABE Flexline, et fleksibelt system som gjør det

eller en stor modell kan du være sikker på å få året rundt-komfort, høy kvalitet, trygghet og

mulig å bygge din caravan etter dine personlige krav.

smarte løsninger. For oss er det selvfølgeligheter som vi aldri firer på.

Slik velger du planløsning i 4 trinn.

Classic
Innstegsmodell med
KABE-kvalitet hele veien.

Royal
Campingvogner i teknikkens
absolutte forkant og utrustning i
toppklasse.

Edelsten
For deg med høye krav
til basisutstyr og komfort.

Hacienda
Ekstra store og påkostede
campingvogner med veldig høyt
utstyrsnivå.

Imperial
En serie campingvogner
i det absolutte premiumsegmentet.

4. Velg mellom 14 ulike Flexlinevarianter

Våre campingvogner finns i 5 ulike modellserier.

GLE-vogn

Modell

Innvendig lengde

Classic

473-740 cm

Edelsten

473-645 cm

Royal

522-740 cm

Imperial

550-940 cm

Hacienda

820-940 cm

2. Velg bredde
Vognene våre produseres i to bredder.

Våre serier og modeller.
Royal

1. Velg modell og lengde

Classic

Edelsten

Hacienda

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

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

Modell

Innvendig bredde

Standard

215 cm

Kingsize

235 cm

Du velger mellom planløsning…

B2

B3

B5

B7

B10

B14

B15

B16

E8*

E9

XL-vogn
Du velger planløsning…

Imperial

3. Velg mellom tre grunnplanløsninger
GLE-vogn
Toalett og dusj er plassert langs vognens venstre
side midt i vognen.

Royal 560 GLE

XV2

TDL-vogn
Du velger mellom planløsning…

Royal 600 GLE
Classic 630 GXL

Onyx 630 TDL

Royal 600 TDL

Imperial 600 TDL

Royal 630 TDL

Imperial 630 TDL

Royal 630 TDL FK

Imperial 630 TDL FK

XL-vogn
Toalett og dusj plassert i høyre hjørne helt bak..

E5

E2

Royal 630 GLE
Dessuten flere ulike barneromsløsninger!

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

* Elektronisk motorisert oppfellbar seng i de fleste E8-modeller.

Royal 740 GLE
Classic 780 DGDL

TDL-vogn

Royal 780 B GXL
Royal 780 TDL

Imperial 780 TDL

Royal 780 D GLE

Imperial 780 D GLE
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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

Toalett og separat dusjkabinett plassert helt bak
langs hele vognens bakende.
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B8

KABE Classic.
Innstegsmodell med alle KABEs kvaliteter.
En modellserie med litt kortere utstyrsliste og litt mindre valg, men med KABEs høye kvalitet helt igjennom.
Det firer vi ikke på.

STANDARDUTSTYR
KAROSSERI
• Ecoprim-isolasjon (gulv / tak og vegger) 36 mm
• Forlengede dragbjelker
• Helgalvanisert stålprofilchassis
• Snekkerarbeider av høy kvalitet
• Stabilisatorkobling
• Kjøkkenvindu
• MiniHeki
• Mykt innertak
• Myggnettdør
• Plaststendere
• Påløpsbrems med ryggeautomatikk
• Sandwichkonstruksjon
• Selvjusterende bremser på chassis
• Skirom med uttrekkbar bunn, utvendig låsbar luke og
belysning
• Solid og fuktsikkert karosseri
• Tonede vinduer med trinnløst myggnett og
mørkleggingsgardin
• Vognsbred integrert gasskasse i ABS med lys
• Ventilerte takluker med myggnett og mørkleggingsgardin MiniHeki
• Ventilerende veggtapet
• Ytterdør (Seitz) med integrert myggnett og
terskelvarme
KLIMA / VARME
• 12V sirkulasjonspumpe / elkolbe 230V, 3 kW, 3-trinns
• Alde Compact 3020 sentralvarme med berøringsskjerm for klokkea, inne- og ute-temperatur
• Automatisk vannbåret gulvvarmesystem - 4 sløyfer
(AGS II)
• Optimert ventilasjonssystem
• Tørkeskap med dryppefat och avstengbar
ventilasjon

KJØKKEN
• Arbeidsbenk med gasskokeapparat 3 bluss
• Blankkromede håndtak
• Ettgreps kranarmatur, i kjøkken og toalettrom
• Innvendig gråvannstank
• Kjøleskap 230V / 12V / gass (volum 122 liter, fryserom
12 liter)
• Kjøkkenvifte
• Optimert kjøleskapsventilasjon
• Soft-close kjøkkenskuffer
• Spillvannstank (32 liter) innebygd samt utvendig
spillvannssekk
• Komfyr med elektronisk tenning
• Pianoblank/svart kjøleskapsfront
• Vanntank 40 liter med utvendig påfylling
SOVEROM
• Ekstrabunn i sengeskuffer
• Spiralmadrass + overmadrasser
OPPHOLDSROM
• Ergonomiske sitteputer
• Gardinoppsetning med lyslist
• Innredning Camarque Oak
• To stoff å velge i
• Oppfellbare sofaer
BADEROM
• Automatisk vannsystem / Varmtvannsbereder
• Dusjkabinett / Dusjkar og hånddusj / Dusjforheng
• Ny håndvask baderom
• Drejbart spyletoalett, fast installert med utvendig
tømming

EL / TEKNIKK
• 12V-tillkobling med 13-polet kontakt, system Jäger
• Batteri 80 Ah
• Batterilader 30 A
• Brannvarsler
• Sikringsskap 230V, 16 A med automatsikringer /
jordfeilsbryter
• Forberedt for CD / radio / høyttalere
• Høyttalere foran
• Jordfeilbryter
• LED-belysning i alle lamper unntatt i garderobe og
sengeskuffer
• Servicesentral med kontrollpanel
• TV-antenne med forsterker
• TV-feste
• Utvendig 230V / 12V uttak
ØVRIG UTSTYR
• Avfallsbøtte for kildesortering
• Enhetlig låssystem, en nøkkel til alle låser

10 MODELLER - 14 PLANLØSNINGER

Classic 470 XL

Classic 520 XL

Classic 560 XL

Classic 560 GLE

Classic 600 GLE

Classic 600 GDL

Classic 630 GXL

Classic 660 GDL

Classic 660 DGDL

Classic 780 DGDL

TEKSTILKOLLEKSJONER

Denver
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Falun
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KABE CLASSIC

Dagligstuen der alle vil være.
For at man skal kunne omgås på en avslappet og bekvem måte behøves plass til alle. Derfor
er våre sofaer generøst tiltatt og veldig bekvemme. Her sitter du alltid godt og de smarte
oppbevaringsrommene under setet gjør det dessuten enkelt å holde orden. En nyhet for i år,
som hever trivselen ytterligere, er at vi har installert høyttalere i den fremre hjørnedelen.

Et kjøkken nesten som hjemme.
Et kjøkken skal være praktisk, velutstyrt og smart planlagt. Det har vi sørget for at alle våre
kjøkken er. Men vi stopper ikke der. Uansett hvilken modell du velger kan du være trygg på at
kjøkkenet holder høy kvalitet i alle deler. Og den gjennomtenkte designen, den inngår alltid
i en KABE.

Den rundete oppvaskkummen og en smekker
utenpåliggende vannkran setter stilen i kjøkkenet,
sammen med den nye stilrene laminatplaten. En
flate som er både solid og enkel å holde ren.

Et velutstyrt kjøkken, eksepsjonelle oppbevaringsmuligheter og et gjennomtenkt design er
noe som alltid inngår i en KABE. Selvsagt kan du kildesortere med separate rom, akkurat som
hjemme.

KABE 2018
52

Du sitter alltid bekvemt i sofaen din,
uansett om du spiser, ser på tv eller bruker
den som seng.

Høyttalere i hjørnedelen foran er en selvfølge i
KABE Classic.
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Myggnettdøren stenger ute uvelkomne gjester.

KABE CLASSIC

Et riktig baderom på reisen.
De gjennomtenkte detaljene og den stilrene designen som kjennetegner hele din KABE
campingvogn følger selvsagt med inn i baderommet. I år er servanten blitt oppdatert i alle
vogner. GLE-modellenes toalett har blant annet en kraftigere dør og håndtak. Ingenting
overlates til tilfeldighetene. Alt for at du skal føle deg som hjemme.

Med køyesenger utnyttes plassen i campingvognen på en veldig smart måte.

Å ha sin egen toalett med dusj når man er borte
er det som mange verdsetter mest.

Soverom for gode netters søvn.
Vi vet hvor mye det betyr å sove godt om natten. Derfor har vi utstyrt alle våre senger
med bekvemme madrasser. For at hele familien skal få plass bygger vi køyesenger med
opptil tre etasjer. Effektiv ”compact living” og en koselig plass for de små.

Eksklusive hengere og håndtak er en selvfølgelighet.

Classic-serien er utvidet med to nye planløsninger. Populære 600 GLE fra Edelsten- og
Royal-serien samt 630 GXL.

Din Classic er nå forberedt for en lasteluke som gjør
at du også kan komme til oppbevaringsplassen under
sengen utenfra.
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Baderomskapet er utstyrt med 230V-uttak.

Nattlys eller ikke, der er vi alle ulike. Når du vil
tenne eller slukke sitter knappen akkurat der
den skal – ved sengen.
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Classic 470 XL
KABE Classic 470 er den minste av KABE:s Classicvogner. En perfekt reisevogn for en eller to.

Classic 560 XL
TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

684 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

554 cm

Karosserilengde innv.:

473 cm

Høyde innv.:

En ny modell bygd etter vår absolutte bestselger
Ametist 560 XL. I samme utførelse som Ametisten og
søstervognen Royal 560 XL, men tilpasset til
Classics prisgunstige standard.

Totallengde:

767 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

637 cm

Karosserilengde innv.:

550 cm

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. Std:

215 cm

Bredde innv. Std:

215 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate Std:

10,2 m2

Boflate Std:

11,8 m2

Boflate KS:

11,1 m2

Boflate KS:

12,9 m2

Sovepl. Std - Fremme:

205 x 156/124 cm

Sovepl. Std - Fremme:

205 x 180/150 cm

Bak XV2:

196 x 129/102 cm

Bak XV2:

196 x 129/102 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 156/124 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 180/150 cm

Bak XV2:

196 x 140/118 cm

Bak XV2:

196 x 140/118 cm

Hjultype:

185R14C

Hjultype:

185R14C

Planløsning

Planløsning

Classic 470 XL

Classic 560 XL

XV2

XV2

Classic 520 XL
KABE Classic 520 fyller med margin alle grunnbehov
for et bekvemt og funksjonelt feriebosted. Uansett årstid.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Classic 560 GLE
TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

733 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

603 cm

Karosserilengde innv.:

KABE Classic 560 GLE finns i flere utførelser, med langsenger
eller som barneromsvogn. Her får familiens størrelse, behov og
ønskemål avgjøre.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

771 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

641 cm

522 cm

Karosserilengde innv.:

560 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. Std:

215 cm

Bredde innv. Std:

215 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate Std:

11,2 m2

Boflate Std:

12,0 m2

Boflate KS:

12,3 m2

Boflate KS:

13,2 m2

Sovepl. Std - Fremme:

205 x 166/127 cm

Sovepl. Std - Fremme:

205 x 146/137 cm

Bak XV2:

196 x 129/102 cm

Bak B2:

2 x 196 x 78 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 166/127 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 146/137 cm

Bak XV2:

196 x 140/118 cm

Bak B2:

2 x 196 x 88 cm

Hjultype:

185R14C

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

Hjultype:

185R14C

Planløsning

Planløsning

Classic 520 XL

Classic 560 GLE

Classic 560

B2

XV2
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Classic 560

B14

B15
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new!

Classic 600 GLE

En smidig barneromsvogn med dobbeltseng og to eller tre
etasjesenger ved siden av. Du velger selv antallet senger.

Classic 600 GDL
TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

811 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

681 cm

Karosserilengde innv:

KABE Classic 600 GDL er en barneromsvogn som
kan bygges med to eller tre senger i etasje lengst bak
i vognen. En smart innstegsmodell for familien.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

811 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

681 cm

600 cm

Karosserilengde innv:

600 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

14,1 m2

Boflate KS:

14,1 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 169/148 cm

Sovepl. KS - Fremme:

196 x 140/118 cm

B14:

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

Bak, køyeseng :

2 x 196 x 77 cm

B15:

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

Bak, tre etasjesenger (tilvalg):

2 x 196 x 77 + 188 x 71 cm

Hjultype:

185R14C

Hjultype:

185R14C

Planløsning

Planløsning

Safir GLE

Safir GLE

B14

Classic 600 GDL

B15

GDL
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new!

