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VÄLKOMMEN IN OCH PRATA KABE MED OSS!

Erbjudande!
Gå billigare på ELMIA 

Husvagn Husbil 
Endast 85:- 
Ord.pris 150:- 

Erbjudande!
Köp din biljett till Elmia Husvagn Husbil till ett rabatterat pris.  
För bara 85 kr, mot normala 150 kr, kan du köpa entrébiljett  
till mässan. Biljetten köper du hos oss. 

Hösten bjuder dessutom på många andra aktiviteter.  
Se hemsidan för datum. Välkommen!

Missa inte årets nyheter!
Se nya KABE Husbilar 2017
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Ledare

JUBILEUMSÅRET 2017 FIRAR VI MED 
ETT FANTASTISKT MODELLPROGRAM 

Skidkungen Petter Northug, Enduro-mästaren Anders Eriks-
son, sångstjärnan Charlotte Perrelli och de unga karting-
talangerna i Team Fuel Young Passion har en hel del gemen-
samt. De är vinnare som arbetar hårt för att uppnå sina mål 
och de vet vad som krävs för att lyckas. De har också insett 
hur KABE kan hjälpa dem att hitta balansen i en tillvaro som 
präglas av träning, tävling, resor och turnéliv.

”För att kunna prestera på topp krävs bland annat att man 
sover bra och äter rätt. I husvagnen har jag min egen säng och 
allt annat jag behöver. Det är helt överlägset och kan aldrig 
jämföras	med	att	bo	på	hotell”	förklarar	flerfaldige	världsmäs-
taren i Enduro, Anders Eriksson.

”Ena	dagen	är	husbilen	min	lyxiga	artistloge	där	jag	förbereder	
mig inför kvällens show. Nästa dag ställer vi fram utemöblerna 
och grillen och lever vanligt campingliv med familjen. Under-
bart!”, säger sångerskan och musikalstjärnan Charlotte Perrelli.

Du skapar själv det KABE-liv som du vill ha och för de allra 
flesta	av	oss	brukar	det	vara	förknippat	med	semester	och	
skön avkoppling. Så har det varit ända sedan Kurt Blomqvist 
byggde den första husvagnen i småländska Tenhult för snart 
60 år sedan och lade grunden till det som är dagens fram-
gångsrika KABE. 

Med gedigen kvalitet, innovativa lösningar och smart design 
har KABE byggt en unik position som svensk tillverkare av 
husvagnar och husbilar. I dag har vi ett eget teknikcentrum i 
anslutning till produktionen i Tenhult, där vi ständigt utveck-
lar nya idéer som kan göra ditt KABE-liv ännu enklare och 
bekvämare. 

Nästa	år	fyller	KABE	60	år.	Der	firar	vi	med	ett	fantastiskt	mo-
dellprogram med många spännande nyheter som du kan läsa 
mer om på de följande sidorna. Vi ser fram emot jubileumsåret 
2017	och	hoppas	du	vill	vara	med	och	fira	med	oss!

Peter Carenborn
VD, KABE Husvagnar AB

Följ KABE på Facebook och Instagram!
Här hittar du nyheter, bilder och kommentarer om stort och smått  i KABE-världen.

www.facebook.com/kabehusvagnarhusbilar | www.instagram.com/kabehusvagnarhusbilar
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Anmäl dig på 
vår hemsida!
www.caravanclub.se

Föreningen med familjen i centrum.

Tel 019-23 46 10

CARAVAN CLUB
OF SWEDEN

Caravan Club har 37 campingar 

och ställplatser från Boden i norr 

till Sturkö i söder. Välkommen att 

besöka någon av dem!

Många goda anledningar 
att vara med
Ditt medlemskort är laddat med många fi na förmåner som kan 

ge dig mervärde på din fritid. Förutom rabatter på campingplatser, 

gasol, tillbehör mm och möjlighet att vistas på alla våra 

egna campingplatser till medlemspris.

– Besök vår hemsida för mer information 
våra campingplatser och våra förmåner.

CARAVAN CLUB OF SWEDEN
Föreningen för oss som upptäckt friheten på fritideng
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SIKTET INSTÄLLT PÅ  
ÖKAD EXPORT
Nyanställningar och ökad tillverkningstakt i fabriken. Det är full fart hos KABE 
och	allt	tyder	på	att	vårens	positiva	försäljningssiffror	kommer	att	följas	av	en	
minst lika framgångsrik höst. Nu presenterar vi KABE 2017 och märker redan att 
det	finns	ett	rekordstort	intresse	för	våra	nya	modeller.

– Om vi tittar på modellåret 2016 så har 
försäljningen av KABEs husbilar ökat 
med 43 procent. Vilket är mycket bra! 
Husvagnarna har en 21-procentig försälj-
ningsökning, vilket är kanon det också, 
konstaterar försäljningschef Joakim 
Karlsson nöjt.
Den allmänna trenden visar både att 
husbilarna	blir	allt	fler	och	att	antalet	
övernattningar på campingplatser ökar. 
Många vill kunna använda sin husbil eller 
husvagn hela året och det tror Joakim är 
en viktig anledning till att det går så bra 
för KABE.

– KABEs överlägsna året-runt-egenska-
per i kombination med den fantastiska 
komforten, gör att du aldrig behöver 
känna dig hindrad att nyttja din husbil 
eller husbil, oavsett väder och vind. Det 
ger en fantastisk frihet och skapar förstås 
också trygghet i ett skandinaviskt klimat. 

Helintegrerad Classic
Under de senaste åren har KABEs utbud 

breddats	och	idag	finns	fyra	olika	modell-
serier för husbilar och fem husvagns-
serier. Förutom alla varierande storlekar 
finns	dessutom	många	olika	planlösning-
ar och tillvalsmöjligheter.
Inför 2017 blir modellprogrammet ännu 
starkare. Bland annat lanseras en helt ny 
helintegrerad husbil i Classic-serien.

