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KABE
60 ÅR PÅ VÄG.
KABE har alltid legat steget före. Fångat upp drömmar och utvecklat 
teknik, design och lösningar för att uppfylla dem. I år firar vi 60 år i 
campinglivets tjänst.  

Det är något visst med att packa ihop familjen och det allra viktigaste 
och fara iväg. Även om campinglivet numera är både bekvämt och 
smidigt så bor det också en enkelhet i det hela som tilltalar fler och fler. 
En frihetskänsla i att kunna leva som man vill, åka vart man vill, uppleva 
det man vill. 

I 60 år har vi på KABE tillverkat husvagnar och husbilar efter 
människors drömmar och önskemål. Och på något sätt – vilket är 
vårt absoluta mål – har vi alltid lyckats ligga steget före. Att känna av 
behov innan de dyker upp. Att utveckla nya, smartare lösningar för ett 
bekvämare liv på fyra hjul och mer komfortabel körning, innan våra 
kunder ens efterfrågat det. 

Allt startade med att en man vid namn Kurt Blomqvist byggde en 
husvagn till sig själv och sin familj hemma i garaget. Till sommaren 
1958 planerade de en härlig och bekväm semester i husvagnen. Men 
innan de hann ge sig iväg fick Kurt ett bud på den och kunde inte 
motstå frestelsen att sälja – och bygga en ny husvagn till familjen och 
fler till försäljning. KABE var fött och efter några års dubbelarbete – han 
var också chef för Flygförvaltningens kontroll vid Saab i Jönköping – 
sa han upp sig för att ägna sig helhjärtat åt att utveckla och bygga sina 
husvagnar. 

Sedan dess har KABE alltid legat i teknikens framkant, ofta steget 
före konkurrenterna. Vi var bland annat först med den året-runt-bonade 
husvagnen, med vattenburen golvvärme som standard redan 1969. Ett 
av många exempel på KABE-patenterade lösningar som med tiden blivit 
standard för hela branschen. 

60 år i branschen har naturligtvis sina fördelar, i kunskap och erfaren-
het, men vi nöjer oss inte med det. För oss är siktet mot framtiden, att 
ligga steget före, en självklarhet. Än så länge är KABE ensam om att 
erbjuda husbilar med extra bredd (250 centimeter), modeller som 
snabbt har blivit mycket populära. Och i början av 2017 utsågs vår 
intelligenta manöverpanel KABE Smart D till vinnare av European 
Innovation Award i Stuttgart. Ett prestigefullt pris som delas ut av 
Europas ledande facktidskrifter, till producenter i campingbranschen 
som utvecklat särskilt innovativa idéer och produkter. 

Inför 2018 lanserar vi hela 18 nya husvagns- och husbilsmodeller. Alla 
med branschens högsta standard i sina segment, och en mängd tillval. 
Allt för att kunna bygga det perfekta mobila hemmet till varje kund. 
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KABE reserverar sig mot ev. tryckfel och felskrivningar. 
KABE förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data 
utan föregående meddelande. 
Bilderna i denna katalog kan innehålla viss tillvalsutrustning.
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Design, säkerhet och kvalitet – det är vad KABE 

står för. De stilfulla, klassiska särdragen känns 

tydligt igen när husvagnen kommer rullande på 

vägen. Och när man lär känna sin KABE, med alla 

dess genomtänkta detaljer och bekvämligheter, 

inser man helt och fullt värdet i den genomarbe-

tade designen. 

Alla funktioner – som till exempel isolering, 

ventilation, värmesystem och fönster – är av allra 

högsta kvalitet. Inga kompromisser. Faktum är att 

vi lägger mycket arbete på att ständigt utveckla 

våra husvagnar, att alltid ligga i framkant och till 

och med steget före. För att kunna erbjuda dig 

som KABE-ägare det allra bästa – en husvagn 

som håller hög standard och exklusiv känsla 

inifrån och ut.

Inga 
kompromisser.

Vi tänker design i varje detalj.

Modellåret 2018 presenterar KABE 
en helt ny kaross för husvagnarna i Ädelsten-, 
Royal-, Imperial- och Haciendaserierna.

Den nya exteriören har ett modernt 
utvecklat formspråk.

KABEs nya aerodynamiska kaross med den 
nya bakvingen är utvecklad för att minska 
luftmotståndet.

Det sitter i detaljerna. Som till exempel special-
designat bromsljus med KABE-logotyp.

2018 presenterar KABE dessutom flera nya 
modeller och detaljförbättringar.
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NYA PLATSER.
NYA MINNEN.
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NYA KABE.
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För din komfort.

Att bo i en KABE husvagn är att leva med hög 

komfort och kvalitet i varje detalj, varje dag. Alla 

material är utvalda med största noggrannhet, för 

att motsvara dina förväntningar vad gäller såväl 

det estetiska som hållbarheten. Linjerna i desig-

nen ligger i tiden, men är också mycket klassiska. 

Därför kan du känna dig trygg i att din KABE alltid 

kommer att kännas modern, stilren och elegant.  

Ett bekvämt boende är ett funktionellt boende. 

Därför fyller vi alla våra husvagnar till bredden 

med extra utrustning, praktiska funktioner och 

lösningar, och riktigt sköna sängar. En självklar 

bekvämlighet hos oss, som ofta är tillval hos 

andra.  

En KABE är en investering i livskvalitet, därför 

har vi inte lämnat något åt slumpen. I varje detalj 

finns en tanke, för att du ska få det allra bästa.

Det är inte bara på utsidan som de stora 
karossförändringarna märks. Insidan har blivit 

luftigare och i miljön runt sittgruppen 
bildas mer rymd. 

KABE Royal, Hacienda och Imperial har vit foliefärg på sina 
skåpsluckor. I Royal, Hacienda och Imperial är SMART-D 

elsystem standard.

Självklart har alla stereoapparater Bluetooth.

I din Imperial är induktionshällen snyggt 
nedsänkt i laminatskivan.

Framsoffans hörn har fått en rundad form. I Imperial 
förstärks den exklusiva känslan, med belysning under soffan. 

Dinette-lådan i mittgruppen löper på praktiska rullskenor. 

Många av våra vagnar har fått ny laminatskiva 
med ledbelysning under. 
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ÅK DIT DU DRÖMMER.
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VILKEN PLATS 
ÄR DU?
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KABE Smart D.

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

På startsidan visas alla knappar för belysning och digitala 
skjutreglage för dimmer. Här ser du också temperatur, både 
ute och inne, och klocka. 

Manöverpanelen KABE SMART D övervakar allt 

i din husvagn. Härifrån kan du också styra alla 

funktioner. Panelen är designad med fokus på an-

vändarvänlighet och har en lättöverskådlig touch-

screen display. Här kan du se färskvattennivå,  

gråvattennivå och batterispänning. Du kan styra 

belysning, AC, värmepanna eller temperatur och 

valda tillbehör som till exempel cityvatten. Syste-

met har också flera larmfunktioner som påminner 

dig när det är dags att göra service eller om en 

säkring har lösts ut. Allt smidigt samlat på samma 

skärm. Standard på Royal, Hacienda och Imperial.

En annan nyhet är KABE Smart D Remote, som 

via en app gör det möjligt att fjärrstyra husvag-

nens manöverpanel var du än befinner dig. KABE 

Smart D Remote är uppbyggt kring en 4G-router 

med externa antenner och ett mobilt modem. 

Förutom att kunna styra uppvärmning, belysning 

och hålla koll på husvagnens funktioner och larm 

via telefonen får du också tillgång till riktigt bra 

trådlös internet-uppkoppling på resan. KABE 

Smart D Remote finns som tillval, standard på 

Imperial.  

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

Klädslar och textilier framhäver din personlighet, 

höjer trivseln och ger den där hemtrevliga känslan 

som betyder så mycket för hela upplevelsen. Och 

eftersom smaken är så olika har vi tagit fram åtta 

unika kollektioner i hög kvalitet och lämnar det 

upp till dig att välja dina favoriter med omsorg. 

För oss är textilier mycket mer än mjuka värden. 

Din KABE ska hålla samma höga kvalitet på alla 

områden. Därför har samtliga kollektioner gått 

igenom noggranna tester vad gäller slitstyrka och 

tvättäkthet. Vi har också noga kontrollerat att alla 

åtta når upp till de estetiska förväntningarna när 

de väl är på plats i husvagnen. 

Vilken kollektion du än väljer kan du vara trygg 

i att få absolut toppkvalitet i ditt nya hem. Se mer 

hos din återförsäljare.

Classic  – välj mellan två kollektioner.
Ädelsten  – välj mellan tre kollektioner.
Royal  – välj mellan åtta kollektioner. 
Hacienda  – välj mellan åtta kollektioner. 
Imperial  – skinn är standard, men det är även möjligt  
 att välja någon av de övriga kollektionerna.

Royal, Hacienda (Pristillägg)
Imperial

Royal, Hacienda, Imperial
(panelgardin ej möjlig till detta val)

Classic, Ädelsten, Royal, 
Hacienda, Imperial

Royal, Hacienda (Pristillägg)
Imperial  

Royal, Hacienda (Pristillägg)
Imperial  

Royal, Hacienda, Imperial
(panelgardin ej möjlig till detta val)

Classic, Ädelsten, Royal, 
Hacienda, Imperial

Ädelsten, Royal, Hacienda, 
Imperial

Aspen (skinnklädsel)
Brun

Orlando (skinnklädsel)
Beige

Boston (skinnklädsel)
Svart

Denver
Ljusgrå

Falun
Mörkbrun

Avignon
Brun

Kiel
Gråsvart

Lund
Ljusbeige
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FÅNGA LIVETS 
UPPLEVELSER. 
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Gasolkontroll. Gasolkofferten 
är integrerad i fronten. Plats för 
två gasoltuber samt packning. 
Gasolkofferten har en ”fallkant” 
så att inget faller ur när luckan 
öppnas. Gasolkofferten har 
belysning, utvändigt gasoluttag 
och läckindikator för manuell 
kontroll av gasolsystemet. Ut-
tagbar formgjuten skyddsmatta i 
gasolkofferten (ej Classic).

Laddat för TV-mottagning. 
Elektronisk TV-antenn för både 
analog och digital mottagning. 
Utvändig anslutning för TV, 
kabel-TV och 12/230V. TV-
antennuttag på tre ställen: i TV-
bänk, sovrumsdel och elbox.

Mer ljud och bild. Ljud/media-
center (standard i Royal, Impe-
rial och Hacienda). Inbyggda 
högtalare fram. Förberett för 
CD / radio. Utfällbart fäste för 
TV i flera av modellerna.

Skidfack och lastlucka. 
Utdragbart, uppvärmt skidfack 
med belysning. Diod på ström-
brytaren i vagnen visar om 
belysningen är tänd eller släckt. 
Lastlucka under sängen. Luckan 
har inbyggda luftflödeskanaler 
och öppningen är försedd med 
egenutvecklade konvektorer 
– ger bästa värmen i sovdelen. 
Lastlucka gör det lätt att komma 
åt utrymmet under sängen 
(standard i Royal, Imperial och 
Hacienda).

Elbox. Elbox med 230V intag 
och 16A automatsäkring med 
jordfelsbrytare, kontrollampor 
för el, 230V/12V-uttag, TV-uttag 
för kabel-TV och TV i förtältet (ej 
Classic). Kontrollampor indikerar 
eltillförseln. Elbox med belys-
ning (standard i Royal, Imperial 
och Hacienda). Batteriladdare 
på hela 25 / 30 A.

Intelligent elcentral. Lättmanöv-
rerad elpanel. Elsystemet kän-
ner av batteristyrkan och laddar 
automatiskt vid behov. Systemet 
håller reda på vattennivå, tem-
peratur och batterispänning.

KABE Safety Driving System. 
Chassi med varmgalvaniserade 
stålprofiler. Elektroniskt styrt 
antisladdsystem gör vagnen 
extra trygg på vägen (ej 
Classic / Ädelsten). Axlar som 
ger behaglig och stabil körning. 
Längre och stabiliserande 
dragbalkar. Alla vagnar har 
friktionskoppling. Däck på 
enkelaxlade vagnar är av typ 
8-lagers däck. Boggievagnar 
har 14” lågprofildäck. 

Mellanliggare för golv. Extra 
balkar mellan längsgående 
chassireglar ger stabilare golv 
och extra vridstyvt chassi. 
Mellanbalkar för bästa stabilitet. 
Chassit har utliggare från längs-
gående sidobalk för att avlasta 
från tyngden där golv och vägg 
är sammanfogade. Karossen 
tål mycket hög belastning, till 
exempel när stora mängder snö 
ligger på taket.

Utrustning
extra.

En hög livskvalitet är att kunna leva och njuta 

utan att behöva bekymra sig över det praktiska. 

Därför har vi gått hela vägen och lite till – i vår 

strävan att fylla våra husvagnar med så mycket 

smarta lösningar, funktioner och bekvämligheter 

som är fysiskt möjligt. Vi har skapat husvagnar 

som vi själva vill bo och leva i. För att du ska få 

det allra bästa. 

Mycket av kvaliteten i en KABE finns bakom 

den stilrena, eleganta fasaden. Du hittar den i 

smarta konstruktioner och avancerade tekniska 

lösningar. Det är också viktigt att allting är mycket 

lätt. Det är ju trots allt ett mobilt hem som ska 

färdas tryggt, säkert och bensinsnålt på vägarna.  

Så allt det där ”extra”, det är helt enkelt standard 

hos oss.

Kök som har det mesta. 
Inbyggd fläkt i köksskåp med 
belysning och två hastigheter. 
Fläkten har löstagbart fettfilter 
för enkel rengöring. Elektrisk 
tändning på spis. Marknadens 
bästa kylskåpsventilation som 
går ut via taket. 

Torkskåp. Torkskåp med 
egendesignat droppfat för 
torkning av skor. Torkskåpet har 
en speciell konvektor, och en 
reglerbar takventil för maximal 
värmecirkulation. Uppvärmt 
skofack innanför dörren. 
Instegsgarderob med plats för 
ytterkläder. 

Classic- och Ädelstenserien har en standard- och utrustningsnivå 
som kan avvika från beskrivningen. Hör med din återförsäljare!
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Marknadens bästa sittkomfort. 
Ergonomiskt utformade soffor 
med åldersbeständig och åter-
vinningsbar Premium Foam i 
stoppmaterial. 

Uppfällbara soffor ger effekti-
vare städning. Nackkuddar 
(standard i Royal, Imperial och 
Hacienda). Som tillval kan du få 
sofforna justerbara.

Textilier av högsta kvalitet. 
Möbeltyger av kvaliteter med 
mycket hög slitstyrka. Åtta 
olika dynkollektioner att välja 
mellan. Möjlighet att kombinera 
gardinsats med dynklädslar. 
Gardinsats i två sömnader; 
modernare panelgardiner eller 
klassisk elegant gardinupphäng-
ning med kappa.  

Högsta sängkomfort Spiral-
madrasser och tjocka bädd-
madrasser ger garanterat god 
nattsömn (ej Classic och 
våningssängar). Sängar med 
ställbar huvudgärd gör säng-
läsning extra bekväm. Flera 
modeller går att utrusta med 
kombinerad överbädd/över-
skåp. Motordriven säng i E8, B16 
och D-TDL (standard i Royal, 
Imperial och Hacienda). 

...mer komfortdetaljer. Sängar 
med ledade lameller följer krop-
pen när man vilar. Sängarna har 
ställbar huvudgärd. Sängarna 
är uppfällbara och har inbyggda 
gasdämpare för effektivare 
städning. Sänglåda med egen-
utvecklade konvektorer vid 
lastluckans öppning – ger bättre 
värme i sovdel. Sänggavel med 
”mysbelysning”.

Hygienutrymme med 
duschmöjlighet. Duschkar, 
våttapet, praktisk utdragbar 
handdusch och duschdraperi 
finns i våra olika modeller. Flera 
planlösningar har duschkabin. 
Lås till toalettdörren. Utvändigt 
duschuttag med både varm- och 
kallvatten (standard i Royal, 
Imperial och Hacienda).

Mer och bättre belysning. 
Ljusramper med inbyggda 
spotlights. I Royal-, Imperial- 
och Hacienda-vagnarna finns 
ljusramp och ljuslister i fönster 
vid framgrupp. Nattbelysning 
med strömbrytare vid sängen. 
Invändig strömbrytare för ytter-
belysning, belysning i gasol-
koffert och skidfack. Belysning i 
garderober och sänglådor. 

Praktiskt i sovrummet. I sov-
rumsdelen finns en ventilations-
lucka som gör att du snabbt kan 
vädra ur vagnen. Tidningsficka 
vid sängkanten, flyttbar med 
kardborreband. Sänglåda med 
belysning.

