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KABE alltid
steget före – igen!

TEAM NORTHUG VALDE KABE:

”Det här är ett fantastisk
hotellrum på hjul”

för skandinaviskt klimat.
i en klass för sig.

KABE största skandinaven!
Marknadsandelar Husvagnar i Norden
Skandinaviska märken (%)
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Ända sedan 1950-talet, när den första husvagnen från KABE tillverkades, har alla
våra husvagnar och husbilar haft en sak gemensamt. Den röda linjen. För oss
har det blivit synonymt med det som är KABE: kvalitet, design och säkerhet – allt
förpackat i en husvagn eller husbil som är byggd för att övervinna det skandinaviska
klimatet. Även 2014 ligger vi steget före, precis som vi har gjort ända sedan starten.
Årets modeller är ännu en gång ett resultat av hårt arbete – allt för att du ska känna
dig ännu mer hemma, ännu tryggare, och mer nöjd än vad du någonsin har gjort
med en husvagn eller husbil.

Välkommen till din KABE-återförsäljare eller www.kabe.se!
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KABE – EN UNIK
HUSVAGN/HUSBIL
En vagn, ett varumärke – hur hänger det ihop? Vi på KABE kan stolt
konstatera att ni kunder gillar våra husvagnar och husbilar. Ni byter
modell, men inte gärna märke. Det visar branschens undersökningar
tydligt. Vi bygger ca 10 husvagnar och husbilar per dag, men ett starkt
varumärke med förtroende byggs inte på en dag; knappt på ett decennium heller.
Varje dag är dock en chans att ta ett litet steg
framåt. Men också en risk för att göra misstag
som raserar förtroendet och förväntningarna.
Det gäller oss alla, ledningen, varje montör,
säljare och återförsäljare, och många flera.
Varumärket KABE är en lagmaskin där alla
har uppdraget att förvalta och förfina det
KABE står för – kvalitet, komfort, trygghet,
smarta lösningar och marknadens längsta
garanti etc. Men viktigast att komma ihåg:
varumärket tillhör inte oss, mer en strikt
juridiskt. Det tillhör ditt hjärta först och
främst. Där sitter styrkan.

MASSOR
AV NYHETER
Vi har gjort det igen. Även
2014 ligger vi steget före,
precis som vi har gjort ända
sedan starten. Årets husvagnar husbilar är ännu en gång
ett resultat av hårt arbete
– allt för att du ska känna
dig ännu mer hemma, ännu
tryggare, och mer nöjd än vad
du någonsin har gjort med en
husvagn eller husbil.
Läs mer på sidan 6-11!

VI HÖRS!

ALF EKSTRÖM
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Modellåret 2014 ser ljusare och blankare ut på många sätt för KABE.
Många små förbättringar på både in- och utsidan – praktiska, snygga och
smarta. Allt tillsammans blir ett stort steg framåt, som vanligt när det gäller KABE. Jobbet bakom all produktutveckling imponerar lika mycket som
nyheterna i sig. KABE visar sin styrka – igen!
I över femtio år har KABE förfinat och förädlat sina husvagnar och husbilar och är idag en unik
produkt på många olika sätt. KABE finns nu i fyra starka modellserier för husvagn – Classic,
Ädelsten, Royal och Hacienda – och tre för husbil – Travel Master hel- och halvintegrerade och
nyheten KABE Travel Master X som är en Crossover-modell.
Ska man bygga de bästa husvagnarna och husbilarna på marknaden måste man inse att man
inte kan allt bäst själv. På KABE lyssnar man alltid på sina återförsäljare, sina kunder och alla
sina anställda. Därför blir 2014 ännu ett bra KABE-år!
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Sängen har fått en ny gavel med softad LEDbelysning och nya läslampor.

Om vi tar de stora svängarna för
KABEs husbilar, så är det satsningen
på de helintegrerade husbilarna som
sticker ut mest. För tre år sedan fanns
inte denna modellserie överhuvudtaget. En stark vilja och många övertimmar i prototypverkstan har resulterat i
tre längder och totalt 12 planlösningar.
TMi760-serien har i år vuxit från en
till fyra planlösningar. Storsäljaren
TMi810, som banat vägen för det helintegrerade programmet, behåller sina
fyra modeller. Medan TMi910 – flaggskeppet – får tre nya systrar.
Det halvintegrerade programmet innehåller nu sju
modeller: 700 LXL, 740 LB, 740 LGB, 740 LXL och
740 T samt 880 LT. Ytterligare en modell tillkommer
med beteckningen TMx740, där den stora nyheten
avslöjar sig genom sitt något förhöjda tak, som
rymmer en nedsänkbar säng (se separat artikel på
sidan 16).
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Skåpsluckorna har en ny
högblank vit bård, med en
diskret silverdekor mellan det
vita och trämönstret.

Slide-out; ställbar soffa där
man kan glida ut sittdynan
och få med sig ryggstödet i en
lite skönare vinkel.

Nyheter invändigt
Om vi börjar från botten inne, så är
golvmattan ny, med långa, breda
stavar i ekparketten. Höjer vi blicken
faller ögonen på lådornas och luckornas nya, blanka, cromade handtag
i tuff design. Blankare är också den
vita bården på överskåpens luckor,
dessutom accentuerad med en liten
silverfärgad dekorrand.
Sängarna har fått en ny gavel med
softad bakgrundsbelysning och nya
läslampor. Fem nya klädslar kompletterat befintlig kollektion, totalt sju
tyg- och två skinnklädslar.
Annat som når ögat är den nya
kökskranen och ett nytt tv-fäste

Dog comfort/safety - hundkoja med fönster
i garagedelen

som går att sänka ner. Krokarna,
handtagen och handdukshållaren i
badrummet är också nya. Kökskranen
är också ny i en riktigt läcker design.
Spisskyddet på den 3-lågiga spisen är
numera delat så du får mer avställningsyta om du bara använder en platta. Tec-tower (som är en pelare med
ugn, kyl- och köldfack) är standard på
alla helintegrerade husbilar. Listan
kan göras längre, men vi lämnar lite åt
din upptäckarglädje, tills du besöker
din återförsäljare.
Fönstren är en viktig del både inne och
ute, och här har det hänt en del.
KABEs fönster är patenterade och
unika på många sätt. Nytt är den

steglösa öppningen av hela fönstret,
men även myggnätet och mörkläggningsgardinen kan justeras steglöst
numera. Liksom tidigare har alla Travel Master också ett fönster i dörren.
Men vänta, en väldigt bekväm nyhet
för dem som åker med bak i husbilen, är den ställbara soffan där man
kan glida ut sittdynan och få med sig
ryggstödet i en lite skönare vinkel för
långturen.
En annan ny rolig nyhet för alla
hundälskare är den inbyggda hundburen, som kan beställas med fönster.
Finns som tillval.
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NYTT MODELLPROGRAM
Det halvintegrerade programmet innehåller nu sju modeller: 700 LXL, 740 LB, 740
LGB, 740 LXL och 740 T samt 880 LT. Ytterligare en modell tillkommer med beteckningen TMx740, där den stora nyheten avslöjar sig genom sitt något förhöjda
tak, som rymmer en nedsänkbar säng.