Classic 630 GXL

En klassisk KABE-modell, ny i tilgjengelig Classic-utførelse.
Modellen gir deg en dobbeltseng og mulighet til å velge mellom
en ekstra sittegruppe eller køyesenger.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

841 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

711 cm

Karosserilengde innv:

630 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

14,8 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 161 x 159 cm

Bak dobbeltseng:

196 x 140/118 cm

Midten dinette:

191 x 88 cm

Midten køyeseng (tilvalg):

196 x 78 cm

Hjultype:

185R14C / 205R14C

Planløsning
Classic 630 GXL

Classic 630 GXL

XV2

Classic 660 GDL
KABE Classic 660 GDL har en planløsning som utvikles med
den unge familiens behov i fokus. I campingvognens bakre
del finns et separat barnerom som kan deles av fra resten av
vognen med hjelp av et forheng.

XV2

Classic 660 DGDL
TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

871 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

741 cm

Karosserilengde innv:

KABE Classic 660 DGDL er en nyhet i Classic-familien.
En videreutvikling av vår populære barneromsvogn,
med dusj.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

871 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

741 cm

660 cm

Karosserilengde innv:

660 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

15,5 m2

Boflate KS:

15,5 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 163/159 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 143/159 cm

Bak, køyeseng:

2 x 179 x 68 cm

Bak, køyeseng:

2 x 179 x 68 cm

Bak, dobbeltseng:

196 x 129/102 cm

Bak, dobbeltseng:

196 x 129/102 cm

Bak, tre etasjesenger (tilvalg):

2 x 179 x 68 + 173 x 65 cm

Bak, tre etasjesenger (tilvalg):

2 x 179 x 68 + 173 x 65 cm

Dinette:

173 x 50 cm

Hjultype:

185R14C / 205R14C

Hjultype:

185R14C / 205R14C

Planløsning

Planløsning

Classic 660 GDL

Classic 660 DGDL

DGDL

GDL
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TILVALG Classic.
Krydre din KABE etter din smak.
KABE Classic er en perfekt vogn å begynne sin campingvognreise i. Et økonomisk smart boende som holder høy kvalitet
med en bra grunnutrustning. Men selvsagt kan man ønske gullkant på tilværelsen, som gjør livet enda mer bekvemt.
Derfor tilbyr vi et ekstrasortiment av de mest etterspurte tilvalgene. Disse monteres i fabrikk før levering, selvsagt kan
din forhandler montere flere tilvalg i etterkant.

KAROSSERI

Alufelg
(Standard på Classic 660 og 780)

Bagasjeluke B785, B1108

KLIMA / VARME

KJØKKEN

Klimaanlegg Fresh Jet FJ 2200

Mikroovn 800W

Blankplater vegger, enkelaksel
Blankplater vegger, tandemaksel

Heki 2 – takvindu som kan åpnes

Totalvekter 2000 kg

OPPHOLDSROM

Classic 780 DGDL
En riktig familievogn med helt ny planløsning, med stor
barneromsdel i bakenden med egen L-sofa for de minste.
Vognen er fylt med mange garderober og smarte oppbevaringsløsninger, og i baderommet finns en egen dusj.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

931 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

807 cm

Karosserilengde innv.:

720 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

16,9 m2

Sovepl. KS - Fremme:

227 x 147/138 cm

Bak, køyeseng:

2 x 196 x 68 cm

Bak, dobbeltseng:

196 x 130/108 cm

Bak, tre etasjesenger (tilvalg):

2 x 196 x 68 + 196 x 62 cm

Hjultype:

185/65R14 / 185R14C

Søylestativ til bord

Stort kjøleskap med fryserom,
2 dører

Stekeovn

Gardiner med kappe
Nakkepute - 2 stk., rund / salong
sofa

SOVEROM

ØVRIG UTSTYR

EL / TEKNIKK

Fleksibelt oversengskap

Sykkelstativ på endeveggen

CD / radio med Bluetooth

Trådløs internettoppkobling
med router

CD / radio med Bluetooth

Bagasjeluke B785, B1108

Nakkepute - 2 stk., rund / salong
sofa

KOMFORTPAKKE CLASSIC

Planløsning
Classic 780 DGDL

DGDL

Stort kjøleskap med fryserom,
2 dører
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Heki 2 – takvindu som kan åpnes
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KABE Edelsten.
Bekvemt uten kruseduller.
Vår storselgende serie for deg med høye krav til grunnutrustning og komfort. Rommelig eller kompakt campingvogn?
Fleksibel innredning eller ekstra lett konstruksjon? Uansett akkurat din families behov og smak finns det en Edelsten som
kan tilpasses til dere.

STANDARDUTSTYR
KAROSSERI
• Ecoprim-isolasjon (gulv / tak og vegger) 36 mm
• Formstøpt beskyttelsesmatte i gasskasse
• Forlengede dragbjelker
• Helgalvanisert stålprofilchassis
• Snekkerarbeider av høy kvalitet
• Stabilisatorkobling
• Kjøkkenvindu
• Mykt innertak
• Myggnettdør
• Nytt eksklusivt karosseri med integrert rundtomprofil
• Plaststendere
• Påløpsbrems med ryggeautomatikk
• Sandwichkonstruksjon
• Selvjusterende bremser på chassis
• Solid og fuktsikkert karosseri
• Tonede vinduer med trinnløst myggnett og
mørkleggingsgardin
• Dekkåpe drag
• Uttrekkbar skiboksskuff
• Vognsbred integrert gasskasse i ABS med lys
• Ventilerende takluker Mini Heki med
myggnetting og mørkleggingsgardiner
• Ventilerende veggtapet
• Ytterdør (Seitz) med integrert myggnett og
terskelvarme
KLIMA / VARME
• 12V sirkulasjonspumpe / elkolbe 230V, 3 kW, 3-trinns
• Alde Compact 3020 sentralvarme med berøringsskjerm for klokkea, inne- og ute-temperatur
• Automatisk vannbåret gulvvarmesystem - 4 sløyfer
(AGS II)
• Belastningsvakt som automatisk regulerer sentral
varmens strømforbruk
• Doble temperaturgivere
• Effektvakt
• Optimert ventilasjonssystem
• Tørkeskap med dryppefat och avstengbar
ventilasjon
• Oppvarmet skohylle
• VarioVent - unikt ventilasjonssystem
• Lufteluker (ikke B3)

KJØKKEN
• Arbeidsbenk med gasskokeapparat med 3 bluss og
delt glasslokk
• Blankkromede håndtak
• Ettgreps kranarmatur, i kjøkken og toalettrom
• Innvendig gråvannstank
• Kjøleskap 230V / 12V / gass (volum 122 liter, fryserom
12 liter)
• Kjøkkenvifte med motor, fettfilter og belysning
• Lokk til oppvaskkum
• Optimert kjøleskapsventilasjon
• Pleksi med belysning ved arbeidsbenk
• Soft-close kjøkkenskuffer
• Spillvannstank (32 liter) innebygd samt utvendig
spillvannssekk
• Komfyr med elektronisk tenning
• Vanntank 40 liter med utvendig påfylling
SOVEROM
• Sengeramme med kantprofil
• Ekstrabunn i sengeskuffer
• Spiralmadrass 12 cm + overmadrasser 6 cm (gjelder
ikke etasjesenger/overkøyer)
• Trådhyller garderobeskap
• Oppfellbar hodeende
• Lufteluke
OPPHOLDSROM
• Ergonomiske sitteputer
• Eksklusive dører overskap
• Gardinoppheng med kappe
• Gassdemper overskap
• Høyblankt laminat bord og benker
• Hjørnehyller foran
• Indirekte belysning underside overskap
• Innredning Camarque Oak
• Premium Foam-stopning
• Pynteputer
• Avishylle
• Tre stoff å velge i
• Oppfellbare sofaer
• Uttrekksplate bord

EL / TEKNIKK
• 12V-tillkobling med 13-polet kontakt, system Jäger
• 230V / 12 V uttak vindushylle
• Batteri 80 Ah
• Batterilader 30 A
• Belysning gasskasse/skiboks
• Belysning sengeskuff
• Brannvarsler
• Dimmer fremre taklampe
• Dimmer lysrampe ved sittegruppe foran
• Strømskap med utv. 230V / 12V uttak, sentralantenntilkobling, indik.lampe 230V
• Sikringsskap 230V, 16 A med automatsikringer /
jordfeilsbryter
• Forberedt for høyttalere bak
• Forberedt for innebygd CD / radio
• Forteltsbelysning (LED) i aluminiumsprofil
• Garderobe- og nattbelysning samt belysning i
sengeskuffer
• Garderobebelysning
• Høyttalere foran
• Indirekte belysning overskap bak
• Jordfeilbryter
• KABE Variovent
• LED-belysning i alle lamper unntatt i garderobe og
sengeskuffer
• Lekkasjeindikator for gass
• Mer belysning barskap
• Nattbelysning
• Servicesentral med kontrollpanel
• TV-antenne med forsterker
• TV-feste
ØVRIG UTSTYR
• Avfallsbøtte for kildesortering
• Enhetlig låssystem, en nøkkel til alle låser
• Inngangsgarderobe
• Utvendig gasstilkobling for grill i gasskassen

10 MODELLER - 22 PLANLØSNINGER

Briljant 470 XL

Smaragd 520 XL

Smaragd 540 GLE

Ametist 560 XL

Ametist 560 GLE

Safir 600 TDL

Safir 600 GLE

Onyx 630 TDL

Diamant 660 GLE

Diamant 660 GXL

TEKSTILKOLLEKSJONER

BADEROM
• Automatisk vannsystem / Varmtvannsbereder
• Dusjkabinett / Dusjkar og hånddusj / Dusjforheng
• Ny håndvask baderom
• Spillvannstank innebygd (32 liter) og utvendig
spillvannsekk
• Drejbart spyletoalett, fast installert med utvendig
tømming

Denver
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Falun

Lund
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KABE EDELSTEN

Dagligstue for en myk landing.
For å gi maksimal komfort er sofaene i KABE Edelsten utstyrt med ergonomisk formede puter
med Premium Foam-stopping. Uansett om man er få eller mange som skal samles kan man enkelt
tilpasse bordets areal med hjelp av en ekstra utfellbar plate. Også designen er viktig for trivselen.
Derfor er avlastningsflatene lyse og høyblanke, med følelse av glass. Tekstilene velger du etter
din egen smak, blant tre unike og nøye utprøvde putetrekk samt gardininnsatser i to ulike syinger.

Kjøkken for god matlaging.
KABE Edelsten har et velutstyrt kjøkken med godt om oppbevaring og en gjennomtenkt
design. Vi vet at god matlaging krever sin plass. Derfor har vi utstyrt kjøkkenet ditt med flere
smarte løsninger som gir ekstra plass når det behøves som mest. Her finns også mange
eksklusive detaljer, som for eksempel den runde oppvaskkummen med utenpåliggende kran,
separat bestikkskuff, komfyr av høy kvalitet samt skjærebrett i nøye utvalgt bøketre.

Den avrundede oppvaskkummen og en smekker utenpåliggende vannkran sammen med laminatplaten
holder stilen i mange år framover.
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Den 3-bluss komfyrens delte lokk gir en smart,
ekstra avlastningsflate.

Overskapenes nye folielister er en av
mange små detaljer som tar din campingvogn inn i framtiden.

De ergonomisk formede putene med Premium Foamstopping gir en overlegen komfort og gjør dagligstuen til
den selvfølgelige plassen for både avkobling og samvær.
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En praktisk kleskrok monteres i inngangsgarderoben.

KABE EDELSTEN

Baderom etter dine ønskemål.
I tillegg til den gjennomgående høye kvaliteten er de fleksible løsningene kjennetegnende
for KABE. Vil du innrede din KABE Edelsten med et stort og rommelig baderom med innebygd
dusjkabin? Eller vil du heller bruke plassen til noe annet, og plassere baderommet som en
naturlig avgrensning mellom campingvognens ulike rom? Blant våre ulike modeller finner du
den løsningen som passer deg og din familie best.

GLE-modellens toalett har et stilrent håndtak.

Soverom for utsøkt hvile.
Alle behøver vi å hvile, men hvordan vi sover er høyst personlig. I KABE Edelsten kan du
innrede etter dine egne og din families behov og ønskemål, og våkne utsovet hver morgen.
Uansett om dere velger enkel- eller dobbeltsenger, så er sengene av høyeste kvalitet.
Spiralmadrasser, tykke overmadrasser og sengebunner med følsomme lameller. I etasjesengene lettere, smidige bunner og deilig skumgummimadrass. Bare det beste er KABE.

Komplett dusjkabinett er standard i flere av KABEs
modeller.

Innred din soveromdel utfra dine egne behov
og forutsetninger.

Lampene i sengegavlen kommer nå i krom.
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Innred din KABE med et stort og rommelig baderom med innebygd dusjkabinett, eller plasser
baderommet som et naturlig skille mellom
campingvognens ulike rom.

Alle sofaer og senger er oppfellbare, noe som
gjør det smidig å komme til ved rengjøring.
Dessuten gir det muligheter til oppbevaring!
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Briljant 470 XL
Den minste av KABE:s Edelsten-modeller. En kompakt og
lett campingvogn som er veldig populær blant de som reiser
mye.