Köket. Extra avlastningsbord 
integrerat i bordsskiva (ej vid 
pelarbord). Praktisk utdragbar 
gallerhylla i köksdel. Arbetsbänk 
med rejäla avställningsytor. 
Stor kyl med köldfack, 190 liter, 
(standard i Royal, Imperial och 
Hacienda).

Classic- och Ädelstenserien har en standard- och utrustningsnivå 
som kan avvika från beskrivningen. Hör med din återförsäljare!

När man bor i husvagn ska livet vara enkelt. Där-

för har vi fyllt alla våra KABE husvagnar till bred-

den med bekvämligheter. För att du ska kunna 

vakna utvilad varje morgon och ägna dagen åt 

det du vill, utan praktiska bekymmer. 

Ergonomiskt formade soffor, ställbara sängar 

med spiralmadrass, flexibelt kök utan kompromis-

ser och textilier av högsta kvalitet. Det är några 

exempel på komfort du genast upplever. När du 

sedan bor in dig och börjar leva i husvagnen 

upptäcker du många andra smarta lösningar, som 

gör till exempel städning och renhållning enklare. 

För att kvaliteten i din KABE ska ge bästa möjliga 

kvalitet till ditt liv.   

Högsta 
livskvalitet.

Tryggt och säkert. Brandlarm 
som sitter i sovrumsdelen. 
Rörelsedetektor som reagerar 
med högljudd larmsignal om 
objudna gäster försöker ta sig in 
i vagnen. Jordfelsbrytare.
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Vinklad kablageränna. Maxi-
malt med värme upptas från 
konvektorn och accelererar luft-
strömmen förbi fönstren. Våra 
unika kablagerännor är vinklade 
för att ge luftströmmen fri pas-
sage förbi fönstren. I kablage-
rännan finns elkablage, vatten- 
och avloppsslangar. Vintertid 
tinar konstruktionen snabbt upp 
restvatten i slangarna.

Centralvärme. Värmepanna 
ALDE Compact 3020 med 
touchscreendisplay och 
elpatron 3 kW. Värmesystemet 
har 12V cirkulationspump, inte-
grerad varmvattenberedare och 
separat expansionskärl. Mantel 
runt gasolenheten ger mesta 
varmvatteneffekt. Takskorsten 
för maximal driftsäkerhet.

Integrerat värmesystem. Golv-
värmesystem är ihopkopplat 
med konvektorsystemet – vilket 
gör att luften cirkulerar runt i 
hela vagnen när värmen slås 
på. Systemet drivs med både 
gasol- och elpatron. KABE har 
extra breda konvektorer under 
alla fönster.

AGS II Pro. Med AGS II Pro 
(standard i Royal, Imperial och 
Hacienda) kan golvvärmen vara 
igång separat. En shuntventil 
reglerar temperaturen på vatt-
net som cirkulerar i golvet. För 
att minska energiåtgången är 
systemet intervallstyrt. Vattnet 
i golvvärmen cirkulerar inom 
vissa tidsbestämda intervaller – 
vilket minskar energiåtgången 
i värmepanna och sparar 
batteriet.

Full luftcirkulation. Vår inred-
ning anpassas för att ge optimal 
luftcirkulation i hela vagnen, 
även bakom skåp och soffor. 
Avståndet mellan soffor och 
sängar och soffryggarnas vinkel 
är noga uträknade.

Ventilerade soffor och sängar. 
Soffor och sängar står på distan-
ser. Soffryggar och kablagerän-
nor är vinklade för att accelerera 
luftströmmen förbi fönstren. 
Soffrygg och luftspalt vid sängar 
blir uppvärmda när varm luft 
passerar utmed väggen.

God och jämn värmefördel-
ning. KABEs husvagnar är kon-
struerade för bästa värmesprid-
ning. KABEs konstruktion gör att 
luftströmmarna har fri passage 
från golv, under sängar och 
soffor, upp mot taket, genom de 
ventilerade överskåpen. KABE 
har den bästa och jämnaste 
värmefördelningen i bostadsdel 
och i övriga utrymmen.

Fri luftpassage. Överskåpen 
har inbyggda luftkanaler för att 
varmluften ska kunna passera 
fritt förbi skarven mellan tak och 
vägg och vidare in mot mitten 
av vagnen. En mellanvägg i 
skåpens bakre kant håller kanal-
erna öppna även när skåpen 
är fyllda.

Classic- och Ädelstenserien har en standard- och utrustningsnivå 
som kan avvika från beskrivningen. Hör med din återförsäljare!

Bästa värmekomfort. Egenut-
vecklat, patentsökt automatiskt 
vattenburet golvvärmesystem, 
AGS II, med fyra slingor ger 
ännu jämnare värme. Värme-
slingorna ligger i aluminiumrör 
och går ända fram till ytterdörr, 
arbetsbänk och toalettrum. 
Värmeplåtar fördelar värmen 
jämnt över hela golvet.

Superb miljö.
Året runt.

Att tillverka husvagnar för Skandinavien är en ut-

maning av stora mått. Klimatet här är extremt och 

kan variera från varm och torr sommar, till fuktig 

och blåsig höst, till iskall och snöig vinter. Detta 

ställer mycket höga krav på värme, isolering och 

ventilation för att hålla en behaglig miljö i husvag-

nen året runt. Med 60 års erfarenhet och ständig 

utveckling kan vi stolt säga att varje KABE hus-

vagn når upp till de tuffa kraven. Med råge.  

Alla våra husvagnar är konstruerade för maxi-

mal luftcirkulation. Möblernas placering och ge-

nomtänkta luftkanaler gör att luften kan röra sig 

på bästa sätt. Vårt vattenburna golvvärmesystem 

ger en jämn värme på hela golvet och vår nya 

patenterade väggkonstruktion ger bästa möjliga 

inomhusklimat. Det är bara några exempel på hur 

vi skapar den goda prestanda som kännetecknar 

en riktigt bra året-runt-vagn.

Fler värmefunktioner. För att 
undvika kallras är vi extra noga 
med isoleringen kring frisklufts-
intag och värmekonvektorer. 
Isoleringen bidrar till optimal 
värmeväxling och eliminerar 
kallras i vagnen. Med dubbla 
temperaturgivare, en i sovdelen 
och en i framgruppen, kan 
värmen anpassas till den del av 
vagnen man vistas i.

Belastningsvakt. Effektut-
taget från pannan minskas 
automatiskt vid speciellt hård 
belastning, till exempel när flera 
eldrivna apparater är igång 
samtidigt.

Unika fönster med smarta 
detaljer. De utvändigt plana och 
tonade fönsterrutorna skyddar 
mot värmeinsläpp. Steglösa 
integrerade myggnät och mörk-
läggningsgardiner i alla karmar. 
Samtliga fönster är steglöst 
öppningsbara (ej kök).

Täta fönster. Energifönster med 
polyuretankarm är KABEs egen 
konstruktion av typ K D-Lux. 
Fönsterkarmarna i polyuretan 
tätar mot dubbelt glas för bästa 
isolering. Fönsterkarm är isole-
rad med inbyggd ventilation.

Mjukt, ljusreflekterande och 
isolerande innertak. KABE 
har som enda tillverkare mjukt 
innertak, vilket ger bättre 
akustik inne i vagnen. Det mjuka 
innertaket har en ljuddämpande 
effekt och förbättrar takets 
isoleringsegenskaper. 

Intelligent värmesystem. Hög 
bekvämlighet och hög nöjdhet 
kräver hög standard i alla 
detaljer och på alla komponen-
ter. Vi vet att det krävs att vi 
gör allt för att du ska bli nöjd. 
Därför ingår följande alltid som 
standard i alla husvagnar från 
KABE:
• AGS II eller AGS II Pro 
 vattenburen golvvärme
•   Maximerad konvektorlängd
 och tätpackade konvektorer
•   Optimerat ventilationssystem
•   Inredning anpassad för full 
 luftcirkulation
•  iWall-konstruktion
• ALDE Compact värmepanna
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Optimerat ventilationssystem 
– patenterade KABE VarioVent. 
Patenterat ventilationssystem 
möjliggör reglering av mängden 
friskluft efter behov. Systemet är 
försett med en ventilationsöpp-
ning som regleras med ett 
skjutreglage.

Plastreglar. KABE använder 
plastreglar med ingjutna luft-
kanaler på alla fuktutsatta delar 
av karossen. KABE har konstru-
erat och sökt patent på plast-
reglarna. Plastreglar har mycket 
goda isoleringsegenskaper. 

iWall ger stadig, fuktsäker 
kaross. Karossen byggs enligt 
”sandwichprincipen”: ytterplåt, 
36 mm Ecoprimisolering, inner-
plåt och väggtapet som suger 
upp eventuell kondens. Ecoprim 
är ett fuktsäkert material som 
tillverkas med slutna celler. Med 
den nya iWall-konstruktionen 
blir karossen maximalt stabil och 
absolut fuktsäker. Aluminiumplåt 
på båda sidor av Ecoprim-isole-
ringen ger mindre påverkan från 
temperaturdifferenser.

Täta takskarvar. Skarven mellan 
tak och vägg tätas först nog-
grant med elastisk butylmassa. 
I nästa steg viker vi takplåten 
över väggplåten – omlott förstås 
– för att helt undvika läckage. 
KABEs unika iWall-konstruktion 
ger obegränsat antal fästpunk-
ter – viktigt vid montering av 
tillvalsutrustning.

Ventilation i väggar och golv. 
KABE har som enda tillverkare 
en ventilerande väggtapet som 
släpper igenom den varma luft 
som cirkulerar upp utmed väg-
garna. Kondens nere vid golvet 
fångas upp av den ventilerande 
mattan som vi lagt utmed ytter-
kanten och torkas ut när du slår 
på värmen. KABEs isolering i 
väggar och fönster ger värme 
om vintern och svalka på som-
maren. KABEs väggtapet har 
även en ljuddämpande effekt.

Aluminiumprofil. Egendesig-
nad, extra bred profil i skarven 
mellan tak och vägg. Profilen 
har luftspalt som ventilerar 
skarven mellan vägg och tak. 
Profilen monteras med dubbla 
tätningsband och skruvas från 
två håll. Inbyggd förtältsskena 
på båda vagnsidor.

Butyltätningar. Butylband 
behåller sin elasticitet under 
husvagnens hela livslängd. Vi 
har därför valt att använda detta 
material genomgående på alla 
plåtskarvar, överlappningar och 
skruvgenomföringar. Ca 20 kg 
tätningsmassa till varje vagn.

Classic- och Ädelstenserien har en standard- och utrustningsnivå 
som kan avvika från beskrivningen. Hör med din återförsäljare!

För ett tufft 
klimat.

Det skandinaviska klimatet ställer extrema krav. 

Vi vet. Med våra sex decenniers erfarenhet 

kan du vara trygg i att våra husvagnar klarar 

både väglag, vind och temperaturväxlingar utan 

anmärkning. De tekniska lösningarna i vår kaross 

och vår unika värme- och ventilationslösning 

Smart Climate System gör din KABE till en av 

marknadens absolut bästa året-runt-vagnar. 

Varje husvagn från KABE är byggd för att an-

vändas året runt. Vårt mål är att göra din vinter-

semester lika bekväm som sommarens ledighet. 

Därför lämnar vi inget åt slumpen. Isolering, föns-

ter, väggar, värme och ventilation är alla utveck-

lade för att motsvara de höga krav som naturen 

ställer oss inför, oavsett årstid.   

Automatisk effekthöjning. Pan-
nan känner automatiskt av när 
gasol behövs för ökad effekt. 
Elpatron och cirkulationspump 
startar du enkelt vintertid 
genom att ansluta vinterkopp-
lingen till det utvändiga uttaget.

KABE-kvalitet i inredning och 
snickerier. Möbelkonstruktion 
och inredning kommer från 
KABEs egna snickeri.
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DEN BÄSTA STUNDEN 
ÄR PÅ VÄG.
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Noggranna tester för högsta kvalitet. Vi vill vara säkra på att varje KABE 
håller högsta kvalitet, i varje detalj. Därför har vi valt att ha full kontroll över 
hela tillverkningen. Vi konstruerar och provar nya lösningar i vår egen utveck-
lingshall. Vi har egna elektriker och eget snickeri. Våra underleverantörer 
tillhör Europas ledande inom sina respektive områden. Och vi producerar i en 
av Europas modernaste husvagns- och husbilsfabriker. 

Auktoriserade återförsäljare. För din trygghet. Ett starkt och stabilt varumärke 
kännetecknas av ett högt andrahandsvärde. Att KABE ska stå sig starkt även i 
andrahand har varit en självklar strävan för oss under många år. Ett arbete som 
betalat sig. Du kan känna dig trygg i att värdet på din KABE kommer att stå sig 
bra även i framtiden. Många av våra auktoriserade återförsäljare har sålt KABE 
i decennier. Vi har ett stort förtroende för dem och vet att de gör ett bra jobb 
och hjälper dig som kund på bästa sätt. Det kan du lita på. Vi har även över 
hundra auktoriserade serviceställen över hela norra Europa. En trygghet när 
du väl köpt din husvagn.

Garantier du kan vara trygg med. Att köpa en KABE är att investera i lugn och 
ro. Vi vill att du ska känna dig trygg i din investering och kunna njuta fullt ut av 
alla härliga dagar i din husvagn. Att du ska ha ett bekymmerfritt ägande helt 
enkelt. Därför ger vi sju års täthetsgaranti på alla nya husvagnar och husbilar. 

Genuint hantverk och elegans. Hög kvalitet i alla detaljer, trygghet i alla led 
och god design. Det är något som alltid har varit signifikativt för husvagnar och 
husbilar från KABE. I 60 år. Med en modern maskinpark och skickliga medar-
betare bygger vi en helhet där varje del är unik, där funktion och stil går hand i 
hand. För oss är de båda lika viktiga.

Tryggt, bekvämt 
och enkelt.
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Klimatkammare. I klimat-
kammaren utförs noggranna 
tester på husvagnar och 
husbilar.

–35 upp till +55 grader. 
Husvagnarna testas i tempe-
raturer från –35 upp till +55 
grader.

Kvalité. Med hjälp av värme-
kameror ser vi till att konstruk-
tionen når precis den kvalitet 
vi eftersträvar.

Absolut täta. Helt ny teknik 
används för att kontrollera att 
husvagnarna är absolut täta.

Optimera viktfördelning. 
Vågar för att balansera och 
optimera viktfördelning 
mellan axlar.

Drag. Mätinstrument för drag.

Hållfastheten. Tryck används 
för att testa hållfastheten hos 
produkterna.

Luftflöden. Med rökbelägg-
ning kontrolleras luftflödena.

Ventilationen. Att ventilatio-
nen är korrekt är en livsviktig 
funktion som noggrant 
kontrolleras.

Gasol. Gasolsystemet tryck-
testas.

Elsystem. Elsystemen och 
andra viktiga funktioner kon-
trolleras innan husvagnarna 
och husbilarna får lämna 
fabriken.

Hållbarhetstest körning. 
Hållbarhetstest simuleras i  
en skakbänk motsvarande  
10 000 mil normal körning.

Tillverkning. Den senaste 
tekniken används vid tillverk-
ningen.

Regnkammare. I regnkamma-
ren besprutas husvagnarna 
under högt tryck.

Uthållighetstest kaross. 
Uthållighetstester görs på de 
olika delarna av karossen.

Vi testar minsta 
detalj.

Ingenting i en KABE är en slump. Var du än 

tittar eller känner hittar du stilsäker design i hög 

kvalitet och en närmast pedantisk perfektion. 

Och för att nå dit genomför vi utförliga tester in i 

minsta detalj och funktion. Bland annat har vi en 

klimatkammare där husvagnen testas för att klara 

temperaturskillnader på hela 90 grader. Med helt 

ny teknik kontrolleras att husvagnen är absolut 

tät. Tester görs också på uthållighet, hållbarhet, 

luftflöden, elsystem och mycket mer. Vi godkän-

ner inget annat än uppnådda krav på alla punkter. 

Det är en fråga om KABE-kvalitet.
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ATT VÄLJA DEN 
SÄKRA VÄGEN.
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KABE Safety Driving System. Chassi med varm-
galvaniserade stålprofiler. Elektroniskt styrt anti-
sladdsystem gör vagnen extra trygg på vägen (ej 
Classic). Axlar som ger behaglig och stabil  
körning. Längre och stabiliserande dragbalkar.

Extra vridstyvt chassi. Extra balkar mellan längs-
gående chassireglar ger stabilare golv och extra 
vridstyvt chassi. Mellanbalkar för bästa stabilitet. 
Chassit har utliggare från längsgående sidobalk för 
att avlasta från tyngden där golv och vägg är sam-
manfogade. Karossen tål mycket hög belastning, 
till exempel när stora mängder snö ligger på taket.