TRAVEL MASTER x740 LXL

TRAVEL MASTER 700 LXL

TRAVEL MASTER 740 LXL

TRAVEL MASTER 740 LB

TRAVEL MASTER 740 LGB

TRAVEL MASTER 880 T

TRAVEL MASTER 740 T

Slide-out; ställbar soffa där
man kan glida ut sittdynan
och få med sig ryggstödet i en
lite skönare vinkel.
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TMi760-serien har i år vuxit från en till fyra planlösningar. Storsäljaren TMi810,
som banat vägen för det helintegrerade programmet, behåller sina fyra modeller.
Medan TMi910 – flaggskeppet – får tre nya modeller i B, GB och T.

TRAVEL MASTER i760 LXL

TRAVEL MASTER i760 T

TRAVEL MASTER i760 LB

TRAVEL MASTER i760 LGB

TRAVEL MASTER i810 T

TRAVEL MASTER i810 QB

TRAVEL MASTER i810 LB

TRAVEL MASTER i810 LGB

TRAVEL MASTER i910 B

TRAVEL MASTER i910 GB

kabe NR 2 2013
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MARKNADENS BREDASTE
HALVINTEGRERADE
HUSBILAR – 2,50 M KING SIZE!
Alla KABEs halvintegrerade husbilar har breddats med totalt åtta centimeter.
KABE är idag ensamma om halvintegrerade husbilar i King Size-bredden 2,50!
Och man känner det så fort man stiger innanför dörren genom att svängrummet ökat i kubik.
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Alla halvintegrerade
husbilar hela 250 cm
breda

Ny exteriör design

Steglösa funktioner på
nya K D-Lux-fönster

Gasdämpare i
bodelsdörr

Ny design undersida
nedsänkbar taksäng

Nydesignad sänggavel
med mysbelysning

Golvmatta med genuin
känsla

Nya handtag i lyxig
blank metall

Värmeslinga i skofack

Ny design överskåp

Nedsänkbart tv-fäste i
flera modeller

Soffa med slideout
(reglerbar sits och
rygg)

Uttag för USB

3-lågig spis med delat
lock

Tec-tower standard
i alla helintegrerade
husbilar

Ny konstruktion
överskåp

Ny kökskran

Nya krokar

Ny kuddstödsbeklädnad vid dinette

Nytt tillval, träbotten i
dusch

KABE NR 1 2014
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ORIGINALBATTERIET

Vi är med dig hela vägen.
Året om.

KU39
Ecsta Le Sport
Optimal prestanda vid hög
fart, dynamiskt på sommarväglag med effektiv bromsverkan vid våta vägbanor.

KH27
Solus ecowing
Nytt för i år! Ecowing är
utvecklat med miljön i fokus
och har ett lågt rullmot stånd
och låg ljudnivå.

By Exide Technologies
www.exide.nu

www.tudor.se

w w w.dawadack.se · 031-742 11 80

AL-KO tillbehör för husbilar

Stödben
Luftfjädring
Dragkrokar
Sänd ett e-mail till husbil@al-ko.se för frågor eller broschyrbeställning

QUALITY FOR LIFE
14
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www.al-ko.se

KABE ALLTID STEGET FÖRE

5 ÅRS KABE-GARANTI
Om du bara sköter servicen,
så sköter vi branschens generösaste garanti
För ett år sedan tog vi steget att kröna våra husvagnar
och husbilar med en femårig
garanti. Egentligen inget stort
steg, utan en logisk konsekvens av ett kompromisslöst
och målmedvetet kvalitetsarbete som pågått de senaste 55
åren här i Tenhult. Vi ska bygga
marknadens bästa fordon,
och vi tror på det vi gör, därför
lovar vi en garanti som är lika
ambitiös.

Garantin har en ömsesidighet som
också ställer några enkla men viktiga
krav på dig som ägare. Att husbilen
eller husvagnen sköts enligt instruktionsboken och servas på auktoriserad KABE-verkstad.

Många var förvånade och tyckte vi var
modiga som vågade ta steget fullt ut
förra året. Vi såg det inte så, vi ser det
både som ett kvitto och en utmaning.
Ett kvitto på att vi ligger steget före
och en utmaning att alltid göra så,
även i fortsättningen.

Som sagt, det är ett stort åtagande
från KABEs sida, men vi gör det för
vi vill att du som kund ska förstå att
vi menar allvar när vi säger att en
KABE är ett tryggt köp. Och en trygg
investering i sin fritid.

KABE åtar sig alltså att åtgärda, reparera eller byta ut delar eller system
som slutar att fungera eller gått sönder under garantitiden. Med förbehållet att felet inte uppstått på grund av
uppenbar vanvård eller försummad
skötsel.

• Den 5-åriga garantin ger
extra trygghet och mervärde
• Gäller alla KABE husvagnar
och husbilar från och med
2013 års modeller
• Den 5-åriga garantin överförs
automatiskt till nästa ägare
vid ägarbyte
• Auktoriserade KABE-reparatörer finns hos våra återförsäljare över hela Europa
Se husvagnens eller husbilens
instruktionsbok och vår hemsida, www.kabe.se, för fullständiga villkor.

KABE NR 1 2014
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TMx740 Crossover

BILEN SOM KORSAR GRÄNSER
KABEs nya halvintegrerade husbil är lite av en
gränsöverskridare. Både liten och nätt att köra
precis på vilka vägar man vill, men samtidigt en
stor familjebil. Tack vare den nedsänkbara dubbelsängen ovanför sittgruppen förvandlas ytan
effektivt från en sällskapsyta till en dubbelsäng
– eller tvärt om.
– Det är inte på något sätt ett steg tillbaka till de gamla
alkovbilarna, är försäljningschef Johan Skogeryd väldigt
noggrann med att påpeka.
– Vi har laddat bilen med en smidig nedsänkbar taksäng,
precis som våra helintegrerade modeller. Men för att få
lite mer svängrum i taket har vi format taket precis där
sängen är.