Smaragd 520 XL
TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

690 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

560 cm

Karosserilengde innv.:

Smaragd-modellen ble lansert 1967 og har siden da tilhørt
våre mest populære campingvogner. Her har vi beholdt
basisen som gir både plass og komfort.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

739 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

609 cm

473 cm

Karosserilengde innv.:

522 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. Std:

215 cm

Bredde innv. Std:

215 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate Std:

10,2 m2

Boflate Std:

11,2 m2

Boflate KS:

11,1 m2

Boflate KS:

12,3 m2

Sovepl. Std - Fremme:

205 x 156/124 cm

Sovepl. Std - Fremme:

205 x 166/127 cm

Bak XV2:

196 x 129/102 cm

Bak XV2:

196 x 129/102 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 156/124 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 166/127 cm

Bak XV2:

196 x 140/118 cm

Bak XV2:

196 x 140/118 cm

Hjultype:

185R14C

Hjultype:

185R14C / 205R14C

Planløsning

Planløsning

Briljant 470 XL

Smaragd 520 XL

XV2

XV2
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Smaragd 540 GLE

Ametist 560 XL

Smaragd GLE er en perfekt campingvogn for deg som
elsker å reise. Med praktiske langsenger og en riktig
bekvem sittegruppe.

Ametist XL er vår gjennom tidene største suksess og
Sveriges mest solgte campingvognmodell! En riktig bra
vogn for deg som søker praktiske og bekvemme
løsninger.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

757 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

627 cm

Karosserilengde innv.:

540 cm

Høyde innv.:

Totallengde:

767 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

637 cm

Karosserilengde innv.:

550 cm

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. Std:

215 cm

Bredde innv. Std:

215 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate Std:

11,6 m2

Boflate Std:

11,8 m2

Boflate KS:

12,7 m2

Boflate KS:

12,9 m2

Sovepl. Std - Fremme:

205 x 141/127 cm

Sovepl. Std - Fremme:

205 x 179/150 cm

Bak B2:

196 x 78 + 186 x 78 cm

Bak XV2:

196 x 129/102 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 141/127 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 179/150 cm

Bak B2:

196 x 88 + 186 x 88 cm

Bak XV2:

196 x 140/118 cm

Hjultype:

185R14C / 205R14C

Hjultype:

185R14C / 205R14C

Planløsning

Planløsning

Smaragd 540 GLE

Ametist 560 XL

XV2

B2

Ametist 560 GLE

Safir 600 GLE

En riktig fleksibel campingvogn som vi bygger etter dine
behov. Dobbeltseng, enkle senger eller køyesenger i to
eller tre etasjer. Her finns mange varianter!

Ametist GLE

B2

Totallengde:

777 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

647 cm

Karosserilengde innv.:

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

817 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

687 cm

560 cm

Karosserilengde innv.:

600 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. Std:

215 cm

Bredde innv. Std:

215 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate Std:

12,0 m2

Boflate Std:

12,9 m2

Boflate KS:

13,2 m2

Boflate KS:

14,1 m2

Sovepl. Std - Fremme:

205 x 146/137 cm

Sovepl. Std - Fremme:

205 x 169/147 cm

Bak B2:

2 x 196 x 78 cm

Bak B2:

2 x 196 x 78 cm

B5:

196 x 140/118 cm

B5:

196 x 140/118 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 146/137 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 169/147 cm

Bak B2:

2 x 196 x 88 cm

Bak B2:

2 x 196 x 88 cm

B5:

196 x 160/138 cm

B5:

196 x 160/138 cm

B14:

196 x 129/102 + 2 x 196 x 68 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

B15:

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

B16:

190 x 156/118 cm

B16:

190 x 156/118 cm

Hjultype:

185R14C / 205R14C

Hjultype:

Ametist GLE

Ametist GLE

B5

Vår mest fleksible Safir-modell med store muligheter til å
velge planløsning etter dine egne behov. Her finns mulighet
for fem faste sengeplasser.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
Ametist 560 GLE

TEKNISK SPESIFIKASJON

B14
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Planløsning

Ametist GLE

B15

Safir 600 GLE

B16

Safir GLE

B2

Safir GLE

185R14C / 205R14C
Safir GLE

B5

B14
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Safir GLE

B15

B16

Safir 600 TDL
Safir TDL har et generøst tiltatt toalettrom med separat
dusjkabinett.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

817 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

687 cm

Karosserilengde innv.:

600 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. Std:

215 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate Std:

12,9 m2

Boflate KS:

14,1 m2

Sovepl. Std - Fremme:

205 x 166/137 cm

Bak E2:

196 x 78 + 186 x 78 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 166/137 cm

Bak E2:

196 x 88 + 186 x 88 cm

Hjultype:

185R14C / 205R14C

Planløsning
Safir 600 TDL

E2

Onyx 630 TDL
Onyx TDL er en ideell campingvogn med vel tiltatt plass i
så vel soverom som sitteavdeling.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

847 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

717 cm

Karosserilengde innv.:

630 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

14,8 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 166/145 cm

Bak E2:

2 x 196 x 88 cm

Hjultype:

185R14C / 205R14C

Planløsning
Onyx 630 E-TDL

E2
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Diamant 660 GLE
I Diamant GLE kan du velge mellom to langsenger, dobbeltseng eller barneromsløsning med dobbeltseng i kombinasjon
med etasjeseng.

Diamant 660 GXL
Diamant GXL er en luftig og romslig vogn, akkurat som de
øvrige i Diamant-serien. Her finns godt om oppbevaringsplass
og et generøst tiltatt kjøkken.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

877 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

747 cm

Karosserilengde innv.:

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

877 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

747 cm

660 cm

Karosserilengde innv.:

660 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

15,5 m2

Boflate KS:

15,5 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 184/159 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 177/150 cm

Bak B2:

2 x 196 x 88 cm

Dinette:

191 x 88 cm

B5:

196 x 160/138 cm

Bak XV2:

196 x 140/118 cm

B14:

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

Hjultype:

185R14C / 205R14C

B15:

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

B16:

190 x 156/118 cm

Hjultype:

185R14C / 205R14C

Planløsning

Planløsning
Diamant GLE

Diamant 660 GLE

B2

Diamant GLE

Diamant GLE

B5

B14
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Diamant GLE

B15

Diamant 660 GXL

B16

XV2
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TILVALG Edelsten.
Det sitter i detaljene.
KABE Edelsten-serien er bygd med høye krav til grunnutstyr og komfort. For å gjøre ditt liv i campingvognen
bekvemt og enkelt. Hvordan du former hverdagen derifra er høyst personlig. Derfor har vi plukket ut våre mest
populære tilvalg, som du kan velge blant allerede ved bestillingen av din nye vogn. De fabrikkmonteres og
finns i din campingvogn ved leveranse. Naturligvis går det å gjøre flere tilvalg, disse blir ettermontert hos
din forhandler.

KAROSSERI

ATC (antisladdsystem)

Bagasjeluke B785, B1108

KLIMA / VARME

AGS II Pro

EL / TEKNIKK

CD / radio med Bluetooth

Heki 2 – takvindu som kan åpnes

Totalvekter 2000 kg

Stort kjøleskap med fryserom,
2 dører

Stekeovn

KJØKKEN

Klimaanlegg Fresh Jet FJ 2200

Mikroovn 800W

BADEROM

OPPHOLDSROM

Trådløs internettoppkobling
med router

Formsydd gulvteppe

Stort kjøleskap med fryserom,
2 dører

Nakkepute - 2 stk., rund / salong
sofa

SOVEROM

KOMFORTPAKKE EDELSTEN

Heki 2 – takvindu som kan åpnes

Blankplater vegger, enkelaksel

Bagasjeluke B785, B1108
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Nakkepute - 2 stk., rund / salong
sofa

CD / radio med Bluetooth

Grand Lit – gjør om to enkeltsenger til en dobbeltseng

Søylestativ til bord

ØVRIG UTSTYR

Fleksibelt oversengskap

Sykkelstativ på dragbjelke (X0281)
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Saksestativ med demper (X0003)

Håndkletørker med timer
Håndkletørker E2, E9

KABE Royal.

21 MODELLER - 76 PLANLØSNINGER

Ikke noe annet enn toppklasse.
Hos Royal er luksusutrustningen standard. En campingvogn for deg som vil ligge i teknikkens absolutte forkant og

Royal 520 XL

Royal 540 GLE

Royal 560 XL

Royal 560 XL FK

Royal 560 GLE

Royal 600 XL

Royal 600 XL FK

Royal 600 GLE

Royal 600 TDL

Royal 630 TDL

Royal 630 TDL tandem

Royal 630 TDL FK

Royal 630 TDL FK tandem

Royal 630 GLE

Royal 740 GLE

Royal 740 GXL

Royal 740 TDL

Royal 740 TDL FK

Royal 780 TDL

Royal 780 B GXL

ikke nøyer deg med annet enn det aller beste. Her finns alt utstyr som Edelsten-serien har, pluss mye mer.
Blant annet er KABE SMART-D el-system nå standard i alle Royal-vogner.

STANDARDUTSTYR
KAROSSERI
• Lasteluke
• Blanke karosseriplater
• Ecoprim-isolasjon (gulv / tak og vegger) 36 mm
• Elektronisk stabiliseringssystem, ATC
(antiskrenssystem)
• Formstøpt beskyttelsesmatte i gasskasse
• Vindu i ytterdør
• Forlengede dragbjelker
• Helgalvanisert stålprofilchassisr
• Snekkerarbeider av høy kvalitet
• Stabilisatorkobling
• Kjøkkenvindu
• Lyslist langs hele dørveggen
• Mykt innertak
• Myggnettdør
• Nytt eksklusivt karosseri med integrert rundtomprofil
• Plaststendere
• Påløpsbrems med ryggeautomatikk
• Sandwichkonstruksjon
• Selvjusterende bremser på chassis
• Skirom med uttrekkbar bunn, utvendig låsbar luke og
belysning / lasteluke
• Slette karosseriplater
• Solid og fuktsikkert karosseri
• Svartkrommede felger
• Takvindu Heki 2
• Tonede vinduer med trinnløst myggnett og
mørkleggingsgardin
• Dekkåpe drag
• Vognsbred integrert gasskasse i ABS med lys
• Ventilerende takluker Mini Heki med myggnetting og
mørkleggingsgardiner
• Ventilerende veggtapet
• Ytterdør (Seitz) med vindu, integrert myggnett og
terskelvarme
KLIMA / VARME
• 12V sirkulasjonspumpe / elkolbe 230V, 3 kW, 3-trinns
• Alde Compact 3020 sentralvarme med berøringsskjerm for klokkea, inne- og ute-temperatur
• Automatisk vannbåret gulvvarmesystem 4 sløyfer og shuntsystem (AGS II Pro)
• Belastningsvakt som automatisk regulerer
sentralvarmens strømforbruk
• Doble temperaturgivere
• Effektvakt
• Optimert ventilasjonssystem
• Tørkeskap med dryppefat och avstengbar
ventilasjon
• Oppvarmet skohylle
• VarioVent - unikt ventilasjonssystem
• Lufteluker (ikke B3)

