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De toonaangevende zweedse
fabrikant van campers voor alle
seizoenen.
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Een unieke camper
Het is ons weer gelukt. Ook met de nieuwe modellen lopen wij weer voorop,
zoals we dat al sinds het begin doen. Ook dit jaar zijn onze campers weer het
resultaat van hard werken - zodat u zich nog meer thuis, nog veiliger en nog
tevredener zult voelen dan u ooit met een camper hebt gedaan.

7 Jaar garantie op waterdichtheid
Neem de tijd om uw vakantie te plannen, en vooral om
ervan te genieten. Onze zevenjarige garantie op waterdichtheid op alle nieuwe KABE campers staat borg
voor jarenlang probleemloos genieten.
Innovaties en patenten
Een belangrijk element van de KABE filosofie is om
steeds voorop te lopen bij de ontwikkeling van nieuwe
campers. Onze innovaties en unieke patenten drijven
de ontwikkeling verder – en zijn vaak de norm geworden in de hele branche.
Betrouwbaar en veilig
Met uw KABE bent u verzekerd van twee jaar hulp
onderweg van Fiat. Bovendien is de camper uitgerust
met een lekindicator voor handmatige controle van
het flessengassysteem, een botssensor en een slangbreukklep, zodat het flessengas tijdens het rijden niet
hoeft te worden afgesloten. In het slaapgedeelte bevinden zich een aardlekschakelaar en een brandmelder.
55 Jaar ervaring
Een kenmerk van sterke en stabiele merken is hun
hoge tweedehandswaarde. Wij zorgen ervoor dat de
waarde van uw KABE jarenlang op niveau blijft. Met
meer dan 100 geautoriseerde servicepunten verspreid

over Noord-Europa kunt u zich als eigenaar van een
KABE camper altijd veilig voelen.
Gebouwd voor een scandinavisch klimaat
De campers van KABE zijn altijd gebouwd met het
oog op het extreme Scandinavische klimaat. Dankzij
onze oplossingen kunt u er altijd van op aan dat uw
vakantieaccommodatie u in staat stelt om te genieten
van de perfecte ontspanning waar u van droomt.
Vloerverwarming met watercircuit
Sinds 1987 is het vloerverwarmingssysteem AGS
standaard. Vier verwarmingslussen in de vloer, gecombineerd met verwarmingsplaten, zorgen voor een meer
gelijkmatige warmte in de hele wagen. Met AGS II
Pro kunt u de vloerverwarming afzonderlijk inschakelen: een shuntklep regelt de temperatuur van het water
dat in de vloer circuleert.
Innovatieve oplossingen
Het aangename klimaat binnenshuis is te danken
aan onze geheel nieuw ontwikkelde wandconstructie:
iWall, of Innovation Wall. De Ecoprim isolatie wordt
omgeven door twee verschillende typen aluminiumplaat en afgedekt door onze zachte ventilerende wandbekleding. Dit zorgt voor een gegarandeerd stijve,
duurzame en maximaal vochtbestendige constructie.
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Een echte wintercamper
– maar ook ´s zomers de beste.
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Een gegarandeerd
veilige aankoop.
Met een kabe koop je rust en ontspanning. Hij zorgt voor dagelijks plezier, voorkomt problemen en geeft vooral nog meer kwaliteit
aan het leven. Als u voor een kabe camper kiest, kunt u zeker zijn
van een bezit zonder zorgen.
Alleen de beste dealers verkopen kabe
Als u bij een geautoriseerde dealer een KABE koopt, is het een veilig idee dat ook wij
op hem vertrouwen. Een vertrouwen dat over lange tijd is opgebouwd: sommige dealers
verkopen al tientallen jaren KABE. Ze weten wat er van hen verwacht wordt en ze staan
klaar om u van dienst te zijn. Met meer dan 100 geautoriseerde servicepunten verspreid
over Noord-Europa kunt u zich als eigenaar van een KABE camper altijd veilig voelen.
De hoge tweedehandswaarde
Een kenmerk van sterke en stabiele merken is hun hoge tweedehandswaarde. Wij zorgen ervoor dat de waarde van uw KABE jarenlang op niveau blijft.
55 jaar ervaring
Hoge kwaliteit in alle details, betrouwbaar in alle onderdelen en een mooi ontwerp, dat
zijn de kenmerken van alle caravans en campers met de rode band, al meer dan 55 jaar.
7 Jaar garantie op waterdichtheid
Neem de tijd om uw vakantie te plannen, en vooral om ervan te genieten. Onze zevenjarige garantie op waterdichtheid op alle nieuwe KABE campers staat borg voor jarenlang probleemloos genieten.
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Nieuwe exclusieve houtsoort voor de
binnenafwerking: Shannon Oak

Nieuw
exterieur en interieur
Het is ons weer gelukt. Ook met de nieuwe modellen lopen wij weer voorop, zoals
we dat al sinds het begin doen. Ook dit jaar zijn onze campers weer het resultaat
van hard werken – zodat u zich nog meer thuis, nog veiliger en nog tevredener zult
voelen dan u ooit met een camper hebt gedaan.

Classic hebben een standaard- en uitrustingsniveau dat kan afwijken van de beschrijving. Raadpleeg uw dealer!
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Exterieur

Nieuwe modelserie
Travel Master Classic 740

Nieuwe modelserie
Travel Master 780

Nieuw ontworpen autogedeelte
van Fiat Ducato

Nieuwe modelserie
Crossover x780 en x880

Nieuwe stickerset exterieur

KABE Air vent

Interieur

Nieuwe bedieningspaneel;
KABE Smart D

Nieuw laminaat: Arctic White

Nieuwe vloerbedekking

Bank in L-vorm in meerdere modellen

Nieuw bronskleurig front voor
de koelkast

Chroomlijst in de deurtjes van
de bovenkasten

Lichtbalk onder de voorste
bovenkast

Nieuw ontworpen schakelaars en
contactdozen

Nieuwe instapgarderobe

Gordijnset met lichtlijst

Magnetron in de kast

Verchroomde handdoekenstang
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Kwaliteit
Al tientallen jaren geeft kabe vorm aan de typisch scandinavische
stijl. Dit houdt in: hoge kwaliteit in alle details, of het nu gaat om
chassis en carrosserie of verwarmings- en ventilatiesysteem, stoffering, inrichting, tot het kleinste schroefje toe.
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Innovatieve oplossingen
Een belangrijk element van de KABE filosofie is om steeds
voorop te lopen bij de ontwikkeling van nieuwe campers. De
doordachte details van onze ontwerpen creëren vertrouwen.
Dit vertrouwen geeft ons bij KABE de mogelijkheid om onze
producten verder te ontwikkelingen, innovatieve oplossingen
te bedenken en patenten te deponeren – zodat u zich als eigenaar trots en tevreden kunt voelen met uw KABE.

Technologisch geavanceerde productie
In de KABE fabriek wordt geproduceerd met de nieuwste
methodes volgens het zogenaamde Lean Production systeem,
ook wel het Toyota model genoemd. De nauwkeurigheid van
onze productierobots en de creativiteit en zorgvuldigheid van
onze medewerkers creëren samen het unieke KABE gevoel.
Dankzij de moderne productielijn in de fabriek maken wij caravans en campers van absolute topklasse.

Kwaliteit in elk detail
Een KABE is een investering in kwaliteit op minstens twee
manieren: levenskwaliteit en productkwaliteit. De belangrijkste ervaring die wij in de loop der jaren hebben opgedaan is
dat alles nog net iets beter kan: iets lichter, iets mooier, iets
slimmer. En dat kwaliteit niet zonder kwaliteit kan, is algemeen bekend, dus wij kiezen toeleveranciers die onze compromisloze kijk op prestaties en comfort delen. Dat is traditie
bij KABE.

Altijd een stap verder
Sinds de oprichter van KABE, Kurt Blomqvist, in 1968 het
begrip “altijd een stap verder” introduceerde, is het motto van
ons bedrijf een soliede fundament geweest om op verder te
bouwen. Onze innovaties en unieke patenten drijven de ontwikkeling verder – en zijn vaak de norm geworden in de hele
branche.

Innovaties en patenten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•  Ramen met dubbel glas en een vlakke buitenzijde
• Ventilerende wandconstructie (sandwich constructie)
• Ecoprim isolatie, ontwikkeld in samenwerking met Rockwool
• Verwarmingssysteem met watercircuit en vloerverwarming
• AGS II Pro Shunt vloerverwarming
• Kunststofprofielen, ontwikkeld in samenwerking met de
leveranciers
• Afgeschuinde kabelgoot met leidingen voor elektra en water
• Flexline systeem (ordergestuurde productie)

Aluminiumprofiel met voortentrail
Glasvezelbalken
Ergonomische kussens
Plafond- en wandbekleding
Citywater en sanitair systeem
Opklapbare banken en bedden
Winterkoppeling
Elektriciteitskast
Air Vent
iWall
Bank met slide-out functie
15
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Functioneel design
Het is geen toeval dat een kabe eruit ziet... Als een kabe.
Sinds Kurt Blomqvist eind jaren 1950 de eerste caravan
bouwde, zijn de klassieke kenmerken steeds verenigd met
een streven naar moderne perfectie.
Constructie
Elk onderdeel van een KABE camper is uniek. Elk detail
van de constructie heeft zijn specifieke functie. Het zou niet
bij ons opkomen om een camper te creëren die alleen maar
mooi is. Of die uitsluitend functioneel is. Een KABE staat altijd voor functioneel design, een ontmoeting tussen design en
functionaliteit. Evenzeer geconstrueerd voor het hart als voor het
verstand.
Meubelen
KABE beschikt als een van de weinige fabrikanten over een eigen
meubelmakerij. Ons moderne machinepark en onze bekwame medewerkers maken dagelijks de onderdelen die zo kenmerkend zijn voor
een KABE camper. Samen met de overige inrichting loopt hun werk
als een rode draad door de hele camper. Een rode draad die verraadt
dat een KABE altijd een gevoel van eenheid uitstraalt.
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Uitvoerig getest
Wij hebben ervoor gekozen om volledige controle over de
productie te houden zodat wij de beste kwaliteit kunnen
garanderen, in alle details. In onze eigen ontwikkelingshal
worden nieuwe oplossingen geconstrueerd en beproefd. Wij
hebben eigen elektriciens en een eigen meubelfabriek. Onze
toeleveranciers behoren tot de Europese top op hun gebied.
Wij produceren in een van de modernste caravan- en camperfabrieken van Europa.

In de klimaatkamer worden caravans
en campers zorgvuldig getest.

De campers worden getest bij temperaturen van -35 tot +55 graden.

Met behulp van warmtecamera’s
zorgen wij ervoor dat de constructie
exact de gewenste kwaliteitswaarden
heeft.

Er wordt gebruik gemaakt van een
geheel nieuwe techniek om de hermetische afdichting van de campers
te controleren.

Weegschalen voor het balanceren en
optimaliseren van de gewichtsverdeling over de assen.

Meetinstrument voor de trekinrichting.

Met behulp van druk wordt de
sterkte van de producten getest.

De luchtstromen worden gecontroleerd met behulp van rook.
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Om te garanderen dat vorm en functie van elke KABE perfect is,
worden alle wagens aan uitvoerige tests onderworpen:
• In de klimaatkamer worden caravans en campers zorgvuldig
getest.

• De luchtstromen worden gecontroleerd met behulp
van rook.

• De campers worden getest bij temperaturen van -35 tot
+55 graden.

• De diverse delen van de carrosserie worden aan duurzaamheidstests onderworpen.

• Met behulp van warmtecamera’s zorgen wij ervoor dat de
constructie exact de gewenste kwaliteitswaarden heeft.

• Correcte ventilatie is een essentiële functie die nauwkeurig
wordt gecontroleerd.

• Er wordt gebruik gemaakt van een geheel nieuwe techniek
om de hermetische afdichting van de campers te controleren.

• Het flessengassysteem wordt onder druk getest.

• In de regenkamer worden de campers onder hoge druk
bespoten.  

• Het elektrische systeem en andere belangrijke functies
worden gecontroleerd voordat de caravans en campers onze
fabriek verlaten.

• Met behulp van druk wordt de sterkte van de producten
getest.

• Op een schudbank wordt de soliditeit getest, deze simulatie
komt overeen met 100.000 km normaal rijden.

Correcte ventilatie is een essentiële functie die nauwkeurig wordt
gecontroleerd.

Het flessengassysteem wordt onder
druk getest.

Het elektrische systeem en andere
belangrijke functies worden gecontroleerd voordat de caravans en
campers onze fabriek verlaten.