Däcken och kopplingen. Däck på enkelaxlade 
vagnar är av typ 8-lagers däck. Boggievagnar har 
14” lågprofildäck. Alla vagnar har friktionskoppling.

Sommar som vinter. 

Vi har stor respekt för de utmaningar man ställs 

inför på de skandinaviska vägarna. Halka, väta 

och snabba temperaturväxlingar är bara några 

exempel. Därför lägger vi stora resurser på 

din säkerhet. När du köper en KABE får du en 

husvagn byggd i en av Europas modernaste hus-

vagnsfabriker, utvecklad för att göra din körning 

maximalt säker och bekväm. 

Alla KABE husvagnar är utrustade med vårt 

egenutvecklade KABE Safety Driving System. Ett 

system som gör det säkrare än någonsin att dra 

husvagnen på vägarna. 

KABE Safety Driving System innebär bland 

annat ett chassi med längre dragbalkar och en 

krängningshämmande axel. I modellerna Royal, 

Imperial och Hacienda ingår även ett elektroniskt 

styrt antisladdsystem. Om vagnen börjar kränga 

känner systemet av det på några tusendelar av 

en sekund och stabiliserar upp hela ekipaget 

genom en omedelbar och mjuk inbromsning. 

Sedan länge är friktionskoppling standard i alla 

KABE-vagnar, liksom 8-lagerdäck som gör att 

husvagnen klarar påfrestningar ännu lite bättre. 
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LÅT ÄVENTYRET 
BÖRJA.
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ATT VÄLJA 
EN KABE ÄR 
ENKELT.
Nu kan du skapa din dröm-KABE i lugn och ro, 

vid datorn. Med vårt smidiga konfigureringsverktyg 

på kabe.se ser du tydligt alla val och möjligheter 

som finns. Välj alltifrån modell och planlösning till 

detaljer som klädsel och tillvalsutrustning. När 

du är klar får du en sammanställning av din dröm-

husvagn, med prisuppgifter och kontaktinformation 

till din närmaste återförsäljare. Enklare kan det 

inte bli! 
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B2 B3 B5 B7 B8

B10 B14 B15 B16

XV2

E5 E2 E8* E9

Våra serier och modeller. 

KABE Flexline. Din personliga planlösning.
Precis som när man köper ett permanent boende så har alla olika behov och önskemål om hur planlösningen i husvagnen 

ska se ut. Alla är olika helt enkelt. Därför har vi skapat KABE Flexline, ett flexibelt system som gör det möjligt att bygga 

din husvagn efter dina personliga krav.

Classic
Instegsmodell med  

KABE-kvalitet hela vägen.

Royal
Husvagnar i teknikens 

absoluta framkant och utrustning 
i toppklass.

Hacienda
Extra stora och påkostade 

husvagnar med mycket hög 
utrustningsnivå.

Imperial
En serie husvagnar i 

det absoluta premium-segmentet.

Ädelsten
För dig med höga krav 

på basutrustning och komfort.

Så här väljer du planlösning i 4 steg.

1. Välj modell och längd
Våra husvagnar finns i 5 olika modellserier.

2. Välj bredd
Våra vagnar tillverkas i två bredder.  

Dessutom flera olika barnkammarlösningar och många andra modeller!

* Elektroniskt motoriserad uppfällbar säng i de flesta E8-modeller.

4. Välj mellan 14 olika Flexlinevarianter
GLE-vagn

Du väljer mellan planlösningarna…  

XL-vagn

Du väljer planlösning…

TDL-vagn

Du väljer mellan planlösningarna… 

Modell Invändig längd

Classic 473-740 cm

Ädelsten 473-645 cm

Royal 522-740 cm

Imperial 550-940 cm

Hacienda 820-940 cm

Modell invändig bredd

Standard 215 cm

Kingsize 235 cm

XL-vagn

Toalett och dusch placerat i höger hörn längst bak.

TDL-vagn

Toalett och separat duschkabin är placerat längst bak  
utmed hela vagnens bakända.

3. Välj mellan tre grundplanlösningar
GLE-vagn 

Toalett och dusch är placerat utmed vagnens vänstra sida  
mitt i vagnen.

Classic Ädelsten Royal Hacienda Imperial

Classic 470 XL Briljant 470 XL

Classic 520 XL Smaragd 520 XL Royal 520 XL

 Smaragd 540 GLE Royal 540 GLE

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

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

Royal 560 GLE   

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

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

Royal 600 GLE

 Royal 600 TDL Imperial 600 TDL

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

Royal 630 TDL FK Imperial 630 TDL FK

 Royal 630 GLE

Classic 660 GDL Diamant 660 GLE Royal 740 GXL

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

Royal 740 TDL FK Imperial 740 TDL FK

Royal 740 GLE

Classic 780 DGDL Royal 780 B GXL

Royal 780 TDL Imperial 780 TDL

Royal 780 D GLE Imperial 780 D GLE

Hacienda 880 D TDL Imperial Hacienda 880 D TDL

Hacienda 880 TDL Imperial Hacienda 880 TDL

Hacienda 880 B TDL Imperial Hacienda 880 B TDL

Hacienda 880 GLE Imperial Hacienda 880 GLE

Hacienda 1000 TDL Imperial Hacienda 1000 TDL

Det finns alltid en perfekt KABE.
För att passa alla de olika behov och önskemål som vi vet finns bland våra KABE-ägare har vi utvecklat  

fem modellprogram, vart och ett med unika egenskaper. Oavsett om du väljer en lite mindre husvagn  

eller en stor modell kan du vara säker på att få året runt-komfort, hög kvalitet, trygghet och smarta lösningar. 

För oss är det självklarheter som vi aldrig tummar på.  



Classic 470 XL Classic 560 XLClassic 520 XL Classic 560 GLE

Classic 600 GLE Classic 630 GXL

Classic 660 DGDL Classic 780 DGDL

Classic 600 GDL Classic 660 GDL
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Denver Falun

10 MODELLER – 14 PLANLÖSNINGAR

KABE Classic.
Instegsmodell med alla KABEs kvaliteter.
En modellserie med lite kortare utrustningslista och lite färre val, men med KABEs höga kvalitet rakt igenom. 

Det tummar vi inte på.

STANDARDUTRUSTNING

KAROSS
• Ecoprim-isolering (golv / tak och väggar) 36 mm
• Förlängda dragbalkar
• Helgalvaniserat stålprofilchassi
• Högkvalitativa snickerier
• Krängningshämmande friktionskoppling
• Köksfönster
• MiniHeki
• Mjukt innertak
• Myggnätsdörr  
• Plastreglar
• Påskjutsbroms med backautomatik 
• Sandwichkonstruktion
• Självjusterande bromsar på chassi
• Skidfack med utvändig låsbar lucka  
• Stadig och fuktsäker kaross
• Tonade fönster med steglöst myggnät och 
 mörkläggningsgardin
• Vagnsbred integrerad gasolkoffert i ABS  
• Ventilerade takluckor med myggnät och 
 mörkläggningsgardin MiniHeki
• Ventilerande väggtapet
• Ytterdörr (Seitz) med integrerat myggnät och 
 tröskelvärme 
 
KLIMAT / VÄRME
• 12V cirkulationspump / elpatron 230V, 3 kW, 3-stegs
• Alde Compact 3020 centralvärme med ”Touch 

Screen” för klocka, inne- och utetemperatur
• Automatiskt vattenburet golvvärmesystem - 4 slingor 

(AGS II)
• Optimerat ventilationssystem
• Torkskåp med droppfat och stängningsbar 
 ventilator

KÖK
• Arbetsbänk med gasolkök, 3-lågig  
• Blankkromade handtag  
• Engreppsblandare, i kök och toalett
• Invändig gråvattentank
• Kylskåp 230V / 12V / gasol. Volym 122 liter, köldfack 

12 liter
• Köksfläkt
• Optimerad kylskåpsventilation
• Soft-close kökslådor
• Spillvattentank (32 liter) inbyggd samt utvändig 

spillvattensäck
• Spis med elektrisk tändning
• Svart pianoblank kylskåpsfront 
• Vattentank 40 liter med utvändig påfyllning
 
SOVRUM
• Extrabotten i sänglådor
• Spiralmadrass + bäddmadrasser
 
VARDAGSRUM
• Ergonomiska sittdynor
• Gardinuppsättning med ljuslist 
• Inredning Camarque Oak 
• Två dynklädslar att välja mellan
• Uppfällbara soffor
 
BADRUM
• Automatiskt vattensystem / varmvattenberedare
• Duschkabin / Duschkar och handdusch / 
 Duschdraperi
• Nytt handfat badrum
• Vridbar spoltoalett, fast installerad med utvändig 

tömning
 

EL / TEKNIK
• 12V-anslutning med 13-polig kontakt, system Jäger 
• Batteri 80 Ah
• Batteriladdare 30 A
• Brandvarnare
• Elcentral 230V, 16 A med automatsäkringar / 
 jordfelsbrytare
• Förberett för CD / radio / högtalare
• Högtalare fram
• Jordfelsbrytare
• LED-belysning i samtliga lampor utom i garderob 
 och sänglådor
• Servicecenter med kontrollpanel
• TV-antenn med förstärkare
• TV-fäste
• Utvändigt 230V / 12V uttag 
 
ÖVRIG UTRUSTNING
• Avfallshink med källsortering
• Enhetligt låssystem, en nyckel till samtliga lås

DYNKOLLEKTIONER
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KABE CLASSIC

Ett kök nästan som hemma.

Den rundade diskhon och en smäcker utanpå-
liggande vattenkran sätter stilen i köket, 
tillsammans med den nya stilrena laminatskivan. 
En yta som är både tålig och enkel att hålla ren. 

Ett välutrustat kök, exceptionella förvaringsmöjligheter och en genomtänkt design är något som alltid ingår i 
en KABE. Självklart kan du sopsortera med separata fack, precis som hemma. 

Ett kök ska vara praktiskt, välutrustat och smart planerat. Det har vi sett till att alla våra kök är. 
Men vi stannar inte där. Oavsett vilken modell du väljer kan du vara trygg i att köket håller hög 
kvalitet i alla delar. Och den genomtänkta designen, den ingår alltid i en KABE. 

Vardagsrummet där alla vill vara.

Du sitter alltid bekvämt i din soffa, oavsett 
om du äter, ser på tv eller använder den 
som säng. 

Högtalare i hörndelen fram är en självklarhet i 
KABE Classic.

Myggnätsdörren stänger ute ovälkomna gäster. 

För att man ska kunna umgås på ett avslappnat och bekvämt sätt behövs plats för alla. 
Därför är våra soffor generöst tilltagna och mycket bekväma. Här sitter du alltid skönt och 
de smarta förvaringsutrymmena under sitsen gör det dessutom enkelt att hålla ordning. 
Något som höjer trivseln ytterligare, är att vi har installerat högtalare i den främre hörndelen.
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KABE CLASSIC

Sovrum för goda nätters sömn.

Ett riktigt badrum på resan.

Att ha sin egen toalett med dusch när man är 
borta är det som många uppskattar mest.

Exklusiva hängare och handtag är en självklarhet.

Badrumsskåpet är utrustat med 230V-uttag.Din Classic är förberedd för en lastlucka som gör 
att du även kan komma åt förvaringsutrymmet under 
sängen utifrån.

Nattljus eller inte, där är vi alla olika. När du vill 
tända eller släcka sitter knappen precis där den 
ska – vid sängen. 

Vi vet hur mycket det betyder att sova gott om natten. Därför har vi utrustat alla våra sängar 
med bekväma madrasser. För att hela familjen ska få plats bygger vi våningssängar med upp 
till tre våningar. Effektiv ”compact living” och en mysig plats för de små. 

De genomtänkta detaljerna och den stilrena designen som utmärker hela din KABE husvagn 
följer självklart med in i badrummet. I år har tvättstället uppdaterats i alla vagnar. GLE-
modellernas toalett har bland annat en kraftigare dörr och handtag. Inget lämnas åt slumpen. 
Allt för att du ska känna dig som hemma. 

Classic-serien har utökats med två nya plan-
lösningar. Populära 600 GLE från Ädelsten- och 
Royal-serien samt 630 GXL. 

Med våningssängar utnyttjas utrymmet i husvagnen på ett riktigt smart sätt. 
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Classic 560 GLE
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TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 684 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 554 cm

Karosslängd invändigt: 473 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt Std: 215 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta Std: 10,2 m2

Bostadsyta KS: 11,1 m2

Sovplats Std - Fram: 205 x 156/124 cm

Bak XV2: 196 x 129/102 cm

Sovplats KS - Fram: 225 x 156/124 cm

Bak XV2: 196 x 140/118 cm

Hjul typ: 185R14C

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 733 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 603 cm

Karosslängd invändigt: 522 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt Std: 215 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta Std: 11,2 m2

Bostadsyta KS: 12,3 m2

Sovplats Std - Fram: 205 x 166/127 cm

Bak XV2: 196 x 129/102 cm

Sovplats KS - Fram: 225 x 166/127 cm

Bak XV2: 196 x 140/118 cm

Hjul typ: 185R14C

Classic 470 XL
KABE Classic 470 är den minsta av KABEs Classic-vagnar. 
En perfekt resevagn för en eller två. 

Classic 520 XL
KABE Classic 520 fyller med råge alla basbehov för 
ett bekvämt och funktionellt semesterboende. Oavsett 
årstid.  

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 771 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 641 cm

Karosslängd invändigt: 560 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt Std: 215 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta Std: 12,0 m2

Bostadsyta KS: 13,2 m2

Sovplats Std - Fram: 205 x 146/137 cm

Bak B2: 2 x 196 x 78 cm

Sovplats KS - Fram: 225 x 146/137 cm

Bak B2: 2 x 196 x 88 cm

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

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

Hjul typ: 185R14C

Classic 560 GLE
KABE Classic 560 GLE finns i flera utföranden, med 
långbäddar eller som barnkammarvagn. Här får familjens 
storlek, behov och önskemål avgöra. 

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 767 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 637 cm

Karosslängd invändigt: 550 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt Std: 215 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta Std: 11,8 m2

Bostadsyta KS: 12,9 m2

Sovplats Std - Fram: 205 x 180/150 cm

Bak XV2: 196 x 129/102 cm

Sovplats KS - Fram: 225 x 180/150 cm

Bak XV2: 196 x 140/118 cm

Hjul typ: 185R14C

Classic 560 XL
En ny modell byggd efter vår absoluta bästsäljare 
Ametist 560 XL. I samma utförande som Ametisten och 
systervagnen Royal 560 XL, men anpassad till Classics 
prisvärda standard.  

Planlösning

Planlösning

Planlösning

Planlösning
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Safir GLE

B14

Safir GLE

B15

new! Classic 600 GDL
KABE Classic 600 GDL är en barnkammarvagn som kan 
byggas med två eller tre bäddar i våning längst bak i 
vagnen. En smart instegsmodell för familjen. 

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 811 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 681 cm

Karosslängd invändigt: 600 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 14,1 m2

Sovplats KS - Fram: 196 x 140/118 cm

Bak våningssäng: 2 x 196 x 77 cm

Trevåningssäng (tillval): 2 x 196 x 77 + 188 x 71 cm

Hjul typ: 185R14C 

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 811 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 681 cm

Karosslängd invändigt: 600 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 14,1 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 169/148 cm

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

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

Hjul typ: 185R14C

 Classic 600 GLE
En smidig barnkammarvagn med dubbelsäng och två eller tre 
bäddar i våning vid sidan om. Du väljer själv antalet bäddar. 

Planlösning Planlösning
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Classic 630 GXL

XV2

Classic 630 GXL

XV2

new!

Classic 660 DGDL
KABE Classic 660 DGDL är en nyhet i Classic-
familjen. En vidareutveckling av vår populära barn-
kammarvagn, med dusch.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 871 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 741 cm

Karosslängd invändigt: 660 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 15,5 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 143/159 cm

Bak dubbelsäng: 196 x 129/102 cm

Bak våningssäng: 2 x 179 x 68 cm

Trevåningssäng (tillval): 2 x 179 x 68 + 173 x 65 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 871 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 741 cm

Karosslängd invändigt: 660 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 15,5 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 163/159 cm

Bak, dubbelsäng: 196 x 129/102 cm

Bak våningssäng: 2 x 179 x 68 cm

Trevåningssäng (tillval): 2 x 179 x 68 + 173 x 65 cm

Dinette: 173 x 50 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

Classic 660 GDL
KABE Classic 660 GDL har en planlösning som utvecklats 
med den unga familjens behov i fokus. I husvagnens bakre 
del finns en separat barnkammare som kan skiljas av från 
den övriga vagnen med hjälp av ett draperi.  