KJØKKEN
• Arbeidsbenk med gasskokeapparat med 4 bluss
og delt glasslokk (540/560GLE 3 bluss)
• Tillkobling for utvendig dusj / varmt og kaldt vann
• Blankkromede håndtak
• Bronsefarget kjøleskapsfront
• Ettgreps kranarmatur, i kjøkken og toalettrom
• Innvendig gråvannstank
• Kjøleskap 230V / 12V / gass (volum 190 liter,
fryserom 35 liter)
• Kjøkkenvifte med motor, fettfilter og belysning
• Lokk til oppvaskkum
• Optimert kjøleskapsventilasjon
• Pleksi med belysning ved arbeidsbenk
• Soft-close kjøkkenskuffer
• Spillvannstank (32 liter) innebygd samt utvendig
spillvannssekk
• Komfyr med elektronisk tenning
• Vanntank 40 liter med utvendig påfylling
SOVEROM
• Sengeramme med kantprofil
• Ekstrabunn i sengeskuffer
• Spiralmadrass 12 cm + overmadrasser 6 cm (gjelder
ikke etasjesenger/overkøyer)
• Sengegavl med belysning
• Trådhyller garderobeskap
• Oppfellbar hodeende
• Lufteluke
OPPHOLDSROM
• 5 stoffkolleksjoner
• 3 skinnkolleksjoner (Pristillegg)
• Barskap med mørktonet plexi
• Ergonomiske sitteputer
• Eksklusive dører overskap
• Gardinoppheng med kappe
• Gassdemper overskap
• Høyblankt laminat bord og benker
• Hjørnehyller foran
• Indirekte belysning underside overskap
• Innredning Shannon Oak
• Kromlist i overskapsluker
• Lyslister i vinduer
• Nakkeputer
• Premium Foam-stopning
• Pynteputer
• Avishylle
• Oppfellbare sofaer
• Uttrekksplate bord
BADEROM
• Automatisk vannsystem / Varmtvannsbereder
• Dusjkabinett / Dusjkar og hånddusj / Dusjforheng
• Håndkletørker
• Ny håndvask baderom
• Spillvannstank innebygd (32 liter) og utvendig
spillvannsekk
• Utvendig dusj
• Drejbart spyletoalett, fast installert med utvendig
tømming
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EL / TEKNIKK
• 12V-tillkobling med 13-polet kontakt, system Jäger
• 230V / 12 V uttak vindushylle
• Batteri 80 Ah
• Batterilader 25 A
• Belysning elboks
• Belysning gasskasse/skiboks
• Belysning sengeskuff
• Brannvarsler
• Dimmer fremre taklampe
• Dimmer lysrampe ved sittegruppe foran
• Strømskap med utvendig 230V / 12V uttak,
sentralantennetilkobling, indik.lampe 230V,
belysning med strømbryter
• Sikringsskap 230V, 16 A med automatsikringer /
jordfeilsbryter
• Forteltsbelysning (LED) i aluminiumsprofil
• Garderobe- og nattbelysning samt belysning i
sengeskuffer
• Garderobebelysning
• Høyttalere foran og bak samt subwoofer
• Indirekte belysning overskap bak
• IR-larm
• Jordfeilbryter
• KABE Variovent
• Krommede spotlights
• LED-belysning i alle lamper unntatt i garderobe og
sengeskuffer
• Lyslist vindu
• Lekkasjeindikator for gass
• Mer belysning barskap
• Multimediesenter med DAB-radio
• Nattbelysning
• Servicesentral med kontrollpanel
• Smart D el-system
• TV-antenne med forsterker
• TV-feste

Royal 780 DGLE

TEKSTILKOLLEKSJONER

ØVRIG UTSTYR
• Avfallsbøtte for kildesortering
• Sentralstøvsuger
• Enhetlig låssystem, en nøkkel til alle låser
• Inngangsgarderobe
• Utvendig gasstilkobling for grill i gasskassen

Aspen (pristillegg)

Boston (pristillegg)

Orlando (pristillegg)

Avignon

Denver

Falun

Kiel

Lund
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KABE ROYAL

Dagligstue for hele dagen.
En generøs dagligstue med plass til mange. Takket være smarte løsninger kan man enkelt
forvandle sofaen til en stor ekstra soveplass om man får tilfeldige nattegjester eller er mange i
familien. Detaljer som rundede hjørner i sofaen og indirekte belysning langs skapenes underside gir en luksuriøs følelse. Sofaens trekk velger du etter din egen smak, blant fem stoff- og tre
skinnkolleksjoner. Alle nøye utvalgt og testet for best mulig holdbarhet og harmoni.

Et kjøkken med fingertuppfølelse.
I Royal-kjøkkenet finns ikke plass for kompromisser. I tillegg til alle egenskapene fra de velutstyrte Edelsten-kjøkkenene inngår også en stor 4-bluss komfyr med tilhørende ovn (ikke Royal
540 / 560 GLE). Smarte løsninger gir ekstra arbeidsflate når du behøver den som mest og
skuffene er utstyrt med soft close samt sentrallås. Utstrålingen er veldig elegant, med bronsefarget kjøleskapsfront med en eller to lyslister på siden. Hele innredningen går i vakker Shannon
Oak. I våre unike FK modeller finnes kjøkkenet i campingvognens frontende.

I våre Royal-kjøkken har vi, i tillegg til egenskapene fra de velutstyrte Edelsten-kjøkkenene,
også en stor 4-bluss komfyr med kraftigere rist og tilhørende ovn.

KABE 2018
82

Under porselensskapet går det en praktisk
opphengningslist med to kroker.

Alle KABEs frontsofaer har et pent
rundet hjørne.

Alle luker i overskapene foran samt hjørnedelen har
en ny, frisk foliefarge.
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Dinette-skuffen i midtgruppen sklir praktisk i to
rulleskinner.

KABE ROYAL

Baderom med stil.
Egen dusj og toalett står høyt på manges liste for at hverdagen i campingvognen skal fungere bekvemt.
Er designnivået dessuten høyt blir besøket der enda triveligere. Derfor har vi innredet våre KABE Royalbaderom i stilren Shannon Oak, med eksklusive håndtak og hengere. I flere av modellene er komplett
dusjkabinett standard. Velg mellom et stort og romslig baderom med innebygd dusjkabinett lengst bak
i vognen, eller et baderom som naturlig skiller mellom vognens ulike rom. I Royal 780 DGLE er dusj og
toalett plassert på hver sin side av midtgangen. Gjennom å sette opp disse dørene deler du av hele
soveromdelen mot campingvognens fremre, sosiale områder. Privat og praktisk!

Stilrent KABE design.

Soverom med hjemmefølelse.
En god nattesøvn gjør stor forskjell. Derfor har vi utstyrt din KABE Royal med minst like deilige
senger som du har hjemme. Vi har satset på spiralmadrasser av høy kvalitet med ekstra tykke
overmadrasser ovenpå. For det er du verdt. Selvsagt finner du også finesser som kosebelysning
i sengegavlen og stillbar hodeende. At senger og sofaer er oppfellbare gjør det enkelt å komme
til ved rengjøring og oppbevaring.

Innred din KABE med et stort og rommelig baderom
med innebygd dusjkabin, eller plasser baderommet som
et naturlig skille mellom campingvognens ulike rom.

Sengene i din KABE er minst like deilige som
hjemme. Spiralmadrasser og ekstra tykke
sengemadrasser gir de beste forutsetninger
for en god nattesøvn.

Lampene i sengegavlen kommer nå i krom.

KABE 2018
84

I Royal 780 DGLE er dusjkabinett og toalett plassert
på hver sin side av midtgangen. Gjennom å sette
opp begge dørene kan du avgrense hele soverommet mot campingvognens fremre, sosiale del.

Planløsningene Flexline B8 og B10 med en
garderobe inntil sengen.
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Royal 520 XL
Denne modellen er en Royal-variant av Smaragd XL, en av
markedets mest populære campingvogner. Lignende planløsning, med alle Smaragds egenskaper og litt til.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

739 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

609 cm

Karosserilengde innv.:

522 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. Std:

215 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate Std:

11,2 m2

Boflate KS:

12,3 m2

Sovepl. Std - Fremme:

205 x 159/127 cm

Bak XV2:

196 x 129/102 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 159/127 cm

Bak XV2:

196 x 140/118 cm

Hjultype:

185R14C / 205R14C

Planløsning
Royal 520 XL

XV2

Royal 540 GLE
Royal 540 GLE har en soveromdel med to separate langsenger.
Det smarte, kompakte kjøkkenet er blant annet utstyrt med en
innbygningsovn.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

757 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

627 cm

Karosserilengde innv.:

540 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. Std:

215 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate Std:

11,6 m2

Boflate KS:

12,7 m2

Sovepl. Std - Fremme:

205 x 141/127 cm

Bak B2:

196 x 78 + 186 x 78 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 141/127 cm

Bak B2:

196 x 88 + 186 x 88 cm

Hjultype:

185R14C / 205R14C

Planløsning
Royal 540 GLE

B2

KABE 2018
86

KABE 2018
87

Royal 560 XL
Denne litt mindre Royal-modellen er en favoritt blant mange.
Royal 560 XL har alle finesser som de større Royal-vognene har,
men i litt mer kompakt format.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

767 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

637 cm

Karosserilengde innv.:

550 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. Std:

215 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate Std:

11,8 m2

Boflate KS:

12,9 m2

Sovepl. Std - Fremme:

205 x 179/150 cm

Bak XV2:

196 x 129/102 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 179/150 cm

Bak XV2:

196 x 140/118 cm

Hjultype:

185R14C / 205R14C

Planløsning
Royal 560 XL

XV2

new!

Royal 560 XL FK

En litt mindre campingvogn med KABE:s nye, unike kjøkkenløsning i vognens fremre ende. Dobbeltseng og baderom er
plassert lengst bak til høyre og midt i vognen finns et
rommelig hverdagsrom.

Royal 560 GLE
TEKNISK SPESIFIKASJON

En liten nett modell som bygges i åtte ulike Flexline-løsninger,
fra separate langsenger til dobbeltseng eller barneromsvogn.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Totallengde:

767 cm

Totallengde:

777 cm

Totalhøyde:

264 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

637 cm

Karosserilengde:

647 cm

Karosserilengde innv.:

550 cm

Karosserilengde innv.:

560 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. Std:

215 cm

Boflate KS:

12,9 m2

Bredde innv. KS:

235 cm

Sovepl. KS - Midten:

211 x 117 cm

Boflate Std:

12,0 m2

Hjultype enkelaksel:

185R14C / 205R14C

Boflate KS:

13,2 m2

Sovepl. Std - Fremme:

205 x 146/137 cm

Bak 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

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 146/137 cm

Bak 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

Planløsning

Planløsning

Royal 560 XL FK

Royal 560 GLE

XV2

Royal 560 GLE

B3

B2
Royal 560 GLE

Royal 560 GLE

B7
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Royal 560 GLE

B5

Royal 560 GLE

Royal 560 GLE

B8

185R14C / 205R14C

Hjultype:

B14
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Royal 560 GLE

B15

B16

Royal 600 GLE

Royal 600 XL
Royal 600 XL er kompakt luksus. Mer plass enn i den mindre
560 XL og samme fine utrustning. I DXL-løsningen har vi laget
plass til et separat dusjkabinett.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

817 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

687 cm

Karosserilengde innv.:

Royal 600 GLE gir masser av muligheter. Med en generøs
grunnplanløsning finns flere alternativ til å innrede på den måten
som passer din familie best.

Totallengde:

817 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

687 cm

600 cm

Karosserilengde innv.:

600 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. Std:

215 cm

Bredde innv. Std:

215 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate Std:

12,9 m2

Boflate Std:

12,9 m2

Boflate KS:

14,1 m2

Boflate KS:

14,1 m2

Sovepl. Std - Fremme:

205 x 177/150 cm

Sovepl. Std - Fremme:

205 x 169/148 cm

Bak XV2:

196 x 129/102 cm

Bak B2:

2 x 196 x 78 cm

Bak DXL:

196 x 129/102 cm

B3:

2 x 196 x 77 + 196 x 86 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 177/150 cm

B5:

196 x 140/118 cm

Bak XV2:

196 x 140/118 cm

B7

196 x 124/102 + 196 x 77 cm

Bak DXL:

196 x 140/118 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 169/148 cm

Hjultype:

185R14C / 205R14C

Bak 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

Planløsning

Planløsning

Royal 600 XL

Royal 600 XL

XV2

Royal 600 GLE

Royal 600 GLE

B2

DXL

B3

En ny campingvogn med kjøkkenet plassert i vognens
fremre ende. Planløsningen er den samme som lillesøsteren
Royal 560 XL FK, men med mer plass.

B5
Royal 600 GLE

185R14C / 205R14C

Hjultype:
Royal 600 GLE

B8

B7

Royal 600 XL FK

Royal 600 GLE

Royal 600 GLE

Royal 600 GLE

new!

TEKNISK SPESIFIKASJON

Royal 600 GLE

B14

B15

B16

Royal 600 TDL
TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

817 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

687 cm

Karosserilengde innv.:

Vår minste vogn med TDL-planløsning. To langsenger alternativt
dobbeltseng og køyesenger samt et baderom med dusjkabinett
som strekker seg langs hele den bakre gavlen.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

817 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

687 cm

600 cm

Karosserilengde innv.:

600 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

215 cm

Bredde innv. Std:

215 cm

Boflate KS:

14,1 m2

Bredde innv. KS:

235 cm

Sovepl. KS - Midten:

211 x 117 cm

Boflate Std:

12,9 m2

Bak XV2:

196 x 140/118 cm

Boflate KS:

14,1 m2

Bak DXL:

196 x 140/118 cm

Sovepl. Std - Fremme:

205 x 166/136 cm

Hjultype enkelaksel:

185R14C / 205R14C

Bak E2:

196 x 78 + 186 x 78 cm

Bak E9:

196 x 120 + 2 x 186 x 60 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 166/136 cm

Bak E2:

196 x 88 + 186 x 88 cm

Bak E5 XV2:

196 x 140/118 cm

Bak E5:

196 x 140 cm

Bak E9:

196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

Hjultype:

185R14C / 205R14C

Planløsning

Planløsning

Royal 600 XL FK

Royal 600 DXL FK

XV2

E2

DXL

KABE 2018
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(fast seng standard)

Royal 600 TDL

Royal 600 TDL

Royal 600 TDL

Royal 600 TDL

E5XV2

(uttrekkbar seng valg)

KABE 2018
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E5

E9

Royal 630 TDL

Royal 630 TDL FK

Royal 630 TDL har en separat soveavdeling med to langsenger
alternativt dobbeltseng og køyesenger, samt et baderom med
dusjkabinett som strekker seg langs hele bakre gavlen.