In de regenkamer worden de campers onder hoge druk bespoten.

De diverse delen van de carrosserie
worden aan duurzaamheidstests
onderworpen.

Ons vakkundige personeel wordt
terzijde gestaan door de meest
moderne techniek.

Op een schudbank wordt de soliditeit getest, deze simulatie komt
overeen met 100.000 km normaal
rijden.
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Gebouwd voor een
scandinavisch klimaat
In een kabe ervaart u altijd de kwaliteit – ongeacht of u binnenstapt op een koude winterdag als de thermometer min 25 graden aanwijst of in een warme zomernacht bij plus 30.
Alle campers van kabe zijn gebouwd met het oog op het scandinavische klimaat!

Voor ons is goede isolatie vanzelfsprekend voor een camper
die in een sterk wisselend klimaat wordt gebruikt. Als wij iets
weten is het wel dat het weer enorm kan variëren, afhankelijk
van het jaargetijde waarin men op vakantie wil. De campers
van KABE zijn altijd gebouwd met het oog op het extreme
Scandinavische klimaat. Van warme, droge zomers via een
vochtige en winderige herfst tot ijskoude winters met tientallen centimeters koude en isolerende sneeuw. Waarbij de luchtvochtigheid sterk kan oplopen en de temperatuur snel kan
wisselen – van warme voorzomerdagen tot ijskoude nachten.
Dankzij onze oplossingen kunt u er altijd van op aan dat uw
vakantieaccommodatie u in staat stelt om te genieten van de
perfecte ontspanning waar u van droomt.
Verwarming en luchtcirculatie
Alle campers van KABE zijn geconstrueerd voor maximale
luchtcirculatie. Afstanden en hoeken tussen banken, bedden en rugleuningen zijn zorgvuldig getest. De ingebouwde
luchtkanalen in de bovenkastjes zorgen dat de lucht vrij van de
vloer naar het plafond kan circuleren. Kabelgoten zijn onder
een hoek aangebracht zodat de luchtstroom langs de ramen
wordt geleid.
Vloerverwarming met watercircuit
Sinds 1987 is het vloerverwarmingssysteem AGS II standaard
en 24 jaar later is AGS II Pro als standaard geïntroduceerd in
de grotere campers. Lussen in de vloer, gecombineerd met vloerverwarmingsplaten, zorgen voor een gelijkmatige verdeling
van de warmte in de hele camper. AGS II Pro wordt geleverd
met een shuntklep die automatisch de temperatuur regelt van
het water dat in de vloer circuleert en zorgt voor een effectief en beperkt energieverbruik. Voor de campers die hier niet
standaard mee zijn uitgerust, is AGS II Pro als optie leverbaar
– en wij kunnen dit van harte aanbevelen (niet Classic).
Scandinavië specificatie
Om ervoor te zorgen dat u als eigenaar ook in de koudste
plaatsen over maximale warmte beschikt, zijn alle Travel Master modellen standaard uitgerust met een extra krachtige accu
van 110 Ah en een generator van 160 A. Hierbij hoort ook
een verwarmingspakket onder de bestuurdersstoel en de passagiersstoel. Door zijn aansluiting op het vloerverwarmingssysteem garandeert dit een behaaglijk klimaat in alle seizoenen. Wij noemen dit onze Scandinavië specificatie.
20

KABE camper

Intelligente verwarmingssystemen
Een hoge mate van comfort en tevredenheid vereist een hoge
standaard in alle details en van alle componenten. Wij weten
dat wij tot het uiterste moeten gaan om onze klanten tevreden te stellen. Daarom is het volgende altijd standaard in alle
campers van KABE:
• Warmtewisselaar
• Verwarmde mat in de cabine
• Convectors bij de instap (autogedeelte)
• Verduisteringsgordijnen voor voorraam en zijramen
• Convectors tussen de cabine en het woongedeelte vormen
een isolerende zone tussen deze ruimten
• De Webasto thermostaat met tijdinstelling verwarmt bij
uitgeschakelde motor de cabine tot 24 uur voor het vertrek
• Verwarmde carterventilatie

Volledig geïntegreerde campers
Alle geïntegreerde campers hebben een verwarmde dubbele vloer, wat zorgt voor een gematigde temperatuur in de
laadruimten en een aangenaam klimaat in het woongedeelte
van de camper. De ingebouwde warmteconvectors onder instrumentenpaneel, ladeblok en bij de ingangen, creëren een
aangename warmtezone in het autogedeelte. Dubbel glas in
de deur- en zijramen van de auto vermindert op effectieve
wijze energie- en warmteverliezen maar is ook geluiddempend. De ingebouwde verwarming in de voorruit, die het
comfort in auto- en woongedeelte bevordert, is standaard in
ons meest genereuze model, de Travel Master i910, en kan in
de andere modellen als optie worden geleverd.
Classic hebben een standaard- en uitrustingsniveau dat kan
afwijken van de beschrijving.
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Wij bouwen al onze campers op het Ducato-chassis van
Fiat, Europa’s toonaangevende fabrikant van transportvoertuigen. De nieuwe Fiat Ducato is ontwikkeld in samenwerking met de belangrijkste camperfabrikanten van
Europa met als doel het beste camperchassis van de markt
te bouwen. Met een camper op Fiat-basis bent u verzekerd
van de optimale voorwaarden voor een comfortabele en
probleemloze reis.  
De Fiat Ducato biedt een maximum
aan rijcomfort:
• doordachte rijhouding
• verstelbaar stuur met comfortabele helling
• zitting en rugleuning op veel manieren instelbaar
• hydraulische servobesturing
22

• warmte reflecterende voorruit en zijramen die de
hoeveelheid warmte van het zonlicht beperken
• cabine met geluidsisolatie en zo ontworpen dat
ongewenst binnendringen van lucht wordt voorkomen
• het beste zicht in zijn klasse (naar voren en opzij)
• verwarmingssysteem dat is berekend op snel en effectief
verwarmen
• achteruitkijkspiegels die niet beslaan
Het interieur van de nieuwe Ducato biedt bestuurder en
passagiers een verzorgde en tot in de details doordachte
omgeving. De royale ruimte tussen de bestuurders- en de
passagiersstoel zorgt voor een goede verbinding tussen
woon- en autogedeelte. De stoelen zijn draaibaar zodat
ze ook deel kunnen uitmaken van de zitgroep. De luchtstromen worden zo geleid dat het autogedeelte snel en
gelijkmatig wordt verwarmd.

KABE camper

Het veiligst onderweg.
Het gevoel een KABE camper te besturen is uniek. Allereerst is hij volgzaam, licht en veilig op
alle typen wegen, op alle wegdekken en in alle seizoenen. Maar ook omdat u een in Zweden
gebouwde camper hebt gekozen, gebouwd in een van de modernste camperfabrieken van
Europa. Een Kabe Travel Master biedt niet alleen het nieuwste op het gebied van uitrusting
en comfort, hij zorgt bovendien dat u zo veilig en comfortabel mogelijk kunt rijden.

De Fiat Ducato heeft veel opbergvakken, een middenvak
met een bekerhouder en een deurpaneel en opbergvak.
De KABE Travel Master Classic 740 is gebouwd op het
lage speciale chassis dat wij hebben gecompleteerd met
stabiliserende raamverlengers van AL-KO. Onze extra
versterkingen met een sterk hulpraam tussen chassis en
vloer zorgen voor maximale stabiliteit in de camper, ook
bij volle belading.
De KABE Travel Master 780 en 880 hebben wij gebouwd
op een uniek chassis van AL-KO.
Op model 880 zorgen de twee tandemassen achter, samen
met de grote asafstand, voor een uitstekende rijstabiliteit
en een minimum aan gevoeligheid voor zijwind. Op een

lange wagen zorgen de tandemassen voor een rustiger en
stabielere vering in vergelijking met een wagen met een
enkele as.
De KABE Travel Master Integrated wordt gebouwd op
een Fiat Ducato met een gegalvaniseerd super laag chassis
van AL-KO. De grote asafstand in combinatie met de
grote spoorbreedte en de geheel individuele achterwielvering maken de Travel Master Integrated extra stabiel en
comfortabel om te rijden.
De KABE is bovendien een milieuvriendelijke camper
met standaard een partikelfilter. Kabe was de eerste Europese producent die standaard het antislipsysteem ESP
invoerde op een aantal modellen met AL-KO-chassis.
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KABE Smart D
Het nieuwe bedieningspaneel dat KABE in samenwerking met
Dometic heeft ontwikkeld, zorgt voor besturing en bewaking van
alle functies in de camper. Het systeem is gebaseerd op dezelfde
principes als de computergestuurde elektrische systemen die in
moderne personenauto’s de communicatie en besturing van de
verschillende eenheden van het voertuig verzorgen.
Alle functies op één plaats samengebracht
Vanaf het bedieningspaneel regelt en bewaakt u alle functies in uw voertuig, u hoeft niet
langer meerdere panelen in de gaten te houden.
Het paneel is ontworpen voor maximale gebruiksvriendelijkheid en is eenvoudig te bedienen via een overzichtelijk aanraakscherm met symbolen. Zo hebt u alle informatie en
functies op één plaats samengebracht.
Via het paneel kunt u de actuele statusgegevens aflezen van drinkwaterniveau, grijswaterniveau en accucapaciteit, en de AC, de verwarmingsketel of de temperatuur regelen.
Verder kunt u eventuele accessoires besturen zoals citywater of de verwarming van de
voorruit.
Het systeem omvat meerdere alarmfuncties die u waarschuwen, bijvoorbeeld als het tijd
is voor onderhoud of als een zekering is doorgebrand. Via het paneel kunt u bovendien
alle verlichting in het voertuig regelen en de nachtverlichting activeren.
Het bedieningspaneel en het elektrische systeem zijn gebaseerd op de CIB-techniek
(Caravan Industrie Bus), de nieuwe norm in de caravan/campersector.

Op het startvenster ziet u alle knoppen voor
de verlichting en de digitale schuifregeling
voor de dimmers. Verder toont het venster
de buiten- en binnentemperatuur en de tijd.

De actuele statusgegevens van drinkwaterniveau, grijswaterniveau en accucapaciteit
worden op overzichtelijke wijze aangegeven.

Een apart venster bevat alle informatie
en bediening van de verwarming. Met de
digitale schuifregeling kunt u de verwarming
hoger of lager instellen.
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Lade met soft close en centraal slot.
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Het 3-pitsfornuis heeft een gedeelde
afdekplaat - dus extra werkruimte.

Afgeronde spoelbak en slanke
opbouwkraan.

Milieubewust op weg. Uiteraard
kunt u het afval in verschillende
soorten scheiden, net als thuis.
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Keuken – hoge kwaliteit
De keuken is niet alleen het hart van het huis, maar ook van de camper. Onze grote
uitdaging is om keukens te ontwerpen met de functies en het gevoel van een grote
keuken. Welk niveau van keuken u ook kiest, u bent altijd verzekerd van de hoge
kwaliteit en het uitrustingsniveau van kabe.
Als u voor het eerst een KABE keuken gebruikt, zal de gelijkenis met uw keuken thuis u opvallen. De
kwaliteit is superieur, van fornuis tot mengkraan. De exclusieve details, de afgeronde spoelbak met opbouwkraan, de aparte besteklade en de snijplank van speciaal geselecteerd beukenhout, alles bevestigt de
indruk van de perfect ingerichte en ontworpen keuken. Dit in combinatie met de beste koelkastventilatie
die verkrijgbaar is, de verlichte afzuigkap met twee snelheden en uitneembaar filter en de elektrische ontsteking van het fornuis, maakt deze camperkeuken op alle manieren aantrekkelijk.

Luxe keukens
Het is makkelijk om verliefd te worden op de keukens van
KABE. De doorlopende lijnen, de mooie houtsoorten en
het uitrustingsniveau van hoge klasse vormen een eenheid
die nauwelijks te verslaan is als het op mobiele keukens
aankomt. U bent altijd verzekerd van een compleet uitgeruste keuken, veel opbergruimte en een doordacht ontwerp.

Slimme keuzes
De volautomatische koelkast met AES wisselt zelf tussen
230 V, 12 V en flessengas, afhankelijk van het aanbod.
De TEC-tower koelkast is standaard in alle volledig geïntegreerde campers.