 Classic 630 GXL
En klassisk KABE-modell, ny i tillgängligt Classic-utförande. 
Modellen ger dig en dubbelsäng och möjlighet att välja mellan 
en extra sittgrupp eller våningssängar.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 841 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 711 cm

Karosslängd invändigt: 630 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 14,8 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 161 x 159 cm

Bak dubbelsäng: 196 x 140/118 cm

Mitt dinette: 191 x 88 cm

Mitt tvåvåningssäng (tillval): 196 x 78 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

Planlösning Planlösning

Planlösning



Classic 780 DGDL
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Classic 780 DGDL
En riktig familjevagn med helt ny planlösning, med stor 
barnkammardel i bakändan med egen L-soffa för de minsta. 
Vagnen är fylld med många garderober och smarta förvarings-
lösningar, och i badrummet finns en egen dusch.  

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 931 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 807 cm

Karosslängd invändigt: 720 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 16,9 m2

Sovplats KS - Fram: 227 x 147/138 cm

Bak, dubbelsäng: 196 x 130/108 cm

Bak, våningssäng: 2 x 196 x 68 cm

Trevåningssäng (tillval): 2 x 196 x 68 + 196 x 62 cm

Hjul typ: 185/65R14 / 185R14C

Planlösning

TILLVAL Classic.
Krydda din KABE i din smak.
KABE Classic är en perfekt vagn att börja sin husvagnsresa i. Ett ekonomiskt smart boende som håller hög kvalitet 

med en bra basutrustning. Men självklart kan man önska guldkanter på tillvaron, som gör livet ännu mer bekvämt. Därför 

erbjuder vi ett extrasortiment av de mest efterfrågade tillvalen. Dessa monteras i fabrik innan leverans, självklart 

kan din återförsäljare montera fler tillval i efterhand.   

Micro i porslinsskåp, 800W 

Cykelställ på bakgavel 

Aircondition Fresh Jet FJ 2200

Blankplåt väggar, enkelaxel
Blankplåt väggar, tandemaxel

KOMFORTPAKET CLASSIC

Stor kyl med köldfack 190 liter  
2 dörrar

Stor kyl med köldfack 190 liter  
2 dörrar

Heki 2 – öppningsbart takfönster

Heki 2 – öppningsbart takfönster

CD / radio med Bluetooth  

CD / radio med Bluetooth  

Bagagelucka B785, B1108

Bagagelucka B785, B1108

Gardiner med kappa

Nackkudde - 2 st, rund/salong soffa

Överbäddskåp med luckor

Alufälg 
(Standard på Classic 660 och 780)

Ugn i arbetsbänk

Trådlös internetuppkoppling  
med router 

Totalvikter 2000 kg

Pelarstativ till bord, löst

Nackkudde - 2 st, rund/salong soffa

KAROSS

KLIMAT / VÄRME KÖK VARDAGSRUM

SOVRUM EL / TEKNIKÖVRIGT
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Briljant 470 XL Smaragd 540 GLESmaragd 520 XL Ametist 560 XL

Ametist 560 GLE Safir 600 GLE

Diamant 660 GLE Diamant 660 GXL

Safir 600 TDL Onyx 630 TDL

Denver LundFalun

10 MODELLER – 22 PLANLÖSNINGAR

KABE Ädelsten. 
Bekvämt utan krusiduller.
Vår storsäljande serie för dig med höga krav på basutrustning och komfort. Rymlig eller kompakt husvagn? 

Flexibel inredning eller extra lätt konstruktion? Oavsett just din familjs behov och smak finns det en Ädelsten som 

kan anpassas till er.  

STANDARDUTRUSTNING

KAROSS
• Ecoprim-isolering (golv / tak och väggar) 36 mm
• Formgjuten skyddsmatta i gasolkoffert 
• Förlängda dragbalkar
• Helgalvaniserat stålprofilchassi
• Högkvalitativa snickerier
• Krängningshämmande friktionskoppling
• Köksfönster
• Mjukt innertak
• Myggnätsdörr  
• Ny exklusiv kaross med integrerad runtomprofil
• Plastreglar
• Påskjutsbroms med backautomatik 
• Sandwichkonstruktion
• Självjusterande bromsar på chassi
• Stadig och fuktsäker kaross
• Tonade fönster med steglöst myggnät och 
 mörkläggningsgardin
• Täckkåpa drag 
• Utdragbar skidfackslåda
• Vagnsbred integrerad gasolkoffert i ABS med 
 belysning 
• Ventilerande takluckor Mini Heki med myggnät och 

mörkläggningsgardiner
• Ventilerande väggtapet
• Ytterdörr (Seitz) med integrerat myggnät och 
 tröskelvärme 
 
KLIMAT / VÄRME
• 12V cirkulationspump / elpatron 230V, 3 kW, 3-stegs
• Alde Compact 3020 centralvärme med ”Touch 

Screen” för klocka, inne- och utetemperatur
• Automatiskt vattenburet golvvärmesystem - 4 slingor 

(AGS II)
• Belastningsvakt som automatiskt minskar / kopplar 

bort pannans strömförbrukning
• Dubbla temperaturgivare
• Effektvakt
• Optimerat ventilationssystem
• Torkskåp med droppfat och stängningsbar ventilator
• Uppvärmt skofack
• VarioVent - unikt ventilationssystem
• Vädringslucka (ej B3)
 

KÖK
• Arbetsbänk med gasolkök, 3-lågig med delat 
 glaslock 
• Blankkromade handtag  
• Engreppsblandare, i kök och toalett
• Invändig gråvattentank
• Kylskåp 230V / 12V / gasol. Volym 122 liter, köldfack 

12 liter
• Köksfläkt med motor, fettfilter och belysning
• Lock till diskho
• Optimerad kylskåpsventilation
• Plexi med belysning vid arbetsbänk
• Soft-close kökslådor
• Spillvattentank (32 liter) inbyggd samt utvändig 

spillvattensäck
• Spis med elektrisk tändning
• Vattentank 40 liter med utvändig påfyllning
 
SOVRUM
• Bäddram med kantprofil
• Extrabotten i sänglådor
• Spiralmadrass 12 cm + bäddmadrasser 6 cm (gäller ej 

våningssängar / överbäddar)
• Trådhyllor garderob
• Uppfällbar huvudgärde
• Vädringslucka
 
VARDAGSRUM
• Ergonomiska sittdynor
• Exklusiva luckor överskåp 
• Gardinupphängning med kappa
• Gasdämpare överskåp
• Högblankt laminat bord och bänkar
• Hörnhyllor fram
• Indirekt belysning undersida överskåp
• Inredning Camarque Oak 
• Premium Foam-stoppning
• Prydnadskuddar
• Tidningshylla
• Tre dynklädslar att välja mellan
 
BADRUM
• Automatiskt vattensystem / varmvattenberedare
• Duschkabin / Duschkar och handdusch / 
 Duschdraperi
• Nytt handfat badrum
• Spillvattentank (32 liter) inbyggd samt utvändig 

spillvattensäck
• Vridbar spoltoalett, fast installerad med utvändig 

tömning
 

EL / TEKNIK
• 12V-anslutning med 13-polig kontakt, system Jäger 
• 230V / 12V uttag fönsterhylla
• Batteri 80 Ah
• Batteriladdare 30 A
• Belysning gasolkoffert/skidfack
• Belysning sänglåda
• Brandvarnare
• Dimmer främre taklampa
• Dimmer ljusramp vid framgrupp
• Elbox med utvändig 230V / 12V uttag, central-
 antennanslutning, indikatorlampa 230V
• Elcentral 230V, 16 A med automatsäkringar / 
 jordfelsbrytare
• Förberett för högtalare bak
• Förberett för inbyggd CD / DVD
• Förtältsbelysning (LED) i aluminiumprofil
• Garderobs- och nattbelysning samt belysning i 

sänglådor
• Garderobsbelysning
• Högtalare fram
• Indirekt belysning överskåp bak
• Jordfelsbrytare
• KABE Variovent
• LED-belysning i samtliga lampor utom i garderob 
 och sänglådor
• Läckindikator för gasol
• Mer belysning barskåp
• Nattbelysning
• Servicecenter med kontrollpanel
• TV-antenn med förstärkare
• TV-fäste
 
ÖVRIG UTRUSTNING
• Avfallshink med källsortering
• Enhetligt låssystem, en nyckel till samtliga lås
• Instegsgarderob
• Utvändig gasolanslutning för grill placerad i 
 gasolkoffert
 

DYNKOLLEKTIONER
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Kök för god matlagning.

Den 3-lågiga spisens delade lock ger en smart, 
extra avställningsyta. 

KABE Ädelsten har ett välutrustat kök med gott om förvaring och en genomtänkt design. Vi vet 
att god matlagning kräver sin plats. Därför har vi utrustat ditt kök med flera smarta lösningar som 
ger extra utrymme när det som allra mest behövs. Här finns också många exklusiva detaljer, 
som till exempel den rundade diskhon med utanpåliggande kran, separat besticklåda, spis av 
hög kvalitet samt skärbräda i noga utvalt bokträ. 

Vardagsrum att landa mjukt i.

Överskåpens folielister är en av många 
små detaljer som tar din husvagn in i 
framtiden.

En praktisk klädkrok finns monterad i 
instegsgarderoben. 

För att ge maximal komfort är sofforna i KABE Ädelsten utrustade med ergonomiskt formade 
dynor med Premium Foam-stoppning. Oavsett om man är få eller många som ska umgås kan man 
enkelt anpassa bordets yta med hjälp av en extra utfällbar skiva. Även designen är viktigt för 
trivseln. Därför är avställningsytorna ljusa och högblanka, med känsla av glas. Textilierna väljer 
du efter din egen smak, bland tre unika och noga utprovade dynklädslar samt gardininsatser 
i två olika sömnader

Den rundade diskhon och en smäcker utanpåliggande vattenkran tillsammans med laminatskivan håller 
stilen i många år framöver. 

De ergonomiskt formade dynorna med Premium 
Foam-stoppning ger en överlägsen komfort och gör 
vardagsrummet till den självklara platsen för både 
avkoppling och umgänge.

KABE ÄDELSTEN
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Sovrum för utsökt vila.

Badrum efter dina önskningar.

GLE-modellerna har ett stilrent handtag. 

Komplett duschkabin är standard i flera av KABEs 
modeller. 

Inred din KABE med ett stort och rymligt badrum 
med inbyggd duschkabin, eller placera badrummet 
som en naturlig avgränsare mellan husvagnens 
olika rum.

Inred din sovrumsdel utifrån dina egna behov 
och förutsättningar.

Lamporna i sänggaveln kommer numera 
i krom. 

Alla soffor och sängar är uppfällbara, vilket gör 
det smidigt att komma åt vid städning. Dessutom 
ger det möjligheter till förvaring!

Alla behöver vi vila, men hur vi sover är högst personligt. I KABE Ädelsten kan du inreda 
efter dina egna och din familjs behov och önskemål, och vakna utsövd varje morgon.  
Oavsett om ni väljer enkel- eller dubbelsängar, så är sängarna av högsta kvalitet. Spiral-
madrasser, tjocka bäddmadrasser och sängbottnar med följsamma lameller. I vånings-
sängarna lättare, smidiga bottnar och skön skumgummimadrass. Bara det bästa är KABE.

Förutom den genomgående höga kvaliteten är de flexibla lösningarna utmärkande för KABE. 
Vill du inreda din KABE Ädelsten med ett stort och rymligt badrum med inbyggd duschkabin? 
Eller vill du hellre använda ytan till annat, och placera badrummet som en naturlig avgränsare 
mellan husvagnens olika rum? Bland våra olika modeller hittar du den lösning som passar 
dig och din familj bäst. 

KABE ÄDELSTEN
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TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 690 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 560 cm

Karosslängd invändigt: 473 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt Std: 215 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta Std: 10,2 m2

Bostadsyta KS: 11,1 m2

Sovplats Std - Fram: 205 x 156/124 cm

Bak XV2: 196 x 129/102 cm

Sovplats KS - Fram: 225 x 156/124 cm

Bak XV2: 196 x 140/118 cm

Hjul typ: 185R14C

Briljant 470 XL
Den minsta av KABEs Ädelsten-modeller. En kompakt och lätt 
husvagn som är mycket populär bland de som reser mycket. 

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 739 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 609 cm

Karosslängd invändigt: 522 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt Std: 215 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta Std: 11,2 m2

Bostadsyta KS: 12,3 m2

Sovplats Std - Fram: 205 x 166/127 cm

Bak XV2: 196 x 129/102 cm

Sovplats KS - Fram: 225 x 166/127 cm

Bak XV2: 196 x 140/118 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

Smaragd 520 XL
Smaragd-modellen lanserades 1967 och har sedan dess 
tillhört våra mest populära husvagnar. Här har vi behållit 
grunden som ger både rymd och komfort. 

Planlösning Planlösning



Smaragd 540 GLE

B2

Ametist 560 GLE

B2

Ametist GLE

B5

Ametist GLE

B14

Ametist GLE

B15

Ametist GLE

B16

Ametist 560 XL

XV2

Safir 600 GLE

B2

Safir GLE

B5

Safir GLE
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Safir GLE
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TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 777 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 647 cm

Karosslängd invändigt: 560 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt Std: 215 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta Std: 12,0 m2

Bostadsyta KS: 13,2 m2

Sovplats Std - Fram: 205 x 146/137 cm

Bak B2: 2 x 196 x 78 cm

B5: 196 x 140/118 cm

Sovplats KS - Fram: 225 x 146/137 cm

Bak B2: 2 x 196 x 88 cm

B5: 196 x 160/138 cm

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

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

B16: 190 x 156/118 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 757 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 627 cm

Karosslängd invändigt: 540 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt Std: 215 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta Std: 11,6 m2

Bostadsyta KS: 12,7 m2

Sovplats Std - Fram: 205 x 141/127 cm

Bak B2: 196 x 78 + 186 x 78 cm

Sovplats KS - Fram: 225 x 141/127 cm

Bak B2: 196 x 88 + 186 x 88 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

Smaragd 540 GLE
Smaragd GLE är en perfekt husvagn för dig som älskar att resa. 
Med praktiska långbäddar och en riktigt bekväm sittgrupp. 

Ametist 560 GLE
En riktigt flexibel husvagn som vi bygger efter dina behov. 
Dubbelsäng, enkelsängar eller våningssängar i två eller tre 
plan. Här finns många varianter! 

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 767 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 637 cm

Karosslängd invändigt: 550 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt Std: 215 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta Std: 11,8 m2

Bostadsyta KS: 12,9 m2

Sovplats Std - Fram: 205 x 179/150 cm

Bak XV2: 196 x 129/102 cm

Sovplats KS - Fram: 225 x 179/150 cm

Bak XV2: 196 x 140/118 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

Ametist 560 XL
Ametist XL är vår genom tiderna största succé och Sveriges 
mest sålda husvagnsmodell! En riktigt bra vagn för dig som 
söker praktiska och bekväma lösningar.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 817 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 687 cm

Karosslängd invändigt: 600 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt Std: 215 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta Std: 12,9 m2

Bostadsyta KS: 14,1 m2

Sovplats Std - Fram: 205 x 169/147 cm

Bak B2: 2 x 196 x 78 cm

B5: 196 x 140/118 cm

Sovplats KS - Fram: 225 x 169/147 cm

Bak B2: 2 x 196 x 88 cm

B5: 196 x 160/138 cm

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

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

B16: 190 x 156/118 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

Safir 600 GLE
Vår mest flexibla Safir-modell med stora möjligheter att välja 
planlösning efter de egna behoven. Här finns möjlighet till fem 
fasta sängplatser.

Planlösning

Planlösning

Planlösning

Planlösning



Onyx 630 E-TDL

E2

Safir 600 TDL

E2
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Onyx 630 TDL
Onyx TDL är en idealisk husvagn med väl tilltagna utrymmen 
i såväl sovrum som sittdel.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 847 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 717 cm

Karosslängd invändigt: 630 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 14,8 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 166/145 cm

Bak E2: 2 x 196 x 88 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

Safir 600 TDL
Safir TDL har ett generöst tilltaget toalettrum med separat 
duschkabin. 