En helt ny modell med unik planløsning. Kjøkkenet er plassert
lengst fram i vognen og sittegruppen i midten. I bakenden har
630 TDL FK samme planløsning som 630 TDL.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

847 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

717 cm

Karosserilengde innv.:

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

847 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

717 cm

630 cm

Karosserilengde innv.:

630 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

14,8 m2

Boflate KS:

14,8 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 166/145 cm

Sovepl. KS - Midten:

211 x 117 cm

Bak E2:

2 x 196 x 88 cm

Bak E2:

2 x 196 x 88 cm

Bak E5 XV2:

196 x 140/118 cm

Hjultype enkelaksel:

185R14C / 205R14C

Bak E5:

196 x 140 cm

Hjultype boggiaksel:

185/65R14 / 185R14C

Bak E9:

196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

Hjultype enkelaksel:

185R14C / 205R14C

Hjultype boggiaksel:

185/65R14 / 185R14C

Planløsning

Planløsning

E2

(fast seng standard)

E2

E5XV2

Royal 630 TDL

Royal 630 TDL

(uttrekkbar seng valg)

Royal 630 TDL FK

Royal 630 TDL

Royal 630 TDL

E5

E9

Royal 630 GLE
Nå finns Royal 630 med alle GLE-planløsningene! Her kan
du velge mellom hele åtte ulike sengeløsninger og skape
den optimale vognen for akkurat din familie.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

847 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

717 cm

Karosserilengde innv.:

630 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

14,8 m2

Sovepl. KS - Midten:

225 x 179/168 cm

Bak 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

Hjultype:

185R14C / 205R14C

Planløsning
Royal 630 GLE

B2
Royal 630 GLE

KABE 2018
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B7

B5

B3
Royal 630 GLE

B8

Royal 630 GLE

Royal 630 GLE

Royal 630 GLE

Royal 630 GLE

Royal 630 GLE

B14

B15

KABE 2018
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B16

Royal 740 GLE

Royal 740 TDL

En romslig kjøkkendel med store avlastningsflater i kombinasjon
med en generøs sittegruppe gjør Royal 740 GLE til en perfekt
vogn for trivelig samvær.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

877 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

747 cm

Karosserilengde innv.:

660 cm

Høyde innv.:

I det luksuriøse baderommet finns, i tillegg til separat dusjkabinett, en stor garderobe. Med KABEs unike Flexlinesystem er det mulig å utstyre vognen med faste soveplasser
for opptil fire personer.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

877 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

738 cm

Karosserilengde innv.:

660 cm

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

15,5 m2

Boflate KS:

15,2 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 184/159 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 182/147 cm

Bak B2:

2 x 196 x 88 cm

Bak E2:

2 x 196 x 88 cm

B3:

2 x 196 x 87 + 196 x 96 cm

Bak E5 XV2:

196 x 140/118 cm

B5:

196 x 160/138 cm

Bak E5:

196 x 140 cm

B7:

196 x 140/118 + 196 x 77 cm

Bak E8:

190 x 156/118 cm

B8:

196 x 156 cm

Bak E9:

196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

B14:

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

Hjultype:

185/65R14 / 185R14C

B15:

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

B16:

190 x 156/118 cm

Hjultype:

185/65R14 / 185R14C

Planløsning

Planløsning

Royal 740 GLE

Royal 740 GLE

B8

Royal 740 GLE

Royal 740 TDL

B7

B5

B3

B2

Royal 740 GLE

Royal 740 GLE

Royal 740 GLE

Royal 740 GLE

E2

Royal 740 GLE

B14

B15

(fast seng standard)

Royal 740 TDL

Royal 740 TDL

E5XV2

E8

E5

(uttrekkbar seng valg)

Royal 740 TDL

E9

B16

Royal 740 GXL

new!

Med over 15 kvadratmeter boareal skapes plass for både dagligstue og en liten dinett i tilknytning til kjøkkenavdelingen.

Royal 740 TDL

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

877 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

747 cm

Karosserilengde innv.:

660 cm

Høyde innv.:

Royal 740 TDL FK

En rommelig campingvogn med kjøkkenet plassert i framenden.
Soveavdelingen ligger separat med to langsenger eller dobbeltseng og etasjesenger. Og i vognens bakre del finns baderom
med dusjkabinett.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

877 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

738 cm

Karosserilengde innv.:

660 cm

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

15,5 m2

Boflate KS:

15,2 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 177/150 cm

Sovepl. KS - Midten:

211 x 117 cm

Dinette:

191 x 88 cm

Bak E2:

2 x 196 x 88 cm

Bak XV2:

196 x 140/118 cm

Bak E5 XV2:

190 x 140/118 cm

Bak XDXL:

196 x 140/118 cm

Bak E5:

196 x 140 cm

Hjultype:

185/65R14 / 185R14C

Bak E8:

190 x 156/118 cm

Bak E9:

196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

Hjultype:

185/65R14 / 185R14C

Planløsning

Planløsning
Royal 740 TDL FK

Royal 740 GXL

Royal 740 GXL

XV2

Royal 740 TDL FK

E2

DXL

KABE 2018
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(fast seng standard)

Royal 740 TDL FK

E5XV2

(uttrekkbar seng valg)
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Royal 740 TDL FK

E5

Royal 740 TDL FK

E8

E9

Royal 780 TDL

Royal 780 B GXL

Royal 780 TDL er storselgeren blant alle KABE Royal 780vogner. Velg mellom tre ulike sengealternativer; tverrplassert
dobbeltseng, langsenger eller barnerom.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

937 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

807 cm

Karosserilengde innv.:

Royal 780 B GXL er vognen for den store barnefamilien som
vil ha det riktig bekvemt. Ikke rart at modellen raskt har blitt en
storselger!

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

937 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

807 cm

720 cm

Karosserilengde innv.:

720 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

16,9 m2

Boflate KS:

16,9 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 184/169 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 165/136 cm

Bak E2:

2 x 196 x 88 cm

Dinette:

191 x 88 cm

Bak E5 XV2:

196 x 140/118 cm

Bak XV2:

196 x 140/118 + 2 x 196 x 68 cm

Bak E5:

196 x 140 cm

Hjultype:

185/65R14 / 185R14C

Bak E8:

190 x 156/118 cm

Bak E9:

196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

Hjultype:

185/65R14 / 185R14C

Planløsning

Planløsning

E2

(fast seng standard)

E5XV2

Royal 780 TDL

Royal 780 TDL

E8

Royal 780 BGXL

Royal 780 TDL

Royal 780 TDL

Royal 780 TDL

(uttrekkbar seng valg)

E5

XV2

E9

KABE 2018
96

KABE 2018
97

Royal 780 D GLE
En unik vogn med toalett og dusjrom på hver side av vognen.
Gjennom våre Flexline-løsninger kan du velge alt i fra separate
enkeltsenger til doble køyesenger eller dobbeltseng.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

937 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

807 cm

Karosserilengde innv.:

720 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

16,9 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 175/150 cm

Bak 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

Hjultype:

185/65R14 / 185R14C

Planløsning

Royal 780 DGLE

B10

Royal 780 DGLE

B5

B3

B2

Royal 780 DGLE

KABE 2018
98

Royal 780 DGLE

Royal 780 DGLE

Royal 780 DGLE

Royal 780 DGLE

B14

B7

Royal 780 DGLE

B15

KABE 2018
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Royal 780 DGLE

B16

B8

KABE Hacienda.
Ekstra stort, riktig komfortabelt.

5 MODELLER - 31 PLANLØSNINGER

I KABE Hacienda har vi kombinert høyt utstyrsnivå med riktig store arealer. Et lettflyttet og bekvemt bosted for deg
som ikke vil fire på kvaliteten. Samme utstyr som hos Royal-serien.

STANDARDUTSTYR
KAROSSERI
• Lasteluke
• Blanke karosseriplater
• Ecoprim-isolasjon (gulv / tak og vegger) 36 mm
• Elektronisk stabiliseringssystem, ATC
(antiskrenssystem)
• Formstøpt beskyttelsesmatte i gasskasse
• Vindu i ytterdør
• Forlengede dragbjelker
• Helgalvanisert stålprofilchassis
• Snekkerarbeider av høy kvalitet
• Stabilisatorkobling
• Kjøkkenvindu
• Lasteluke
• Lyslist langs hele dørveggen
• Mykt innertak
• Myggnettdør
• Nytt eksklusivt karosseri med integrert rundtomprofil
• Plaststendere
• Påløpsbrems med ryggeautomatikk
• Sandwichkonstruksjon
• Selvjusterende bremser på chassis
• Skirom med uttrekkbar bunn, utvendig låsbar luke og
belysning / lasteluke
• Slette karosseriplater
• Solid og fuktsikkert karosseri
• Svartkrommede felger
• Takvindu Heki 2
• Tonede vinduer med trinnløst myggnett og
mørkleggingsgardin
• Dekkåpe drag
• Vognsbred integrert gasskasse i ABS med lys
• Ventilerende takluker Mini Heki med myggnetting og
mørkleggingsgardiner
• Ventilerende veggtapet
• Ytterdør (Seitz) med vindu, integrert myggnett og
terskelvarme
KLIMA / VARME
• 12V sirkulasjonspumpe / elkolbe 230V, 3 kW, 3-trinns
• Alde Compact 3020 sentralvarme med berøringsskjerm for klokkea, inne- og ute-temperatur
• Automatisk vannbåret gulvvarmesystem - 4 sløyfer
og shuntsystem (AGS II Pro)
• Belastningsvakt som automatisk regulerer
sentralvarmens strømforbruk
• Doble temperaturgivere
• Effektvakt
• Optimert ventilasjonssystem
• Tørkeskap med dryppefat och avstengbar
ventilasjon
• Oppvarmet skohylle
• VarioVent - unikt ventilasjonssystem
• Lufteluker (ikke B3)

KJØKKEN
• Komfyr med 4 bluss, stekeovn
• Tillkobling for utvendig dusj / varmt og kaldt vann
• Kjøkkenbenk med kokeapparat: 4-bluss med ovn
• Blankkromede håndtak
• Bronsefarget kjøleskapsfront
• Ettgreps kranarmatur, i kjøkken og toalettrom
• Innvendig gråvannstank
• Kjøleskap 230V / 12V / gass (volum 190 liter,
fryserom 35 liter)
• Kjøkkenvifte med motor, fettfilter og belysning
• Lokk til oppvaskkum
• Optimert kjøleskapsventilasjon
• Pleksi med belysning ved arbeidsbenk
• Soft-close kjøkkenskuffer
• Spillvannstank (32 liter) innebygd samt utvendig
spillvannssekk
• Komfyr med elektronisk tenning
• Vanntank 40 liter med utvendig påfylling
SOVEROM
• Sengeramme med kantprofil
• Ekstrabunn i sengeskuffer
• Spiralmadrass 12 cm + overmadrasser 6 cm (gjelder
ikke etasjesenger/overkøyer)
• Sengegavl med belysning
• Trådhyller garderobeskap
• Oppfellbar hodeende
• Lufteluke
OPPHOLDSROM
• 5 stoffkolleksjoner
• 3 skinnkolleksjoner (Pristillegg)
• Barskap med mørktonet plexi
• Ergonomiske sitteputer
• Eksklusive dører overskap
• Gardinoppheng med kappe
• Gassdemper overskap
• Høyblankt laminat bord og benker
• Hjørnehyller foran
• Indirekte belysning underside overskap
• Innredning Shannon Oak
• Kromlist i overskapsluker
• Lyslister i vinduer
• Nakkeputer
• Premium Foam-stopning
• Pynteputer
• Avishylle
• Oppfellbare sofaer
• Uttrekksplate bord
BADEROM
• Automatisk vannsystem / Varmtvannsbereder
• Dusjkabinett / Dusjkar og hånddusj / Dusjforheng
• Håndkletørker
• Ny håndvask baderom
• Spillvannstank innebygd (32 liter) og utvendig
spillvannsekk
• Utvendig dusj
• Drejbart spyletoalett, fast installert med utvendig
tømming
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EL / TEKNIKK
• 12V-tillkobling med 13-polet kontakt, system Jäger
• 230V / 12V uttak vindushylle
• Batteri 80 Ah
• Batterilader 25 A
• Belysning elboks
• Belysning gasskasse/skiboks
• Belysning sengeskuff
• Brannvarsler
• Dimmer fremre taklampe
• Dimmer lysrampe ved sittegruppe foran
• Strømskap med utvendig 230V / 12V uttak,
sentralantennetilkobling, indik.lampe 230V,
belysning med strømbryter
• Sikringsskap 230V, 16 A med automatsikringer /
jordfeilsbryter
• Forteltsbelysning (LED) i aluminiumsprofil
• Garderobe- og nattbelysning samt belysning i
sengeskuffer
• Garderobebelysning
• Høyttalere foran og bak samt subwoofer
• Indirekte belysning overskap bak
• IR-larm
• Jordfeilbryter
• KABE Variovent
• Krommede spotlights
• LED-belysning i alle lamper unntatt i garderobe og
sengeskuffer
• Lyslist vindu
• Lekkasjeindikator for gass
• Mer belysning barskap
• Multimediesenter med DAB-radio
• Nattbelysning
• Servicesentral med kontrollpanel
• Smart D el-system
• TV-antenne med forsterker
• TV-feste

Hacienda 880 TDL tandem

Hacienda 880 D TDL tandem

Hacienda 880 GLE tandem

Hacienda 880 B TDL tandem

Aspen (pristillegg)

Boston (pristillegg)

Orlando (pristillegg)

Avignon

Denver

Falun

Kiel

Lund

Hacienda 1000 TDL tandem

TEKSTILKOLLEKSJONER

ØVRIG UTSTYR
• Avfallsbøtte for kildesortering
• Sentralstøvsuger
• Enhetlig låssystem, en nøkkel til alle låser
• Inngangsgarderobe
• Utvendig gasstilkobling for grill i gasskassen
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KABE HACIENDA

Dagligstue å lengte til.
En plass å samles – hele familien eller i gode venners lag – betyr mye. I den U-formede sofaen
med Premium Foam-stopping sitter dere både deilig og mange. Den moderne designfølelsen
understrekes av sobre toner og høyglans bord og benker i lyst laminat. Understrek din egen stil
gjennom å velge ditt favoritt-trekk blant våre fem stoff- og tre skinnkolleksjoner.