Exclusiviteit in de keuken
Slimme oplossingen in een camperkeuken zorgen voor
die extra ruimte waar u niet genoeg van kunt hebben als u
onderweg bent en als de culinaire voorbereidingen wat meer
plaats vergen. In ons grootste model, i910, vindt u een aantal
extra gemakken. Dit model heeft o.a. de aparte inbouwoven
en het opklapbare blad met plaats voor o.a. een koffiezetapparaat.
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De bedden in uw KABE zijn minstens
even comfortabel als die bij u thuis.
Spiraalmatrassen en extra dikke opdekmatrassen garanderen een goede
nachtrust.
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Opklapbare banken en bedden zorgen
voor goede toegankelijkheid bij opruimen en schoonmaken.

Nieuw bedhoofdeinde met sfeerverlichting. De schakelaar van de
nachtverlichting bevindt zich op de enige juiste plaats: bij het bed.
Aansluiting voor USB-stick. Welterusten!

KABE camper

Slaapkamer – goede nachtrust
Dankzij onze flexibele inrichtingsmogelijkheden is het eenvoudiger dan ooit om
een slaapkamer te kiezen die helemaal voldoet aan uw behoeften en wensen. De
spiraalmatrassen en de extra dikke opdekmatrassen garanderen u vele uren rust en
ontspanning.
Een slaapkamer is zoveel meer dan een ruimte met bedden. Om optimaal te kunnen ontspannen en
slapen, moet de omgeving zijn aangepast aan uw behoeften. De geluidsisolatie in wanden en plafond
voorkomt dat onnodige geluiden uit de omgeving van de camper in de slaapkamer doordringen.
Verduisteringsgordijnen creëren de beste voorwaarden voor een goede nachtrust. De verlichting is nu
gemakkelijker bereikbaar dan ooit dankzij schakelaars vlakbij het bed.
Een- of twee persoonsbedden
Richt de slaapkamer van de camper in naar uw eigen behoeften en wensen. De bedden hebben spiraalmatrassen, dikke
opdekmatrassen en bedbodems met soepele lamellen.
Verander de twee eenpersoonsbedden in het slaapgedeelte
van de camper in een gigantisch tweepersoonsbed. Met
”Grand Lit” kunt u eenvoudig de ruimte tussen de twee bedden opvullen.
Meerdere KABE modellen hebben bedden met verstelbaar
hoofdeinde om nog lekkerder te lezen in bed.

Neerlaatbaar bed
Bij het bouwen van onze campers worden wij voortdurend
geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Uitdagingen die
betrekking hebben op verhoging van het comfort en het
gemak, maar ook op het creëren en benutten van ruimte in
de voertuigen. Daarom hebben we in alle volledig geïntegreerde modellen en in de nieuwe Crossover een neerlaatbaar tweepersoonsbed ingebouwd. Een bed dat, als het
niet gebruikt wordt, minimale ruimte inneemt, maar dat ’s
nachts de ruimte boven de dinette omtovert in een comfortabele slaapkamer. In onze grotere modellen, de i810 en de
i910, is het bed bovendien elektronisch neerlaatbaar.
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Neerlaatbare tv-steun
in diverse modellen
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Bovenkastjes met plank, geïntegreerde
luchtkanalen, tussenwandjes, gasdempers
en druksluitingen.

Nieuwe bekleding van de
kussensteunen in de dinette.

Het schoenenvak bij de
entreedeur is voorzien van een
verwarmingslus.

KABE camper

Woonkamer – ontspanning
In de campers van kabe is de woonkamer bij velen favoriet. Het is een plaats
voor gezelligheid en ontspanning en dankzij slimme oplossingen is hij snel om te
toveren in een extra slaapkamer.
Ervaar de kwaliteit in alles, van de royaal uitgevoerde banken via de glanzende op glas lijkende tafel
tot de slimme, goed bereikbare opbergruimten onder de banken. Op de ergonomisch gevormde kussens zit u altijd even comfortabel, of u de bank nu als eetplek, tv-bank of bed gebruikt. De uitgebreid
geteste, sterke bekleding maakt dat de camper langdurig als nieuw blijft en altijd klaar staat om u met
open armen te ontvangen.
Banken
De zitgroepen in een camper stellen heel andere eisen aan hun
vormgeving dan de bank bij u thuis. Omdat er tegelijkertijd
gereden en gezeten moet kunnen worden, hebben wij een
heel nieuw type bank geconstrueerd met een slide-out functie
(niet Classic) bij de plaatsen met een veiligheidsgordel. Op
die manier kan de helling van de zit- en rugkussens eenvoudig
worden ingesteld. De uitklapbare armleuningen zorgen voor
het extra comfort waar u in een camper recht op hebt.

Zitcomfort
De ergonomisch gevormde kussens met Bultex vulling
(niet Classic) bieden superieur comfort en maken de
woonkamer tot de plaats waar u altijd rust en ontspanning kunt vinden.

Stoffering
Kies uit unieke en zorgvuldig geteste kussenbekledingen
en gordijnsets in twee uitvoeringen, ontworpen voor
volmaakte harmonie in de verschillende ruimten van de
camper.

Tafels en banken
Zodra u de camper betreedt, zullen u de lichte hoogglanzende tafelbladen opvallen, die nog het meest aan glas
doen denken. Dankzij het uittrekbare blad kunt u eenvoudig in enkele seconden de tafel extra groot maken.
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Nieuwe opties: Exclusieve houten
bodem in de douche.
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Exclusieve handgrepen en hangers zijn een vanzelfsprekendheid.

KABE camper

Badkamer – dagelijks comfort
Hoe u de badkamer in een nieuwe kabe ook denkt te gebruiken, wij hebben een
indeling die geheel aan uw wensen voldoet. De meeste modellen beschikken over
een ruime badkamer met douchecabine die u dagelijks een grote mate van comfort biedt.
Het hebben van een eigen toilet met douche onderweg wordt door velen bijzonder
gewaardeerd. Kies een KABE camper met een grote ruime badkamer met ingebouwde
douchecabine, of een model waarbij de badkamer een natuurlijke scheiding vormt tussen
de verschillende ruimten van de camper.
Badkamer
In alle campers met LB/LGB-indeling vormt de badkamer een natuurlijke scheiding tussen de bedden in de
slaapkamer en de algemene ruimten.

T-badkamer
Met het badkamergedeelte helemaal achterin over de hele
breedte van de camper hebben wij een open indeling gecreëerd. In T-badkamers is de douchecabine standaard.

Toilet en douchecabine
Het leven in een camper moet comfortabel
zijn en een gevoel van vrijheid geven. Als
we ons vrij voelen, is dat goed voor ons
humeur. Daarom hebben wij onze modellen i910 QB, B en GB voorzien van een
grote ruime badkamer. Een badkamer die
luxe uitstraalt en waar toilet en douchecabine elk aan één zijde zijn geplaatst, op
natuurlijke wijze gescheiden door de middengang die door het voertuig loopt. Door
de plaatsing van de deuren kan de slaapkamer op elegante wijze worden afgegrensd
van het hele voorste deel van de camper.
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Stoffering – discreet of elegant
Met onze unieke stoffencollectie kunt u zelf uw persoonlijke stempel
drukken op uw nieuwe kabe. Kleurrijk, discreet of elegant. Stof of
leder. Aan u de keus!
Wat alle stoffering in een KABE gemeen heeft is de
evenwichtige harmonie en de hoge kwaliteit. De stoffen
moeten voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen wat betreft duurzaamheid en kleurechtheid, en eenmaal aangebracht in de camper moeten ze het juiste gevoel en de
juiste sfeer uitstralen. Wij hebben negen unieke bekledingsstoffen uitgekozen, alle van dezelfde hoge kwali-

teit als de rest van de camper, die een maximaal aantal
combinaties mogelijk maken. Classic – kies tussen de
twee bekledingen, Houston of Palermo. U kiest zelf de
meubelbekleding, de gordijnen en beddenspreien en u
bent ervan verzekerd dat u een camper koopt die bij uw
persoonlijkheid past en waarin u zich vele jaren thuis zult
voelen. Kijk voor meer informatie bij uw dealer.

Nieuws
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Houston

Palermo

Classic

Classic
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Lederen bekleding
Chicago

Malaga
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Houston

Palermo

Perth

Calgary
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Bayonne

Canberra

Hamar
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Vier modelseries.
De juiste camper voor u.
Sinds Kurt Blomqvist in 1958 de eerste caravan bouwde, heeft kabe altijd vastgehouden
aan kwaliteit, veiligheid, comfort in alle jaargetijden en slimme oplossingen. Deze vier
aspecten zijn altijd van toepassing als u een camper uit de fabriek in Tenhult koopt –
ongeacht of u een wat kleiner model aanschaft of een van onze grootste campers.
Kabe heeft vier modelseries – elk met zijn eigen unieke eigenschappen.

Kabe Volledig geïntegreerd
Deze volledig geïntegreerde modellen zijn al snel uitgegroeid tot een verkoopsucces onder onze campers. Wij vergelijken ze het liefst met een mobiele
woning waarvan het hoge uitrustingsniveau – samen
met de vele ruimte – de droom van iedere camperliefhebber in vervulling doet gaan.
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•

3 afmetingen; i760, i810 en i910

•

12 indelingen

•

Neerlaatbaar bed

•

De beste volledig geïntegreerde wintercamper

•

Zeer volledige uitrusting

•

Standaard breedte – 230 cm

KABE camper

Kabe Classic
De Classic is een instapmodel. Dat betekent
enige beperking in de keuzemogelijkheden en
opties en een wat beperktere uitrustingslijst.
Maar natuurlijk wel een echte KABE.
•

Volledig nieuw model camper; 740

•

2 indelingen

•

Standaard breedte – 241 cm

•

Een wat lagere prijsstelling

•

Comfort in alle seizoenen

Kabe Half geïntegreerd
Met de Edelsteen serie, die wij reeds
sinds 1985 bouwen, richten wij ons
op iedereen die hoge eisen stelt aan
standaarduitrusting en comfort.
•

2 afmetingen; 780 en 880

•

5 indelingen

•

King Size-breedte – 250 cm

•

Alle ingebouwde KABE waarden

•

Comfort in alle seizoenen

Kabe Crossover
Bij het creëren van de nieuwe Crossover
hebben wij iets heel nieuws en speciaals in
gedachten. Iets dat zowel de indeling als het
verblijf in de camper verandert.
•

2 afmetingen; x780 en x880

•

5 indelingen

•

King Size-breedte – 250 cm

•

Neerlaatbaar bed

•

Alle ingebouwde KABE waarden

•

Comfort in alle seizoenen
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Modelprogramma
Wij bouwen al meer dan 55 jaar caravans en campers en weten maar al
te goed dat geen enkele camper geschikt is voor iedereen. Een camper
moet een verlengstuk zijn van uw unieke persoonlijkheid. Wij hebben
allemaal onze wensen en behoeften. U kiest en wij bouwen!

Half geïntegreerd
Travel Master Classic

Tweepersoonsbed en toilet met douchecabine
langs de twee zijden helemaal achterin de
wagen

B, LB

Twee eenpersoonsbedden (in de lengte
geplaatst) helemaal achterin de wagen, toilet
en douche bevinden zich in het midden van
de wagen langs de ene zijde

GB, LGB

Dezelfde indeling als B en LB, maar met
verhoogde bedden waardoor ruimte ontstaat
voor een garage/laadruimte

T, LT

Twee eenpersoonsbedden (in de lengte
geplaatst) in het midden van de wagen, het
toilet en de aparte douchecabine bevinden
helemaal achterin over de volledige breedte

QB, LQB

Een groot tweepersoonsbed, in het midden
geplaatst helemaal achterin de wagen

T, LGB

Travel Master
Half geïntegreerd

LXL, LB,
LGB, LT

LT

Travel Master Crossover (x)

LXL, LB,
LGB, LT

LT

Volledig geïntegreerd
Travel Master
Volledig geïntegreerd (i)

LXL
910

880

810

780

760

740

Zo kiest u uw eigen indeling

LXL, LB,
LGB, LT

LB, LGB,
LT, LQB

B, GB,
T, QB

L = L-vormige keuken
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LXL

B, LB

GB, LGB

T, LT

QB, LQB
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Leven in een Kabe Classic
Keuken

Woonkamer

Badkamer

Slaapkamer

Wie een KABE aanschaft is verzekerd van een royaal
uitgeruste keuken met veel opbergmogelijkheden en een
uitgekiend ontwerp.

Kies een KABE met een grote ruime badkamer met ingebouwde douchecabine of een model waarin de badkamer
een natuurlijke afscheiding vormt tussen de verschillende
delen van de camper.
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De ergonomisch gevormde kussens met bieden superieur
comfort en maken de woonkamer tot de plaats waar u kunt
genieten van rust en ontspanning.