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 817 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 687 cm

Karosslängd invändigt: 600 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt Std: 215 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta Std: 12,9 m2

Bostadsyta KS: 14,1 m2

Sovplats Std - Fram: 205 x 166/137 cm

Bak E2: 196 x 78 + 186 x 78 cm

Sovplats KS - Fram: 225 x 166/137 cm

Bak E2: 196 x 88 + 186 x 88 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

Planlösning

Planlösning



Diamant 660 GLE

B2

Diamant GLE

B5

Diamant GLE

B14

Diamant GLE

B16

Diamant GLE

B15

Diamant 660 GXL

XV2
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TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 877 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 747 cm

Karosslängd invändigt: 660 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 15,5 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 184/159 cm

Bak B2: 2 x 196 x 88 cm

B5: 196 x 160/138 cm

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

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

B16: 190 x 156/118 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

Diamant 660 GLE
I Diamant GLE kan du välja mellan två långbäddar, dubbelbädd 
eller barnkammarlösning med dubbelbädd i kombination med 
våningssäng.

Diamant 660 GXL
Diamant GXL är en luftig och spatiös vagn, precis som de 
övriga i Diamant-serien. Här finns gott om förvaringsutrymmen 
och ett generöst tilltaget kök.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 877 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 747 cm

Karosslängd invändigt: 660 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 15,5 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 177/150 cm

Dinette: 191 x 88 cm

Bak XV2: 196 x 140/118 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

Planlösning Planlösning
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TILLVAL Ädelsten. 
Det sitter i detaljerna.
KABE Ädelsten-serien är byggd med höga krav på basutrustning och komfort. För att göra ditt liv i husvagnen 

bekvämt och enkelt. Hur du formar vardagen därifrån är högst personligt. Därför har vi plockat ut våra mest populära 

tillval, som du kan välja bland redan vid beställningen av din nya vagn. De fabriksmonteras och finns i din husvagn 

vid leverans. Givetvis går det att göra fler tillval, dessa eftermonteras hos din återförsäljare.   

Micro i porslinsskåp, 800W  
Micro i högskåp, 800W

Cykelställ på dragbalkar  (X0281)

Ugn i arbetsbänkAGS II Pro Aircondition Fresh Jet FJ 2200

Trådlös internetuppkoppling  
med router

Saxstativ med dämpare  (X0003) Handdukstork, elektrisk med timer  
Handdukstork E2, E9 vid garderob 
på toa

Blankplåt väggar, enkelaxelATC (antisladdsystem)

Nackkudde - 2 st, rund/salong soffa

Nackkudde - 2 st, rund/salong soffaStor kyl med köldfack 190 liter  
2 dörrar

Stor kyl med köldfack 190 liter  
2 dörrar

Heki 2 – öppningsbart takfönster

Heki 2 – öppningsbart takfönster

CD / radio med Bluetooth  Grand Lit B2 (extra stor säng) 
– gör två enkelsängar till en  
dubbelsäng

Bagagelucka B785, B1108

Bagagelucka                  B785, B1108

KOMFORTPAKET ÄDELSTEN

Totalvikter 2000 kg

Formsydd golvmatta Pelarstativ till bord, löst

Överbäddskåp med luckor

KAROSS

KLIMAT / VÄRME KÖK

VARDAGSRUM

SOVRUM ÖVRIGT

CD / radio med Bluetooth  

EL / TEKNIK BADRUM
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Denver LundKielFalun

Avignon

Royal 520 XL Royal 560 XLRoyal 540 GLE Royal 560 GLE

Royal 600 XL

Royal 780 B GXL

Royal 630 GLE

Royal 780 DGLE

Royal 600 GLE

Royal 740 GLE

Royal 780 TDL

Royal 600 TDL

Royal 630 TDL FK tandem

Royal 560 XL FK

Royal 600 XL FK

Royal 630 TDL FK

Royal 630 TDL

Royal 630 TDL tandem

Royal 740 TDL FKRoyal 740 GXL Royal 740 TDL

KABE Royal.
Inget annat än toppklass.
Hos Royal är lyxutrustningen standard. En husvagn för dig som vill ligga i teknikens absoluta framkant och 

inte nöjer dig med annat än det allra bästa. Här finns all utrustning som Ädelsten-serien har, plus mycket mer. 

Bland annat är KABE SMART-D elsystem numera standard i alla Royal-vagnar.

STANDARDUTRUSTNING

KAROSS
• Bagagelucka
• Blankplåt 
• Ecoprim-isolering (golv / tak och väggar) 36 mm
• Elektroniskt stabiliseringssystem, ATC 
 (Antisladdsystem)
• Formgjuten skyddsmatta i gasolkoffert 
• Fönster i ytterdörr 
• Förlängda dragbalkar
• Helgalvaniserat stålprofilchassi
• Högkvalitativa snickerier
• Krängningshämmande friktionskoppling
• Köksfönster
• Ljuslist hela dörrväggen  
• Mjukt innertak
• Myggnätsdörr  
• Ny exklusiv kaross med integrerad runtomprofil
• Plastreglar
• Påskjutsbroms med backautomatik 
• Sandwichkonstruktion
• Självjusterande bromsar på chassi
• Skidfack med utdragbar botten, utvändig låsbar 

lucka och belysning
• Slät plåt 
• Stadig och fuktsäker kaross
• Svartkromade fälgar 
• Takfönster Heki 2
• Tonade fönster med steglöst myggnät och mörk-
 läggningsgardin
• Täckkåpa drag 
• Vagnsbred integrerad gasolkoffert i ABS med 
 belysning 
• Ventilerande takluckor Mini Heki med myggnät och 

mörkläggningsgardiner
• Ventilerande väggtapet
• Ytterdörr (Seitz) med fönster, integrerat myggnät och 

tröskelvärme
 
KLIMAT / VÄRME
• 12V cirkulationspump / elpatron 230V, 3 kW, 3-stegs
• Alde Compact 3020 centralvärme med ”Touch 

Screen” för klocka, inne- och utetemperatur
• Automatiskt vattenburet golvvärmesystem - 4 slingor 

och shuntsystem (AGS II Pro)
• Belastningsvakt som automatiskt minskar / kopplar 

bort pannans strömförbrukning
• Dubbla temperaturgivare
• Effektvakt
• Optimerat ventilationssystem
• Torkskåp med droppfat och stängningsbar ventilator
• Uppvärmt skofack
• VarioVent - unikt ventilationssystem
• Vädringslucka (ej B3)
 

KÖK
• Arbetsbänk med gasolkök, 4-lågig med delat 
 glaslock (540/560 GLE 3-lågig)
• Anslutning för utvändig dusch / varmt och kallt vatten
• Blankkromade handtag  
• Bronsfärgad kylskåpsfront 
• Engreppsblandare, i kök och toalett
• Invändig gråvattentank
• Kylskåp 230V / 12V / gasol. Volym 190 liter, köldfack 

35 liter
• Köksfläkt med motor, fettfilter och belysning
• Lock till diskho
• Optimerad kylskåpsventilation
• Plexi med belysning vid arbetsbänk
• Soft-close kökslådor
• Spillvattentank (32 liter) inbyggd samt utvändig 

spillvattensäck
• Spis med elektrisk tändning
• Vattentank 40 liter med utvändig påfyllning
 
SOVRUM
• Bäddram med kantprofil
• Extrabotten i sänglådor
• Spiralmadrass 12 cm + bäddmadrasser 6 cm (gäller ej 

våningssängar / överbäddar)
• Sänggavel med belysning 
• Trådhyllor garderob
• Uppfällbar huvudgärde
• Vädringslucka
 
VARDAGSRUM
• 5 tygkollektioner 
• 3 skinnkollektioner (Pristillägg)
• Barskåp med mörktonat plexi 
• Ergonomiska sittdynor
• Exklusiva luckor överskåp 
• Gardinupphängning med kappa
• Gasdämpare överskåp
• Högblankt laminat bord och bänkar
• Hörnhyllor fram
• Indirekt belysning undersida överskåp
• Inredning Shannon Oak 
• Kromlist i överskåpsluckor  
• Ljuslister i fönster
• Nackkuddar 
• Premium Foam-stoppning
• Prydnadskuddar
• Tidningshylla
• Uppfällbara soffor
• Utdragsskiva bord
 
BADRUM
• Automatiskt vattensystem / varmvattenberedare
• Duschkabin / Duschkar och handdusch / 
 Duschdraperi
• Handdukstork  
• Nytt handfat badrum
• Spillvattentank (32 liter) inbyggd samt utvändig 

spillvattensäck
• Utvändig dusch
• Vridbar spoltoalett, fast installerad med utvändig 

tömning

EL / TEKNIK
• 12V-anslutning med 13-polig kontakt, system Jäger 
• 230V / 12V uttag fönsterhylla
• Batteri 80 Ah
• Batteriladdare 25 A
• Belysning elbox
• Belysning gasolkoffert/skidfack
• Belysning sänglåda
• Brandvarnare
• Dimmer främre taklampa
• Dimmer ljusramp vid framgrupp
• Elbox med utvändig 230V / 12V uttag, centralantenn-
 anslutning, indikatorlampa 230V, belysning med 

strömbrytare
• Elcentral 230V, 16 A med automatsäkringar / 
 jordfelsbrytare
• Förtältsbelysning (LED) i aluminiumprofil
• Garderobs- och nattbelysning samt belysning i 

sänglådor
• Garderobsbelysning
• Högtalare fram och bak samt Subwofer 
• Indirekt belysning överskåp bak
• IR-larm
• Jordfelsbrytare
• KABE Variovent
• Kromade spotlights
• LED-belysning i samtliga lampor utom i garderob 
 och sänglådor
• Ljuslist fönster
• Läckindikator för gasol
• Mer belysning barskåp
• Multi-media-center med CD / radio
• Nattbelysning
• Servicecenter med kontrollpanel
• Smart D elsystem
• TV-antenn med förstärkare
• TV-fäste
 
ÖVRIG UTRUSTNING
• Avfallshink med källsortering
• Centraldammsugare
• Enhetligt låssystem, en nyckel till samtliga lås
• Instegsgarderob
• Utvändig gasolanslutning för grill placerad i 
 gasolkoffert

DYNKOLLEKTIONER

Aspen (pristillägg) Orlando (pristillägg)Boston (pristillägg)

21 MODELLER – 76 PLANLÖSNINGAR
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KABE ROYAL

Ett kök med fingertoppskänsla.

Under porslinsskåpet löper en praktisk upp-
hängningslist med två krokar. 

I våra Royal-kök har vi, förutom egenskaperna från de välutrustade Ädelstenköken, 
också en stor 4-lågig spis med tillhörande ugn.

I Royal-köket finns inte plats för kompromisser. Förutom alla egenskaper från de välutrustade 
Ädelsten-köken ingår också en stor 4-lågig spis med tillhörande ugn (ej Royal 540 / 560 GLE). 
Smarta lösningar ger extra arbetsyta när du behöver den som mest och lådorna är utrustade med 
soft-close samt centrallås. Uttrycket är mycket elegant, med bronsfärgad kylskåpsfront med en 
eller två ljuslister vid sidan. Hela inredningen går i vacker Shannon Oak. I våra unika FK modeller 
finns köket i husvagnens framända.

Vardagsrum för hela dagen.

Ett generöst vardagsrum med plats för många. Tack vare smarta lösningar kan man enkelt 
förvandla soffan till en stor extra sovplats om man får tillfälliga nattgäster eller är många i 
familjen. Detaljer som rundade hörn i soffan och indirekt belysning längs skåpens undersida 
ger en lyxig känsla. Soffans klädsel väljer du efter din egen smak, bland fem tyg- och tre 
skinnkollektioner. Alla noga utvalda och testade för bästa hållbarhet och harmoni.

Alla KABEs framsoffor har ett snyggt 
rundat hörn. 

Alla luckor i överskåpen fram samt hörndelen i 
fräscht vitt.

Dinette-lådan i mittgruppen löper praktiskt i två  
rullskenor.
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KABE ROYAL

Planlösningarna Flexline B8 och B10 med en 
garderob intill sängen. 

Sängarna i din KABE är minst lika sköna som 
hemma. Spiralmadrasser och extra tjocka 
bäddmadrasser ger bästa förutsättningar för 
en god nattsömn. 

Sovrum med hemmakänsla.

Badrum med stil.

Stilren KABE design.

Inred din KABE med ett stort och rymligt badrum med 
inbyggd duschkabin, eller placera badrummet som en 
naturlig avgränsare mellan husvagnens olika rum.

I Royal 780 DGLE är duschkabin och toalett placerade 
på var sin sida om mittgången. Genom att ställa upp 
båda dörrarna kan du gränsa av hela sovrummet mot 
husvagnens främre, sociala del. 

En god nattsömn gör stor skillnad. Därför har vi utrustat din KABE Royal med minst lika 
sköna sängar som du har hemma. Vi har satsat på spiralmadrasser av hög kvalitet med extra 
tjocka bäddmadrasser ovanpå. För det är du värd. Självklart hittar du också finesser som 
mysbelysning i sänggaveln och ställbar huvudände. Att sängar och soffor är uppfällbara gör 
det enkelt att komma åt vid städning och förvaring. 

Egen dusch och toalett står högt på mångas lista för att vardagen i husvagnen ska fungera bekvämt. 
Är designnivån dessutom hög blir besöken här än trevligare. Därför har vi inrett våra KABE Royal-badrum 
i stilren Shannon Oak, med exklusiva handtag och hängare. I flera av modellerna är komplett dusch-
kabin standard. Välj mellan ett stort och rymligt badrum med inbyggd duschkabin längst bak i vagnen, 
eller ett badrum som naturligt gränsar av mellan vagnens olika rum. I Royal 780 DGLE är dusch och 
toalett placerade på var sin sida om mittgången. Genom att ställa upp dess dörrar gränsar du av hela 
sovrumsdelen mot husvagnens främre, sociala ytor. Privat och praktiskt!

Lamporna i sänggaveln kommer numera i krom. 
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XV2

Royal 540 GLE
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Royal 520 XL
Denna modell är en Royal-variant av Smaragd XL, en av 
marknadens populäraste husvagnar. Liknande planlösning, 
med alla Smaragds egenskaper och lite till.   

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 739 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 609 cm

Karosslängd invändigt: 522 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt Std: 215 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta Std: 11,2 m2

Bostadsyta KS: 12,3 m2

Sovplats Std - Fram: 205 x 159/127 cm

Bak XV2: 196 x 129/102 cm

Sovplats KS - Fram: 225 x 159/127 cm

Bak XV2: 196 x 140/118 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

Royal 540 GLE
Royal 540 GLE har en sovrumsdel med två separata lång-
bäddar. Det smarta, kompakta köket är bland annat utrustat 
med en inbyggnadsugn.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 757 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 627 cm

Karosslängd invändigt: 540 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt Std: 215 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta Std: 11,6 m2

Bostadsyta KS: 12,7 m2

Sovplats Std - Fram: 205 x 141/127 cm

Bak B2: 196 x 78 + 186 x 78 cm

Sovplats KS - Fram: 225 x 141/127 cm

Bak B2: 196 x 88 + 186 x 88 cm 

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

Planlösning

Planlösning



Royal 560 XL

XV2

Royal 560 GLE

B2

Royal 560 GLE

B3

Royal 560 GLE

B5

Royal 560 GLE

B7

Royal 560 GLE

B8

Royal 560 GLE

B14

Royal 560 GLE

B16

Royal 560 GLE

B15
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Royal 560 XL FK

XV2

new!

Royal 560 XL
Denna lite mindre Royal-modell är en favorit bland många. 
Royal 560 XL har alla finesser som de större Royal-vagnarna 
har, men i lite mer kompakt format.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 767 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 637 cm

Karosslängd invändigt: 550 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt Std: 215 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta Std: 11,8 m2

Bostadsyta KS: 12,9 m2

Sovplats Std - Fram: 205 x 179/150 cm

Bak XV2: 196 x 129/102 cm

Sovplats KS - Fram: 225 x 179/150 cm

Bak XV2: 196 x 140/118 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

Royal 560 GLE
En liten nätt modell som byggs i åtta olika Flexline-lösningar, från 
separata långbäddar till dubbelbädd eller barnkammarvagn. 

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 777 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 647 cm

Karosslängd invändigt: 560 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt Std: 215 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta Std: 12,0 m2

Bostadsyta KS: 13,2 m2

Sovplats Std - Fram: 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

Sovplats KS - Fram: 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

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 767 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 637 cm

Karosslängd invändigt: 550 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 12,9 m2

Sovplats KS - Mitt: 211 x 117 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

 Royal 560 XL FK
En lite mindre husvagn med KABEs nya, unika kökslösning i 
vagnens framända. Dubbelsäng och badrum är placerat längst 
bak till höger och mitt i vagnen finns ett rymligt vardagsrum.