16
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Lösningen med den hissbara sängen funkar bra här,
eftersom LXL-planlösningen gör att dörren kommer
tillräckligt långt bak för att gå fri från sängen även om den
är nedfälld.
– Vi har märkt att det finns ett behov av fler sängplatser,
så man kan ha extra nattgäster om man vill, utan att bygga
om hela matdelen. Bara att hissa upp sängen och duka
fram frukosten, fortsätter Johan.
Det var länge sedan KABE övergav alkovmodellerna med
sitt stora överhäng framtill. Nu får man samma flexibilitet,
men slipper en tung överbyggnad.
– Här kan kunderna förvänta sig klassisk KABE-känsla
hela vägen, utan undantag – sommar som vinter. Se det
som ett syskon i 740-serien, men med ett lite udda yttre,
och ett rikare inre, säger Johan och skrattar.

Smarta värmesystem
KABE är ”världskända” för sin höga värmekomfort. Därför ingår följande alltid som
standard i alla husbilar från KABE:
• Värmeväxlare – NYHET!
• Vattenburen värmematta i hytt – NYHET!
• Konvektorer vid fotsteg (bildel) – NYHET!
• Mörkläggningsgardiner för framruta och sidorutor – NYHET!
• Konvektorer mellan bil- och bodelen bildar en värmevägg mot bildelen
• Webastotidsstyrning som värmer upp kupén när motorn är avstängd upp till
24 timmar innan avfärd
• Nordenspecifikation innehållande stort batteri 100 Ah, kraftigare generator 160 A,
extra värmepaket under både förarstolen och passagerarsätet kopplat till golvvärmesystemet samt uppvärmd vevhusventilation
• Vintertäcket finns kvar som tillval, och nytt för året är att man kan få värme i
framrutan (standard i910).
KABE NR 1 2014
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TEAM Northug
HELFRÄLSTA PÅ HUSBIL
TEXT: Freddy Kongsberg
FOTO: Kjell-Erik Kristiansen

Petter Northugs nya svenska
vapen i jakten på medaljerna.
Petter och pappa John Northug har fallit pladask för team
Northugs nya stolthet: Över
åtta meter lyx påfyra hjul – en
KABE husbil – skräddarsydd
av den svenska producenten i
Tenhult/Jönköping.
– En ny värld har öppnat sig
för oss. Husbilen är som en
uppenbarelse. Man kan bli
religiös för mindre, strålar en
husbilsfrälst John Northug.
Vill ha hustrun med på resan
John berättar glatt att det här med
husbil, har varit en avlägsen dröm
han har närt under flera år. Även om
husbilen först och främst är ett nytt,
lysande vapen för team Northug med
bröderna Petter, Tomas och Even, har
pappa John och hustrun redan börjat

18
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planera för en cykelsemester med
husbilen i Europa.

utan han brukar även ligga i täten när
det gäller att inneha olika fordon.

Kung bakom ratten
– Det här är rätt och slätt ett fantastisk hotellrum på hjul. Man känner
sig som en kung bakom ratten med
panoramautsikt över både trafik och
landskapet man kör igenom. Med en
husbil handlar det inte längre om att
ta sig från en punkt till en annan. Man
får helt enkelt en storslagen upplevelse, säger en begeistrad John Northug.

– Skarverennet blev det första testet
och husbilen fungerade som ett
näste för hela teamet, förklarar John
Northug.

Hälsningsplikt
Familjen har aldrig tidigare haft husbil, även om de i flera år lekt med tanken, och nu har Northugs fått erfara
att det förpliktigar att köra husbil.
– Möter man andra husbilar så ska
man hälsa. Och parkerar man i närheten av andra husbilsägare förväntas
man stanna och prata lite husbil, ler
Northug.
Begeistrad superstjärna
Petter Northug är minst lika begeistrad över nyförvärvet som resten av
familjen. Den 27-årige superstjärnan
är inte bara världens bäste skidåkare,

Skräddarsydd lyx
Den skräddarsydda specialversionen
av en KABE Travel Master i810 LT bär
bröderna Petter, Tomas och Evens
autografer.
Den väger över fyra ton och har alla de
faciliteter som man kan önska sig. Tre
sängar, ett modernt kök, ett rymligt
bad med dusch och toalett, sittgrupp
i skinn och ytterligare en säng fram i
bilen som kan sänkas ned från taket.
I nya husbilen kan Petter Northug
koppla av mellan tävlingarna.
Ger lugn och ro
– Speciellt under NM på skidor var
Petter som ett jagat villebråd och
var närmast tvungen att springa och
gömma sig för att få lite lugn och ro.
Nu kan han enkelt och smidigt söka
skydd i husbilen, slänga sig ner på en
av sängarna och vila, få behandling
eller äta nylagad varm mat.

Mobil komfort
utan kompromiss
Den
mest
sålda
Klimatanläggning Dometic B 2200
• Behaglig och tyst drift
• Samtliga funktioner styrs via fjärrkontroll
• Integrerad belysning
• Värmefunktion

Utan
stödben och
med 12 V
motor

Dometic Premium Markis
Husbilen är genialisk och passar våra behov perfekt, säger John Northug som är bilansvarig och
chaufför efter det att han har uppgraderat sitt
körkort. En annan medlem av teamet, Hallgeir
Martin Lundemo, kommer också att ta sina pass
bakom ratten på husbilen.
Byter buss mot husbil
Under Tour de Ski blev det extremt mycket stök
kring den buss som Petter disponerade.
– Bussen tilldrog sig mycket uppmärksamhet
och var i det avseendet inte så lämplig. Allt tyder
på att vi nästa gång tar med oss husbilen istället,
som är mer praktisk på många sätt.

• Inga opraktiska skrymmande stödben
• Lätt att fälla ut, elektriskt eller manuellt
• Elektriska modellen har fjärrkontrollen och
vindsensor som standard
• Med ett enkelt knapptryck fäller du ut markisen

Optimal sikt
på nära och
långt håll

– Vi kommer även att använda husbilen under
World Cup, fortsätter John Northug.
Kvaliteter
– Det var först när vi kom i kontakt med svenska
KABE som våra planer blev konkretiserade och
realiserade.
Vi såg vilka enorma möjligheter husbilen representerar och vi fick upp ögonen för de kvaliteter
dagens husbilar erbjuder, berättar John Northug.
Enligt John Northug har team Northug länge
gått och närt idén om att ha en husbil med sig
under träning och tävling. Och det är allt fler
inom skidåkningsvärlden som ser fördelarna
med husbil.

Backvideosystem Waeco RVS-794
• Värdens minsta dubbelkamera med linsskydd
• Fjärrsikt med 50°
• Kameran är försedd med en integrerad
värmefunktion och vattentät mikrofon
• Lysdioderna har monterats separat för att
förhindra reflexer

www.dometic.se
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7,
421 31 Västra Frölunda
Tel. 031-734 11 10
E-post info@dometicgroup.se
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37.000 besökte Jokkmokks vintermarknad år 2013. Temperaturen låg mellan 20-30 minusgrader, betydligt varmare än året
dessförinnan med kring 40 minusgrader mer eller mindre konstant under alla marknadsdagarna. Foto: Petter Johansson.