Luksuriøst kjøkken med stor
følelse.
De vakre treslagene og snekkeriene, det høye nivået på alt utstyr og den gjennomtenkte designen
i alle funksjoner. Et KABE-kjøkken innebærer alltid toppklasse tvers igjennom. Innredning i elegant
Shannon Oak med hvite overskapsluker i framdelen. Stort kjøleskap med fryser, 4-bluss komfyr
med ovn, kjøkkenskuffer med soft-close og sentrallås, kildesortering og mye mer. Her kan du føle
deg som hjemme.

Smarte løsninger i kjøkkenet gir ekstra plass
når du trenger det som mest.

Eksklusive detaljer, som for eksempel den avrundede oppvaskkummen med utenpåliggende kran,
den separate bestikkskuffen og skjærebrettet i nøye utvalgt tre. Det er sånt som gir det den perfekte
følelsen av et høyverdig kjøkken.
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Varmesløyfer i skoskapet innenfor døren
gjør at skoene tørker raskt.

De høyglansede avlastningsflatene med følelse av
glass er noe man legger merke til så snart man stiger
inn i campingvognen. En ekstra uttrekkbar plate
maksimerer raskt bordets areal når det behøves.
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Med KABE SMART D styrer du oppvarming og
belysning, og holder kontroll på ferskvannsnivå, batteri-kapasitet og mye mer. Alt på en
skjerm!

KABE HACIENDA

Baderom.
Den som ønsker større boareal vil ofte også ha et rommelig baderom. Derfor har vi plassert
baderomsdelen lengst bak, over hele campingvognens bredde, i de fleste KABE Haciendavognene. Dette gir et romslig og praktisk baderom med plass til et komplett dusjkabinett.
Plasseringen lengst bak gjør også at resten av vognen får en åpen og herlig planløsning.
Perfekt når man er flere!

I standardutførelse finns fire-fem faste soveplasser. Med oppredd frontgruppe, dinett og sengeskap kan vognen raskt gi plass for opptil ni personer!

Soverom med plass til
den store familien.

Enestående komfort hver dag!

Eksklusive håndtak og hengere er en selvfølge.

Med baderommet plassert lengst bak, over hele
vognens bredde, skapes en åpen og rommelig
planløsning.

Akkurat som i alle KABE campingvogner er sengene i din Hacienda av toppkvalitet. De er helt
enkelt gjort for mange netters riktig bra søvn. La antallet medlemmer i familien og hvordan dere
sover best avgjøre valget av planløsning og antallet senger. I serien finns mange ulike varianter
å velge blant. I standardutførelse finns fire-fem faste soveplasser. Med oppredd frontgruppe,
dinett og sengeskap kan vognen raskt gi plass for opptil ni personer!

Sengene blir veldig bekvemme med spiralmadrasser, tykke overmadrasser og sengebunner med følsomme lameller.

Her får du plass til alt som behøves for både
lange og korte turer.
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Selvsagt har vi også lagt vekt ved designen på
våre strømbrytere og strømuttak.

Innred din KABE med et stort og rommelig baderom med innebygd dusjkabinett, eller plasser baderommet som
en naturlig avgrenser mellom campingvognens ulike rom.
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Hacienda 880 TDL

Hacienda 880 GLE

I standardutførelse finns fire–fem faste soveplasser. Velg
mellom tre ulike sengealternativer; tverrplassert dobbeltseng,
langsenger eller barnerom.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Hacienda 880 GLE finns i ni grunnplanløsninger. Her finns alltid
noe for våre mest krevende kunder å velge i.

1037 cm

Totallengde:

1037 cm

Totalhøyde:

272 cm

Totalhøyde:

272 cm

Karosserilengde:

907 cm

Karosserilengde:

907 cm

Karosserilengde innv.:

820 cm

Karosserilengde innv.:

820 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

19,3 m2

Boflate KS:

19,3 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 184/169 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 211/169 cm

Bak E2:

2 x 196 x 88 cm

Bak B2:

2 x 196 x 88 cm

Bak XV2:

196 x 140/118 cm

B3:

2 x 196 x 87 + 196 x 96 cm

Bak E5:

196 x 140 cm

B5:

196 x 160/138 cm

Bak E8:

190 x 156/118 cm

B7:

196 x 140/118 + 196 x 77 cm

Bak E9:

196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

B8:

196 x 156 cm

Dinette:

191 x 88 cm

B10:

196 x 156 cm

Hjultype:

185R14C

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

Sovplats dinette:

191 x 88 cm

Hjultype:

185R14C

Planløsning
Hacienda 880 GLE

Planløsning

Hacienda 880 GLE

B3

B2

Hacienda 880 E-TDL

E2
Hacienda 880 E-TDL

(fast seng standard)

E5

Hacienda 880 E-TDL

E8

(uttrekkbar seng valg)

Hacienda 880 GLE

Hacienda 880 GLE

B8

Hacienda 880 GLE

B14

Hacienda 880 D TDL

Hacienda 880 GLE

B7

B5

E5

E9

880 D TDL har rom! Med den ekstra brede, tverrplasserte
dobbeltsengen og baderommet over hele vognens bredde
har du en soveromsdel akkurat som hjemme.

Hacienda 880 GLE

Hacienda 880 GLE

Hacienda 880 U-TDL

Hacienda 880 U-TDL

TEKNISK SPESIFIKASJON

Totallengde:

B10

Hacienda 880 GLE

B15

B16

Hacienda 880 B TDL
TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

1037 cm

Totalhøyde:

272 cm

Karosserilengde:

907 cm

Karosserilengde innv.:

I standardutførelse finns fire–fem faste soveplasser. Med
oppreid fremre gruppe, dinett og skapseng kan vognen raskt
romme opp til ni personer!

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

1037 cm

Totalhøyde:

272 cm

Karosserilengde:

907 cm

820 cm

Karosserilengde innv.:

820 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

19,3 m2

Boflate KS:

19,3 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 198/169 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 161/136 cm

Bak:

188 x 156 cm

Bak:

196 x 140 cm

Hjultype:

185R14C

Dinette:

191 x 88 + 2 x 196 x 68 cm

Hjultype:

185R14C

Planløsning

Planløsning

Hacienda 880 D-TDL

Hacienda 880 B-TDL
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Hacienda 1000 TDL
Hacienda 1000 måler hele 22 m2 og med vårt KABE Flexlinesystem finns nesten ingen begrensninger for hvordan innredningen kan skreddersys etter dine ønskemål

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

1157 cm

Totalhøyde:

272 cm

Karosserilengde:

1027 cm

Karosserilengde innv.:

940 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

22,0 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 198/169 cm

Bak 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

Hjultype:

185R14C

Planløsning
Hacinda 1000 TDL

Hacienda 1000 TDL

C3/DU

C3/DL
Hacienda 1000 TDL

C6/DL

C9/DL

Hacienda 1000 TDL

CE/DL

Hacienda 1000 TDL

CE/DX

CE/DU
Hacienda 1000 TDL

Hacienda 1000 TDL

CU/DL

C9/DX

C9/DU
Hacienda 1000 TDL

Hacienda 1000 TDL

C6/DX

C6/DU
Hacienda 1000 TDL

Hacienda 1000 TDL

C3/DX
Hacienda 1000 TDL

Hacienda 1000 TDL

Hacienda 1000 TDL

KABE 2018
108

Hacienda 1000 TDL

CU/DU
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CU/DX

KABE Imperial.

17 MODELLER - 70 PLANLØSNINGER

Når bare det absolutt beste er godt nok.
Imperial-serien er en kolleksjon juveler i campingvognenes absolutte premium-segment. Dens eksklusivitet merkes
allerede i eksteriøret som er glatt og høyblankt med tredimensjonal dekor. Innvendig er standarden på luksusnivå. Nedsenket

Imperial 560 XL

Imperial 560 XL FK

Imperial 600 XL

Imperial 600 XL FK

Imperial 600 TDL

Imperial 630 TDL

Imperial 630 TDL tandem

Imperial 630 TDL FK tandem

Imperial 740 TDL tandem

Imperial 740 TDL FK tandem

Imperial 780 TDL tandem

Imperial 780 DGLE tandem

Imperial Hacienda 880 D TDL tandem

Imperial Hacienda 880 TDL tandem

Imperial Hacienda 880 B TDL tandem

Imperial Hacienda 880 GLE tandem

Aspen

Boston

Orlando

Avignon

Denver

Falun

Kiel

Lund

induksjonstopp, skapluker i høyglans pianolakk, påkostet skinntrekk, mikrobølgeovn, porselenstoalett, luftkondisjonering,
spesialdesignet lydsystem og KABE SMART D elsystem er bare noen eksempel på hva som inngår. KABE Imperial er for deg
som ikke nøyer deg med noe annet enn det absolutt beste.

STANDARDUTSTYR
KAROSSERI
• Lasteluke
• Blanke overskapsluker
• Blanke karosseriplater
• Ecoprim-isolasjon (gulv / tak og vegger) 36 mm
• Elektronisk stabiliseringssystem, ATC
(antiskrenssystem)
• Formstøpt beskyttelsesmatte i gasskasse
• Vindu i ytterdør
• Forlengede dragbjelker
• Helgalvanisert stålprofilchassis
• Snekkerarbeider av høy kvalitet
• Stabilisatorkobling
• Kjøkkenvindu
• Lasteluke
• Mykt innertak
• Myggnettdør
• Nytt eksklusivt karosseri med integrert rundtomprofil
• Plaststendere
• Påløpsbrems med ryggeautomatikk
• Sandwichkonstruksjon
• Selvjusterende bremser på chassis
• Skirom med uttrekkbar bunn, utvendig låsbar luke og
belysning / lasteluke
• Slette karosseriplater Innovation Design
• Solid og fuktsikkert karosseri
• Svartkrommede felger
• Takvindu Heki 2 De Luxe
• Tonede vinduer med trinnløst myggnett og
mørkleggingsgardin
• Dekkåpe drag
• Vognsbred integrert gasskasse i ABS med lys
• Ventilerende takluker Mini Heki med myggnetting og
mørkleggingsgardiner
• Ventilerende veggtapet
• Ytterdør (Seitz) med vindu, integrert myggnett og
terskelvarme
KLIMA / VARME
• 12V sirkulasjonspumpe / elkolbe 230V, 3 kW, 3-trinns
• Aircondition Fresh Jet
• Alde Compact 3020 sentralvarme med berøringsskjerm for klokkea, inne- og utetemperatur
• Automatisk vannbåret gulvvarmesystem - 4 sløyfer
og shuntsystem (AGS II Pro)
• Belastningsvakt som automatisk regulerer
sentralvarmens strømforbruk
• Doble temperaturgivere
• Effektvakt
• Håndkletørker med timer
• Optimert ventilasjonssystem
• Tørkeskap med dryppefat och avstengbar
ventilasjon