Planlösning

Planlösning

Planlösning



Royal 600 GLE

B2

Royal 600 GLE

B3

Royal 600 GLE

B5

Royal 600 GLE

B7

Royal 600 GLE

B8

Royal 600 GLE

B14

Royal 600 GLE

B15

Royal 600 GLE

B16

Royal 600 XL

XV2

Royal 600 XL

DXL
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Royal 600 TDL

E2

Royal 600 TDL

E5XV2

Royal 600 DXL FK

DXL

Royal 600 XL FK

XV2

Royal 600 TDL

E5

Royal 600 TDL

E9

new!

Royal 600 GLE
Royal 600 GLE ger massor av möjligheter. Med en generös 
grundplanlösning finns flera alternativ att inreda på det sätt 
som passar din familj bäst.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 817 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 687 cm

Karosslängd invändigt: 600 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt Std: 215 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta Std: 12,9 m2

Bostadsyta KS: 14,1 m2

Sovplats Std - Fram: 205 x 169/148 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

Sovplats KS - Fram: 225 x 169/148 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

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

Royal 600 XL
Royal 600 XL är kompakt lyx. Mer utrymme än i den mindre 
560 XL och samma fina utrustning. I DXL-lösningen har vi gett 
plats för en separat duschkabin.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 817 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 687 cm

Karosslängd invändigt: 600 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt Std: 215 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta Std: 12,9 m2

Bostadsyta KS: 14,1 m2

Sovplats Std - Fram: 205 x 177/150 cm

Bak XV2: 196 x 129/102 cm

Bak DXL: 196 x 129/102 cm

Sovplats KS - Fram: 225 x 177/150 cm

Bak XV2: 196 x 140/118 cm

Bak DXL: 196 x 140/118 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 817 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 687 cm

Karosslängd invändigt: 600 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 215 cm

Bostadsyta KS: 14,1 m2

Sovplats KS - Mitt: 211 x 117 cm

Bak XV2: 196 x 140/118 cm

Bak DXL: 196 x 140/118 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

 Royal 600 XL FK
En ny husvagn med köket placerat i vagnens framända. Plan-
lösningen är densamma som lillasystern Royal 560 XL FK, men 
med mer utrymme.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 817 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 687 cm

Karosslängd invändigt: 600 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt Std: 215 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta Std: 12,9 m2

Bostadsyta KS: 14,1 m2

Sovplats Std - Fram: 205 x 166/136 cm

Bak E2: 196 x 78 + 186 x 78 cm

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

Sovplats KS - Fram: 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

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

Royal 600 TDL
Vår minsta vagn med TDL-planlösning. Två långbäddar 
alternativt dubbelsäng och våningssängar samt ett badrum 
med duschkabin som sträcker sig längs hela bakre gaveln.

Planlösning

Planlösning

Planlösning

Planlösning

(fast säng standard) (utdragbar säng val)



Royal 630 TDL

E2

Royal 630 TDL

E5XV2

Royal 630 TDL FK

E2

Royal 630 GLE

B2

Royal 630 GLE

B3

Royal 630 GLE

B5

Royal 630 GLE

B7
Royal 630 GLE

B8

Royal 630 GLE

B14

Royal 630 GLE

B16

Royal 630 GLE

B15
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Royal 630 TDL

E5

Royal 630 TDL

E9
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Royal 630 TDL
Royal 630 TDL har en separat sovavdelning med två långbäddar 
alternativt dubbelsäng och våningssängar, samt ett badrum med 
duschkabin som sträcker sig längs hela bakre gaveln.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 847 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 717 cm

Karosslängd invändigt: 630 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 14,8 m2

Sovplats KS: Fram 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

Hjul typ enkel: 185R14C / 205R14C

Hjul typ tandem: 185/65R14 / 185R14C

Royal 630 TDL FK
En helt ny modell med unik planlösning. Köket är placerat 
längst fram i vagnen och sittgruppen i mitten. I bakänden har 
630 TDL FK samma planlösning som 630 TDL.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 847 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 717 cm

Karosslängd invändigt: 630 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 14,8 m2

Sovplats KS - Mitt: 211 x 117 cm

Bak E2: 2 x 196 x 88 cm

Hjul typ enkel: 185R14C / 205R14C

Hjul typ tandem: 185/65R14 / 185R14C

Royal 630 GLE
Nu finns Royal 630 med alla GLE-planlösningarna! Här kan 
du välja mellan hela åtta olika bäddlösningar och skapa den 
optimala vagnen för just din familj.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 847 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 717 cm

Karosslängd invändigt: 630 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 14,8 m2

Sovplats KS - Fram: 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

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

PlanlösningPlanlösning

Planlösning

(fast säng standard)

(utdragbar säng val)



Royal 740 GXL

XV2

Royal 740 GXL

DXL
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Royal 740 TDL FK

E2

Royal 740 TDL FK

E5XV2

Royal 740 TDL FK

E5

Royal 740 TDL FK

E8

Royal 740 TDL FK

E9

Royal 740 TDL

E2

Royal 740 TDL

E5XV2

Royal 740 TDL

E5

Royal 740 TDL

E8

Royal 740 TDL

E9

Royal 740 GLE

B2

Royal 740 GLE

B3

Royal 740 GLE

B5

Royal 740 GLE

B7

Royal 740 GLE

B8

Royal 740 GLE

B14

Royal 740 GLE

B16

Royal 740 GLE

B15

new!Royal 740 GXL
Med över 15 kvadratmeter boyta skapas plats för både 
vardagsrum och en liten dinette i anslutning till köksdelen.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 877 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 747 cm

Karosslängd invändigt: 660 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 15,5 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 177/150 cm

Dinette: 191 x 88 cm

Bak XV2: 196 x 140/118 cm

Bak DXL: 196 x 140/118 cm

Hjul typ: 185/65R14 / 185R14C

Royal 740 GLE
En rymlig köksdel med stora avställningsytor i kombination 
med en generös sittgrupp gör Royal 740 GLE till en perfekt vagn 
för trevlig samvaro.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 877 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 747 cm

Karosslängd invändigt: 660 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 15,5 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 184/159 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

Hjul typ: 185/65R14 / 185R14C

Royal 740 TDL
I det lyxiga badrummet finns, förutom separat duschkabin, en 
stor garderob. Med KABEs unika Flexline-system går vagnen att 
utrusta med fasta sovplatser för upp till fyra personer.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 877 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 738 cm

Karosslängd invändigt: 660 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 15,2 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 182/147 cm

Bak E2: 2 x 196 x 88 cm

Bak E5 XV2: 196 x 140/118 cm

Bak E5: 196 x 140 cm

Bak E8: 190 x 156/118 cm

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

Hjul typ: 185/65R14 / 185R14C

 Royal 740 TDL FK
En rymlig husvagn med köket placerat i framändan. Sov-
avdelningen ligger separat med två långbäddar eller 
dubbelsäng och våningssängar. Och i vagnens bakre del 
finns badrum med duschkabin. 

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 877 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 738 cm

Karosslängd invändigt: 660 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 15,2 m2

Sovplats KS - Mitt: 211 x 117 cm

Bak E2: 2 x 196 x 88 cm

Bak E5 XV2: 190 x 140/118 cm

Bak E5: 196 x 140 cm

Bak E8: 190 x 156/118 cm

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

Hjul typ: 185/65R14 / 185R14C

Planlösning

Planlösning

Planlösning

Planlösning

(fast säng standard)

(fast säng standard)

(utdragbar säng val)

(utdragbar säng val)



Royal 780 TDL

E2

Royal 780 TDL

E5

Royal 780 TDL

E5XV2

Royal 780 BGXL

XV2
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Royal 780 TDL

E9

Royal 780 TDL

E8

Royal 780 TDL
Royal 780 TDL är storsäljaren bland alla KABE Royal 780-
vagnar. Välj mellan tre olika sängalternativ; tvärställd dubbel-
säng, långbäddar eller barnkammare. 

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 937 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 807 cm

Karosslängd invändigt: 720 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 16,9 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 184/169 cm

Bak E2: 2 x 196 x 88 cm

Bak E5 XV2: 196 x 140/118 cm

Bak E5: 196 x 140 cm

Bak E8: 190 x 156/118 cm

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

Hjul typ: 185/65R14 / 185R14C

Royal 780 B GXL
Royal 780 B GXL är vagnen för den stora barnfamiljen som 
vill ha det riktigt bekvämt. Inte konstigt att modellen snabbt blivit 
en storsäljare!

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 937 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 807 cm

Karosslängd invändigt: 720 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 16,9 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 165/136 cm

Dinette: 191 x 88 cm

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

Hjul typ: 185/65R14 / 185R14C

Planlösning Planlösning

(fast säng standard) (utdragbar säng val)



Royal 780 DGLE

B2

Royal 780 DGLE

B3

Royal 780 DGLE

B5

Royal 780 DGLE

B7

Royal 780 DGLE

B8

B10

Royal 780 DGLE Royal 780 DGLE

B14

Royal 780 DGLE

B15

Royal 780 DGLE
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Royal 780 DGLE
En unik vagn med toalett och duschrum på var sida av vagnen. 
Genom våra Flexline-lösningar kan du välja alltifrån separata 
enkelsängar till dubbla våningssängar eller dubbelbädd.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 937 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 807 cm

Karosslängd invändigt: 720 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 16,9 m2

Sovplats KS - Fram: 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

Hjul typ: 185/65R14 / 185R14C

Planlösning
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Hacienda 880 TDL tandem Hacienda 880 B TDL tandemHacienda 880 D TDL tandem

Hacienda 1000 TDL tandem

Hacienda 880 GLE tandem

Denver LundKielFalun

Avignon

DYNKOLLEKTIONER

5 MODELLER – 31 PLANLÖSNINGAR

STANDARDUTRUSTNING

KAROSS
• Bagagelucka
• Blankplåt 
• Ecoprim-isolering (golv / tak och väggar) 36 mm
• Elektroniskt stabiliseringssystem, ATC 
 (Antisladdsystem)
• Formgjuten skyddsmatta i gasolkoffert 
• Fönster i ytterdörr 
• Förlängda dragbalkar
• Helgalvaniserat stålprofilchassi
• Högkvalitativa snickerier
• Krängningshämmande friktionskoppling
• Köksfönster
• Lastlucka
• Ljuslist hela dörrväggen  
• Mjukt innertak
• Myggnätsdörr  
• Ny exklusiv kaross med integrerad runtomprofil
• Plastreglar
• Påskjutsbroms med backautomatik 
• Sandwichkonstruktion
• Självjusterande bromsar på chassi
• Skidfack med utdragbar botten, utvändig låsbar 

lucka och belysning
• Slät plåt 
• Stadig och fuktsäker kaross
• Svartkromade fälgar 
• Takfönster Heki 2
• Tonade fönster med steglöst myggnät och 
 mörkläggningsgardin
• Täckkåpa drag 
• Vagnsbred integrerad gasolkoffert i ABS med 
 belysning 
• Ventilerande takluckor Mini Heki med myggnät och 

mörkläggningsgardiner
• Ventilerande väggtapet
• Ytterdörr (Seitz) med fönster, integrerat myggnät och 

tröskelvärme
 
KLIMAT / VÄRME
• 12V cirkulationspump / elpatron 230V, 3 kW, 3-stegs
• Alde Compact 3020 centralvärme med ”Touch 

Screen” för klocka, inne- och utetemperatur
• Automatiskt vattenburet golvvärmesystem - 4 slingor 

och shuntsystem (AGS II Pro)
• Belastningsvakt som automatiskt minskar / kopplar 

bort pannans strömförbrukning
• Dubbla temperaturgivare
• Effektvakt
• Optimerat ventilationssystem
• Torkskåp med droppfat och stängningsbar ventilator
• Uppvärmt skofack
• VarioVent - unikt ventilationssystem
• Vädringslucka (ej B3)

KÖK
• 4-lågig spis med ugn
• Anslutning för utvändig dusch / varmt och kallt vatten
• Arbetsbänk med gasolkök: 4-lågig spis med grillugn
• Blankkromade handtag  
• Bronsfärgad kylskåpsfront 
• Engreppsblandare, i kök och toalett
• Invändig gråvattentank
• Kylskåp 230V / 12V / gasol. Volym 190 liter, köldfack 

35 liter
• Köksfläkt med motor, fettfilter och belysning
• Lock till diskho
• Optimerad kylskåpsventilation
• Plexi med belysning vid arbetsbänk
• Soft-close kökslådor
• Spillvattentank (32 liter) inbyggd samt utvändig 

spillvattensäck
• Spis med elektrisk tändning
• Vattentank 40 liter med utvändig påfyllning
 
SOVRUM
• Bäddram med kantprofil
• Extrabotten i sänglådor
• Spiralmadrass 12 cm + bäddmadrasser 6 cm (gäller ej 

våningssängar / överbäddar)
• Sänggavel med belysning 
• Trådhyllor garderob
• Uppfällbar huvudgärde
• Vädringslucka
 
VARDAGSRUM
• 5 tygkollektioner 
• 3 skinnkollektioner (Pristillägg)
• Barskåp med mörktonat plexi 
• Ergonomiska sittdynor
• Exklusiva luckor överskåp 
• Gardinupphängning med kappa
• Gasdämpare överskåp
• Högblankt laminat bord och bänkar
• Hörnhyllor fram
• Indirekt belysning undersida överskåp
• Inredning Shannon Oak 
• Kromlist i överskåpsluckor  
• Ljuslister i fönster
• Nackkuddar 
• Premium Foam-stoppning
• Prydnadskuddar
• Tidningshylla
• Uppfällbara soffor
• Utdragsskiva bord
 
BADRUM
• Automatiskt vattensystem / varmvattenberedare
• Duschkabin / Duschkar och handdusch / 
 Duschdraperi
• Handdukstork  
• Nytt handfat badrum
• Spillvattentank (32 liter) inbyggd samt utvändig 

spillvattensäck

• Utvändig dusch
• Vridbar spoltoalett, fast installerad med utvändig 

tömning

 EL / TEKNIK
• 12V-anslutning med 13-polig kontakt, system Jäger 
• 230V / 12V uttag fönsterhylla
• Batteri 80 Ah
• Batteriladdare 25 A
• Belysning elbox
• Belysning gasolkoffert/skidfack
• Belysning sänglåda
• Brandvarnare
• Dimmer främre taklampa
• Dimmer ljusramp vid framgrupp
• Elbox med utvändig 230V / 12V uttag, central-
 antennanslutning, indikatorlampa 230V, belysning 

med strömbrytare
• Elcentral 230V, 16 A med automatsäkringar / 
 jordfelsbrytare
• Förtältsbelysning (LED) i aluminiumprofil
• Garderobs- och nattbelysning samt belysning i 

sänglådor
• Garderobsbelysning
• Högtalare fram och bak samt Subwofer 
• Indirekt belysning överskåp bak
• IR-larm
• Jordfelsbrytare
• KABE Variovent
• Kromade spotlights
• LED-belysning i samtliga lampor utom i garderob 
 och sänglådor
• Ljuslist fönster
• Läckindikator för gasol
• Mer belysning barskåp
• Multi-media-center med CD / radio
• Nattbelysning
• Servicecenter med kontrollpanel
• Smart D elsystem
• TV-antenn med förstärkare
• TV-fäste
 
ÖVRIG UTRUSTNING
• Avfallshink med källsortering
• Centraldammsugare
• Enhetligt låssystem, en nyckel till samtliga lås
• Instegsgarderob
• Utvändig gasolanslutning för grill placerad i 
 gasolkoffert

KABE Hacienda. 
Extra stort, riktigt komfortabelt.
I KABE Hacienda har vi kombinerat hög utrustningsnivå med riktigt stora ytor. Ett lättflyttat och bekvämt boende för dig 

som inte vill tumma på kvaliteten. Samma utrustning som hos Royal-serien.

Aspen (pristillägg) Orlando (pristillägg)Boston (pristillägg)
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KABE HACIENDA

Lyxigt kök med stor känsla.

De vackra träslagen och snickerierna, den höga nivån på all utrustning och den genomtänkta 
designen i alla funktioner. Ett KABE-kök innebär alltid toppklass rakt igenom. Inredning i 
elegant Shannon Oak med vita överskåpsluckor i framdelen. Stor kyl med köldfack, 4-lågig 
spis med ugn, kökslådor med soft-close och centrallås, sopsortering och mycket mer. 
Här kan du känna dig som hemma. 

Vardagsrum att längta till.

De högblanka avställningsytorna med känsla av glas 
är något man lägger märke till så snart man kliver in 
i husvagnen. En extra utdragbar skiva maximerar 
snabbt bordets yta när det behövs. 

Värmeslingor i skofacket innanför dörren 
gör att skorna torkar snabbt. 

Med KABE SMART D styr du uppvärmning och  
belysning, och håller koll på färskvattennivå, batteri-
kapacitet och mycket mer. Allt på en skärm!