Iskall campare
Var går gränsen för vad en
KABE klarar när det gäller vintercamping? Det är en sak att
säga att allt funkar perfekt när
kvicksilvret halkar långt under
nollan. En annan att verkligen
bevisa att det stämmer.
Bästa bevisen kommer alltid från
verkligheten, från personliga erfarenheter, även om alla husvagns- och
husbilsmodeller från KABE testas i
köldkammare. Förra året campade
Jan Ålevik med hustrun Anita i -44°
med sin husbil under Jokkmokks
marknad i början av februari. Om det
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är något slags ”bottenrekord” vet nog
våra läsare bäst.
– Visst var det kallt ute, man fick röra
på sig hela tiden, men inne i bilen var
det som vanligt, ca 20 grader som
vi brukar ha, berättar Jan, som till
vardags jobbar som KABE-säljare i
Umeå.

2011 som står redo för kortare och
längre turer året runt. Inte minst på
vintern.
– Vi kör alltid en tur till fjälls under jul
och nyår och till påsk. Till Jokkmokks
marknad bär det av var annat eller var
tredje år.

– Första natten gick vi på gasol utan
problem, och andra natten, när det var
lika kallt, hade vi tillgång till 2 kilowatt
på campingen, men det räckte inte
riktigt till utan gasolen gick in och
stöttade.

– Sen blir det nästan alltid en tur
utomlands på sommaren. Du behöver
inte göra några speciella förberedelser för att kunna campa året runt –
vatten, värme och avlopp – allt funkar
hur bra som helst. Även om det är
-44° om nätterna, säger Jan.

Jan och Anita kör en TM 740 LGB från

– På dagarna var det ju bara ca -35°.

TEST

NOGGRANT TESTADE
Vi ger dem vad de tål. Du ska veta att en KABE tål väldigt
mycket. Den är redo för ett långt liv på vägen, sommar som
vinter. Vi vet vad som krävs och vi testar enskilda detaljer
och hela fordon på alla möjliga sätt, och en del omöjliga
också. Vi har full kontroll i alla led, från utveckling till
montering, för att försäkra oss om högsta kvalitet i alla

detaljer. Vi provar nya lösningar i vår egen utvecklingshall,
vi har egna elektriker och eget snickeri, och som du ser
på bilderna nedan, en egen testanläggning där vi utmanar
gränser, långt utöver vad som väntar i verkligheten. För vi
chansar inte.

I klimatkammaren
utförs noggranna tester på husvagnar och
husbilar.

Husbilarna testas i
temperaturer från –35
upp till +55 grader.

Med hjälp av värmekameror ser vi till att
konstruktionen når
precis den kvalitet vi
eftersträvar.

Helt ny teknik används
för att kontrollera att
husbilarna är absolut
täta.

I regnkammaren
besprutas husbilarna
under högt tryck.

Vågar för att balansera
och optimera viktfördelning mellan axlar.

Mätinstrument för
drag.

Tryck används för att
testa hållfastheten hos
produkterna.

Med rökbeläggning
kontrolleras luftflödena.

Uthållighetstester görs
på de olika delarna av
karossen.

Att ventilationen är
korrekt är en livsviktig
funktion som noggrant
kontrolleras.

Gasolsystemet trycktestas.

Elsystemen och andra
viktiga funktioner kontrolleras innan husvagnarna och husbilarna
får lämna fabriken.

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

Den senaste tekniken kompletterar vår
skickliga personal.
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UPPLEVELSEN

Vårhelg i Torekov MED

husvagnsvännerna
TEXT: carina lundeholm FOTO: mats lundeholm

Vi brukar träffa våra husvagnsvänner, Ulf och Monica,
en helg varje vår och höst. Då
letar vi upp en trevlig campingplats som ligger på rimligt
avstånd från båda familjerna.
Husvagnsträffar är lättsamma
och avslappnade. Ingen behöver tänka på matlagning eller
städning, som när man ska ha
gäster hemma. Det är bara att
veva ner stödbenen och börja
umgås.
Vid årets Kristi Himmelsfärdshelg
träffades vi i Torekov. Vi hade väntat
och väntat på våren och hemma hos
oss hade det knappt börjat grönska.
Men när vi närmade oss Hallandsåsen
tog våren emot oss med en stor, öppen
famn och vi insåg att tre klimatzoner
faktiskt gör skillnad.
22
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Campingen i Torekov är välordnad
och har ett mycket bra läge. Där finns
många skyddade uppställningsplatser
men också en hel rad för dem som vill
ha sin husvagn eller husbil ända nere
på stranden. Det går en trevlig promenadväg till samhället och hamnen. Vill
man röra sig ännu mer finns det stigar
och vandringsleder både längs med
havet och på åsen liksom cykelleder och
golfbanor. Den närmaste golfbanan är
granne med campingen.
Torekov ligger längst ut på Bjärehalvön,
med Hallands Väderö i blickfånget
utanför. Dit kan man åka på dagsutflykt
med båt. Vi stannade dock kvar på land,
handlade fisk i hamnen och traskade
omkring en stund i det idylliska samhället, som fortfarande inte riktigt hade
vaknat till liv efter vintern.

Legendarisk centercourt
Det är bara 14 kilometer till Båstad. Vi
gjorde självklart en utflykt dit och även
om ingen av oss är tennisspelare så
kunde vi känna hur de idrottshistoriska vingslagen svepte runt den legendariska centercourten. Vi tog också en
biltur över Hallandsåsen, passerade
Birgit Nilssons Västra Karup och åt en
äkta skånsk lunch på Margretetorps
gästgivaregård.
Maten är en viktig ingrediens i en lyckad husvagnshelg, tycker vi. De allra
flesta måltiderna brukar vi laga och
äta i våra husvagnar, varannan måltid
i den ena husvagnen och varannan i
den andra. En given höjdpunkt är när
vi ska göra de gemensamma matinköpen för helgen. Då brukar vi söka upp
en välsorterad livsmedelsbutik där vi
greppar varsin varukorg och sprider ut
oss bland hyllor och kyldiskar för att
plocka åt oss vad vi är sugna på.