Hier hebt u ruimte voor alles wat u op lange of korte
reizen nodig kunt hebben. De bedden in uw KABE zijn
minstens even comfortabel als die bij u thuis.

KABE camper

Modelserie Classic

Standaarduitrusting
Classic 740

Keuken ventilator

Brandmelder

Fiat 2,3 litermotor 130 pk

Diversen

Fiat speciaal chassis 36,5q 15” wielen

Fiat Motorhome assistance

Exclusieve deurtjes voor de
bovenkastjes

Standaard breedte – 241 cm

Winterbestendig watersysteem

Gasdempers voor de bovenkastjes

Standaard

Partikelfilter

Soft-close keukenlades

Automatisch vloerverwarmingssysteem
AGS II

Aardlekschakelaar

Tafel- en werkbladen in hoogglans

LED-verlichting

Gordijnenset met lichtlijsten

Ecoprim isolatie 36 mm
Verduisteringsgordijnen

Alde Compact 3020 centrale
verwarming

Kies tussen de twee bekledingen,
Houston of Palermo

Hordeur

Stabiele, vochtbestendige carrosserie

Optioneel bij Classic

Grote koelkast met vriesvak

Sandwichconstructie

CD/Radio/Luidsprekers

KABE Air Vent

Kunststofbalken

AC

Centrale vergrendeling met afstandsbediening, ook voor de deur van het
woongedeelte

Zacht plafond

Dakraam

Ventilerende wandbekleding

Fietsendrager

Getinte ramen

Luifel

Instelbare rolgordijnen en horren in
alle te openen ramen

Aluminiumvelgen

Geventileerde dakramen met hor en
verduisteringsgordijn

Chassis 42 heavy

Meubelen van de hoogste kwaliteit

Vijfde zitplaats met veiligheidsgordel

Spiraalmatras en dik opdekmatras
Voorstoelen in de hoogte verstelbaar,
draaibaar onderstel en dubbele armleuningen
KABE Smart D
Scandinavië specificatie
Neerklapbare bank
Bedsprei

Comfortpakket
Oven

Ergonomische zitkussens
Geoptimaliseerd ventilatiesysteem
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Classic 740 t
De twee eenpersoonsbedden en de grote badkamer met
douchecabine achterin, over de hele breedte van de wagen,
creëren een camper waar u jarenlang van zult genieten.

Technische specificaties
Lengte inwendig,
woongedeelte:

4856 mm

Breedte inwendig:

2238 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7400 mm

Breedte totaal:

2410 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1940x780+1790x780 mm

Slaapruimte dinette:

19870x1175/615 mm

Luikopening B/H:

710x1345+670x385 mm

Indeling
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Classic 740 LGB
In de Travel Master Classic 740 lgb bergt u de vakantiespullen op in de ruim bemeten laadruimte. Deze ruimte is
goed toegankelijk via het grote uitwendige laadluik.

Technische specificaties
Lengte inwendig,
woongedeelte:

4856 mm

Breedte inwendig:

2238 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7400 mm

Breedte totaal:

2410 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2x1960x780 mm

Slaapruimte dinette:

2150x1175/586 mm

Luikopening B/H:

710x1075+680x610 mm

Indeling
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Leven in een Kabe
Keuken

Woonkamer

Badkamer

Slaapkamer

De elegantie van onze Travel Master is opvallend. Met
een ambachtelijke meubelmakerij binnenshuis: een
uitnodigende zithoek, een goed uitgeruste badkamer en
een praktische keuken met tal van praktische functies als
standaard in al onze campers.

De Kabe Travel Master is zeer ruim, maar het feit dat het
een mobiel voertuig betreft betekent ook dat elke vierkante centimeter slim moet worden benut. En met alle
standaard apparatuur die is inbegrepen in de prijs, krijgt u
veel waar voor uw geld!
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We weten dat onze Kabe Travel Master bewonderenswaardig
is, eigenlijk zelfs nog meer nu we de auto’s een nieuwe vorm
en kleur hebben gegeven. Even belangrijk als het exterieur is
het interieur, en we weten dat iedereen die binnenkomt niet
teleurgesteld zal zijn.

We hebben een uitstekende accommodatie ontworpen
welke u gelijk kunt stellen aan uw huis en we hebben niet
gekort op de keuze van zitkussens en matrassen – comfortabel zitten en slapen is gegarandeerd en er zijn meerdere
indelingen waarbij u kunt kiezen voor twee enkele bedden
of een tweepersoonsbed.

KABE camper

Modelserie half geïntegreerd
Deze modelserie is het resultaat van onze eigen dromen van een complete
camper. Met zijn luxe standaarduitrusting hebben wij een mobiele woning gebouwd voor wie zeer veeleisend is en op het gebied van uitrusting en techniek het nieuwste van het nieuwste wil hebben.

Standaarduitrusting
780, 880

Ecoprim isolatie 36 mm

Ventilerende wandbekleding

Fiat 2,3 litermotor 150 pk

Veiligheid

Zacht plafond

Fiat AL-KO-chassis 42 heavy 16” wielen

Crashsensor op het flessengassysteem

Gasdempers voor de bovenkastjes

King Size 2,50 meter breed!  

Spiraalmatras en dik opdekmatras

Standaard

Slangbreukklep op het flessengassysteem

Comfortpakket

Lekkage indicator voor flessengas

AC-autogedeelte

Aardlekschakelaar

Diversen

Brandmelder

Verduisteringsgordijnen

Stabiele, vochtbestendige carrosserie
Fiat Motorhome assistance

Centrale vergrendeling met afstandsbediening, ook voor de deur van het
woongedeelte

Comfort

Sandwichconstructie

Bank met slide-out functie

Kunststofbalken

Partikelfilter

Meubelen van de hoogste kwaliteit

Voorstoelen in de hoogte verstelbaar,
draaibaar onderstel en dubbele armleuningen

Exclusieve deurtjes voor de bovenkastjes

Ergonomische zitkussens

Hoofdeinde bed met verlichting

Bultex vulling

880

Convectors bij de instap

LED-verlichting

Fiat 3,0 litermotor 180 pk

Verwarmingspakket met ventilator
onder de voorstoelen

Nachtverlichting

Inbraakalarm

Garderobeverlichting

AGS II Pro

Webasto motorverwarmer met
tijdinstelling

Geventileerde dakramen met hor en
verduisteringsgordijn

Centrale vergrendeling
uitwendige luiken

Alde Compact 3020 centrale verwarming

Traploos instelbare rolgordijnen en
horren in alle te openen ramen

Achteruitrijcamera/Navigator/CD/DVD

Luifel
Achteruitrijcamera/CD/DVD
Grote koelkast met vriesvak
KABE Air Vent
ESP antislip- en antispinsysteem
KABE Smart D
Hordeur
Oven in de keuken
Warmtesysteem
Automatisch vloerverwarmingssysteem AGS II
Cabine met vloerverwarmingsmat
met watercircuit

Warmtewisselaar met circulatiepomp
Geoptimaliseerd ventilatiesysteem

Scandinavië specificatie

Opklapbaar hoofdeinde

Soft-close keukenlades
Tafel- en werkbladen in hoogglans

Getinte ramen met hor
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Travel Master 780 LGB
Dezelfde specificaties als de KABE Travel Master 780 LB
maar met de grote garage.

Technische specificaties
Lengte inwendig,
woongedeelte:

5190 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7745 mm

Breedte totaal:

2490 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2x1960x820 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1380/915 mm

Luikopening B/H:

710x1075+680x610 mm

Indeling

Travel Master 780 LGB
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Travel Master 780 Lt
De camper voor de liefhebbers van eenpersoonsbedden in
de lengterichting. De kabe Travel Master 780 LT biedt
plaats aan alles wat u nodig hebt voor een comfortabel
verblijf en geeft tegelijkertijd een gevoel van ruimte.

Technische specificaties
Lengte inwendig,
woongedeelte:

5190 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7745 mm

Breedte totaal:

2490 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1940x820+1840x820 mm

Slaapruimte dinette:

2220x1130/820 mm

Luikopening B/H:

710x1345 mm

Indeling

Travel Master 780 LB

Travel Master 780 LXL

De 780 lb is een camper met twee eenpersoonsbedden in
de lengterichting die eenvoudig kunnen worden omgetoverd in een breed tweepersoonsbed (grand lit).

Een van de meest geliefde indelingen met tweepersoonsbed, toiletafdeling met aparte douchecabine, grote hoekkeuken en een ruime zitgroep met royale bank rechts van
de deur.

Technische specificaties

Technische specificaties

Lengte inwendig,
woongedeelte:

5190 mm

Lengte inwendig,
woongedeelte:

5190 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7745 mm

Lengte totaal:

7745 mm

Breedte totaal:

2490 mm

Breedte totaal:

2490 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2x1940x820 mm

Slaapruimte achter:

1960x1400/1120 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1380/915 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1030/1175 mm

Luikopening B/H:

680x610+630x480 mm

Luikopening B/H:

680x610 mm

Indeling

Indeling
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Travel Master 880 Lt
De 880 LT heeft een apart slaapgedeelte met twee bedden
in de lengterichting en een hygiënische ruimte met een
volwaardige douchecabine die zich dwars over de hele achterwand uitstrekt. De keuken is uitgevoerd als een ruime
L-keuken.

Technische specificaties
Lengte inwendig,
woongedeelte:

6215 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

8820 mm

Breedte totaal:

2490 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1940x820+1900x820 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1380/1260 mm

Luikopening B/H:

710x1345+670x385 mm

Indeling
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Leven in een Travel Master ”x”
Keuken

Woonkamer

Badkamer

Slaapkamer

Wie een KABE aanschaft is verzekerd van een royaal
uitgeruste keuken met veel opbergmogelijkheden en een
uitgekiend ontwerp. De volautomatische koelkast met
AES schakelt automatisch over tussen 230 V, 12 V en
flessengas, afhankelijk van het aanbod.

In de meeste modellen beschikt u over een ruime badkamer met douchecabine die u elke dag weer een grote mate
van comfort biedt. Door het badkamerdeel helemaal achterin te plaatsen over de volledige breedte van de camper
hebben wij een open indeling gecreëerd.

60

U zit altijd comfortabel op ergonomisch gevormde kussens,
ongeacht of u de bank gebruikt voor de maaltijd, om tv te
kijken of als bed. Omdat de bank ook dienst moet doen als
zitplaats tijdens de reis, hebben wij een geheel nieuw type
bank ontwikkeld waarbij de plaatsen met een veiligheidsgordel zijn voorzien van een slide-out-functie.

De bedden in uw KABE zijn minstens zo comfortabel als
bij u thuis. Spiraalmatrassen en extra dikke opdekmatrassen garanderen een goede nachtrust. Dankzij het neerlaatbare tweepersoonsbed tovert u ’s avonds de ruimte boven
de dinette om in een comfortabele slaapkamer.

KABE camper

Modelserie Crossover
Bij het creëren van de nieuwe Crossover x740 LXL hebben wij iets heel
nieuws en speciaals in gedachten. Iets dat zowel de indeling als het verblijf in
de camper verandert: iets dat een maximum aan ruimte oplevert.

Standaarduitrusting
x780, x880

Veiligheid

Gasdempers voor de bovenkastjes

Fiat 2,3 litermotor 150 pk

Crashsensor op het flessengassysteem

Spiraalmatras en dik opdekmatras

Fiat AL-KO-chassis 42 heavy 16” wielen

Slangbreukklep op het flessengassysteem

Opklapbaar hoofdeinde

Standaard

Lekkage indicator voor flessengas

Diversen

Comfortpakket

Aardlekschakelaar

Verduisteringsgordijnen

Brandmelder
Scandinavië specificatie

Centrale vergrendeling met afstandsbediening, ook voor de deur van het
woongedeelte

Fiat Motorhome assistance

Sandwichconstructie

Comfort

Kunststofbalken

Bank met slide-out functie

Meubelen van de hoogste kwaliteit

Partikelfilter

Exclusieve deurtjes voor de bovenkastjes

Voorstoelen in de hoogte verstelbaar,
draaibaar onderstel en dubbele armleuningen

Soft-close keukenlades

Automatisch vloerverwarmingssysteem AGS II

Ergonomische zitkussens

Neerlaatbaar bovenbed

Cabine met vloerverwarmingsmat
met watercircuit

Bultex vulling
LED-verlichting

Ventilatieopeningen nabij de wanden
voor het beste slaapcomfort

Nachtverlichting

x880

Garderobeverlichting

Fiat 3,0 litermotor 180 pk

Geventileerde dakramen met hor en
verduisteringsgordijn

Inbraakalarm

Traploos instelbare rolgordijnen en
horren in alle te openen ramen

Centrale vergrendeling
uitwendige luiken

Getinte ramen met hor

Achteruitrijcamera/Navigator/CD/DVD

King Size 2,50 meter breed

Luifel
Achteruitrijcamera/CD/DVD
Grote koelkast met vriesvak
KABE Air Vent
ESP antislip- en antispinsysteem
KABE Smart D
Hordeur
Oven in de keuken
Warmtesysteem

Convectors bij de instap
Verwarmingspakket met ventilator
onder de voorstoelen
Webasto motorverwarmer met
tijdinstelling
Alde Compact 3020 centrale verwarming
Warmtewisselaar met circulatiepomp
Geoptimaliseerd ventilatiesysteem
Ecoprim isolatie 36 mm

Stabiele, vochtbestendige carrosserie

AC-autogedeelte

Tafel- en werkbladen in hoogglans
Hoofdeinde bed met verlichting

AGS II Pro

Ventilerende wandbekleding
Zacht plafond
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Travel Master x780 Lt

Crossover x780 Lt

Crossover x780 LXL

Dit crossover model is de nieuwste camper in de kabe
familie. De gastvrije zitgroep, de comfortabele eenpersoonsbedden en het toilet met douche zijn standaard.