En plats att samlas – hela familjen eller i goda vänners lag – betyder mycket. I den U-formade 
soffan med Premium Foam-stoppning sitter ni både skönt och många. Den moderna design-
känslan understryks av sobra toner och högblanka bord och bänkar i ljust laminat. Accentuera 
din egen stil genom att välja din favoritklädsel bland våra fem tyg- och tre skinnkollektioner. 

Smarta lösningar i köket ger extra utrymme 
när du som bäst behöver det. 

Exklusiva detaljer, som till exempel den rundade diskhon med utanpåliggande kran, den separata 
besticklådan och skärbrädan i noga utvalt trä. Det är sådant som ger den där perfekta känslan av ett 
högklassigt kök. 
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KABE HACIENDA

Sovrum med plats för den 
stora familjen.

Badrum.

Med badrummet placerat längst bak, över hela vagnens 
bredd, skapas en öppen och rymlig planlösning. 

Exklusiva handtag och hängare är en självklarhet.Enastående komfort varje dag! 

Inred din KABE med ett stort och rymligt badrum med inbyggd duschkabin, eller placera badrummet som en naturlig avgränsare mellan 
husvagnens olika rum. 

Här får du plats med allt som behövs för både långa 
och korta resor. 

Sängarna blir mycket bekväma med spiral-
madrasser, tjocka bäddmadrasser och säng-
bottnar med följsamma lameller. 

Självklart har vi även lagt vikt vid designen på våra 
strömbrytare och eluttag. 

Precis som i alla KABE husvagnar är sängarna i din Hacienda av toppkvalitet. De är helt enkelt 
gjorda för många nätters riktigt bra sömn. Låt antalet medlemmar i familjen och hur ni sover 
bäst avgöra valet av planlösning och mängden bäddar. I serien finns många olika varianter att 
välja bland. Som standard finns fyra–fem fasta sovplatser, men med bäddad framgrupp, 
dinette och överbäddskåp kan vagnen snabbt rymma upp till nio personer!

Den som önskar större boyta vill ofta också ha ett rymligt badrum. Därför har vi placerat 
badrumsdelen längst bak, över hela husvagnens bredd, i de flesta KABE Hacienda-vagnarna. 
Detta ger ett spatiöst och praktiskt badrum med plats för en komplett duschkabin. 
Placeringen längst bak gör också att resten av vagnen får en öppen och härlig planlösning. 
Perfekt när man är flera! 

I standardutförandet finns fyra-fem fasta sovplatser. Med bäddad framgrupp, dinette och bäddskåp kan vagnen snabbt rymma upp till nio personer! 



Hacienda 880 U-TDL

E5

Hacienda 880 E-TDL

E9

Hacienda 880 E-TDL

E2

Hacienda 880 E-TDL

E8

Hacienda 880 U-TDL

E5

Hacienda 880 GLE

B2

Hacienda 880 GLE

B3

Hacienda 880 GLE

B5

Hacienda 880 GLE

B7

Hacienda 880 GLE

B8

Hacienda 880 GLE

B10

Hacienda 880 GLE

B14

Hacienda  880 GLE

B15

Hacienda  880 GLE

B16

Hacienda 880 B-TDLHacienda 880 D-TDL
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Hacienda 880 TDL
I standardutförande finns fyra-fem fasta sovplatser. Välj mellan 
tre olika sängalternativ; tvärställd dubbelsäng, långbäddar eller 
barnkammare.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 1037 cm

Totalhöjd: 272 cm

Karosslängd: 907 cm

Karosslängd invändigt: 820 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 19,3 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 184/169 cm

Bak E2: 2 x 196 x 88 cm

Bak XV2: 196 x 140/118 cm

Bak E5: 196 x 140 cm

Bak E8: 190 x 156/118 cm

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

Dinette: 191 x 88 cm

Hjul typ: 185R14C

Hacienda 880 GLE
Hacienda 880 GLE finns i nio grundplanlösningar. Här finns 
alltid något för våra mest krävande kunder att välja på.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 1037 cm

Totalhöjd: 272 cm

Karosslängd: 907 cm

Karosslängd invändigt: 820 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 19,3 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 211/169 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

Sovplats dinette: 191 x 88 cm

Hjul typ: 185R14C

Hacienda 880 B TDL
I standardutförandet finns fyra-fem fasta sovplatser. Med 
bäddad framgrupp, dinette och bäddskåp kan vagnen snabbt 
rymma upp till nio personer!

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 1037 cm

Totalhöjd: 272 cm

Karosslängd: 907 cm

Karosslängd invändigt: 820 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 19,3 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 161/136 cm

Bak: 196 x 140 cm 

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

Hjul typ: 185R14C

Hacienda 880 D TDL
880 D TDL har rymd! Med den extra breda, tvärställda  
dubbelsängen och badrummet över hela vagnens bredd  
har du en sovrumsdel precis som hemma.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 1037 cm

Totalhöjd: 272 cm

Karosslängd: 907 cm

Karosslängd invändigt: 820 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 19,3 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 198/169 cm

Bak: 188 x 156 cm

Hjul typ: 185R14C

Planlösning

Planlösning

Planlösning

Planlösning

(fast säng standard) (utdragbar säng val)



Hacinda 1000 TDL

C3/DL

Hacienda 1000 TDL

C3/DU

Hacienda 1000 TDL

C3/DX

Hacienda 1000 TDL

CE/DL

Hacienda 1000 TDL

C6/DL

Hacienda 1000 TDL

C6/DU

Hacienda 1000 TDL

C6/DX

Hacienda 1000 TDL

CE/DU

Hacienda 1000 TDL

C9/DL

Hacienda 1000 TDL

C9/DU

Hacienda 1000 TDL

CU/DU

Hacienda 1000 TDL

CU/DX

Hacienda 1000 TDL

C9/DX

Hacienda 1000 TDL

CU/DL

Hacienda 1000 TDL

CE/DX
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Hacienda 1000 TDL
Hacienda 1000 mäter hela 22 m2 och med vårt Flexlinesystem 
finns det nästan inga begränsningar för hur inredningen kan 
skräddarsys efter dina önskemål.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 1157 cm

Totalhöjd: 272 cm

Karosslängd: 1027 cm

Karosslängd invändigt: 940 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 22,0 m2

Sovplats KS - Fram: 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

Hjul typ: 185R14C

Planlösning
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Denver LundKielFalun

Avignon

Imperial 560 XL Imperial 600 XLImperial 560 XL FK

Imperial 600 TDL

Imperial Hacienda 880 TDL tandemImperial Hacienda 880 D TDL tandem

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

Imperial 600 XL FK

Imperial Hacienda 1000 TDL tandem

Imperial 630 TDL tandem Imperial 630 TDL FK tandem

Imperial 740 TDL tandem

Imperial Hacienda 880 B TDL tandem

Imperial 630 TDL

Imperial Hacienda 880 GLE tandem

KABE Imperial.
När bara det absolut bästa är gott nog.
Imperial-serien är en kollektion juveler i husvagnarnas absoluta premium-segment. Dess exklusivitet märks redan 

i exteriören som är slät och högblank med tredimensionell dekor. Invändigt är standarden på lyxnivå. Nedsänkt induktionshäll, 

skåpluckor i högblank pianolack, påkostad skinnklädsel, mikrovågsugn, porslinstoalett, luftkonditionering, specialdesignat 

ljudsystem och KABE SMART D elsystem är bara några exempel på vad som ingår. KABE Imperial är för dig som inte 

nöjer dig med annat än det absolut bästa.  

STANDARDUTRUSTNING

KAROSS
• Bagagelucka
• Blanka överskåpsluckor
• Blankplåt 
• Ecoprim-isolering (golv / tak och väggar) 36 mm
• Elektroniskt stabiliseringssystem, ATC 
 (Antisladdsystem)
• Formgjuten skyddsmatta i gasolkoffert 
• Fönster i ytterdörr 
• Förlängda dragbalkar
• Helgalvaniserat stålprofilchassi
• Högkvalitativa snickerier
• Krängningshämmande friktionskoppling
• Köksfönster
• Lastlucka
• Mjukt innertak
• Myggnätsdörr  
• Ny exklusiv kaross med integrerad runtomprofil
• Plastreglar
• Påskjutsbroms med backautomatik 
• Sandwichkonstruktion
• Självjusterande bromsar på chassi
• Skidfack med utdragbar botten, utvändig låsbar 

lucka och belysning
• Slät plåt Innovation Design
• Stadig och fuktsäker kaross
• Svartkromade fälgar 
• Takfönster Heki 2 De Luxe 
• Tonade fönster med steglöst myggnät och mörk-
 läggningsgardin
• Täckkåpa drag 
• Vagnsbred integrerad gasolkoffert i ABS med 
 belysning 
• Ventilerande takluckor Mini Heki med myggnät och 

mörkläggningsgardiner
• Ventilerande väggtapet
• Ytterdörr (Seitz) med fönster, integrerat myggnät och 

tröskelvärme
 
KLIMAT / VÄRME
• 12V cirkulationspump / elpatron 230V, 3 kW, 3-stegs
• Aircondition Fresh Jet
• Alde Compact 3020 centralvärme med ”Touch 

Screen” för klocka, inne- och utetemperatur
• Automatiskt vattenburet golvvärmesystem - 4 slingor 

och shuntsystem (AGS II Pro)
• Belastningsvakt som automatiskt minskar / kopplar 

bort pannans strömförbrukning
• Dubbla temperaturgivare
• Effektvakt
• Handdukstork med timer
• Optimerat ventilationssystem
• Torkskåp med droppfat och stängningsbar ventilator
• Uppvärmt skofack
• VarioVent - unikt ventilationssystem
• Vädringslucka (ej B3)

KÖK
• Anslutning för utvändig dusch / varmt och kallt vatten
• Arbetsbänk med induktionshäll, gasolplattor och 

inbyggnadsugn 
• Blankkromade handtag  
• Bronsfärgad kylskåpsfront 
• Engreppsblandare, i kök och toalett
• Invändig gråvattentank
• KABE AutoDrain (automatisk tömning av vatten-
 systemet)
• Kylskåp 230V / 12V / gasol. Volym 190 liter, köldfack 

35 liter
• Köksfläkt med motor, fettfilter och belysning
• Lock till diskho
• Microvågsugn
• Optimerad kylskåpsventilation
• Plexi med belysning vid arbetsbänk
• Soft-close kökslådor
• Spillvattentank (32 liter) inbyggd samt utvändig 

spillvattensäck
• Spis med elektrisk tändning
• Vattentank 40 liter med utvändig påfyllning
 
SOVRUM
• Bäddram med kantprofil
• Extrabotten i sänglådor
• Spiralmadrass 12 cm + bäddmadrasser 6 cm 
 (gäller ej våningssängar / överbäddar)
• Sänggavel med belysning 
• Trådhyllor garderob
• Uppfällbar huvudgärde
• Vädringslucka
 
VARDAGSRUM
• 5 tyg- och 3 skinnkollektioner
• Barskåp med mörktonat plexi 
• Ergonomiska sittdynor
• Exklusiva luckor överskåp 
• Gardinupphängning med kappa
• Gasdämpare överskåp
• Högblankt laminat bord och bänkar
• Hörnhyllor fram
• Indirekt belysning undersida överskåp
• Inredning Shannon Oak 
• Kromlist i överskåpsluckor  
• Ljuslister i fönster
• Nackkuddar 
• Premium Foam-stoppning
• Prydnadskuddar
• Skinnklädsel 
• Slideout-soffor 
• Tidningshylla
• Uppfällbara soffor
• Utdragsskiva bord

BADRUM
• Automatiskt vattensystem / varmvattenberedare
• Duschkabin / Duschkar och handdusch / 
 Duschdraperi

• Handdukstork  
• Nytt handfat badrum
• Spillvattentank (32 liter) inbyggd samt utvändig 

spillvattensäck
• Utvändig dusch
• Vridbar spoltoalett med keramikskål, fast installerad 

med utvändig tömning
 
EL / TEKNIK
• 12V-anslutning med 13-polig kontakt, system Jäger 
• 230V / 12V uttag fönsterhylla
• Batteri 80 Ah
• Batteriladdare 25 A
• Belysning elbox
• Belysning gasolkoffert/skidfack
• Belysning sänglåda
• Brandvarnare
• Dimmer främre taklampa
• Dimmer ljusramp vid framgrupp
• Elbox med utvändig 230V / 12V uttag, central-
 antennanslutning, indikatorlampa 230V, belysning 

med strömbrytare
• Elcentral 230V, 16 A med automatsäkringar / jordfels-

brytare
• Garderobs- och nattbelysning samt belysning i 

sänglådor
• Garderobsbelysning
• Indirekt belysning överskåp bak
• IR-larm
• Jordfelsbrytare
• KABE Premium Sound System 
• KABE Variovent
• Kromade spotlights
• LED-belysning i samtliga lampor utom i garderob och 

sänglådor
• Ljuslist fönster
• Läckindikator för gasol
• Mer belysning barskåp
• Nattbelysning
• Servicecenter med kontrollpanel
• Smart D elsystem
• Smart D Remote
• TV-antenn med förstärkare
• TV-fäste
 
ÖVRIG UTRUSTNING
• Avfallshink med källsortering
• Centraldammsugare
• Enhetligt låssystem, en nyckel till samtliga lås
• Instegsgarderob
• Utvändig gasolanslutning för grill placerad i 
 gasolkoffert 

DYNKOLLEKTIONER

17 MODELLER – 70 PLANLÖSNINGAR

Aspen Orlando Boston 
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KABE IMPERIAL

Köket där excellent är standard.

Kylskåpet har elegant, bronsfärgad front med 
en eller två dimbara ljuslister vid sidan. 

Spisen är snyggt nedsänkt i laminatskivan. Alla kökslådor kommer med soft-close och 
centrallås.

Köket i KABE Imperial är vårt mest exklusiva. Förutom alla kompletta faciliteter från våra övriga 
kök har Imperial utrustats med induktionshäll, nedfälld i laminatskivan, samt två separata 
gasplattor. Vita överskåpsluckor i framdelen och det fina skinnet i soffan sätter tonen direkt 
när man stiger in genom dörren. Det här är inget vanligt husvagnskök. 

Vardagsrum med komfort 
i mästarklass.

Alla luckor i överskåpen fram samt 
hörndelen i fräscht vitt. 

Taklampa i elegant design. Framsoffans rundade hörn och belysningen 
under soffan är båda exempel på hur KABE 
ständigt utvecklar funktion och design.

Grunden i vardagsrummet är stilfull i vartenda drag, med noga utvalda exklusiva material 
och tidlöst vacker design. För att anpassa känslan efter dina och din familjs önskemål 
finns en rad olika planlösningar samt textil- och skinnkollektioner att välja bland. Oavsett 
om du väljer rundsoffa eller tillvalet L-soffa kommer den med slide-out-funktion, med 
smidigt justerbar lutning i både sitt- och ryggdyna. Denna funktion finns som tillval i 
våra övriga husvagnar, men är standard i Imperial.   
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KABE IMPERIAL

Sovrum för total avkoppling.

Badrum i lyxformat.

Imperial DXL har badrumsdel längst bak i vagnen, 
bredvid sovrummet, vilket ger en skönt öppen 
planlösning. 

Ett stort och rymligt badrum med känsla av lyx.  
Det är en av de saker som utmärker våra TDL-
vagnar. 

Oavsett hur badrummet i din nya KABE ska användas 
har vi en planlösning som garanterat passar. 

Sängbottnen är lätt åtkomlig från utsidan, 
via bagageluckan som är standard på Imperial-
modellerna. 

Sängarna i KABE Imperial är minst lika sköna 
som hemma och du sänker eller höjer lätt 
huvudgärden.

Spiralmadrasser av högsta klass och extra 
tjocka bäddmadrasser ger bästa förutsättningar 
för en god nattsömn. 

Vi har gjort vårt yttersta för att skapa sovrumsalternativ för alla smaker i våra KABE Imperial. 
Självklart håller alla samma höga klass i sovkomfort, design och smäckra val. Vilken bädd-
modell eller placering du än väljer kan du vila lugnt i att din säng har riktigt skön spiralmadrass, 
extra tjock bäddmadrass och ställbar huvudgärd. Självklart hittar du även en praktisk mys-
belysning i sänggaveln.

I ett Imperial-badrum finns inget utrymme för kompromisser. Smäckra linjer, god belysning, 
porslinstoalett och handdukstork är självklart standard. Oavsett om du vill ha ett stort badrum 
eller hellre prioriterar mer rymd i andra delar av din husvagn har vi en planlösning som passar 
din KABE Imperial. I våra TDL-modeller förfogar badrummet över hela vagnens bredd baktill 
och duschkabin är standard. 