Jag och Monica brukar stråla samman vid fisk- eller ostdisken, medan
våra män har en underlig förmåga att
alltid hamna vid köttet. När vi sedan
passerar kassan lägger vi upp allt på
varubandet och delar notan rakt av.
Det blir oftast förvånansvärt välkomponerade middagar när vi lagar mat
tillsammans, även om det kanske inte
verkar så när vi fyller våra korgar.
Klapperstensfält och strandängar
På lördagsförmiddagen packade vi
ryggsäckarna och tog på oss vandrarkängorna. Det var en klar och fin vårdag och vi bestämde oss för att vandra
en del av Skåneleden, från campingen
till Hovs hallar och tillbaka, totalt
cirka två mil.
Det blev en underbar tur över klapperstensfält och strandängar med
vindpinade enebuskar. Vi såg ejdrar
och andra sjöfåglar i vattenbrynet. När
vi stannade för att fika blev vi diskret

iakttagna av ett gäng tackor med sina
lamm. Vid Hovs hallar dukade vi upp
vår medhavda lunch, njöt av den magnifika utsikten och tog sedan en välbehövlig middagsslummer i det spirande
gräset innan vi vände hemåt igen.
På kvällen satt vi rödkindade och
lite trötta och pratade om fördelarna
med det varierande och omväxlande
husvagnslivet. Runtomkring oss hörde
vi de bekanta ljuden från lekande
barn, rasslet från förtältsdragkedjor
som öppnas och stängs och folk som
promenerade iväg med disken. Vi
konstaterade att vi inte var beredda att
byta en sådan här helg mot en vistelse
på det lyxigaste hotell. Och varför i
hela friden skulle vi det, så länge vi
har våra husvagnar?
OVAN: MIDDAGSSLUMMER VID
HOVS HALLAR. NEDAN: CAMPINGEN
I TOREKOV, GRANNE MED HAVET
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SE NYHETERNA!
Gå billigare på ELMIA Husvagn
HusbiL – KÖP Biljetten hos din
KABE-återförsäljare

För många husvagns- och husbilsåkare, framför allt från södra och mellersta Sverige, har
ju den årliga mässan på Elmia
i Jönköping blivit det tillfälle
då man får se det kommande
modellårets nyheter, undersöka nya prylar och tillbehör och
– kanske – börja planera nästa
års sommarsemester

Har du inte bokat plats på mässcampen, så har du ju alltid möjligheten att
göra ett endagsbesök, och då har din
KABE-återförsäljare ett specialerbjudande till dig. För bara 85 kronor, mot

Erbjudande!
Gå billigare på
ELMIA Husvagn
Husbil
Endast 85:Ord.pris 150:-

normala 150 kronor, kan du köpa en
entrébiljett till mässan. Biljetten köper
du hos din KABE-återförsäljare – se
hemsida för öppettider www.kabe.se/
se/aterforsaljare/.

Tack vare den stora mässcampen,
där nära 7 000 campare bor och trivs
i sina husvagnar och husbilar, har
mässan dessutom blivit en samlingspunkt där man träffas och umgås –
och för många utgör den också avslutningen för sommarcampingsäsongen.
I år pågår mässan från den 12 till den
15 september, och mässcampen är
sedan lång tid fullbokad.
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Nyårsfirande i Danmark

nYÅR I
HUSBIL

Allt fler använder sin husbil eller husvagn hela året. Och det
är inte så konstigt. En modern KABE är utrustad för alla slags
väder och vintercamping kan innebära allt från sportlov i skidbacken till en storstadshelg med shopping och teater.
När vi hade firat jul med barn
och barnbarn gav vi oss iväg
på en nyårstur med husbil till
Danmark. Efter allt ståhej med
mat och julklappar kändes
det skönt att varva ner några
dagar. Det skulle bli regn och
friska vindar över Själland.
Perfekt KABE-väder, med andra ord.
26
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Strax efter Öresundsbron ligger Kastrup flygplats och det idylliska samhället Dragør med låga gulrappade hus,
halmtak och smala kullerstensgator.
Här finns också en åretruntöppen
campingplats med ett utmärkt läge
om man vill besöka Köpenhamn. Det
ville vi förstås. Efter en god natts
sömn traskade vi till den närliggande
busshållplatsen för att ta snabbussen
till ”Dronningens by”. En halvtimme
senare befann vi oss i mellandagsvimlet vid Kongens Nytorv.

Det finns mycket att titta på och göra i
Köpenhamn. Vi var mest sugna på att
vandra omkring och uppleva atmosfären och hade inga särskilda planer
för dagen. Det blev naturligtvis en
liten runda längs kajen i Nyhavn. Här
brukar det vimla av liv under sommarhalvåret. Nu var det betydligt lugnare.
Även om det faktiskt satt lite folk och
huttrade på uteserveringarna med
en Tuborg och näsan mot den bleka
vintersolen.

UPPLEVELSEN
Lunch i husbilen

Rödspätta med remoulade
Varuhuset Magasin du Nord är lika
imponerande varje gång man ser
det. Den pampiga byggnaden är över
hundra år gammal och har fortfarande en stark dragningskraft på alla
shoppingsugna turister. Nu var det
rea, men ändå rätt höga priser eftersom utbudet på Magasin du Nord är
ganska exklusivt.
Ströget är en av de längsta shoppinggatorna i Europa. Här finns alla de
välkända varumärkena, men naturligtvis också en hel del småbutiker,
äkta turistfällor med krimskrams,
ostbutiker och bagerier, barer och
restauranger. Vi njöt av att bara gå
runt och titta.
Hamnen i

Det var väldigt länge sedan vi var i
Köpenhamn. Plötsligt mindes vi vårt
allra första gemensamma besök i
staden, för ungefär 35 år sedan. Då
åt vi rödspätta med remoulade på
Restaurang Peder Oxe vid Gråbrødretorv. Vi styrde stegen dit för att se om
restaurangen fanns kvar. Självklart
gjorde den det, liksom den klassiska
danska lunchmenyn.

Dragør

Regn och rusk

Mätta och fulla av nostalgiska känslor
fortsatte vi eftermiddagen på Tivoli.
Här var det julstämning i varenda vrå.
Tivoli är trevligt att besöka även vintertid, eftersom miljön är så speciell.
Anläggningen byggdes redan 1843.
Flickan med svavelstickorna
Nästa dag lämnade vi storstadsområdet och styrde söderut. Vädret var inte
alls tokigt. Vi körde till Faxebukten och
hittade en vinteröppen campingplats
där vi kunde ställa upp husbilen med
Östersjön alldeles utanför dörren.
Vi njöt av stillheten och tog en skön
promenad på stranden. Den friska
luften satte fart på aptiten så att vi
med gott samvete kunde gå lös på de
hemlagade smørrebrøden, de röda
korvarna, Bornholmssnapsen med
honung, den vällagrade Havarti-osten,
wienerbröden med choklad och allt

Det är något
alldeles speciellt
att sitta i en ombonad och varm
husbil medan vinden

viner utanför och regnet
smattrar mot taket.