– Classic är KABEs populära instegsmo-
dell, med lite färre tillval och en något 
kortare utrustningslista än de övriga hus-
bilarna. Men äkta KABE-kvalitet rakt ige-
nom. Jag tror nya Classic i740 kommer 
att bli väldigt uppskattad på marknaden, 
säger Joakim.

Starkt varumärke
På husvagnssidan får de unga familjerna 
ytterligare en välplanerad barnkam-
marvagn att välja mellan när nya Classic 
780 gör entré. För alla med intresse för 
matlagning	väntar	en	lyxig	Royal	630	el-
ler premiumvagnen Imperial med KABEs 

nya rymliga framkök, där arbetsytorna 
påminner om ditt hemmakök.
– Just nu presenterar vi de nya modeller-
na och alla övriga nyheter på mässorna i 
Sverige, Tyskland, Schweiz, Holland, Bel-
gien, Norge, Finland och Danmark. Vårt 
sikte	är	inställt	på	ökad	export.	KABE	
är redan ett mycket starkt varumärke i 
Skandinavien	och	i	flera	andra	Europe-
iska länder, förklarar Joakim. 

Fullmatad Imperial
Intresset för KABEs helintegrerade hus-
bilar är stort och Joakim berättar att det 
nya modellåret har mycket intressant att 
bjuda	på.	Här	finns	nya	Classic	i740	på	
3,5 ton, en ny helintegrerad 860-modell 
med tandemchassi och i910 som har bli-
vit en fullmatad Imperial, med utrustning i 
yppersta premiumklass.

– Jag tror vi kan se fram emot ett verkligt 
spännande KABE-år 2017!

Hög isolerförmåga och låg vikt gör Ecoprim® till det 
självklara valet för den som vill spara energi. För mer 
information besök paroc.se/byggboken

Med Ecoprim® i husvagnen
kan du caMpa årEt runt.

KABE VALDE ETT 
MÖNSTRAT PLASTGOLV

FRÅN TARKETT.
Anmäl dig på 
vår hemsida!
www.caravanclub.se

Föreningen med familjen i centrum.

Tel 019-23 46 10

CARAVAN CLUB
OF SWEDEN

Caravan Club har 37 campingar 

och ställplatser från Boden i norr 

till Sturkö i söder. Välkommen att 

besöka någon av dem!

Många goda anledningar 
att vara med
Ditt medlemskort är laddat med många fi na förmåner som kan 

ge dig mervärde på din fritid. Förutom rabatter på campingplatser, 

gasol, tillbehör mm och möjlighet att vistas på alla våra 

egna campingplatser till medlemspris.

– Besök vår hemsida för mer information 
våra campingplatser och våra förmåner.

CARAVAN CLUB OF SWEDEN
Föreningen för oss som upptäckt friheten på fritideng

NYTT   KABE 2017
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VÄLKOMMEN TILL  
MODELLÅRET 2017 OCH 
UPPTÄCK ALLA  
SPÄNNANDE NYHETER!

NYTT   KABE 2017

KABEs husbilar har genomgått riktigt stora designförändringar under de 
senaste	åren.	Exteriören	har	moderniserats	och	har	ett	elegant	formspråk.	
Även interiören har uppdaterats. Nu fortsätter vi vårt arbete för att göra det 
bekväma KABE-livet ännu mer stilfullt och komfortabelt.

8  KABE  NR 1 2017
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NYTT   KABE 2017
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KABE NYHETER

2017
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Fler planlösningar
En annan nyhet är att den populära i810-
modellen också kan beställas som en 
LXL-variant, en riktigt rymlig husbil där 
dubbelsängen är placerad i bodelens 
bakre	del.	Det	innebär	att	det	nu	finns	
hela fem olika planlösningar att välja 
mellan i 810-längden. 

Dessutom	finns	möjligheten	att	själv	be-
stämma om din i810 ska var enkel- eller 
tandemaxlad.	Något	som	gör	ditt	KABE-
val	ännu	mer	flexibelt	och	individuellt.

Travel Master i740
En av de stora nyheterna är lanseringen 
av en helt ny helintegrerad bil i Classic-
serien. Nya i740 LGB har en ljus och 
öppen planlösning med två förhöjda 
långbäddar över ett stort lastutrymme 
och ett praktiskt L-format kök. 
I	bodelens	främre	del	finns	en	tvåsitts-
soffa	med	bältade	platser	som	tillsam-
mans med förarhyttens svängbara 
stolar bildar en trevlig sittgrupp kring ett 
fristående pelarbord. Precis som i alla 
övriga helintegrerade modeller har Clas-
sic i740 en nedsänkbar taksäng över 
sittgruppen (tillval), diskret infälld i taket. 
Med	KABEs	exklusiva	snickerier	och	
smakfulla	textilier	bidrar	den	inredda	
förarmiljön till en särskilt ombonad 
känsla. 

– Classic i740 har en totalvikt på 3500 
kilo och blir därför ett välkommet 
alternativ till våra större och lite tyngre 
helintegrerade bilar, berättar Peter Ca-
renborn, VD på KABE Husvagnar.
Trots att Classic-serien inte kostar mer 
än många importbilar är de utrustade 
med allt som behövs för ett aktivt an-
vändande hela året, även under den 
kallaste årstiden.

– Classic i740 är ett riktigt bra alternativ 
för alla som prioriterar äkta KABE-kva-
litet	och	vill	ha	en	modern	och	flexibel	
husbil till ett mycket konkurrenskraftig 
pris, säger Peter.