De x780 lxl heeft een ruime gastvrije indeling met
keuken in l-vorm. De beide tweepersoonsbedden, waarvan
een in de vorm van een neerlaatbaar bovenbed, creëren
veel ruimte en bieden plaats aan twee extra personen.

Technische specificaties

Technische specificaties

Lengte inwendig,
woongedeelte:

5190 mm

Lengte inwendig,
woongedeelte:

5190 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7745 mm

Lengte totaal:

7745 mm

Breedte totaal:

2490 mm

Breedte totaal:

2490 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1940x820+1840x820 mm

Slaapruimte achter:

1960x1400/1120 mm

Slaapruimte dinette:

2220x1130/820 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1030/1175 mm

Slaapruimte plafondbed:

1980x1100/845 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1390 mm

Luikopening B/H:

710x1345 mm

Luikopening B/H:

680x610 mm

Indeling

Indeling
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Crossover x780 LB

Crossover x780 LGB

Dit is een camper voor wie prijs stelt op een volwaardige
langslaper. Met zijn praktische hoekkeuken en ruime
zitgroep is dit de camper voor één of twee personen, met
extra ruimte voor logés in het neerlaatbare plafondbed.

Hier hebt u ruimte voor alles wat u op lange of korte reizen nodig kunt hebben. De KABE x780 LGB heeft twee
bedden in de lengterichting met eronder garageruimte.
Bovendien heeft deze wagen een praktische L-vormige
keuken, een eethoek met plaats voor vijf personen en een
toilet met douchewanden.

Technische specificaties

Technische specificaties

Lengte inwendig,
woongedeelte:

5190 mm

Lengte inwendig,
woongedeelte:

5190 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7745 mm

Lengte totaal:

7745 mm

Breedte totaal:

2490 mm

Breedte totaal:

2490 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Aantal passagiers:

3

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2x1940x820 mm

Slaapruimte achter:

2x1960x820 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1380/915 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1380/915 mm

Slaapruimte plafondbed:

1980x1380/1050 mm

Slaapruimte plafondbed:

1980x1380/1050 mm

Luikopening B/H:

680x610+630x480 mm

Luikopening B/H:

710x1075+680x610 mm

Indeling

Indeling

Travel Master x880 Lt
De x880 lt heeft een apart slaapgedeelte met twee eenpersoonsbedden en een badkamer die zich uitstrekt over de
hele achterste breedte van de wagen.  Het neerlaatbare bed
boven de dinette creëert bovendien logeermogelijkheden
voor extra gasten.
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Technische specificaties
Lengte inwendig,
woongedeelte:

6215 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

8820 mm

Breedte totaal:

2490 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1940x820+1900x820 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1380/1260 mm

Slaapruimte plafondbed:

1980x1380/1050 mm

Luikopening B/H:

710x1345+670x385 mm

Indeling
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Travel Master x780 LGB

Travel
Master
x780
Travel
Master
x780
Lt LGB

Travel Master x780 LGB
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Leven in een Travel Master ”i”
Keuken

Woonkamer

Badkamer

Slaapkamer

Dankzij onze slimme oplossingen beschikt u over de
extra ruimte die zo gewaardeerd is bij het bereiden
van de maaltijd. Ons grootste model i910 is bovendien
uitgerust met een aparte inbouwoven en een opklapbare
plank met plaats voor een koffiezetapparaat.

Een grote ruime badkamer met een gevoel van luxe is een
van de kenmerken van onze campers. De badkamer in de
i910-modellen is zo ingedeeld dat toilet en douchecabine
zich aan weerszijden van de middengang bevinden. Met
behulp van de deuren kunt u de slaapkamer helemaal
afgrenzen van het voorste deel van de camper.
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De speciaal geconstrueerde zitgroepen bieden uniek
comfort, met een slide-out-functie op plaatsen met een
veiligheidsgordel, zodat u eenvoudig de helling van ziten rugkussens kunt instellen. De uitklapbare armsteun
maakt het zitten nog aangenamer.

Dankzij het neerlaatbare tweepersoonsbed, standaard
in alle volledig geïntegreerde campers, is het eenvoudig
om de ruimte in de camper optimaal te benutten. In de
modellen i801 en i910 kunt u het bed zelfs elektrisch
neerlaten.

KABE camper

Modelserie volledig geïntegreerd
Onze volledig geïntegreerde campers zijn het summum van luxe op wielen.
Wij vergelijken ze het liefst met een mobiele woning waarvan het hoge uitrustingsniveau – samen met de vele ruimte – de droom van iedere camperliefhebber in vervulling doet gaan.

Standaarduitrusting
i760, i810, i910

Brandmelder

Diversen

Fiat 3,0 litermotor 180 pk

Stabiele, vochtbestendige carrosserie

Fiat AL-KO-chassis 42 heavy 16” wielen

Scandinavië specificatie

Versnellingsbak 6 versn. automaat

Fiat Motorhome assistance

Centrale vergrendeling met afstandsbediening, ook voor de deur van het
woongedeelte

ACS Comfortvering

Comfort

Achteruitrijcamera/CD/DVD

Tec-tower

KABE Smart D

Comfortpakket

Warmtesysteem

Bank met slide-out functie

Automatisch vloerverwarmingssysteem AGS II

Partikelfilter

Sandwichconstructie
Kunststofbalken
Meubelen van de hoogste kwaliteit
Exclusieve deurtjes voor de bovenkastjes
Soft-close keukenlades
Tafel- en werkbladen in hoogglans

Cabine met vloerverwarmingsmat
met watercircuit

Voorstoelen in de hoogte verstelbaar,
draaibaar onderstel en dubbele armleuningen

Convectors in de instap Fiat

Ergonomische zitkussens

Hoofdeinde bed met verlichting

Verwarmingspakket met ventilator
onder de voorstoelen

Bultex vulling

Luifel

LED-verlichting

Neerlaatbaar bovenbed

Webasto motorverwarmer met
tijdinstelling

Nachtverlichting

KABE Air Vent

Garderobeverlichting

i810, i910

Geventileerde dakramen met hor en
verduisteringsgordijn

Inbraakalarm

Geoptimaliseerd ventilatiesysteem

Traploos instelbare rolgordijnen en horren in alle te openen ramen

Achteruitrijcamera/Navigator/CD/DVD

Ecoprim isolatie

Getinte ramen met hor

Veiligheid

Ventilerende wandbekleding

Crashsensor op het flessengassysteem

Zacht plafond

Slangbreukklep op het flessengassysteem

Gasdempers voor de bovenkastjes

ESP antislip- en antispinsysteem

Spiraalmatras en dik opdekmatras

Lekkage indicator voor flessengas

Opklapbaar hoofdeinde

Aardlekschakelaar

AC-autogedeelte

Alde Compact 3020 centrale
verwarming
Warmtewisselaar met circulatiepomp

Verduisteringsgordijnen
Hordeur

AGS II Pro
Luidsprekers achter
Elektrische jaloezie voorruit
Met motor verstelbaar bed voor
i910
Centrale vergrendeling uitwendige luiken
Elektrisch verwarmde voorruit

67

KABE camper

Integrated i760 LXL
De i760 lxl heeft een tweepersoonsbed links achter in
het voertuig en een grote badkamer met aparte douchecabine in het rechtergedeelte. Het neerlaatbare tweepersoonsbed boven de dinettgroep biedt plaats aan extra logés.
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Technische specificaties
Lengte inwendig,
woongedeelte:

5060 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7600 mm

Breedte totaal:

2320 mm

Hoogte totaal:

2950 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1900x1280 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

710x825 mm

Indeling
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Integrated i760 LT
Een populaire indeling met een grote badkamer achterin
die de volledige breedte van het voertuig beslaat. Deze
camper is berekend op extra logés dankzij de twee eenpersoonsbedden en het neerlaatbare tweepersoonsbed boven
de zitgroep.
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Technische specificaties
Lengte inwendig,
woongedeelte:

5060 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7600 mm

Breedte totaal:

2320 mm

Hoogte totaal:

2950 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1940x780+1800x780 mm

Slaapruimte dinette:

-

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

710x825 mm

Indeling
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Travel Master i760 LB

Integrated i760 LB

Integrated i760 LGB

De i760-serie omvat onze kleinste volledig geïntegreerde camper. De travel master i760 lb heeft een apart
slaapgedeelte met twee eenpersoonsbedden, een hoekkeuken, een zitgroep met zijbank en een praktisch toilet met
uitklapbare douchewanden.

De i760 lgb heeft een grote bagageruimte onder de bedden met veel plaats voor de vakantiespullen. Deze ruimte
is goed toegankelijk via het grote bagageluik. De comfortabele eenpersoonsbedden zijn enigszins verhoogd in het
voertuig geplaatst.

Technische specificaties

Technische specificaties

Lengte inwendig,
woongedeelte:

5060 mm

Lengte inwendig,
woongedeelte:

5060 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7600 mm

Lengte totaal:

7600 mm

Breedte totaal:

2320 mm

Breedte totaal:

2320 mm

Hoogte totaal:

2950 mm

Hoogte totaal:

2950 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Aantal passagiers:

3
1960x765+1960x700 mm

Slaapruimte achter:

2x1940x780 mm

Slaapruimte achter:

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

2x710x825 mm

Luikopening B/H:

2x710x1075 mm
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Indeling

Indeling
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Travel Master i760 LB

Travel Master i760 LB

Travel Master i760 LB
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Travel Master i810 LB

Travel Master i810 LB
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Travel Master i810 LB

Integrated i810 LB

Integrated i810 LGB

De i810 lb is een camper waarin de goed uitgeruste hoekkeuken is gecombineerd met de gastvrije zitgroep en de
comfortabele eenpersoonsbedden. Verder heeft dit voertuig
een toilet met douche en uitklapbare douchewanden.

De i810 lgb is een garagemodel met een grote bagageruimte onder de verhoogde eenpersoonsbedden. De keuken, in een hoek ten opzichte van de zitgroep geplaatst,
heeft een 3-pits kookplaat, een spoelbak met afgeronde
hoeken, een opbouwkraan en veel opbergmogelijkheden in
kastjes en laden.

Technische specificaties

Technische specificaties

Lengte inwendig,
woongedeelte:

5560 mm

Lengte inwendig,
woongedeelte:

5560 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

8100 mm

Lengte totaal:

8100 mm

Breedte totaal:

2320 mm

Breedte totaal:

2320 mm

Hoogte totaal:

2950 mm

Hoogte totaal:

2950 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2x1940x780 mm

Slaapruimte achter:

1960x765+1960x700 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

2x710x825 mm

Luikopening B/H:

2x710x1075 mm

Indeling

Indeling
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Integrated i810 LQB
De i810 LQB heeft een groot queenbed, centraal opgesteld achterin het voertuig, en een neerlaatbaar tweepersoonsbed boven de zitgroep. De grote hoekkeuken en
de vele praktische opbergmogelijkheden creëren in deze
camper een overvloed aan ruimte.

Technische specificaties
Lengte inwendig,
woongedeelte:

5560 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

8100 mm

Breedte totaal:

2320 mm

Hoogte totaal:

2950 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2010x1380 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

2x710x1075 mm

Indeling
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Integrated i810 Lt
Deze volledig geïntegreerde modellen zijn al snel uitgegroeid tot een verkoopsucces onder onze campers. De
i810 lt heeft alles wat u nodig heeft voor een aangenaam
verblijf: comfortabele eenpersoonsbedden, een praktische
hoekkeuken, een ruime zitgroep en een grote badkamer.