Imperial 560 XL

XV2

Imperial 600 XL

XV2

Imperial 600 XL

DXL
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Imperial 560 XL FK

XV2

Imperial 600 XL FK

XV2

Imperial 600 DXL FK

DXL

new!new!

Imperial 560 XL
KABE Imperial har den exklusiva exteriören KABE Innovation 
Design. Imperial 560 XL är kompakt i modellen, men har alla 
finesser som finns i de större Imperial-vagnarna.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 767 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 637 cm

Karosslängd invändigt: 550 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 12,9 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 179/150 cm

Bak XV2: 196 x 140/118 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

Imperial 600 XL
I din Imperial 600 XL kan du välja mellan mer förvarings- 
utrymmen eller varianten 600 DXL med duschkabin.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 817 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 687 cm

Karosslängd invändigt: 600 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 14,1 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 177/150 cm

Bak XV2: 196 x 140/118 cm

Bak DXL: 196 x 140/118 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

 Imperial 560 XL FK
En kompakt och smart modell med Imperials höga standard. 
Sovdelen med dubbelsäng och badrum ligger längst bak 
till höger. Köket är praktiskt placerat längs hela vagnens bredd 
i den främre delen.  

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 767 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 637 cm

Karosslängd invändigt: 550 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 12,9 m2

Sovplats KS - Mitt: 211 x 117 cm

Bak XV2: 196 x 140/118 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

 Imperial 600 XL FK
En variant av systermodellen 600 XL, perfekt för den mat-
lagningsintresserade! Här har köket fått större plats genom 
att placeras i vagnens framkant, längs hela dess bredd.  

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 817 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 687 cm

Karosslängd invändigt: 600 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 14,1 m2

Sovplats KS - Mitt: 211 x 117 cm

Bak XV2: 196 x 140/118 cm

Bak DXL: 196 x 140/118 cm

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

Planlösning

Planlösning

Planlösning

Planlösning



Imperial 630 TDL

E2

Imperial 630 E-TDL

E2

Imperial 630 TDL

E5XV2

Imperial 600 TDL

E2

Imperial 600 TDL

E5XV2
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Imperial 600 TDL

E5

Imperial 600 TDL

E9

Imperial 630 TDL

E5

Imperial 630 TDL

E9

Imperial 630 TDL FK
En helt ny modell med unik planlösning. Köket är placerat 
längst fram i vagnen och sittgruppen i mitten. I bakänden har 
630 TDL FK samma planlösning som 630 TDL.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 847 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 717 cm

Karosslängd invändigt: 630 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 14,8 m2

Sovplats KS - Mitt: 211 x 117 cm

Bak E2: 2 x 196 x 88 cm

Hjul typ tandem: 185/65R14 / 185R14C

Imperial 630 TDL
TDL är en av KABEs mest sålda planlösningar. Med stort kök, 
rymlig sittgrupp, två sköna långbäddar alternativt barnkammar-
lösning och med badrum över hela vagnens bredd.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 847 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 717 cm

Karosslängd invändigt: 630 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 14,8 m2

Sovplats KS - Fram: 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

Hjul typ enkel: 185R14C / 205R14C

Hjul typ tandem: 185/65R14 / 185R14C

Imperial 600 TDL
Imperial 600 TDL är en rymlig vagn med ett stort badrum över 
hela vagnens bredd. Välj mellan långbäddar eller dubbelsäng 
med våningssängar vid sidan om.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 817 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 687 cm

Karosslängd invändigt: 600 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 14,1 m2

Sovplats KS - Fram: 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

Hjul typ: 185R14C / 205R14C

Planlösning Planlösning

Planlösning

(fast säng standard) (utdragbar säng val)

(fast säng standard)

(utdragbar säng val)
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Imperial 740 TDL FK

E2

Imperial 740 TDL FK

E8

Imperial 740 TDL FK

E5XV2

Imperial 740 TDL FK

E9

Imperial 740 TDL FK

E5

Imperial 740 TDL

E2

Imperial 740 TDL

E8

Imperial 740 TDL

E5XV2

Imperial 740 TDL

E9

Imperial 740 TDL

E5

Imperial 740 TDL

E5

new!Imperial 740 TDL
Mer utrymme än i den mindre 630 TDL och med samma 
fina utrustning. Välj mellan tre olika sängalternativ; tvärställd 
dubbelsäng, långbäddar eller barnkammare.  

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 877 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 747 cm

Karosslängd invändigt: 660 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 15,2 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 182/147 cm

Bak E2: 2 x 196 x 88 cm

Bak E5 XV2: 196 x 140/118 cm

Bak E5: 196 x 140 cm

Bak E8: 190 x 156/118 cm

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

Hjul typ: 185/65R14 / 185R14C

 Imperial 740 TDL FK
En rymlig modell med rakt igenom hög standard. Utmärkande 
med denna husvagn är att köket är placerat i vagnens framkant, 
där kocken får större svängrum. 

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 877 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 747 cm

Karosslängd invändigt: 660 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 15,2 m2

Sovplats KS - Mitt: 211 x 117 cm

Bak E2: 2 x 196 x 88 cm

Bak E5 XV2: 196 x 140/118 cm

Bak E5: 196 x 140 cm

Bak E8: 190 x 156/118 cm

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

Hjul typ: 185/65R14 / 185R14C

Planlösning Planlösning

(fast säng standard)(fast säng standard) (utdragbar säng val)(utdragbar säng val)



Imperial 780 TDL

E2

Imperial 780 TDL

E5

Imperial 780 TDL

E5XV2
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Imperial 780 TDL

E9

Imperial 780 TDL

E8

Imperial 780 DGLE

B2

Imperial 780 DGLE

B5

Imperial 780 DGLE

B3

Imperial 780 DGLE

B8

Imperial 780 DGLE

B7

B10

Imperial 780 DGLE Imperial 780 DGLE

B15

Imperial 780 DGLE

B14

Imperial 780 DGLE

B16

Imperial 780 TDL
Imperial 780 TDL finns i tre grundplanlösningar och har  
allt du behöver för att bo bekvämt med en känsla av rymd.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 937 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 807 cm

Karosslängd invändigt: 720 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 16,9 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 184/169 cm

Bak E2: 2 x 196 x 88 cm

Bak E5 XV2: 196 x 140/118 cm

Bak E5: 196 x 140 cm

Bak E8: 190 x 156/118 cm

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

Hjul typ: 185/65R14 / 185R14C

Imperial 780 D GLE
En unik vagn med toalett och duschrum på var sida av vagnen. 
Genom våra Flexline-lösningar kan du välja alltifrån separata 
enkelsängar till dubbla våningssängar eller dubbelbädd.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 937 cm

Totalhöjd: 264 cm

Karosslängd: 807 cm

Karosslängd invändigt: 720 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 16,9 m2

Sovplats KS - Fram: 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

Hjul typ: 185/65R14 / 185R14C

Planlösning Planlösning

(fast säng standard) (utdragbar säng val)
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Imperial 880 TDL

E8

Imperial 880 TDL

E9

Imperial Hacienda   
880 D TDL
Imperial Hacienda 880 D TDL har rymd! Med den extra 
breda, tvärställda dubbelsängen och badrummet över hela 
vagnens bredd har du en sovrumsdel precis som hemma.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 1037 cm

Totalhöjd: 272 cm

Karosslängd: 907 cm

Karosslängd invändigt: 820 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 19,3 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 198/169 cm

Bak: 188 x 156 cm

Hjul typ: 185R14C

Imperial Hacienda   
880 B TDL
I standardutförandet finns fyra-fem fasta sovplatser. Med 
bäddad framgrupp, dinette och bäddskåp kan vagnen snabbt 
rymma upp till nio personer!

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 1037 cm

Totalhöjd: 272 cm

Karosslängd: 907 cm

Karosslängd invändigt: 820 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 19,3 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 161/136 cm

Bak: 196 x 140 cm 

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

Hjul typ: 185R14C

Imperial Hacienda 
880 TDL
I standardutförandet finns fyra-fem fasta sovplatser. Välj 
mellan tre olika sängalternativ; tvärställd dubbelsäng, lång-
bäddar eller barnkammare.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 1037 cm

Totalhöjd: 272 cm

Karosslängd: 907 cm

Karosslängd invändigt: 820 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 19,3 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 184/169 cm

Bak E2: 2 x 196 x 88 cm

Bak E5 XV2: 196 x 140/118 cm

Bak E5: 196 x 140 cm

Bak E8: 190 x 156/118 cm

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

Dinette: 191 x 88 cm

Hjul typ: 185R14C

Imperial Hacienda  
880 GLE
Imperial Hacienda 880 GLE finns i 9 grundplanlösningar – 
här finns alltid något för våra mest krävande kunder att välja 
på.

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 1037 cm

Totalhöjd: 272 cm

Karosslängd: 907 cm

Karosslängd invändigt: 820 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 19,3 m2

Sovplats KS - Fram: 225 x 211/169 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

Sovplats dinette: 191 x 88 cm

Hjul typ: 185R14C

Planlösning

Planlösning

Planlösning

Planlösning

(fast säng standard) (utdragbar säng val)
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Imperial Hacienda 
1000 TDL
Imperial Hacienda 1000 mäter hela 22 m2 och med våra 
flexibla planlösningar i KABE Flexline finns det nästan inga 
begränsningar för hur inredningen kan skräddarsys efter 
dina önskemål. 

TEKNISK SPECIFIKATION

Totallängd: 1157 cm

Totalhöjd: 272 cm

Karosslängd: 1027 cm

Karosslängd invändigt: 940 cm

Höjd invändigt: 196 cm

Bredd invändigt KS: 235 cm

Bostadsyta KS: 22,0 m2

Sovplats KS - Fram: 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

Hjul typ: 185R14C

Planlösning
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TILLVAL Royal, Hacienda
och Imperial. 
Ge din KABE extra guldkant.
Vi vet vad som krävs för ett bekvämt husvagnsliv. Därför är varje KABE generöst utrustad redan i  

standardutförandet. Faktum är att vi bjuder på många detaljer som våra konkurrenter tar extra betalt för. 

Men vi har alla olika behov och självklart har du möjlighet att komplettera utförandet av din husvagn 

för att skapa perfektion för just dig. Vi erbjuder ett stort sortiment av tillbehör.

KAROSS

1. Låssats till alufägar   (X0160)
2. Däck Premium
3.  Bagagelucka B1108 
 (byte från B785)

Reservhjulshållare koffert  (X0062)
(Ej på enkelaxlade SMALA vagnar 
med 2000 kg chassi)

Reservhjulshållare under vagn

Totalvikter  
2000 kg (Std Imperial) / 

2650 kg / 2800 kg

Totalviktssänkning 1700 kg (R560)

Stänkskydd  (X0321)Reservhjul (samma som invalt på 
chassi)

Reservhjul Däck Premium (samma 
som invalt på chassi)

Elektriskt fotsteg (X0295)

1. Ytterdörr med tonat fönster 
2. Ytterdörr extra bred (800) 

Tonade fönster

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

Panoramafönster front
(endast KS, standard FK)

KLIMAT / VÄRME

Aircondition Fresh Jet FJ 2200
(Std Imperial)

AirVent med termostat  
(sovrum)  (X0228)

Alde Flow. Med Alde Flow kan du duscha varmt så länge du har lust! 
Alde Flow är en separat varmvattentank som du kopplar till glykol-
värmesystemet. Tanken förvärmer färskvattnet innan det kommer till 
värmepannans ordinarie varmvattentank och ger konstant varmvatten 
i kranarna.

Solcell. Skapa din egen el! Miljövänligt, smidigt och praktiskt. Solcellspaketet från 
GoCamp ger 150 W och är av högsta kvalitet. Panelens ram är av kraftig aluminium, 
med aerodynamiska spoilers som minskar vindbruset vid körning. X0290

SOVRUM

BADRUM

Grand Lit B2 (extra stor säng) 
– gör två enkelsängar till en  
dubbelsäng

Överbäddskåp med luckor

1. Trådkorg i sänglåda
2. Låda under våningssäng (B14, E9)

Vädringslucka   (X0047) 
1 st standard 

Vikdörr i textil   
R540 GLE, R560GLE, R600GLE

Badrum övrigt:
1. Fläkt i duschkabin TDL (X0229)
2. Vattenlås  (X0157)
3.  Utvändig förlängning  
 duschavlopp (X0201)

Trägolv i dusch Royal,  
Imperial (TDL, DXL)  (X0323)

Dusch istället för hurts (XL)

Formsydd golvmatta.

Cinderella förbränningstoalett. 
Cinderella är en modern och 
miljövänlig toalettlösning med 
stor kapacitet och hög drift-
säkerhet. Under hög temperatur 
förbränns papper, urin och fekalier 
till en minimal mängd aska, ca en 
kopp per person och månad. 
Rent, hygieniskt och luktfritt.
(TDL-modeller Royal, Imperial 
och Hacienda) 

Toalett Thetford med keramisk 
skål (Std Imperial) 

KÖK

Micro i porslinsskåp, 800W  
(Std Imperial)
Micro i högskåp, 800W

Hylla kök, hållare för diskholock
Höger Royal, Imperial
Vänster Royal, Imperial

Köksluckor vita



KABE 2018
130

KABE 2018
131

KABE 2018
130

KABE 2018
131

Läslampa A   (X0035)    
Läslampa Tube B   (X0077)

Ytterlampa med sensor  
(Std Imperial)

Gasvarnare Gas-Safe (X0015) 

Elmätare i elbox

Booster (laddnings- 
förstärkning vid färd) (X0053)

Batteri inkl. box 115A

Mover AL-KO Mammut
1. Tandemaxel
2. Enkelaxel

Vägguttag 230V:
1. Dubbelt 
 (byte från enkelt) (X0253)
2. Dimmer på ljuslist  
 framfönster  (X0250)

Larm NX5, 
säkerhetslarm gas   (X0186) 

ÖVRIG UTRUSTNING

Minisafe MD281 Spegel i halvfigur  
(insida garderob) (X0227)

Auto Drain, elektrisk tömning av 
avlopp (Std Imperial)

Direktavlopp; förbikoppling  
gråvattentank

Utvändigt gasoluttag 

1. Cityvatten  (X0187) 
2. Vattentank 70 liter 
 (ej Imperial 560 XL /  
 600 XL / 630 ETDL)

Markis Dometic, med elmotor

Cykelställ på dragbalkar  (X0281)

1. TV-utdrag
2. TV-armsfäste

Eko-paket. Paketet är perfekt för dig som vill känna friheten i att kunna kasta ankar var 
som helst och fricampa längre utan att bekymra dig om eltillgången. Airvent ersätter 
AC och ger en energisnålare nedkylning av vagnen. 115 amp batteriet håller längre än 
ordinarie batteri och med solceller på taket tillverkar du din egen el.

Eko-paket: 115 amp batteri, AirVent, Solcell

Slide-out-soffa i framgrupp. Lutningen på sitt- och ryggdynan justeras 
enkelt med slide-out-funktionen. (Std Imperial)

TV-hurts med lådor

Skinngrupp Orlando
1. Framgrupp  
2. Framgrupp + mittdinette 

Skinngrupp Boston
1. Framgrupp 
2. Framgrupp + mittdinette 

L-soffa i framgrupp (inkl 2 fotpallar)

L-soffa (istället för mittdinette)

Pelarstativ till bord, fast monterad
Pelarstativ till bord, löst

Saxstativ med dämpare

Panelgardin Denver, Falun, Lund
(finns ej för Avignon & Kiel)

Duo Control. Har inbyggd automatisk gasomkopplare, 
reduceringsventil och krocksensor som löser ut vid 
sammanstötning med en G-kraft på 3,5 G. Gasoltillförseln 
stängs då av direkt för att undvika gasol-läckage. Duo 
Control är godkänd i hela Europa för att ha gasolen igång 
under färd. KABE Smart D Remote. KABE Smart D Remote gör det 

möjligt att fjärrstyra husvagnens manöverpanel var du än 
befinner dig, via en app i din smartphone. Den är uppbyggt 
kring en 4G-router med externa antenner och ett mobilt 
modem. Förutom att kunna styra uppvärmning, belysning 
och hålla koll på husvagnens funktioner och larm via 
telefonen får du också tillgång till riktigt bra trådlös 
internetuppkoppling på resan.

VA-anslutning. Har du förälskat dig i det lugna, bekväma 
livet som lång-liggare på en och samma plats? Då är en 
VA-anslutning ett enkelt sätt att höja komforten ytterligare! 
Kopplad till kommunalt vatten och avlopp slipper du fylla 
vattentank, och tömma gråvatten och toalett.

Skinngrupp Aspen
1. Framgrupp  
2. Framgrupp + mittdinette 

EL / TEKNIK

VARDAGSRUM
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