KABE HUSBIL 2017:

ÄNNU FLER MODELLER!
KABE	har	en	husbil	för	alla.	Här	finns	vår	prisvärda	Classic,	de	välutrustade	
halvintegrerade	och	crossover-modellerna	samt	KABEs	lyxiga	helintegrerade	
bilar.	Inför	2017	utökar	vi	med	ännu	fler	modeller!

NYTT   KABE 2015NYTT   KABE 2017NYTT   KABE 2017

Travel Master i810 LXL
Invändig längd, bodel: 5560 mm
Invändig bredd: 2180 mm
Invändig höjd: 1960 mm
Totallängd: 8100 mm
Totalbredd: 2320 mm 
Totalhöjd: 2950 mm 
Sovplatser inkl. dinette: 2-4 
Antal passagerare: 3 
Sovutrymme	bak:	1900x1280	mm
Sovutrymme	dinette:	2060x1175/560	mm	
Sovutrymme	taksäng:	1880x1380	mm
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Classic i740 LGB 
Invändig längd, bodel: 4820 mm
Invändig bredd: 2180 mm
Invändig höjd: 2026 mm
Totallängd: 7360 mm 
Totalbredd: 2320 mm 
Totalhöjd: 2950 mm 
Sovplatser inkl. dinette: 2-4 
Antal passagerare: 3 
Sovutrymme	bak:	1960x765+1960x700	mm
Sovutrymme	dinette:	2060x1175/560	mm	
Sovutrymme	taksäng	(tillval):	1880x1380	mm

NYTT   KABE 2017

KABE Travel Master Classic i740 LGB, en helt ny modell byggd efter vår absoluta bästsäljare med stort garageutrymme. 
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KABE Travel Master i860; 

”Den kompletta husbilen”
KABEs helintegrerade husbilar är idag 
en av Sverige mest sålda. Inför det nya 
modellåret kompletteras serien med yt-
terligare en modell. KABE har utvecklat 
nya i860, som är en fullutrustad och 
stabil	bil	med	tandemaxel	och	en	total-
längd på 8,6 meter.

– ”Den kompletta husbilen”, var om-
dömet från KABEs återförsäljarkår, när 
bilen premiärvisades på våra återförsäl-
jarmöten i början av sommaren, berättar 

Peter Carenborn, VD på KABE Husvag-
nar. Nu ser vi fram emot att visa i860 
för alla husbilsintresserade slutkunder 
runtom i Europa!

Nya	i860	finns	i	två	olika	planlösningar;	
i860 LGB som har två långbäddar och 
i860 LQB med en generös Queen Size-
bädd längst bak i bilen. Båda varian-
terna har separat dusch och toalettut-
rymme på varsin sida av mittgången och 
ett praktiskt utformat vinkelkök. 

Sittgruppen består av en rymlig L-formad 
soffa	och	förarhyttens	bekväma	fåtöljer	
som vänds mot ett stadigt och vridbart 
pelarbod.	Tillsammans	med	den	extra	
sittplatsen till höger innanför dörren blir 
det gott om plats för umgänge och av-
koppling. Liksom alla övriga helintegre-
rade modeller har i860 en nedsänkbar 
taksäng över sittgruppen, diskret infälld 
i taket. Även sittgruppen kan bäddas ner.

NYTT   KABE 2015NYTT   KABE 2017NYTT   KABE 2017
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Travel Master i860 LQB / LGB
Invändig längd, bodel: 6060 mm
Invändig bredd: 2180 mm
Invändig höjd: 1960 mm
Totallängd: 8600 mm
Totalbredd: 2320 mm 
Totalhöjd: 2950 mm 
Sovplatser inkl. dinette: 2-4 
Antal passagerare: 3 
Sovutrymme	bak	LQB:	2010x1380	mm
Sovutrymme	bak	LGB:	1960x765+1960x700	mm
Sovutrymme	dinette:	2060x1175/560	mm	
Sovutrymme	taksäng:	1880x1380	mm

NYTT   KABE 2017

TMi860 med dusch och toalettutrymme på varsin sida av mittgången.

i860 LQB i860 LGB
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Interiöra designförändringar
Inredningen i husbilarna tillverkas i 
vår egen snickerifabrik i Tenhult. Vi 
anstränger oss för att hitta material som 
är snygga och lätta att underhålla. 2017 
presentera vi en ny praktisk laminat-
skiva i köket på våra Classic-bilar. 
Övriga modellserier har försetts med en 
exklusiv	högblank	vit	folie	på	överskåps-
luckor och porslinsskåp.
En fortsatt interiör rundtur i de nya 
KABE-bilarna	visar	flera	designföränd-
ringar som förutom utseende och stil 
även tillför praktiska fördelar. Ett sådant 
exempel	är	den	nya	upphängningslisten	
under porslinsskåpen i köken, med två 
krokar för redskap eller kanske plats för 
en	dekorativ	vitlöksfläta.	Listen	är	en	
del	i	ett	flexibelt	system	som	kan	utökas	
med	fler	detaljer.

Från och med modellåret 2017 består 
dinetten i alla modellserierna av en 
praktiskt	L-formad	soffa	med	ett	vridbart	
självbärande pelarbord. Med slide-out-
funktion	på	soffan	vid	bältesplatsen	kan	
man på ett enkelt sätt reglera lutningen 
på sitt- och ryggdynan. Och med det 
utfällbara	armstödet	sitter	man	extra	
skönt. Tillsammans med de svängbara 
och bekväma sätena i bilens förardel 
bildas en härligt inbjudande sittgrupp. 
Sidosoffan	på	höger	sida	av	bilens	
bodel får ett mjukt rundat hörn, som 
bidrar till en rymlig och hemtrevlig 
känsla och medför en bättre utbäddning 
av sittgruppen. Den nya runda formen 
på	soffan	följs	upp	genom	listerna	på	
överskåpen. En annan praktisk nyhet är 
den rakare rundningen på QB-sängen, 
som ger gott om sovplats.