Technische specificaties
Lengte inwendig,
woongedeelte:

5560 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

8100 mm

Breedte totaal:

2320 mm

Hoogte totaal:

2950 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2x1940x780 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

1170x710 mm

Indeling
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Travel Master i910 QB

Integrated i910 B

Integrated i910 GB

De kabe i910 b heeft een grote goed uitgeruste keuken
met 3-pits kookplaat, een spoelbak met afgeronde hoeken,
een opbouwkraan en een tec-tower koelkast met apart
vriesvak en aes.

De kabe i910 gb is een van onze grootste volledig geïntegreerde campers. Via zijn grote uitwendige bagageluik is
de grote bagagaruimte onder de bedden goed bereikbaar.
De bedden zijn hiervoor enigszins verhoogd aangebracht.

Technische specificaties

Technische specificaties

Lengte inwendig,
woongedeelte:

6560 mm

Lengte inwendig,
woongedeelte:

6560 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

9100 mm

Breedte totaal:

2320 mm

Hoogte totaal:

2950 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2x1940x780 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/1050 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

2x710x825 mm
Indeling
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Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

9100 mm

Breedte totaal:

2320 mm

Hoogte totaal:

2950 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1960x765+1960x700 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/1050 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

2x710x1075 mm
Indeling
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Integrated i910 T
De i910 t is een camper met achterin een grote ruime
badkamer over de hele breedte van het voertuig. De twee
comfortabele eenpersoonsbedden, de elegante gebogen
keuken met veel snufjes en de comfortabele zitgroep creëren een ideale omgeving voor ontspanning.

Travel Master i910 QB

Technische specificaties
Lengte inwendig,
woongedeelte:

6560 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

9100 mm

Breedte totaal:

2320 mm

Hoogte totaal:

2950 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2x1940x780 mm

Slaapruimte dinette:

-

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

1170x710 mm

Indeling
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Integrated i910 QB
De i910 qb is uitgerust met het grote heerlijke queenbed
helemaal achterin de camper. De elegante gebogen keuken
en de royaal bemeten zitgroep maken deze camper tot een
summum van luxe voor twee personen.

Technische specificaties
Lengte inwendig,
woongedeelte:

6560 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

9100 mm

Breedte totaal:

2320 mm

Hoogte totaal:

2950 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2010x1380 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/1050 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

2x710x1075 mm
Indeling
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Een unieke camper
KABE is synoniem met design, veiligheid en kwaliteit, maar ook met comfort en genieten. Daarom vullen wij onze campers graag met vele extra’s die het leven veraangenamen. Extra’s waarvoor u bij veel anderen apart moet betalen.
Classic hebben een standaard- en uitrustingsniveau dat kan afwijken van de beschrijving. Raadpleeg uw dealer!

Voorbereid voor steunpoten
en trekhaak

Zacht, licht reflecterend en
isolerend plafond

De carrosserie wordt
gebouwd volgens het ”sandwichprincipe”

Ventilatie in wanden
en vloer
iWall Ecoprim
isolatie

Alarmfunctie voor aangesloten
220V-kabel bij het starten

Hermetische
daknaden
Hagelbestendig
glasvezeldak

Kunststofbalken

Energiezuinige ramen
met kozijn van polyurethaan

Uitwendige aansluiting
voor TV, kabel-TV en
12/230V

Deur woongedeelte met gasdemper en raam.
Hordeur

Verduisteringsgordijnen in
voorraam, zijramen en ramen
in het woongedeelte

Onze campers zijn gebouwd op Fiat
chassis. Travel Master 880 en i760i910 hebben ook een AL-KO chassis.
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Lekindicator, slangbreukklep,
brandmelder, aardlekschakelaar
en crashsensor
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Carrosserie
Het eerste wat u aan een camper opvalt, is de carrosserie. Achter het uiterlijk liggen echter duizenden uren werk om de beste camper voor alle seizoenen te creëren die de markt te bieden
heeft. Een camper waar u op kunt vertrouwen, in alle weersomstandigheden.

Stabiele, vochtbestendige carrosserie
De carrosserie wordt gebouwd volgens het
”sandwichprincipe”: glasvezel, 36 mm Ecoprim
isolatie, binnenplaat en wandbekleding die eventuele condens opzuigt.
Met de nieuwe iWall-constructie wordt de
carrosserie maximaal stabiel en absoluut vochtbestendig.
Aluminiumplaat aan beide zijden van de Ecoprim isolatie zorgt voor minder gevoeligheid
voor temperatuurverschillen.

Kunststofbalken
KABE maakt in alle delen van de carrosserie
die aan vocht worden blootgesteld gebruik van
kunststofbalken met ingegoten luchtkanalen.
Voor deze zelf ontwikkelde kunststofbalken
heeft KABE patent aangevraagd.
Kunststofbalken hebben uitstekende isolerende
eigenschappen.
Zij zorgen voor een extra degelijke verbinding
tussen de diverse delen van de carrosserie.

Hermetische daknaden
Het dak wordt overlappend over de zijwand
gebogen.
Gegarandeerd lekvrij.
Het dak is van glasvezel en hagelbestendig.
Ecoprim is een vochtbestendig materiaal dat
wordt gefabriceerd met gesloten cellen.
De KABE-isolatie in wanden en ramen zorgt
voor warmte in de winter en koelte in de zomer.

Unieke ramen en deur
Energiezuinige ramen met een kozijn van polyurethaan: een door KABE ontwikkelde constructie
van het type K D-Lux.
De raamkozijnen van polyurethaan sluiten hermetisch aan op het dubbele glas, voor optimale
isolatie.
Het raamkozijn is geïsoleerd met ingebouwde
ventilatie.
Deur woongedeelte met gasdemper en raam.
Hordeur is standaard.

Ramen met slimme details
De uitwendig vlakke en getinte ruiten beschermen tegen warmtestraling van buiten.
Traploze geïntegreerde horren en verduisteringsgordijnen in alle kozijnen.
Alle ramen in het woongedeelte kunnen traploos
worden geopend (geldt niet voor de keuken).

Ventilatie in wanden en vloer
KABE past als enige fabrikant ventilerende
wandbekleding toe die de warme lucht doorlaat
die langs de wanden omhoog circuleert.
Condens bij de vloer wordt opgevangen door
de ventilerende vloerbedekking die wij langs de
buitenrand hebben aangebracht en droogt zodra
u de verwarming inschakelt.
De wandbekleding van KABE heeft bovendien
een geluiddempend effect.

Een zacht, licht reflecterend
en isolerend plafond
KABE is de enige camper met een zacht plafond,
waardoor de akoestiek in de caravan aanzienlijk
verbetert.
Het zachte plafond heeft een geluiddempend
effect en verbetert de isolerende eigenschappen
van het dak.

Kabe-kwaliteit in inrichting
en meubelen
De meubelen en de inrichting zijn afkomstig uit
de eigen meubelfabriek van KABE.
De unieke iWall-constructie van KABE biedt
een onbeperkt aantal bevestigingspunten – belangrijk bij montage van extra uitrusting.

Voorbereid voor steunpoten
en trekhaak
Alle campers zijn gebouwd met de raamverlenging van AL-KO.
Daarom is het eenvoudig om een KABE camper
te voorzien van steunpoten of een trekhaak.

85

KABE camper

Verwarming en ventilatie
Een camper van KABE is gebouwd om in alle seizoenen te gebruiken. Wij bouwen
elke camper met het doel dat de wintervakantie net zo’n mooie herinnering zal zijn als
het ontspannen reizen in de zomer.
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Scandinavië specificatie met extra
verwarmingspakket (niet Classic)
Alle Travel Masters zijn uitgerust met de Scandinavië specificatie.
Een krachtige accu van 100 Ah en een generator
van 160 Ah.
Extra verwarmingspakket onder de bestuurdersstoel en de passagiersstoel, gekoppeld aan het
vloerverwarmingssysteem.
Verwarmde carterventilatie.
Geeft op de koudste dagen extra warmte.

De beste verwarmingssystemen
Alle Travel Masters zijn uitgerust met een verwarmende vloermat in de cabine.
Met de warmtewisselaar kunt u eenvoudig
warmte van de motor naar het woongedeelte
leiden.
Convectors bij de cabine-instap.
Verduisteringsgordijnen in voorraam en zijramen.
In de i910 is de voorruit elektrisch verwarmd –
als optie ook in de andere modellen leverbaar.

Krachtiger generator en krachtiger
accu
Ons extra krachtige elektrische systeem verlengt
de levensduur van de accu, ook bij lage buitentemperaturen.
Accu 100 Ah.
Generator 160 A.

Webasto motorverwarmer (niet Classic)
De campers van KABE zijn uitgerust met een
Webasto motorverwarmer voor verwarming van
het motorcircuit.
Met de Webastothermostaat met tijdinstelling
kunt u bij uitgeschakelde motor de cabine maximaal 24 uur voor het vertrek verwarmen.
Met behulp van de warmtewisselaar kan de
Webasto ook het woongedeelte van warmte
voorzien.

Centrale verwarming
Verwarmingsketel ALDE Compact 3020 met
touchscreen display en elektrisch element van
3 kW.
Het verwarmingssysteem heeft een 12V circulatiepomp, een geïntegreerde heetwaterboiler en
een apart expansievat.
De mantel rondom de flessengaseenheid zorgt
voor maximaal warmtevermogen.
Dakschoorsteen voor maximale bedrijfszekerheid.

De meest comfortabele warmte
Door KABE ontwikkeld automatisch vloerverwarmingssysteem AGS II (patent aangevraagd)
met watercircuit met vier lussen voor nog gelijkmatiger warmte.
De verwarmingslussen liggen in aluminiumbuizen en lopen o.a. langs de entreedeur, het
keukenblok en de toiletruimte.
Verwarmingsplaten verdelen de warmte gelijkmatig over de hele vloer.

Ags ii pro
Met AGS II Pro (standaard in de i810, i910
en 880) kan de vloerverwarming apart worden
ingeschakeld.
Een shuntklep regelt de temperatuur van het
water dat in de vloer circuleert.
De tanks voor vers en grijs water zijn geïsoleerd
en verwarmd.

Geïntegreerd verwarmingssysteem
Het vloerverwarmingssysteem is gekoppeld aan
het convectorsysteem – hierdoor circuleert de
lucht in de hele camper als de verwarming wordt
aangezet.
Het systeem werkt zowel op gas als op het
elektrische element.
KABE heeft extra brede convectors onder alle
ramen.
Convectors tussen de cabine en het woongedeelte vormen een isolerende zone tussen deze
ruimten.

Meer verwarmingsfuncties
Alle geïntegreerde campers hebben een verwarmde dubbele vloer die de laadruimte warm
houdt en zorgt dat in het woongedeelte een
aangenaam klimaat heerst.
Warmteconvectors onder instrumentenpaneel,
ladeblok en bij de ingang, dubbel glas in deuren zijramen, autogedeelte en uittrekbaar skivak.
Onze meest luxueuze campers hebben standaard
een via een watercircuit verwarmde vloermat in
de cabine.

KABE camper

Scandinavië
specificatie

Webasto motorverwarmer met
tijdinstelling
Automatisch vloerverwarmingssysteem
AGS II of AGS II
Pro
Verwarmde
carterventilatie

Alle Travel Masters
zijn uitgerust met een
verwarmende vloermat in
de cabine
Warmtewisselaar en
convectors bij de cabineinstap

Convectors tussen cabine en
woongedeelte vormen isolerende
zone

Automatische verhoging van
het vermogen
De ketel registreert automatisch wanneer flessengas nodig is voor extra vermogen.

Afgeschuinde kabelgoten
De convector levert een maximum aan warmte
en zorgt voor een versnelde luchtstroom langs de
ramen.
Onze unieke kabelgoten zijn afgeschuind waardoor de luchtstroom vrij langs de ramen wordt
geleid.
De elektriciteitskabels liggen onzichtbaar in
kabelgoten boven de warmteconvectors.

Volledige luchtcirculatie
Onze inrichting is afgestemd op optimale luchtcirculatie in de hele camper, ook achter de kastjes
en de banken.
De afstanden tussen banken en bedden en de
hoeken van de rugleuningen zijn zorgvuldig
bepaald.
De KABE-isolatie in wanden en ramen zorgt
voor warmte in de winter en koelte in de zomer.