annat gott som vi hade fyllt kylskåpet med. Danmark är ett underbart
matland!
När mörkret slöt sig utanför vår husbil
hade vi ätit så mycket att vi inte ens
orkade vända blad i våra medhavda
böcker. Vi började längta efter en film
eller någon annan underhållning på
TV men konstaterade lite snopet att
Danmark infört ny, modern HD-teknik
som kräver en särskild digitalbox.
I alla husvagnar och husbilar runtomkring oss flimrade det så hemtrevligt
från TV-apparaterna. Jag kände mig
som flickan med svavelstickorna i H C
Andersens berömda saga när jag gick
till duschen senare på kvällen och
smög utanför de upplysta fönstren för
att åtminstone få se en liten skymt av
nyheterna.
Godt Nytår!
Vi var ett 30-tal ekipage på campingen. Alla utom vi var danskregistrerade
och påfallande många var faktiskt
KABE-vagnar.
Årets sista dag bjöd på riktigt busväder med grå himmel och piskande
kallt regn. Jag befarade att vädret
skulle vara så dåligt att ingen av våra
danska campingvänner tänkte bege
sig ut och smälla in tolvslaget med
några raketer. Utan TV skulle vi då
kanske inte ens märka att det blev
ett nytt år! För säkerhets skull åkte vi
därför till Naestved, några mil bort,
för att inhandla en billig digitalbox.
Där hittade vi också festliga nyårshattar och lite dekorationer för att skapa
ytterligare stil på kvällens firande.
Det är något alldeles speciellt att sitta
i en ombonad och varm husbil medan
vinden viner utanför och regnet smattrar mot taket. Vår nyårsafton blev perfekt. Vi hade våra fåniga partyhattar
på oss, vi grillade havskräftor under
ett paraply, skålade i champagne och
pratade om våra barn och barnbarn
och om hur fort åren går. Vi lyssnade
på den danska drottningens nyårstal
och såg ett präktigt fyrverkeri på TV.
Godt Nytår!
På nyårsdagen styrde vi hemåt över
en vindpinad Öresundsbro. Husbilen
låg tryggt och säkert på vägen och vi
insåg att det bara var några månader
kvar till våren och snart skulle det bli
sommar igen. Det började med andra
ord bli dags att planera för nya spännande resor och campingäventyr.
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KABE ALLTID STEGET FÖRE

Innovativ
väggutveckling

En av världens mest sofistikerade husvagnsväggar har
nu blivit ännu lite bättre. Den
förbättrade funktionen är standard i alla nya KABE-husvagnar
och husbilar, men den blanka
finishen på utsidan är standard
på Royal och Hacienda. Om vi
tittar lite närmare på vad som
hänt, så inser vi att den stora
skillnaden inte är den helt släta
utsidan. Det ligger djupare än
så när mätinstrumenten får
säga sitt.
Kulhamrad plåt har nästan blivit
synonymt med husvagnsbygge. Ett bra
material som är lite förlåtande om inte
underkonstruktionen är 100 procent
jämn. Mönstret suddar ut, kan man
säga. Att bygga en helt slät yta där
man inte ser en enda liten skiftning
i blänket är mycket svårt. Men KABE
har kommit väldigt nära det perfekta
nu. Och visste du att jämfört med en
kulhamrad plåt så är det enklare att
reparera slipa och spackla en slät plåt
som har fått småskador, repor eller
små bucklor.
Utmaningen ligger på många plan.
Kyla och värme får ytan att krympa
och växa och den bärande konstruktionen inuti väggarna, exempelvis runt

dörrar och fönster, röra lite på sig när
husvagnen eller husbilen körs, men
det ska helst inte synas genom väggarna.
Det KABE gjort nu är att byta ut
plywoodskiktet på insidan av väggarna
mot plåt. Väggen blir då mindre känslig för stora temperaturdifferenser
mellan ute och inne. Väggen står helt
enkelt lättare emot extrem kyla eller
hetta.
Fördelen är att tätheten ökat ännu
mer när ånggenomsläpplighet testas.
En redan väldigt fuktsäker konstruktion har blivit ännu torrare. Tester
visar att den relativa fuktigheten minskar i kärnmaterialet, om man använder aluminium i väggarna. I KABEs fall
är kärnmaterialet Ecoprim-isoleringen
som med sina helt slutna celler inte
kan suga åt sig någon fukt. Väggarna
blir dessutom upp till 50 procent
styvare med den dubbla plåtkonstruktionen.
Nästa steg?
Om man ska blicka framåt så är det
svårt att se vad som skulle kunna bli
bättre i KABEs väggar, men om vi känner våra vänner rätt i Tenhult så finns
det alltid ett litet steg till att ta. Det
är därför en av de bästa och säkraste
väggarna byggs just där.

INNOVATION WALL
BESTÅR AV:
•

Aluminiumplåt på in- respektive utsidan.

•

Ecoprim-isolering och ventilerande väggtapet enligt
tidigare.

•

Karossen tål ännu högre
temperaturdifferenser, speciellt tålig mot låg temperatur ute och hög temperatur
inne.

•

Låg ånggenomsläpplighet
och lågt Lambda-värde – dvs
konstruktionen är maximalt
fuktsäker och har mycket
god isoleringsförmåga

•

Karossen är styvare och mer
hållfast jämfört med väggar
innehållande plywood.

KABE NR 1 2014

29

KABE - ALLTID STEGET FÖRE

KABE – en unik husbil
Tec-Tower kylskåp med
köldfack 175 l och ugn
Rullgardin och myggnät i alla öppningsbara fönster och takluckor

Spiralmadrass och
tjock bäddmadrass

Utvändig anslutning för
TV, kabel-TV och 12/230V

Markis

Automatiskt golvvärmesystem
AGS II Pro

Plastreglar
Inbrottslarm med skalskydd
och invändig rörelsedetektor
Värmeväxlare med
cirkulationspump
Förberedd för
stödben och dragkrok
Hagelsäkert glasfibertak och
mjukt, ljusreflekterande
och isolerande innertak
Myggnätsdörr

Generator 160 A och
stort batteri 110 Ah

Extra kraftigt batteri i
bodelen115 Ah
Fjärrstyrt centrallås,
även bodeldörr
Bodelsdörr med gasdämpare och fönster

Travel Master i810
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Elektriskt fotsteg
som fäller in sig
automatiskt vid start

Webasto motorvärmare
med tidsstyrning

Elektriska, uppvärmda
ytterbackspeglar

Nordenspecifikation

Nedsänkbar dubbelsäng
över hytt

Antenn monterad i backspegel

Läckindikator, slangbrottsventil,
brandlarm, jordfelsbrytare och
crashsensor

Årsmöte i KABE
Husbilsklubb
NYTTA OCH NÖJE PÅ ÖLAND, MEN MEST NÖJE.