Omsorg om detaljerna
Vi har också genomfört olika design-
mässiga moderniseringar av husbilarnas 
badrum, med nya handfat och mer run-
dade former på hurtsar och luckor. Samt 
många andra förbättringar som visar 
KABEs omsorg om detaljerna.

Välkommen till modellåret 2017 
och	upptäck	ännu	fler	spännande	
KABE-nyheter!

KABEs HUSBILAR HAR GENOMGÅTT  
FLERA DESIGNFÖRÄNDRINGAR 

NYTT   KABE 2015NYTT   KABE 2017NYTT   KABE 2017
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Alla KABE husbilar har L-soffa i sittdelen. Slide-out-soffan med armstöd gör resan extra bekväm.

Exklusiva El-jalusier. Tv:n hittar du gömd i höger sidoskåp fram i bilen. Cinderella förbränningstoalett standard i Imperial i910 husbil. Högglansiga luckor i över-
skåp och porslinsskåp blir 2017 standard i alla husbilar utom Classic-serien. Den exklusiva ljudanläggningen som är standard i Imperial i910 kan beställas som 
tillval i de övriga modellserierna förutom Classic-serien. 

NYTT   KABE 2017

Våra 780- och 880-husbilar är försedda med en snygg svart frontplåt.  Innovation Design; ID-plåten har fått en ny, modern design.  
Våra helintegrerade husbilar har fått nya färger på karossens plastdetaljer samt nya exteriöra luckhandtag.
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NYTT   KABE 2015NYTT   KABE 2017

Peter Carenborn, VD på KABE Hus-
vagnar, konstaterar att KABE nu har ett 
fantastiskt	fint	program	med	helintegre-
rade bilar i längderna 7,4, 7,6, 8,1 och 8,6 
meter. Samtidigt genomförs en uppgra-
dering av i910-modellen, som från och 
med modellåret 2017 får benämningen 
Imperial i910 och blir en del av KABEs 
riktigt	exklusiva	premiumutbud,	som	
redan	finns	på	husvagnssidan.
–	Imperial	i910	är	vårt	verkliga	flagg-
skepp och är en unik husbil med massor 
av	extra	utrustning.

Nya Imperial i910 är bland annat försedd 
med KABE Smart D Remote, den nya 
manöverpanelen som styr och överva-
kar alla funktioner i husbilen och som 
också	kan	fjärrstyras	via	mobiltelefonen.	
– Ett riktigt kraftfullt ljudsystem i premi-
umklassen ingår som standard, inklusive 
wi-fi.	Husbilen	är	dessutom	självför-
sörjande	på	el	genom	ett	effektivt	
solcellssystem med inverter och dubbla 
batterier, berättar Peter.

Premium på alla punkter
Andra	exempel	på	utrustning	som	är	
standard i nya Imperial i910 är hydrau-
liska stödben, AC i husbilens bodel, 
extra	stor	vattentank	och	en	Cinderella	
förbränningstoalett.

– Förutom de tekniska innovationerna 
är det också en husbil med otroligt 
flott	inredning.	I	köket	finns	förstås	en	
modern induktionshäll och bänkskivan 
är i Kerrock med laminatmaterial på 
väggarna. Efter en lång resdag kan du 

NYTT   KABE 2017

Alla modeller i Imperial-serien är helintegrerade och har en längd på 9,1 m.

VÅRA FLAGGSKEPP, EXTRA    STORA OCH PÅKOSTADE 
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sjunka ner i den härliga sittgruppen i 
mjukt skinn. Imperial i910 är verkligen 
premium på alla punkter!

Utöver de helt nya helintegrerade mo-
dellerna Classic i740 och fullutrustade 
i860 är förstås uppgradering av i910-
modellen till Imperial i910 en av de allra 
största	nyheterna.	Men	det	finns	också	
en lång rad andra spännande nyheter 
att upptäcka i det övriga modellpro-
grammet för 2017.

Smart ljudanläggning
Den	exklusiva	ljudanläggningen	som	är	
standard i Imperial i910 kan beställas 
som tillval i de övriga modellserierna 
förutom Classic-serien. Systemet kom-
municerar med KABE Smart D-panelen, 
som styr och övervakar alla funktionerna 
i din husbil, och innehåller förutom en 
riktigt vass ljudanläggning även naviga-
tor, backkamera samt ihopkoppling med 
Wi-Fi och telefon.

Samtliga helintegrerade bilar får nya 
dubbla sidorutor i förardelen, som 
isolerar ännu bättre mot både kyla och 
ljud. Här kompletterar vi också med nya 
exklusiva	el-jalusier.	
Vi utökar de utvändiga lastluckorna i 
våra QB och LXL-modeller med dubbel-
sängar och skapar plats i lastutrymmet 
för att spänna fast ett rejält utomhusbord. 
QB-modellen med Queen Sizebädd får 
också nya praktiska packlådor inne i 
bilen, vid fotändan av sängen.