• Oppvarmet skohylle
• VarioVent - unikt ventilasjonssystem
• Lufteluker (ikke B3)
KJØKKEN
• Tillkobling for utvendig dusj / varmt og kaldt vann
• Arbeidsbenk med induksjonstopp, gassplater og
innbyggingsstekeovn
• Blankkromede håndtak
• Bronsefarget kjøleskapsfront
• Ettgreps kranarmatur, i kjøkken og toalettrom
• Innvendig gråvannstank
• KABE AutoDrain
• Kjøleskap 230V / 12V / gass (volum 190 liter,
fryserom 35 liter)
• Kjøkkenvifte med motor, fettfilter og belysning
• Lokk til oppvaskkum
• Mikrobølgeovn
• Optimert kjøleskapsventilasjon
• Pleksi med belysning ved arbeidsbenk
• Soft-close kjøkkenskuffer
• Spillvannstank (32 liter) innebygd samt utvendig
spillvannssekk
• Komfyr med elektronisk tenning
• Vanntank 40 liter med utvendig påfylling
SOVEROM
• Sengeramme med kantprofil
• Ekstrabunn i sengeskuffer
• Spiralmadrass 12 cm + overmadrasser 6 cm (gjelder
ikke etasjesenger/overkøyer)
• Sengegavl med belysning
• Trådhyller garderobeskap
• Oppfellbar hodeende
• Lufteluke
OPPHOLDSROM
• 5 stoff- og 3 skinnkolleksjoner
• Barskap med mørktonet plexi
• Ergonomiske sitteputer
• Eksklusive dører overskap
• Gardinoppheng med kappe
• Gassdemper overskap
• Høyblankt laminat bord og benker
• Hjørnehyller foran
• Indirekte belysning underside overskap
• Innredning Shannon Oak
• Kromlist i overskapsluker
• Lyslister i vinduer
• Nakkeputer
• Premium Foam-stopning
• Pynteputer
• Skinntrekk
• Slideout sofaer
• Avishylle
• Oppfellbare sofaer
• Uttrekksplate bord

KABE 2018
110

BADEROM
• Automatisk vannsystem / Varmtvannsbereder
• Dusjkabinett / Dusjkar og hånddusj / Dusjforheng
• Håndkletørker
• Ny håndvask baderom
• Spillvannstank innebygd (32 liter) og utvendig
spillvannsekk
• Utvendig dusj
• Drejbart spyletoalett med keramisk skål, fast installert med utvendig tømming
EL / TEKNIKK
• 12V-tillkobling med 13-polet kontakt, system Jäger
• 230V / 12 V uttak vindushylle
• Batteri 80 Ah
• Batterilader 25 A
• Belysning elboks
• Belysning gasskasse/skiboks
• Belysning sengeskuff
• Brannvarsler
• Dimmer fremre taklampe
• Dimmer lysrampe ved sittegruppe foran
• Strømskap med utvendig 230V / 12V uttak,
sentralantennetilkobling, indik.lampe 230V,
belysning med strømbryter
• Sikringsskap 230V, 16 A med automatsikringer /
jordfeilsbryter
• Garderobe- og nattbelysning samt belysning i
sengeskuffer
• Garderobebelysning
• Indirekte belysning overskap bak
• IR-larm
• Jordfeilbryter
• KABE Premium Sound System
• KABE Variovent
• Krommede spotlights
• LED-belysning i alle lamper unntatt i garderobe og
sengeskuffer
• Lyslist vindu
• Lekkasjeindikator for gass
• Mer belysning barskap
• Nattbelysning
• Servicesentral med kontrollpanel
• Smart D el-system
• Smart D Remote
• TV-antenne med forsterker
• TV-feste

Imperial Hacienda 1000 TDL tandem

TEKSTILKOLLEKSJONER

ØVRIG UTSTYR
• Avfallsbøtte for kildesortering
• Sentralstøvsuger
• Enhetlig låssystem, en nøkkel til alle låser
• Inngangsgarderobe
• Utvendig gasstilkobling for grill i gasskassen
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KABE IMPERIAL

Dagligstue med komfort
i mesterklasse.
Grunnen i dagligstuen er stilfull i hvert eneste trekk, med nøye utvalgte eksklusive materialer
og tidløst vakker design. For å tilpasse følelsen etter dine og din families ønskemål finns en
rekke ulike planløsninger samt tekstil- og skinnkolleksjoner å velge blant. Uansett om du velger
rundsittegruppe eller tilvalget L-sofa kommer den med slide-out-funksjon, med smidig justerbar
helling i både sitte- og ryggpute. Denne funksjonen finns som tilvalg i våre øvrige campingvogner, men er standard i Imperial.

Kjøkkenet der eksellent
er standard.
Kjøkkenet i KABE Imperial er vårt mest eksklusive. I tillegg til alle komplette fasiliteter fra våre
øvrige kjøkken har Imperial blitt utstyrt med induksjonstopp, nedfelt i laminatplaten, samt to
separate gassplater. Hvite overskapsluker i framdelen og det fine skinnet i sofaen setter tonen
med en gang når man stiger inn gjennom døren. Dette er ikke noe vanlig campingvognkjøkken.

Kjøleskapet har elegant, bronsefarget front
med en eller to dimbare lyslister på siden.

Komfyren er pent nedsenket i laminatplaten.
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Alle kjøkkenskuffer kommer med soft close og
sentrallås.

Alle luker i overskapene foran samt hjørnedelen har en ny, elegant foliefarge.

Taklampe i elegant design.

Frontsofaens rundete hjørne og belysningen
under sofaen er begge eksempler på hvordan
KABE stadig utvikles i både funksjon og
design.
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KABE IMPERIAL

Baderom i luksusformat.
I et Imperial-baderom finns ikke noe rom for kompromisser. Smekre linjer, god belysning,
porselenstoalett og håndkletørker er selvfølgelig standard. Uansett om du vil ha ett stort baderom eller heller prioriterer mer plass i andre deler av campingvognen din har vi en planløsning
som passer din KABE Imperial. I våre TDL-modeller disponerer baderommet over hele vognens
bredde bak og dusjkabinett er standard.

Imperial DXL har baderomsdel lengst bak i vognen,
ved siden av soverommet, noe som gir en deilig
åpen planløsning.

Soverom for total avkobling.
Vi har gjort vårt ytterste for å skape soveromsalternativ for alle smaker i våre KABE Imperial.
Selvsagt holder alle samme høye klasse i sovekomfort, design og smekre valg. Hvilken sengemodell eller plassering du enn velger kan du hvile i visshet om at din seng har riktig deilig
spiralmadrass, ekstra tykk overmadrass og stillbar hodeende. Selvsagt finner du også en
skjønn kosebelysning i sengegavlen.

Uansett hvordan baderommet i din nye KABE skal
brukes har vi en planløsning som garantert passer.

Sengebunnen er lett tilgjengelig fra utsiden,
via bagasjeluken som er standard på Imperialmodellene.

Spiralmadrasser av høyeste klasse og ekstra
tykke overmadrasser gir de beste forutsetningene
for en god nattesøvn.

KABE 2018
114

Et stort og rommelig baderom med en følelse av
luksus. Det er en av de sakene som utmerker våre
TDL-vogner.

Hva angår sovekomfort står sengene i KABE
Imperial ikke noe tilbake for sengene hjemme
og du senker eller hever lett hodeenden.
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Imperial 560 XL

Imperial 600 XL

KABE Imperial har det eksklusive eksteriøret KABE Innovation
Design. Imperial 560 XL er kompakt i modellen, men har alle
finesser som finns i de større Imperial-vognene.

TEKNISK SPESIFIKASJON

I din Imperial 600 XL kan du velge mellom mer oppbevaringsplass eller varianten 600 DXL med dusjkabinett.

767 cm

Totallengde:

817 cm

Totalhøyde:

264 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

637 cm

Karosserilengde:

687 cm

Karosserilengde innv.:

550 cm

Karosserilengde innv.:

600 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

12,9 m2

Boflate KS:

14,1 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 179/150 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 177/150 cm

Bak XV2:

196 x 140/118 cm

Bak XV2:

196 x 140/118 cm

Hjultype:

185R14C / 205R14C

Bak DXL:

196 x 140/118 cm

Hjultype:

185R14C / 205R14C

Planløsning

Planløsning

Imperial 560 XL

Imperial 600 XL

Imperial 560 XL FK

En kompakt og smart modell med Imperials høye standard.
Sovedelen med dobbeltseng og baderom ligger lengst bak til
høyre. Kjøkkenet er praktisk plassert langs hele vognens
bredde i den fremre delen.

Imperial 600 XL

XV2

XV2

new!

TEKNISK SPESIFIKASJON

Totallengde:

new!
TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

767 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

637 cm

Karosserilengde innv.:

DXL

Imperial 600 XL FK

En variant av søstermodellen 600 XL, perfekt for den matlagingsinteresserte! Her har kjøkkenet fått større plass gjennom å bli
plassert i vognens front, i hele dens bredde.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

817 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

687 cm

550 cm

Karosserilengde innv.:

600 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

12,9 m2

Boflate KS:

14,1 m2

Sovepl. KS - Midten

211 x 117 cm

Sovepl. KS - Midten

211 x 117 cm

Bak XV2:

196 x 140/118 cm

Bak XV2:

196 x 140/118 cm

Hjultype boggiaksel:

185R14C / 205R14C

Bak DXL:

196 x 140/118 cm

Hjultype boggiaksel:

185R14C / 205R14C

Planløsning

Planløsning

Imperial 560 XL FK

Imperial 600 XL FK

Imperial 600 DXL FK

XV2

XV2
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DXL
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Imperial 630 TDL
TDL er en av KABE:s mest solgte planløsninger. Med stort
kjøkken, rommelig sittegruppe, to deilige langsenger alternativt
barneromsløsning og med baderom over hele vognens
bredde.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

847 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

717 cm

Karosserilengde innv.:

630 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

14,8 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 166/145 cm

Bak E2:

2 x 196 x 88 cm

Bak E5 XV2:

196 x 140/118 cm

Bak E5:

196 x 140 cm

Bak E9:

196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

Hjultype enkelaksel:

185R14C / 205R14C

Hjultype boggiaksel:

185/65R14 / 185R14C

Planløsning
Imperial 630 E-TDL

Imperial 630 TDL

E2
Imperial 630 TDL

(uttrekkbar seng valg)

Imperial 600 TDL
TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

817 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

687 cm

Karosserilengde innv.:

En helt ny modell med unik planløsning. Kjøkkenet er plassert
lengst fram i vognen og sittegruppen i midten. I bakenden har
630 TDL FK samme planløsning som 630 TDL.

TEKNISK SPESIFIKASJON
847 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

717 cm

600 cm

Karosserilengde innv.:

630 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

14,1 m2

Boflate KS:

14,8 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 166/136 cm

Sovepl. KS - Midten:

211 x 117 cm

Bak E2:

196 x 88 + 186 x 88 cm

Bak E2:

2 x 196 x 88 cm

Bak E5 XV2:

196 x 140/118 cm

Hjultype boggiaksel:

185/65R14 / 185R14C

Bak E5:

196 x 140 cm

Bak E9:

196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

Hjultype:

185R14C / 205R14C

Planløsning
Imperial 600 TDL

E2

(fast seng standard)

E5XV2

Imperial 600 TDL

(uttrekkbar seng valg)
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E5

Imperial 630 TDL

E9

E2
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E5XV2

E9

Totallengde:

Planløsning
Imperial 600 TDL

E5

Imperial 630 TDL FK

Imperial 600 TDL er en rommelig vogn med et stort baderom
i hele vognens bredde. Velg mellom langsenger eller dobbeltseng med køyesenger ved siden av.

Imperial 600 TDL

(fast seng standard)

Imperial 630 TDL

Imperial 740 TDL

new!

Mer plass enn i den mindre 630 TDL og med samme fine
utrustning. Velg mellom tre ulike sengealternativ; tverrstilt
dobbeltseng, langsenger eller barnerom.

En rommelig modell med tvers igjennom høy standard. Det
særpregede med denne campingvognen er at kjøkkenet er
plassert i vognens front, der kokken får større armslag.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

877 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

747 cm

Karosserilengde innv.:

Imperial 740 TDL FK
TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

877 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

747 cm

660 cm

Karosserilengde innv.:

660 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

15,2 m2

Boflate KS:

15,2 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 182/147 cm

Sovepl. KS - Midten:

211 x 117 cm

Bak E2:

2 x 196 x 88 cm

Bak E2:

2 x 196 x 88 cm

Bak E5 XV2:

196 x 140/118 cm

Bak E5 XV2:

196 x 140/118 cm

Bak E5:

196 x 140 cm

Bak E5:

196 x 140 cm

Bak E8:

190 x 156/118 cm

Bak E8:

190 x 156/118 cm

Bak E9:

196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

Bak E9:

196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

Hjultype:

185/65R14 / 185R14C

Hjultype:

185/65R14 / 185R14C

Planløsning

Planløsning

Imperial 740 TDL

E2

(fast seng standard)

Imperial 740 TDL

Imperial 740 TDL

Imperial 740 TDL

E5XV2

(uttrekkbar seng valg)
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E5

Imperial 740 TDL

E8

Imperial 740 TDL FK

E9

Imperial 740 TDL FK

E2

(fast seng standard)

Imperial 740 TDL FK

E5XV2

(uttrekkbar seng valg)
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Imperial 740 TDL FK

E5

Imperial 740 TDL FK

E8

E9

Imperial 780 TDL

Imperial 780 D GLE

Imperial 780 TDL finns i tre grunnplanløsninger og har alt du
behøver for å bo bekvemt med en følelse av rom.