Aangename en gelijkmatige
warmteverdeling
De campers van KABE zijn zo geconstrueerd dat
de warmte optimaal wordt verspreid.
De constructie maakt dat de luchtstromen vrij
kunnen passeren, van de vloer via de bedden en
banken door de geventileerde bovenkastjes naar
het plafond.
Een KABE heeft de allerbeste en meest gelijkmatige warmteverdeling, zowel in het woongedeelte als in de andere ruimten.

Vrije passage van de lucht
De bovenkastjes hebben ingebouwde luchtkanalen zodat de warme lucht vrij langs de naden
tussen plafond en wand kan passeren en verder
kan stromen naar het midden van de camper.
Een tussenwand aan de achterzijde van de kast
zorgt dat de kanalen open blijven, ook als het
kastje vol is.

Geventileerde banken en bedden
De banken en bedden staan op afstandhouders.
Rugleuningen en kabelgoten zijn afgeschuind
waardoor een versnelde luchtstroom langs de
ramen wordt geleid.
Als de warme lucht langs de wand passeert, zorgt
deze dat de rugleuningen en de luchtspleten bij
de bedden verwarmd worden.
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Comfort
In een KABE reizen en leven is jezelf wat extra gunnen. Voor ons staat uw comfort
centraal. Dat het comfort van banken en bedden goed moet zijn, is voor ons vanzelfsprekend. Er zijn echter nog veel meer factoren die een rol spelen, wilt u echt tevreden zijn over uw camper.
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Het beste zitcomfort dat er
te koop is
Ergonomisch gevormde banken met vulling van
duurzaam en recyclebaar Bultex.
De bank is op de plaatsen met veiligheidsgordel
instelbaar met een slide-out functie.

Stoffering van de beste kwaliteit
Meubelstoffen van kwaliteiten die bijzonder
slijtvast zijn.
Negen verschillende kussencollecties om uit te
kiezen.
De gordijnset, die in twee uitvoeringen leverbaar
is, kan worden gecombineerd met de bekleding
van de kussens.

Maximaal slaapcomfort
Spiraalmatrassen en dikke opdekmatrassen
garanderen een goede nachtrust.
Bedden met verstelbaar hoofdeinde voor extra
comfortabel lezen in bed.

Meer details die het comfort
bepalen
Bedden met lamellen die zich aanpassen aan de
vorm van het lichaam.
De bedden hebben een verstelbaar hoofdeinde.
De bedden zijn opklapbaar en hebben ingebouwde gasdempers die het schoonmaken
vergemakkelijken.

Een keuken die bijna alles heeft
Ingebouwde afzuigkap in het keukenkastje met
verlichting en twee snelheden.
De afzuigkap heeft een uitneembaar vetfilter voor
eenvoudig schoonmaken.
Elektrische ontsteking van het fornuis.
De beste koelkastventilatie van de markt.
AES volledig automatische koelkast.
Tec-tower in alle volledig geïntegreerde voertuigen.

Keuken
Tafel met geïntegreerd uittrekblad.
Praktisch uittrekbaar draadrek in het keukengedeelte.
Werkblad met veel ruimte voor kookgerei.

Sanitaire ruimte met
douchemogelijkheid
Douchebak, douchebekleding, een praktische
uittrekbare handdouche en een douchegordijn.
In meerdere indelingen is een douchecabine
opgenomen.
Slot op de toiletdeur.

Droogkast
Droogkast met door KABE ontworpen opvangbak voor het drogen van schoenen.
De droogkast heeft een speciale convector
en een regelbare plafondklep voor maximale
warmtecirculatie.    

Meer en betere verlichting
Lichtbalken met ingebouwde spotlights.
Indirecte verlichting boven de bovenkastjes.
Nachtverlichting met schakelaar bij het bed.
Inwendige schakelaar voor de buitenverlichting.
Verlichting in kasten en bedlades (niet Classic).
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Uitrusting
Het hoge uitrustingsniveau van een KABE is geen toeval. Wij bouwen campers waar
we zelf in willen wonen en leven. Het beschikken over alle denkbare comfort is voor
ons een vanzelfsprekendheid. Uw camper moet een ruimte zijn die luxe en rust uitstraalt en waar u zich kunt ontspannen en vele jaren wilt doorbrengen.

Veilig en zeker
Veiligheidsvoorzieningen die standaard zijn in
alle campers van KABE: airbag, ABS-remmen
en driepuntsveiligheidsgordels in zowel bestuurders- als woongedeelte.
Twee jaar hulp onderweg van Fiat.
Lekindicator voor handmatige controle van het
flessengassysteem.
De slangbreukklep maakt het mogelijk om te
rijden met flessengas ingeschakeld (niet Classic).
Brandmelder in het slaapgedeelte.
Aardlekschakelaar.
Crashsensor op het flessengassysteem
(niet Classic).

Intelligente elektriciteitscentrale
Eenvoudig te bedienen elektrisch paneel.
Het elektrische systeem registreert de acculading
en laadt zo nodig automatisch de accu.
Het systeem controleert zelf het waterniveau, de
temperatuur en de accuspanning.

Gereed voor tv-ontvangst
Uitwendige aansluiting voor TV, kabel-TV en
12/230V.
TV-antenneaansluiting op drie plaatsen: in TVconsole, slaapkamergedeelte en elektriciteitskast.
Waarschuwingsfunctie voor uitstekende antenne
tijdens het starten.
TV-kast met verzinkbare TV-steun in de meeste
modellen.

Praktische details

Airconditioning, autogedeelte
(optie bij Classic).
Alarmfunctie voor aangesloten 220V-kabel bij
het starten.
Aansluiting voor USB-stick.

...en nog meer uitrusting
(alleen 880, i810, i910)
Aluminiumvelgen
Luifel
Inbraakalarm
AGS II Pro
Achteruitrijcamera/Navigator/CD/DVD
Luidsprekers achter
Centrale vergrendeling uitwendige luiken

Elektrisch opstapje dat bij het starten automatisch wordt ingeklapt.
Centrale vergrendeling met afstandsbediening,
autogedeelte.
Deur van het woongedeelte gekoppeld aan de
centrale vergrendeling.

Tec-tower in alle volledig
geïntegreerde voertuigen
Spriaalmatrassen en
dikke opdekmatrassen

De bedden zijn opklapbaar
en hebben ingebouwde
gasdempers voor efficiënter
schoonmaken

Ergonomisch
gevormde banken
Bank met veiligheidsgordel
instelbaar met slide-out
functie

Tafel met geïntegreerd
uittrekblad
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Opties
Dankzij onze opties wordt uw kabe net zo persoonlijk als u wenst. De standaarduitrusting in een kabe dekt royaal alle basisbehoeften. In feite zijn bij ons veel zaken
standaard waarvoor onze concurrenten u extra laten betalen. Wij begrijpen natuurlijk
best dat u iets wilt toevoegen dat uw camper helemaal perfect maakt, en daarom
kunt u kiezen uit een groot assortiment accessoires.
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Klimaat, verwarming

Shuntpakket vloerverwarming
ags ii pro
(standaard in i810, i910, 880)

Airconditioning woongedeelte Fresh Jet fj2200

Airconditioning woongedeelte Fresh Light

Ventilator met thermostaat
(slaapkamer) y0417

Stoelverwarming, voor y0405

Thermogordijn voor de
bestuurderscabine

Omvormer 1800 w
780, 880
Y0395
i760, i810, i910
y0409

Zonnepaneel y0423

Elektrisch verwarmde voorruit i760, i810
(Standaard in i910)

Accu, acculader

Accumeter y0353

Aansluitingen
Meer opties:
waterslot toilet y0374
Doucheventilator  y0412
(alleen in t, lt)

Uitwendige aansluiting voor
flessengas

Omschakelaar voor flessengas Duo Control (niet voor
Benelux)

Automatisch legen van het
watersysteem
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Motor, chassis

Automatische versnellingsbak
(standaard i760, i810, i910,
880)

Motor fiat
780

3,0 l 180 pk

Alc niveau regelende comfortschokbrekers i760, i810

Luchtvering al-ko
i760, i810
x2 achteras
880, i910
x2 achteras

Meer opties:
Chassis 42 heavy, Classic
Comfortpakket Classic
• Warmtewisselaar
• Airbag
• Cruise control
• Elektrische achteruitkijkspiegels, instelbaar,
verwarmd
Luchtvering al-ko
i760, i810
x4 achteras
x4 achteras
880, i910

Banden, velgen
Meer opties:

Spijkerbanden
780, i760, i810
y0205
880, i910
y0377
(Op metalen velg excl. velg)
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Ms-banden
780, i760, i810
y0325
880, i910
y0376
(Op metalen velg excl. velg)

Aluminium velg
740, 780
Y0407
i760
y0344
(standaard i810, i910, 880)

Reservewiel
780
880

Y0401
Y0390

Reservewielhouder
bergruimte

y0398

Antidiefstalset
aluminium velgen
740, i760
i810, i910, 880

y0415
y0420
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Exterieur

Luifel Omnistor
740
4,0 m
i760, 780
4,5 m
(standaard 780, i810, i910, 880)   

Dakrail, 2 st.
i810
Rails voor lastdrager

Bullbar y0357
780, 880

Trekhaak
780
i760, i810
880
i910

y0402
y0347

y0360
y0400
y0391
y0434

Trap, achterzijde y0319
780, 880

Fietsendrager voor drie
fietsen, met handbediende
lift y0335

Steunpoten achter y0368
880, i760, i810, i910

Binnenschermen met spatlap
y0348
740, 780, 880
Meer opties:
Verlichting op de luifel
Spatlap
Achter 780, 880
Achter i760, i810, i910
Voor i760, i810, i910

Uittrekbare trede bij de
bestuurdersdeur y0410
i760, i810, i910

Opbergdozen

Dog comfort/safety
hondenhok met raam
in het opberggedeelte

Dakraam (standaard 880)

Elektrische jaloezie voorruit
(standaard i810, i910)

Uittreklade, spoilerpakket (l/v)
780, x780 (standaard 880)

Y0435
y0178
y0421
y0422

93

KABE camper

Interieur
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Toilet thetford met
keramische pot

Grand lit lt
(standaard B, lb)

Handdoekdroger
•
Elektrisch met timer
•
Met watercircuit
•
Watercircuit in de cabine

Oven met grill
(standaard i760, i810, i910,
880)

3-Pits fornuis
780, i760
(standaard in Benelux)

Keuken met witte deurtjes

Lederen bekleding Chicago

Lederen bekleding Malaga

Met motor verstelbaar bed
voor i760
(standaard i810 en i910)

Houten vlonder in de douche
Y0425, y0425, y0427, Y0436

Vijfde zitplaats met
veiligheidsgordel

Magnetron 800 w, 230v

Centrale stofzuiginstallatie
y0349

Spiegel op binnenkant toiletdeur y0392

Leeslamp y0413
Prullenbak in voordeur
y0428

KABE camper

Geluid, beeld

Luidsprekers achter y0372
780, i760

Tv met ingebouwde digitaalbox y0351

Parabool telesat
85 cm y0429
(niet voor Benelux)

Cd/radio
740

Gasmelder, veiligheidsalarm
nx5 y0314

Uitwendige ir-detector voor
nx5-alarminstallatie y0315

Inbraakalarm met ruimtedetector defa

Gsm/gps-module voor inbraakalarm y0378

Gas safe y0397

Brandblusser y0355

Centrale vergrendeling
uitwendige luiken

Mini safe
780, 880
i760, i810, i910

Meer opties:
Tv-armsteun incl.
Tv-aansluiting 230v 

y0418

Tv-steun (extra)

y0419

Wandcontact 230v
Enkel/inbouw
Opbouw
Vervanging door
dubbel

y0108
y0109
y0399

Alarm, veiligheid

Y0383
y0411
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KABE Collection
Trots, dat is wat je voelt als je de bezitter bent van een KABE, waar je ook rijdt, waar je
ook heengaat. Ook de producten uit de KABE Collection worden gekenmerkt door dit
KABE-gevoel. Hier vindt u comfortabele vrijetijdskleding en leuke accessoires. Alles met
die typische KABE-uitstraling.

Bekijk de hele Kabe Collection op www.kabeshop.se
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Shorts

Kinder-T-shirt

Mooie shorts in sweatmateriaal,
50% polyester / 50% katoen.

Kindershirt met opdruk ”I Love
KABE”. Mooi T-shirt voor de kids!

Pet

Sportief jack

Pet met KABE-embleem of
KABE-logo.