Imperial 780 TFL

NYTT   KABE 2017

VÅRA FLAGGSKEPP, EXTRA    STORA OCH PÅKOSTADE 
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CINDERELLA  
MILJÖTOALETT
Standard i Travel Master Imperial i910

KABE lanserar till årsmodell 2017 Cinderella miljötoalett, 
som är en förbränningstoalett där urin och fekalier förbränns 
vid hög temperatur. Allt som blir kvar är lite aska. Förbrän-
ningen sker i en sluten brännkammare och avgaserna leds 
ut genom ett frånluftsrör. Lösningen är miljövänlig, luktfri och 
hygienisk. Toaletten kräver varken vatten eller avlopp och 
allt avfall förbränns vid en hög temperatur och kvar blir bara 
en liten mängd aska. 
Toaletten har slutet luftsystem som minimerar kallras i 
toalettutrymmet. All luft hämtas från utsidan via ett eget 
rör – ingen luft behöver tas inifrån toalettutrymmet som kan 
medföra nedkylning av rummet. KABE Cinderella miljötoa-
lett har en informationsdisplay. Displayen ger dig löpande 
information om användningen av toaletten och kommer 
också att tala om när det är dags att tömma askskålen. 
KABE Cinderella miljötoalett har även en antibakteriell sits 
som standard.

 Fördelar med förbränningstoalett:
• Inget vatten eller avlopp
• Luktfri och tar liten plats
• Finns för gasoldrift
• Enkel avfallshantering (aska)
• Inga kemikalier eller tillsatser behövs
• Kräver inte uppvärmt utrymme
• Kapacitet upp till 12 personer/dygn
• Produkten är CE-märkt och godkänd av SEMKO.

NYTT   KABE 2015NYTT   KABE 2017
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Indikering om  
230V-kabel ansluten

Temperatur ute

Temperatur inne

Spänning boldelsbatteri

Belysning  
på/av inomhus

Ytterbelysning  
på/av

Webasto  
på/av

Temperatur  
panna

AC bodel temperatur
AC bodel hastighet fläkt

Panna på/av

Övervakning

Funktioner

Golvvärme på/av

Effektinställning  
elpatron panna

Larm i form av pushnotiser:

• Indikering vid utlöst inbrottslarm
• Larm vid låg spänningsnivå i bodelsbatteri

Gasol panna på/av

KABE AirVent

En av de stora nyheterna förra året var 
Smart D, KABEs intelligenta manöverpa-
nel som styr och övervakar alla funktio-
ner i husbilen.

KABE har utvecklat Smart D tillsammans 
med Dometic och systemet bygger på 
samma principer som dagens dator-
styrda elsystem i personbilar. Med 

manöverpanelen i Smart D kan du styra 
värme, belysning och AC. Du kan också 
hålla koll på spänningsnivån i elsystemet. 
Systemet har larmfunktioner som talar 
om när det är dags att göra service eller 
om någon säkring har lösts ut.

Systemet	kan	fjärrstyras	via	appen	KABE	
Smart D Remote via en molntjänst, vilket 

KABE SMART D REMOTE

NYTT   KABE 2017

ger en säker uppkoppling. Då ingår en 
Wi-Fi-router med modem, som gör dig 
stabilt uppkopplad under hela resan. 
Självklart kan du även streama ljud och 
bild till dator och TV. 

KABE Smart D Remote är standard i 
Imperial-serien och kan beställas som 
tillval i alla husbilar. 



20  KABE  NR 1 2017

– Det har varit en fantastisk sommar! Tack vare hus-
bilen kunde min sambo Anders och vår treårige son 
Adrian följa med under stora delar av turnén, berättar 
Charlotte.

KABE i810
Familjen Perrelli-Jensens husbil är en helintegrerad 
KABE i810 LQB med en bekväm queenbädd bak i bilen 
och en nedsänker dubbelsäng över sittgruppen. Char-
lotte förklarar att det är en planlösning som fungerar 
väldigt bra för dem.

–	Här	finns	ett	rejält	vinkelkök,	ett	jättefint	badrum	och	
gott om förvaringsutrymmen. Ena dagen är  husbi-
len	min	lyxiga	artistloge	där	jag	förbereder	mig	inför	
kvällens show. Nästa dag ställer vi fram utemöblerna 
och grillen och lever vanligt campingliv med familjen. 
Underbart!

Mer tid för familjen
Husbilen innebär att Charlotte får mer tid med familjen 
och möjligheter att återhämta sig under de mest inten-
siva perioderna i det hektiska artistlivet. 

Charlotte startade sin karriär som sångerska redan 
som 13-åring med dansbandet Bengt Ingvars hemma i 
småländska	Växjö.	1999	såg	vi	henne	vinna	Eurovision	
Song Contest med ”Take me to your heaven”. I dag är 
Charlotte en av Sveriges mest kända och uppskattade 
artister, med en bred repertoar och stora musikaliska 
framgångar.

– En absolut drömroll var så klart när jag spelade Eva 
Perón i musikalen Evita i över 200 föreställningar och 
fick	uppleva	kväll	efter	kväll	med	slutsålda	föreställ-
ningar på Malmö Operan och Göta Lejon i Stockholm! 
Det var verkligen helt magiskt, säger Charlotte.

Nya inspelningar och projekt
Nu väntar en höstsäsong med nya spännande projekt 
för Charlotte Perrelli. 
– Det stämmer. Jag kommer gå in i studion och för-
söka färdigställa en EP. Dessutom jobbar jag på med 
min vinserie. Vi har börjat lansera ett rosébubbel och 
till	hösten	kommer	både	vitt	och	rött	vin.	Sedan	finns	
det en del förfrågningar till större projekt som jag inte 
riktigt tagit ställning till än. Vi får se vad som händer! 

Husbilen gör att den hårt arbetande sångerskan och musikalstjärnan Charlotte 
Perrelli kan kombinera ett krävande turnéliv med avkopplande stunder tillsam-
mans med familjen. I sommar har hon medverkat på både Viktoriadagen, All-
sång på Liseberg och Sommarkrysset samt rest runt i de svenska folkparkerna 
tillsammans med artistkollegan Brolle och Rock´n´Roll on Tour.