En unik vogn med toalett og dusjrom på hver side av vognen.
Gjennom våre Flexline-løsninger kan du velge alt i fra separate
enkeltsenger til doble køyesenger eller dobbeltseng.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

937 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

807 cm

Karosserilengde innv.:

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

937 cm

Totalhøyde:

264 cm

Karosserilengde:

807 cm

720 cm

Karosserilengde innv.:

720 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

16,9 m2

Boflate KS:

16,9 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 184/169 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 175/150 cm

Bak E2:

2 x 196 x 88 cm

Bak B2:

2 x 196 x 88 cm

Bak E5 XV2:

196 x 140/118 cm

B3:

2 x 196 x 87 + 196 x 96 cm

Bak E5:

196 x 140 cm

B5:

196 x 160/138 cm

Bak E8:

190 x 156/118 cm

B7:

196 x 140/118 + 196 x 77 cm

Bak E9:

196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

B8:

196 x 156 cm

Hjultype:

185/65R14 / 185R14C

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

Hjultype:

185/65R14 / 185R14C

Planløsning

Planløsning

Imperial 780 TDL

Imperial 780 TDL

E2

(fast seng standard)

Imperial 780 TDL

Imperial 780 TDL

E5XV2

(uttrekkbar seng valg)

E5

Imperial 780 DGLE

Imperial 780 TDL

E8

Imperial 780 DGLE

B2

E9

B10
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B3

Imperial 780 DGLE

Imperial 780 DGLE

Imperial 780 DGLE

Imperial 780 DGLE

B7

B5

Imperial 780 DGLE

Imperial 780 DGLE

B14

B15
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Imperial 780 DGLE

B16

B8

Imperial Hacienda
880 D TDL

Imperial Hacienda
880 B TDL

Imperial Hacienda 880 D TDL har rom! Med den ekstra brede,
tverrstilte dobbeltsengen og baderommet over hele vognens
bredde har du en soveromsdel akkurat som hjemme.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

1037 cm

Totalhøyde:

272 cm

Karosserilengde:

907 cm

Karosserilengde innv.:

I standardutførelse finns fire-fem faste soveplasser. Med oppreid
fremre gruppe, dinett og skapseng kan vognen raskt romme
opp til ni personer!

Totallengde:

1037 cm

Totalhøyde:

272 cm

Karosserilengde:

907 cm

820 cm

Karosserilengde innv.:

820 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

19,3 m2

Boflate KS:

19,3 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 198/169 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 161/136 cm

Bak:

188 x 156 cm

Bak:

196 x 140 cm

Hjultype:

185R14C

Dinette:

191 x 88 + 2 x 196 x 68 cm

Hjultype:

185R14C

Planløsning

Planløsning

Imperial 880 D-TDL

Imperial 880 B-TDL

Imperial Hacienda
880 TDL

Imperial Hacienda
880 GLE

I standardutførelse finns fire-fem faste soveplasser. Velg mellom
tre ulike sengealternativ; tverrstilt dobbeltseng, langsenger eller
barnerom.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Imperial Hacienda 880 GLE finns i ni grunnplanløsninger. Her
finns alltid noe for våre mest krevende kunder å velge i.

1037 cm

Totallengde:

1037 cm

Totalhøyde:

272 cm

Totalhøyde:

272 cm

Karosserilengde:

907 cm

Karosserilengde:

907 cm

Karosserilengde innv.:

820 cm

Karosserilengde innv.:

820 cm

Høyde innv.:

196 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

19,3 m2

Boflate KS:

19,3 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 184/169 cm

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 211/169 cm

Bak E2:

2 x 196 x 88 cm

Bak B2:

2 x 196 x 88 cm

Bak E5 XV2:

196 x 140/118 cm

B3:

2 x 196 x 87 + 196 x 96 cm

Bak E5:

196 x 140 cm

B5:

196 x 160/138 cm

Bak E8:

190 x 156/118 cm

B7:

196 x 140/118 + 196 x 77 cm

Bak E9:

196 x 140 + 2 x 186 x 60 cm

B8:

196 x 156 cm

Dinette:

191 x 88 cm

B10:

196 x 156 cm

Hjultype:

185R14C

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

Sovplats dinette:

191 x 88 cm

Hjultype:

185R14C

Planløsning

Planløsning

Imperial 880 GLE

B3

B2
Imperial 880 TDL

E2
Imperial 880 TDL

(fast seng standard)

Imperial 880 TDL

E5

Imperial 880 TDL

E8

TEKNISK SPESIFIKASJON

Totallengde:

Imperial 880 GLE

Imperial 880 TDL

TEKNISK SPESIFIKASJON

(uttrekkbar seng valg)

E9

Imperial 880 GLE

E5

Imperial 880 GLE

B5

Imperial 880 GLE
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B8

B7

Imperial 880 GLE

B14

Imperial 880 GLE

Imperial 880 GLE

Imperial 880 GLE

B15

B16
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B10

Imperial Hacienda
1000 TDL
Imperial Hacienda 1000 måler hele 22 m2 og med våre
fleksible planløsninger i KABE Flexline finns det nesten
ingen begrensninger for hvordan innredningen kan
skreddersys etter dine ønskemål.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Totallengde:

1157 cm

Totalhøyde:

272 cm

Karosserilengde:

1027 cm

Karosserilengde innv.:

940 cm

Høyde innv.:

196 cm

Bredde innv. KS:

235 cm

Boflate KS:

22,0 m2

Sovepl. KS - Fremme:

225 x 198/169 cm

Bak 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

Hjultype:

185R14C

Planløsning
Imperial 1000 TDL

Imperial 1000 TDL

Imperial 1000 TDL

Imperial 1000 TDL

Imperial 1000 TDL

C6/DU

C6/DL

Imperial 1000 TDL

CE/DL

Imperial 1000 TDL

CE/DU
Imperial 1000 TDL

Imperial 1000 TDL

CU/DL

C9/DX

C9/DU

C9/DL
Imperial 1000 TDL

C6/DX
Imperial 1000 TDL

Imperial 1000 TDL

Imperial 1000 TDL

C3/DX

C3/DU

C3/DL
Imperial 1000 TDL

CE/DX
Imperial 1000 TDL

CU/DU
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CU/DX
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TILVALG Royal, Hacienda
og Imperial.

KLIMA / VARME

Gi din KABE ekstra gullkant.
Vi vet hva som kreves for et bekvemt caravanliv. Derfor er hver KABE sjenerøst utstyrt allerede i
standardutførelse. Faktum er at vi byr på mange detaljer som våre konkurrenter tar ekstra betalt for.
Men vi har alle ulike behov og selvsagt har du mulighet til å komplettere utførelsen av din caravan
Solcelle. Skap din egen strøm! Miljøvennlig, smidig og praktisk. Solcelle-pakken fra
GoCamp gir 150 W og er av høyeste kvalitet. Panelets ramme er av kraftig aluminium,
med aerodynamiske spoilere som minsker vindsuset ved kjøring.

for å skape perfeksjon for akkurat deg. Vi tilbyr et stort utvalg av tilbehør.

KAROSSERI

Alde Flow. Med Alde Flow kan du dusje varmt så lenge du har
lyst! Alde Flow er en separat varmtvannstank som du kobler til
frostvæskevarmesystemet. Tanken forvarmer ferskvannet innen det
kommer til varmepannens ordinære varmtvannstank og gir konstant
varmtvann i kranene.

2650 kg / 2800 kg

Reservhjulsholder koffert (X0062)
(Ikke på enkelakslede SMALE
vogner med 2000 kg chassis)

Totalvektssenking 1700 kg (R560)

Reservehjulsholder under vognen

Totalvekter
2000 kg (Std Imperial) /

Elektriskt,
fast montert innsteg

(X0295)

Takvindu foran
(bare KS, standard FK)

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

Klimaanlegg Fresh Jet FJ 2200
(Std Imperial)

AirVent med termostat
(soverom)

(X0228)

SOVEROM

1. Låssett alufelger
2. Premiumdekk
3. Bagasjeluke B1108
(bytte fra B785)

(X0160)

Reservehjul (samme som innvalgt
på chassis)

Skvettlapper

(X0321)

Tonede vinduer

1. Ytterdør med tonet vindu
2. Ekstra bred ytterdør

Fleksibelt oversengskap

Grand Lit B2 – gjør om to enkeltsenger til en dobbeltseng

Ekstra lufteluke
1 stk standard

(X0047)

Foldedør i tekstil
R540 GLE, R560GLE, R600GLE

Reservehjul Premium Dekk
(samme som valgt på chassis)

Formsydd gulvteppe.

BADEROM
Cinderella forbrenningstoalett. Cinderella er en
moderne og miljøvennlig
toalettløsning med stor
kapasitet og høy driftssikkerhet. Under høy
temperatur forbrennes papir,
urin og avføring til en minimal
mengde aske, ca. en kopp
per person og måned. Rent,
hygienisk og luktfritt.
(TDL-modeller Royal, Imperial
og Hacienda)
Toalett Thetford med keramisk
skål (Std Imperial)
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Baderum:
1. Vifte i dusj TDL
2. Vannlås
3. Utvendig forlengelse
dusjavløp

KJØKKEN

(X0229)
(X0157)
(X0201)

Tregulv i dusj Royal,
Imperial (TDL, DXL)
(X0323)
Dusj i stedet for kommode (XL)

Mikroovn 800W (Std Imperial)

1. Trådkurver i sengeskuff
2. Skuff under seng (B14, E9)
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Kjøkkenfronter hvite

Holder for oppvaskkumlokk
Høyre Royal, Imperial
Venstre Royal, Imperial

OPPHOLDSROM

L-sofa i sittegruppe foran
(inkl. 2 fotpaller)
L-sofa i stedet for dinette i midten

ØVRIG UTSTYR

Skinngruppe Aspen
1. Sittegruppe foran
2. Sittegruppe foran + dinette

Sofa med slideout (Std Imperial) Hellingen på sitte- og ryggputen
justeres enkelt med slide-out-funksjonen.

Skinngruppe Boston
1. Sittegruppe foran
2. Sittegruppe foran + dinette

Skinngruppe Orlando
1. Sittegruppe foran
2. Sittegruppe foran + dinette

Panelgardin Denver, Falun, Lund
(finnes ikke for Avignon & Kiel)

Minisafe MD281

Saksestativ med demper

Søylestativ til bord, fastmonterat
Søylestativ til bord, løst

TV-hylleskap med skuffer

Elektrisk tømming av avløp

Speil i halvfigur
(innside garderobe)

(X0227)

Direkteavløp; forbikopling
gråvannstank

Eko-pakke. Eko-pakken er perfekt for deg som vil kjenne friheten i å kunne kaste anker
hvor som helst og fricampe lengre uten å bekymre deg for strømforsyningen. Airvent
erstatter AC og gir en energisparende nedkjøling av vognen. 115 amp batteriet holder
lengre enn ordinære batterier og med solceller på taket produserer du din egen strøm.
Eko-pakke: 115 amp batteri, AirVent, Solcelle

EL / TEKNIKK

Alarm NX5

Utelampe med sensor
(Std Imperial)

Mover AL-KO Mammut
1. Tandem
2. Enkelakslet

(X0186)

Sykkelstativ på dragbjelke (X0281)

Utvendig gassuttak

VA-tilkobling. Har du forelsket deg i det rolige, bekvemme
livet som langligger på en og samme plass? Da er en VAtilkobling en enkel måte å heve komforten ytterligere! Koblet
til kommunalt vann og avløp slipper du å fylle vanntanken,
og tømme spillvann og toalett.

Leselampe A
Leselampe Tube B

KABE Smart D Remote. KABE Smart D Remote gjør det
mulig å fjernstyre campingvognens manøvreringspanel
uansett hvor du befinner deg, via en app i din smart-telefon.
Den er oppbygd rundt en 4Grouter med eksterne antenner
og et mobilt modem. I tillegg til å kunne styre oppvarming,
belysning og holde kontroll på campingvognens funksjoner
og alarm via telefonen får du også tilgang til riktig bra trådløs
internett-oppkobling på turen.

(X0035)
(X0077)

Gassvarsler Gas-Safe

(X0015)

Booster

(X0053)

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

Dometic markise, med elmotor

Duo Control. Duo Controll har innebygd automatisk
gassomkobler, reduksjons-ventil og kollisjonssensor
som løser ut ved sammenstøt med en G-kraft på 3,5 G.
Gasstilførselen stenges da av med en gang for å unngå
gasslekkasje. Duo Control er godkjent i hele Europa
for å ha gassen i gang under kjøring.

Strømmåler elboks

1. TV-uttrekk
2. TV-armfeste

Stort batteri 115A
Veggkontakt 230V:
1. Dobbel (bytte
fra enkel)
2. Dimmer på lyslist
frontvindu
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(X0253)
(X0250)
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NO

Alltid steget foran…

www.kabe.se/no

DIN KABE-FORHANDLER