El-jalusi i framruta

Under Kristihimmelsfärdshelgen rullade 88 av KABE-klubbens 250 husbilar över till Öland för att förena nytta med nöje.
Årsmöte kan ju låta lite torrt, men om man omgärdar formaliteterna med så mycket upplevelser, skratt och samvaro blir
det bli hur kul som helst. Och det gör man om man är KABE
Husbils Klubb.

Vattenburen golvvärmematta i hytt

Värmepaket med fläkt under
framstolar och under instrumentbrädan

Läckindikator för gasol

Bilarna började rulla in på Kapelluddens camping i Borgholm redan på torsdagen, med besökare ända från Umeå och
Luleå. En ståtlig syn om man får tro Janne Wallinder, klubben
sekreterare.
Förutom det formella årsmötet på lördag förmiddag, då Åke
Nilsson tillträdde som ordförande efter Leif Olsson, bjöds det
på utflykter, föredrag om flyttfåglar, tipspromenad, kroppkakor, strutsfilé och underhållning av Christer Warringer, en av
medlemmarna.
Efter gemensam förmiddagsfika på söndagen bröts lägret och
bilarna lämnade Öland för denna gång. Det bästa med årsmöten, är att det alltid kommer ett nytt för den som längtar.

180 Hk motor
Automatväxel
Farthållare

Backkamera och navigator
Partikelfilter

Fiat Motorhome assistance,
2 år nybil

DRL daytime running
light och dimljus
KABE NR 1 2014
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trender

SIGNALER
DET ALLRA SENASTE INOM CAMPING

Fältkök med fällben
Lite extra yta för extra avlastning. Perfekt när ni får besök
i fält och behöver ett extra kök, för matlagning, disk eller
servering. Integrerad diskho, gallerhylla och smart sidokorg. Tack för detta Wecamp.

En lite bättre sits
Om du vill ha en bättre sits ska du satsa på en Westfield.
Komfort och kvalitet med lätt och nätt aluminiumstativ, som
ändå tål belastning upp till 140 kg. Hopfällbar och ställbar i 8
lägen. Färg: grå, vikt: 5.8 kg. Tål upp till 200 kilos belastning
tack vare dubbla mellanstag. Färg: grå, vikt: 6.6 kg.

Sitt kvar!
Med ett enkelt handgrepp sitter
den på plats – hyllan, baren, bordet,
arbetsbänken…. eller kalla det vad
du vill. Lika perfekt för kvällsdrinken
som för solkrämen eller korsordet.
Inga beslag eller skruvar behövs. Rätt
tänkt Wecamp!

Stora stabila
Isabella
Prisma är den största nyheten
från Isabella sedan 80-talet. Om
man ser till storleken. Djupet på
hela 4 meter, det stabila Mega
Frame-stativet och slitstyrkan
gör det till det optimala förtältet
för långtidscamparen med krav
på bekvämlighet och stort svängrum. Ett ljust inbjudande förtält.
Fronten kan dessutom flyttas ut
och in, så du får en terras under
tak. Möjlighet att komplettera
med extrastänger.
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Flygande TV-fat
En nätt och diskret TV-antenn från
Wecamp. Kan monteras antingen på
antennmast eller mot en vägg. Lågbrusande förstärkarteknologi (2 dB),
vattentät och UV-skyddat antennhus.
12V/220V 360° mottagning.

Fler ögon i nacken

Zko-ztäll

Den här trådösa backkameran från
PROuser finns i två varianter T28-39A
och T28-39B. Med liten respektive
större färgskärm. Den större på 7”
kommer med inbyggda högtalare och
ingång för dvd mm. Avståndsmarkering i skärmen är ett plus. Smidig
montering med tillhörande fästen.

Det är mycket man inte visste att man
behövde – förrän man ser det. Ett
uppfälbart skoställ som staplar en hel
del skor på varandra tack vare zickzack-formen. Smart att ha i förtältet
vid dörren. Ihopfält rymmer det max
ett par flip-flops.

Med PROusers backkamera får
du ögon i nacken både om dagen
och natten tack vare infrarött ljus.
Enkel montering av kameran bak och
samma sak med monitorn i kupén.
Överföringen sker trådlöst och kameran aktiveras så fort backen läggs i.
Via monitorn på
T28-40A kan du
även styra inkommande mobilsamtal via Bluetooth.
Smart och säkert!

Nyklassiker
Det klassiska picnic-setet har
tillverkats tusentals varianter genom tiderna. Men det var länge
sedan vi såg en så stilren version
som Wecamps i aluminium. 1
bord, 4 stolar och 7 kg i vikt. I all
enkelhet – bra som vanligt.

Bädda på nytt sätt

Duka under

Sov, slit och släng. Och slipp dra
runt på massa smutsiga sängkläder.
Engångsbäddset för en person i mjuk
och behaglig viscose. Ett komposterbart naturmaterial som inte bara
är skönt mot huden, utan också mot
miljön.

Hur många gånger har du inte saknat
ett höj- och sänkbart bord? Här har du
lösningen som växer med uppgiften,
34–65–70 cm. Dessutom en praktisk
underhylla för att snabbt trolla bort
tidningar, spel, smått och gott innan
middagen.

Kannkonst
Vad ska man säga, det här riktigt
smart gjort. Funktionellt och slimmat.
Dessutom väldigt snyggt formgivet i
svart silikongummi och aluminium.
Finns som både kanna och kastrull och
förvaras helt skrammelfritt i dina lådor.
Från Wecamp så klart!
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kabe-återförsäljare

Bara de bästa säljer KABE
När du köper en KABE av en auktoriserad återförsäljare kan
du vara trygg med att även vi litar på handlaren. Ett förtroende som byggts upp under lång tid – flera av våra återförsäljare har sålt KABE under decennier. De vet vad som krävs
av dem, och de finns där redo att hjälpa dig. Med över 100
auktoriserade serviceställen spridda över norra Europa, kan
du som ägare av en KABE husvagn alltid känna dig trygg.

Det höga andrahandsvärdet
Det finns något som kännetecknar starka och stabila varumärken: det höga andrahandsvärdet. Vi har under lång tid
sett till att värdet på din KABE står sig bra år efter år.

55 års erfarenhet
Hög kvalitet i alla detaljer, trygghet i alla led och bra design
är något som har varit signifikativt för alla husvagnar med
den röda randen i mer än 55 år.

Med Ecoprim® i husvagnen
k a n d u c a M p a årEt runt.