CHARLOTTE PERRELLI:

Husbilen från KABE  
ger avkoppling i  
ett krävande turnéliv

Vi och vår KABE

20  KABE  NR 1 2017



KABE  NR 1 2017  21  

CHARLOTTE PERRELLI:

Husbilen från KABE  
ger avkoppling i  
ett krävande turnéliv

KABE  NR 1 2017  21  



22  KABE  NR 1 2017

en jättelik grusgrop. Här håller ett gäng 
förväntansfulla unga förare på att lasta 
av sina Enduro-cyklar och göra sig redo 
för ett träningspass med Anders. Det är 
första veckan på sommarlovet och en-
gagerade föräldrar har tagit ledigt från 
jobbet	för	att	fungera	som	chaufförer	
och montörer. 

– Det här är min vardag numera, för-
klarar Anders. Efter två decennier som 
tävlingsaktiv känns det väldigt kul att 
kunna dela med sig av sina erfarenheter 
till nya generationer förare. Gänget som 
är i Falköping i dag tillhör vår duktiga 
Future-grupp med ungdomar mellan 14 
och 16 år som kommer från olika  delar 
av landet.

– För att kunna prestera på topp krävs 
bland annat att man sover bra och äter 
rätt. I husvagnen har jag min egen säng 
och allt annat jag behöver. Det är helt 
överlägset och kan aldrig jämföras med 
att bo på hotell, förklarar Anders.

Tuff och skitig sport
Livet som professionell Enduro-förare 
innebär mycket resande till tävlingar och 
träningsläger runtom i Europa. Att det 
skulle vara en KABE på kroken har det 
aldrig varit någon tvekan om för Anders 
del.

–	Under	mina	12	år	som	proffs	har	mina	
KABE-husvagnar verkligen fått bekänna 
färg. I januari packade jag skåpbilen full 
med motorcyklar och utrustning och 

drog iväg till Spanien med husvagnen 
för att träna hela våren inför VM. Enduro 
är	en	tuff	och	skitig	sport	och	jag	har	
verkligen levt i min husvagn och använt 
dusch	och	kök	mer	än	de	allra	flesta.	
Det har alltid fungerat jättebra.

Träningsläger
2009	slutade	Anders	tävla	proffesio-
nellt. Numera ägnar han sig åt att träna 
unga lovande tävlingsförare som dröm-
mer om en lika framgångsrik karriär som 
han själv har haft. Dessutom föreläser 
han mycket och arrangerar uppskat-
tade träningsläger för Enduro-utövare 
på	motionsnivå.	Det	finns	drygt	5000	
licensierade Enduro-åkare i Sverige.
Vi	träffar	Anders	på	Falköping	Motor-
stadion. För en oinvigd ser det ut som 

ENDURO-MÄSTAREN	ANDERS	ERIKSSON:	

”Mina KABE-husvagnar har  
verkligen fått bekänna färg!”
Anders	Eriksson	är	flerfaldig	världsmästare	i	Enduro	och	vi	kunde	se	honom	
på en stark tredjeplats i den senaste säsongen av TV-favoriten Mästarnas 
mästare.	Anders	har	alltid	varit	extremt	noggrann	med	sina	förberedelser	inför	
en	tävling	och	under	hela	den	framgångsrika	proffskarriären	var	husvagnen	
från KABE en viktig del av tillvaron.  

Vi och vår KABE
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Kringresande liv
Själv började han köra Enduro när han bara var 3 1/2 år 
gammal. Som 16-åring bestämde han sig för att bli bäst i 
världen. Något han alltså lyckades med - sju gånger!
Det kringresande livet mellan olika motoranläggningar 
fortsätter alltså, även om det numera mest handlar om re-
sor i Skandinavien. Anders är Norden-ambassadör för den 
franska Enduro-motorcykeltillverkaren Sherco. 

– KABE-husvagnen är fortfarande det optimala sättet för 
mig att organisera mitt aktiva liv. Dessutom har jag en familj 
med två barn som är tre och åtta år, så förutom jobbet 
blir det numera en del ”vanligt” husvagnsliv också, säger 
Anders.

Sommaren innehöll bland annat en veckas konståknings-
läger för dottern i Lidköping. Då var det Anders som hade 
rollen som den skjutsande idrottsföräldern och hela famil-
jen bodde i husvagnen på campingen.

Ny husvagn i höst
För närvarande har Anders och hans familj en Royal-
husvagn, men snart levereras en ny och fullutrustad KABE 
Imperial 630 E-TDL. 

Anders har lovat att dela med sig av bilder och kommenta-
rer från livet med den nya husvagnen på KABEs Instagram-
konto, www.instagram.com/kabehusvagnarhusbilar

PS: Vill du ha ännu mer av Anders kan du besöka hans 
hemsida, aeracing.se. Han är också TV-aktuell och deltar i 
den nya säsongen av Fångarna på Fortet samt medverkar i 
ett avsnitt av I huvudet på Gunde Svan. 

Upplevd komfort.  
Erkänd prestanda.

031-742 11 80 · www.dawadack.se 

Solus 
HS51 
Dynamisk design  
med komfort och  
säkerhet i fokus.

PorTran 
KC53 
Utvecklat för lite  
tyngre bilar såsom  
husbilar och lätta  
lastbilar.
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MEST AV 
SEMESTER-
SVERIGE
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På Camping.se hittar du Sveriges största utbud av camping- och  
stugboende. Här kan du boka din drömsemester tryggt och enkelt  
och låta dig inspireras av våra resefilmer.

75 000 CAMPINGTOMTER  
FÖR ALLA SMAKER
Vill du vakna till skogens sus eller stadens brus? På våra  
450 campingplatser har du hela 75 000 campingtomter att 
välja på för husvagn, husbil och tält. Bo vid stranden eller på 
fjället, i vildmarken eller i city. Allt är möjligt och du väljer.