Jack van mooie polyester, twee
voorzakken. Even geschikt voor
trainen als voor vrije tijd of werk.
Rood of zwart.

KABE camper

Mooi T-shirt

Vloermat met
KABE-opdruk

Badlaken

Trui met capuchon

Heerlijk badlaken van 100% katoen.
Afmetingen: 65x130 cm. Wit of
zwart.

Trui met capuchon met KABEembleem, voorgewassen 50% katoen
/ 50% polyester, gevoerde capuchon
met bijpassende koordjes.

Koeltas op statief

Pen met KABE-opdruk

Paraplu

De ultieme tas met koelfunctie voor
tuinfeest of voor onderweg. Gemakkelijk te dragen door zijn dubbele
handvatten. Inhoud 45 l.

Een elegante pen met gekleurde
houder. De pen is verkrijgbaar in
zilverkleur met rode houder.

Paraplu met opgedrukt KABElogo. Wit of zwart.

Thermosbeker

IJskrabber

Beker van porselein

Modern T-shirt van voorgewassen
katoen. Verkrijgbaar als unisex- en
damesmodel! Materiaal: 100%
katoen.

Mat 60x40 cm met rubberen achterkant. Wasbaar bij 40 graden. Ideaal
voor uw caravan/camper!

Picknickmand
Een klassieke picknickmand in moderne uitvoering, geïsoleerd en met
goede koelfunctie. Kleur: zwart.

Babybody

IJskrabber met KABE-logo.

Mooie koffiebeker met KABEopdruk.

Polo

Beanie met embleem

Picknickstoel

Zowel in unisex als damesvariant!.
Materiaal: 50% katoen / 50%
polyester. Verkrijgbaar in wit, zwart
en rood.

Populaire gebreide muts met goede
pasvorm en zonder klepje.

Picknickstoel met KABE-logo.
Wit of zwart.

Baby Body met KABE-logo. Verkrijgbaar in wit, zwart en rood.

Mooie thermosbeker met inhoud
van 0,42 liter. De beker houdt uw
drankje koel of warm. Hoogte 17
cm.

Sweatshirt
Sweatshirt in voorgewassen 50%
katoen / 50% polyester. Maten:
S-XXL.
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–

–

–

–

–

•

–

–

–

–

–

Integrated i910

–

•

Integrated i810

–

Integrated i760

Crossover x780

•
–

Crossover x880

Travel Master 780

Fiat 2,3 litermotor 130 pk
Fiat 2,3 litermotor 150 pk

Uitrusting Travel Master

Travel Master 880

Classic 740

KABE camper

Autogedeelte

Fiat 3,0 litermotor 180 pk

–

–

–

•

•

•

•

•

Versnellingsbak 6 versn. M = Handschakeling / A = Automaat

M

M

M

A

A

A

A

A

Fiat speciaal chassis 36,5q 15” wielen

•

–

–

–

–

–

–

–

Fiat AL-KO-chassis 42 heavy 16” wielen

–

•

•

•

•

•

•

•

4035

4400

4400

4600

4600

4600

4600

4600

Wielbasis
Spoorbreedte voor 1810 mm, achter 1930 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

Versterkte banden

•

•

•

•

•

•

•

•

Sierdeksels

•

•

•

•

•

•

•

•

Aluminium velgen 16”

–

–

–

•

•

•

•

•

Gelakte bumper voor

•

•

•

•

•

•

•

•

K = Bestuurdersstoelen / A = Aguti stoelen

K

K

K

K

K

A

A

A

Bekerhouder

•

•

•

•

•

•

•

•

Accucapaciteit 110 Ah

•

•

•

•

•

•

•

•

Dynamo 160 A

•

•

•

•

•

•

•

•

Brandstoftank 80 liter

•

•

•

•

•

•

•

•

ACS Comfortvering

–

–

–

–

–

•

•

•

ABS antiblokkeerremmen

•

•

•

•

•

•

•

•

ESP antislip- en antispinsysteem

–

•

•

•

•

•

•

•

Airbag op de bestuurdersplaats

•

•

•

•

•

•

•

•

– /KP

•

•

•

•

•

•

•

Centrale sluiting met afstandsbediening, ook voor de deur in het woongedeelte

Airbag op de passagiersplaats / KP=comfortpakket

•

•

•

•

•

•

•

•

Centrale sluiting van de deur in het woongedeelte

–

–

–

•

•

–

–

•

Verduisteringsgordijnen in de cabine

•

•

•

•

•

•

•

•

Elektrisch bediende ramen / KP=comfortpakket

– /KP

•

•

•

•

•

•

•

Cruise control / KP=comfortpakket

– /KP

•

•

•

•

•

•

•

Partikelfilter

•

•

•

•

•

•

•

•

Scandinavië specificatie

•

•

•

•

•

•

•

•

Airconditioning (AC), autogedeelte / KP=comfortpakket

– /KP

•

•

•

•

•

•

•

Buitenspiegels, elektrisch, verwarmd / KP=comfortpakket

– /KP

•

•

•

•

•

•

•

Buitenspiegels met verlengde arm

•

•

•

•

•

•

•

•

In de achteruitkijkspiegel gemonteerde antenne

•

•

•

•

•

•

•

•

DRL daytime running light

•

•

•

•

•

•

•

•

Mistlampen voor

–

–

–

–

–

•

•

•

Webasto motorverwarmer met timer

–

•

•

•

•

•

•

•

In hoogte verstelbare bestuurders- en passagiersstoel

•

•

•

•

•

•

•

•

Bestuurders- en passagiersstoel met draaibaar onderstel

•

•

•

•

•

•

•

•

Bestuurders- en passagiersstoel met dubbele armleuningen

•

•

•

•

•

•

•

•

Bescherming onder de voorstoelen

•

•

•

•

•

•

•

•

Multimediaspeler met o.a. CD, DVD, Radio, Mp3-speler, achteruitrijcamera, N=navigatie

–

•

•

•/N

•/N

•

•/N

•/N

Fiat Motorhome assistentie, 2 jaar (voor nieuwe auto)

•

•

•

•

•

•

•

•
–

Woongedeelte
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King Size 2,50 meter breed

–

•

•

•

•

–

–

Sandwichconstructie

•

•

•

•

•

•

•

•

Ecoprim isolatie in wanden, vloer, plafond

•

•

•

•

•

•

•

•

Kunststof balken

•

•

•

•

•

•

•

•

Getinte dubbele ramen met rolgordijn

•

•

•

•

•

•

•

•

Horren in de ramen die kunnen worden geopend

•

•

•

•

•

•

•

•

Keukenraam

•

•

•

•

•

•

•

•

Dakluiken met hor en verduisteringsgordijn

•

•

•

•

•

•

•

•

Hordeur

•

•

•

•

•

•

•

•

Spiraalmatras + opdekmatrassen

•

•

•

•

•

•

•

•

Bank met slideout

–

•

•

•

•

•

•

•

Thermogordijn tussen cabine en woongedeelte, voor gebruik in alle seizoenen

–

–

–

–

–

–

•

•

Geluidsisolerende zachte plafondbekleding

•

•

•

•

•

•

•

•

Ergonomisch gevormde zitkussens van Bultex

•

•

•

•

•

•

•

•

Ventilerende wandbekleding

•

•

•

•

•

•

•

•

Kast met draadmanden

–

•

•

•

•

•

•

•

Gasdempers voor de bovenkastjes

•

•

•

•

•

•

•

•

Inrichting met optimale luchtcirculatie

•

•

•

•

•

•

•

•

Neerlaatbaar tweepersoonsbed boven de cabine H=Handboek/E=Elektrisch

–

–

E

–

E

M

E

E

Luifel, Omnistor

–

4,5

4,5

5,5

5,5

5,0

5,5

6,0

Classic 740

Travel Master 780

Crossover x780

Travel Master 880

Crossover x880

Integrated i760

Integrated i810

Integrated i910

Werkblad met 3-pits flessengaskookplaat: 3-pits = 3

3

3

3

3

3

3

3

3

Fornuis met elektronische ontsteking

•

•

•

•

•

•

•

•

Ingebouwde grilloven

–

•

•

•

•

•

•

•

Uitrusting Travel Master
Keuken / WC / Water / Sanitair

Afzuigkap met motor en vetfilter
Koelkast 175 liter / Tec-tower

•

•

•

•

•

•

•

•

175

175

175

175

175

Tec

Tec

Tec

Geoptimaliseerde koelkastventilatie

•

•

•

•

•

•

•

•

Soft-close keukenlades

•

•

•

•

•

•

•

•

Afvalbak met sorteerfunctie

•

•

•

•

•

•

•

•

Drinkwatertank, 20 / 90 liter

20/90

90

90

90

90

90

90

90

Verwarmde afvalwatertank, 90 liter

•

•

•

•

•

•

•

•

Elektrisch legen van de afvalwatertank (ook met de hand te bedienen)

•

•

•

•

•

•

•

•

Enkelgreepsmengkraan in keuken en toilet

•

•

•

•

•

•

•

•

Toiletruimte met wastafel, douchebak en kast

•

•

•

•

•

•

•

•

Douche met wegklapbare wanden of douche in aparte douchecabine

•

•

•

•

•

•

•

•

Draaibaar toilet met waterspoeling, vast geïnstalleerd, uitwendig te legen

•

•

•

•

•

•

•

•

Verwarming
Alde Compact 3020 centrale verwarming met touch screen en scherm voor klok, binnen- en buitentemperatuur.

•

•

•

•

•

•

•

•

12V circulatiepompen

•

•

•

•

•

•

•

•

Elektrisch element 230V, 3 kW, 3-traps

•

•

•

•

•

•

•

•

Boiler

•

•

•

•

•

•

•

•

Warmtewisselaar met circulatiepomp

–

•

•

•

•

•

•

•

Extra verwarmingselement onder de bestuurdersstoel

–

•

•

•

•

•

•

•

Extra verwarmingselement met ventilator onder de passagiersstoel

–

•

•

•

•

•

•

•

Automatisch vloerverwarmingssysteem AGS II / AGS II Pro

•

•

•

Pro

Pro

•

Pro

Pro

Geoptimaliseerd ventilatiesysteem

•

•

•

•

•

•

•

•

Convector bij de cabine-instap (Fiat)

–

•

•

•

•

•

•

•

Elektrisch verwarmde voorruit

–

–

–

–

–

–

–

•

Vloerverwarming met watercircuit in de cabine

–

•

•

•

•

•

•

•

KABE Air Vent

•

•

•

•

•

•

•

•

Elektra / TV / Veiligheid
Elektrische centrale 230V (16 A)
Extra krachtige accu in het woongedeelte 80 / 115 Ah

•

•

•

•

•

•

•

•

80

115

115

115

115

115

115

115

Acculader 35 A

•

•

•

•

•

•

•

•

Servicecenter met controlepaneel

•

•

•

•

•

•

•

•

Dimmer op voorste plafondlamp

–

•

•

•

•

•

•

•

Indirecte verlichting bij de bovenkastjes

–

•

•

•

•

•

•

•

Kast- en bergruimteverlichting

–

•

•

•

•

•

•

•

Nachtverlichting

•

•

•

•

•

•

•

•

Verlichting van de bedlade

–

•

•

•

•

•

•

•

Luidsprekers achter

–

•

•

•

•

•

•

•

Voorbereid voor ingebouwde CD-speler

•

•

•

•

•

•

•

•

Console voor LCD-TV

–

•

•

•

•

•

•

•

TV-antenne met versterker

•

•

•

•

•

•

•

•

LED-verlichting

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Uitwendige 230V / 12V / TV-aansluiting / ingang voor centrale antenne

•

•

•

•

•

•

•

Inbraakalarm met ruimtedetectie

–

–

–

•

•

–

•

•

IR-alarm

–

•

•

–

–

•

–

–

Aardlekschakelaar

•

•

•

•

•

•

•

•

Brandmelder

•

•

•

•

•

•

•

•

Lekindicator voor flessengas

–

•

•

•

•

•

•

•

Flessengassysteem met schoksensor

–

•

•

•

•

•

•

•

Flessengassysteem met veiligheidsklep

–

•

•

•

•

•

•

•

USB-aansluiting

–

•

•

•

•

•

•

•

Vermogenssensor

–

•

•

•

•

•

•

•

KABE is niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten en onjuistheden.
KABE behoudt zich het recht voor om constructies en gegevens zonder mededeling vooraf te wijzigen.
De foto’s in deze catalogus kunnen bepaalde extra uitrusting omvatten.
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Altijd een stap verder…

www.kabe.nl

Uw kabe Travel Master dealer