KABE VALDE ETT
MÖNSTRAT PLASTGOLV
FRÅN TARKETT.
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Hög isolerförmåga och låg vikt gör Ecoprim® till det
självklara valet för den som vill spara energi. För mer
information besök paroc.se/byggboken

KABE-återförsäljare
våra kabe-återförsäljare
finns alltid närA dig
SVERIGE
Husvagn & Fritid* .........................................................Alvesta
Campea*........................................................................Arlöv / Malmö
Traktor & Husvagnsservice* ........................................Arvidsjaur
NIBO Caravan* .............................................................Bollnäs
Caravan i Eskilstuna* . .................................................Eskilstuna
Campea* .......................................................................Falkenberg
To Lu Rent Husvagnar* ................................................Grums
Tagene Fritidscenter* . .................................................Göteborg / Hisingskärra
Josefssons Husvagnar .................................................Göteborg / Landvetter
Codat Husbilar* (endast husbil)...................................Göteborg / Fritsla
Caravanhallen* . ...........................................................Haninge
Husvagn & Fritid* .........................................................Kalmar
Husvagn & Fritid . .........................................................Karlskrona
Polarmaskin..................................................................Kiruna
Zäta Caravan . ...............................................................Laholm
Bossings Fritidscenter*................................................Linköping
Kurts Husvagnar* . .......................................................Ludvika
Husvagnsimport ...........................................................Luleå
Blå Kusten Fritidscenter*.............................................Norrköping
Camp4you* (endast husbil) ..........................................Piteå
Husvagnsimport i Piteå ................................................Piteå
Erikssons Husvagnar* .................................................Stenstorp
Åström Fritid* ...............................................................Sundsvall
Caravanhallen* . ...........................................................Södertälje
KABE Center* ...............................................................Tenhult / Jönköping
Fritidscenter i Trollhättan* ..........................................Trollhättan
GH Husvagnar ..............................................................Ulricehamn
Caravan Center i Umeå* ..............................................Umeå
Hansen Caravan* .........................................................Upplands Väsby
Upplands Bilforum* .....................................................Uppsala
Caravan & Marine* . .....................................................Valbo
Vinslövs Fritidscenter* .................................................Vinslöv
Bilcompaniet* . .............................................................Visby
M&M Caravane* ...........................................................Västerås
Åhus Husvagns Expo ....................................................Åhus
Nerikes Camp* .............................................................Örebro
PJ Husvagnar.................................................................Örnsköldsvik
Molunds Fritid*..............................................................Östersund
FINLAND
Best Caravan Oy*..........................................................Hyvinkää
Jalasjärven Kalustetalo Oy*..........................................Jalasjärvi
Tasan Auto Oy*..............................................................Jyväskylä
Kemppaisen Auto Oy*...................................................Kajaani
Caravan Shop Oy...........................................................Kokkola
Kouvolan Vaunu Oy*......................................................Kouvola
H.S Pitkänen Oy.............................................................Kuopio
Oulun Lomavaunu Oy*..................................................Oulu
Caravankeskus Reatalo*...............................................Rovaniemi
Auto-Simelius Oy*.........................................................Salo
Caravan Erälaukko Oy*.................................................Tampere
Turun Länsi-Vankkurit Oy*............................................Turku
K & K Kivinen*...............................................................Tuusula
Helsinki Caravan Oy*.....................................................Vantaa
Viitamaa Caravan Oy.....................................................Ylivieska

DANMARK
Camping-Specialisten.dk A/S.......................................Herning
Bijé Fritid & Camping....................................................Helsinge
Vestjysk Camping Center ApS.......................................Holstebro
Lunderskov Camping A/S..............................................Lunderskov
Biler & Campingvogne Stenseby..................................Neksø
Caravan Centret I/S / Brohallen...................................Nørre-Alslev
Tarup Campingcenter A/S.............................................Odense NØ
Kronjyllands Camping Center.......................................Randers
PJ Caravan.....................................................................Roskilde
NH Camping ApS...........................................................Rødekro
Slagelse Camping & Fritid............................................Slagelse
Campinggården A/S......................................................Viby J.
Aabybro Camping & Fritid A/S......................................Åbybro
NORGE
Bil og Caravan Alta AS*.................................................Alta
Lian´s Caravan & Fritid AS*.........................................Bardufoss
Hoisveens Caravans .....................................................Brumunddal
Ringstad Caravan .........................................................Elverum
Caravanaess A/S* . .......................................................Figgjo
Caravan Vest AS*...........................................................Førde / Skilbrei
Bergen Caravan A/S .....................................................Hylkje
Bil og Caravansenter AS* ............................................Hönefoss
Caravanshop AS............................................................Kongsberg
Kristiansand Caravan AS* . ..........................................Kristiansand
Rana CaravanSenter AS* .............................................Mo i Rana
Bil & Caravan Molde AS*..............................................Molde / Hjelseth
Nor Camp AS* ..............................................................Oslo / Skytta
Heistad Bil & Caravan...................................................Porsgrunn
Hagen Caravan A/S* . ...................................................Ringebu
Williams Caravan..........................................................Råde
Höstland AS, Caravansenter . ......................................Skage
Sortland Caravan A/S* .................................................Sortland
Snedfrid Pettersen AS*.................................................Tana
Bodø Caravan ...............................................................Tverlandet
Trondheim Caravan A/S* . ............................................Trondheim / Kvål
E18 Caravan AS ............................................................Våle
Ålesund Caravan AS......................................................Ålesund
TJECKIEN
Caravan Centrum Hykro s.r.o ......................................Reporyje
NEDERLÄNDERNA
Recreama de Boer Caravans BV* . ..............................Groningen
Van Eijk Caravans* .......................................................Hapert
Pauw Rekreatie* . .........................................................Heerhugowaard
Hiddink Caravans B.V.* ................................................Tubbergen
Van der Slik Caravan Centrum Zoetermeer* ..............Zoetermeer
BELGIEN
Rijmaran bvba . .............................................................Brugge
SCHWEIZ
Mobile Freizeit B. Hinder .............................................Flurlingen
TYSKLAND
Caravaning Center Bad Kreuznach GmbH...................Bad Kreuznach
Freizeit KG Bielefeld......................................................Bielefeld
Caravania GmbH............................................................Dettingen / Teck
Kerkamm Camping Caravan Freizeit GmbH................Elmshorn
Camping Center Jülich GmbH......................................Jülich
Delgado Freizeit GmbH.................................................Möser
Berger Fahrzeuge Neumarkt GmbH............................Neumarkt
Delgado Freizeit GmbH.................................................Wuppertal
ÖSTERRIKE
Campingworld Neugebauer..........................................Neunkirchen

* Återförsäljare av KABE Travel Master husbilar.
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Semestra där solen skiner!

Vi finansierar din dröm.
Ett mobilt boende med minimalt underhåll.

MARKNADENS
FÖRMÅNLIGASTE
FINANSIERING!

ENKEL & TRYGG FINANSIERING

KABE Husvagnar AB, Box 14, 560 27 Tenhult

Vi erbjuder enkel, trygg och förmånlig finansiering av din h
 usvagn eller
husbil. Kontakta din närmaste KABE-återförsäljare för en helhetslösning.