Campingtomt  
inkl el från

190:- 
        per natt

450 CAMPINGPLATSER ÖVER HELA SVERIGE • 9 000 STUGOR OCH 75 000 CAMPINGTOMTER
ÖPPET KÖP I 24 TIMMAR • GÄSTOMDÖMEN FRÅN TRIPADVISOR • BOKA DIREKT I MOBILEN

AKTIVITETER FÖR GLADA 
DAGAR OCH FINA MINNEN
Är det nu du äntligen ska pröva vattenskidåkning? Eller kanske 
svampsafari, stjärnskådning och forsränning? På våra camping-
platser finns aktiviteter för alla smaker och åldrar.

SCR_KabeHusvagnsliv_420x297_2015.indd   Alla sidor 2015-07-01   08:56
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KABE och Alde i  
gemensam USA-satsning

Resan

KABE har varit på roadtrip i USA tillsammans med värmeleve-
rantören Alde för att presentera svensk kvalitet och året-runt-
komfort på världens största marknad för campingfordon.

26  KABE  NR 1 2017
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I mars anlände en fullutrustad KABE Imperial 560 XL till 
Seattle med båt från Göteborg. Under våren och sommaren 
har husvagnen och Aldes vattenburna värmesystem visats 
för tillverkare och branschfolk över hela USA. Rundresan 
har genomförts av Aldes amerikanska dotterbolag Alde 
Corp.
Vattenburen golvvärme i campingfordon är ännu ett ganska 
okänt begrepp i USA och målsättningen är att etablera 
Aldes system på marknaden. Vi är stolta över samarbetet 
med KABE, som ger oss möjlighet att demonstrera våra 
produkter på bästa möjliga sätt, säger Håkan Streimer, 
marknads- och försäljningschef på Alde International Sys-
tems AB i Färlöv.

Överlägsen året-runt-komfort
För KABEs del handlar det om att introducera en delvis ny 
bild	av	det	bekväma	och	lyxiga	mobila	fritidsboendet.	Pre-
cis	som	i	Europa	finns	det	ett	intresse	av	året-runt-använd-

ning,	även	i	snö	och	kyla.	Men	det	finns	få	amerikanska	
leverantörer av vinteranpassade husvagnar och husbilar.

– Här har vi mycket att erbjuda. KABEs unika isolering och 
ventilation i kombination med den tysta och jämna värmen 
från Alde skapar en överlägsen året-runt-komfort,  konsta-
terar KABEs koncernchef Alf Ekström.

Tuff marknad
Höjdpunkten under företagens gemensamma rundresa i 
USA var den stora traditionella husvagnsveckan i Elkhart, 
Indiana.	Här	finns	85	procent	av	den	amerikanska	hus-
vagns- och husbilstillverkningen.

–	Den	amerikanska	marknaden	är	tuff.	Men	vi	har	bra	pro-
dukter	och	det	finns	ett	stort	förtroende	för	svensk	kvalitet	
och säkerhet, bland annat inom fordonsindustrin. Så vi har 
stora	förhoppningar	på	effekterna	av	sommarens	satsning,	
säger Håkan Streimer och Alf Ekström.

Resan

KABE  NR 1 2017  27  
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Alltid steget före

Efter alla timmar med hård träning kan 
det vara de små detaljerna på slutet 
som avgör alltihop.  Om du kunde sova 
ordentligt före loppet eller om det var 
långa köer till toaletterna.

– Det är jätteviktigt att kunna fokusera 
helt på sin tävlingsinsats. Allt annat ska 
bara funka, säger 14-åriga Siri Sylvén 
och Hugo Holmgren, två unga karting-
talanger som provat på husvagnslivet 
med KABE under säsongen.

Fuel Young Passion
Siri och Hugo tävlar i den svenska junio-
relitklassen KFJ och har redan ett eget 
team, Fuel Young Passion, med sponso-
rer och egen hemsida. De satsar på en 

professionell karriär och för många blir 
blir karting så småningom en inkörsport 
till racing. 

– Flera av världens främsta racerförare 
startade med karting och det är en sport 
som är både tekniskt och fysiskt utma-
nande, berättar Siri.
I samband med säsongens tävlingar 
bor Siri och Hugo tillsammans med sina 
familjer i bekväma husvagnar från KABE. 
Där har de sina egna prylar och kan 
koppla av mellan tävlingspassen.

– Det är verkligen jättebra! Och det är ju 
ganska	lyxigt	att	få	äta	pappas	hemla-
gade	specialpizza	efter	en	tuff	dag	på	
banan, konstaterar Siri.

PAPPAS PIZZA I HUSVAGNEN  
EFTER EN TUFF DAG PÅ BANAN
Att allt ska stämma inför en tävling är precis lika viktig oavsett om 
du	är	flerfaldig	Enduro-världsmästare	som	Anders	Eriksson	eller	har	
bestämt dig för att klara en Svensk Klassiker för allra första gången. 

Vi och vår KABE
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Värmen	är	bara	är	en	av	flera	avgörande	ingredienser	om	man	vill	bygga	hus-
vagnar och husbilar som verkligen tål att användas i alla väder – både under 
den	kallaste	och	varmaste	årstiden.	Det	är	en	sofistikerad	kombination	av	
uppvärmning, ventilation och isolering som skapar den sköna inomhusmiljön i 
din KABE.

KABEs överlägsna året-runt-egenskaper är en kom-
bination av värme, ventilation och isolering. Därför 
ingår följande alltid som standard i alla husvagnar 
och husbilar från KABE:
• AGS II eller AGS II Pro vattenburen golvvärme – 
anpassad för varje modell
• Tätpackade konvektorer
• Optimerat ventilationssystem till varje modell
• Inredning anpassad för full luftcirkulation
• iWall-konstruktion , ventilerad sandwichkonstruk-
tion	för	att	klara	extrema	temperaturer
• Fönster med dubbelglas och PU-karm
• ALDE Compact värmepanna

Exempel	på	fler	unika	värmefunktioner:
• KABE har den bästa och jämnaste värmefördelning-
en i bostadsdelen och i övriga utrymmen.
•	Automatisk	effekthöjning	där	värmepannan	auto-
matiskt	känner	av	när	gasol	behövs	för	ökad	effekt.
• Elpatron och cirkulationspump startas enkelt 
vintertid genom att ansluta vinterkopplingen till det 
utvändiga uttaget.
•	För	att	undvika	kallras	är	vi	extra	noga	med	isole-
ringen kring friskluftsintag och värmekonvektorer.
• Med dubbla temperaturgivare, en i sovrummet och 
en i framgruppen, kan värmen anpassas till den del 
av boytan som man vistas i.

-SMARTCLIMATESYSTEM+
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Danskar med husbil ser vi inte lika ofta 
och det beror på Danmarks skattesys-
tem,	som	lyxbeskattar		husbilarna	och	
gör en KABE Travel Master cirka 60 
procent dyrare än i Sverige. I stället är 
det KABEs välutrustade året-runt-vagnar 
i de mindre storlekarna som uppskattas 
av de resglada danskarna. Främst 520, 
560 och 600-modellerna.

Intercamp
Intercamp A/S i Lunderskov är dansk 
importör av KABE sedan nästan 20 år 
tillbaka. I början fanns bara en enda 
återförsäljare,	men	i	dag	finns	det	ett	
välorganiserat nätverk med auktorise-
rade och kunniga återförsäljare och 
verkstäder runtom i landet. 

– KABE har ett etablerat gott rykte på 
den danska marknaden och försäljning-
en ökar, förklarar Intercamps ägare och 
VD, Steen Reinholdt Rasmussen.
KABEs husvagnar är kända för sin höga 

Det	är	inte	ovanligt	att	man	träffar	danska	KABE-familjer	på	
vintersemester	i	de	svenska	fjällen	eller	på	en	camping	vid	
Medelhavet under sommaren. Cirka 3 500 KABE-husvagnar 
finns	inregistrerade	i	Danmark	och	de	flesta	reser	mycket	
med sina vagnar.  

KABE har ett etablerat 
gott rykte på den  
danska marknaden

Thorkil Rasmussen och Steen Reinholdt Rasmussen från Intercamp

kvalitet och Steen berättar att stolta 
KABE-ägare brukar passa på att åka till 
Tenhult för att gå på fabriksvisning och 
uppleva den småländska tillverknings-
traditionen när de kommer till Sverige.

Positiv bransch
Intercamp har varit verksam i branschen 
sedan 1960-talet. Steen driver företaget 
tillsammans med sin far Thorkil och 
brodern Mikkel. I koncernen ingår också 
en stor grossistverksamhet för camping-
tillbehör med namnet Camper Fritid. 

–	Jag	är	uppvuxen	med	husvagnslivet	
och ser det som en stor förmån att få 
arbeta i en bransch som tillför så mycket 
positivt till människors fritid. Vårt samar-
bete med KABE fungerar väldigt bra 
De ligger alltid i framkant när det gäller 
teknisk utveckling och är lyhörda och 
lyssnar på sina kunder, säger Steen 
Reinholdt Rasmussen.

Internationell	KABE-träff	på	
Själland 2017
I	Danmark	finns	en	aktiv	KABE-klubb	med	
cirka 300 medlemmar. Klubben inbjuder 
till gemensamma aktiviteter och resor där 
nya och gamla KABE-vänner umgås och 
utbyter erfarenheter med varandra. Nästa 
sommar anordnas en stor internationell 
KABE-träff	på	Själland.

– Vi hälsar alla medlemmar i de olika 
KABE-klubbarna i Norden och övriga Eu-
ropa välkomna till Korør 2-7 juli 2017! Pla-
neringen är i full gång och hela program-
met	finns	på	vår	hemsida,	berättar	Anne	
Grethe Hansen, som är pressansvarig för 
arrangemanget.
Vill du veta mer om den internationella 
KABE-träffen	eller	bli	medlem	i	någon	av	
KABEs olika klubbar? Här hittar du länkar 
till klubbarnas hemsidor: www.kabe.se
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Besök
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Sänd ett e-mail till husbil@al-ko.se för frågor eller broschyrbeställning

www.al-ko.se

I Fästes i ramen - inga hål i bakväggen
I Låg bekväm lasthöjd 
I Uppfällbar och lätt avtagbar
I Kraftiga skenor för elcyklar

VELO – DEN SMARTA CYKELHÅLLAREN
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KABE KLUBB SYD 10 ÅR
I	april	firade	KABE	Klubb	Syd	10	år	och	samlade	sina	
medlemmar till en festlig jubileumshelg i Tenhult. 
Här blev det rundtur i husvagnsfabriken och på 
lördagskvällen dukades det till middag med dans 
mellan husvagnar och husbilar i KABE Centers loka-
ler i Öggestorp.

Övrigt

Bild 1 Peter Carenborn VD på KABE Husvagnar tillsammans med Tina Frantzen som är ordförande i KABE Klubb Syd. Bild 2 Stora och små 
klubbmedlemmar trivdes bland husvagnarna på KABE Adria Center. Bild 3 Dukat till fest! Bild 4 Efter middagen spelade Wideband och dansgol-
vet fylldes med glada klubbmedlemmar.

KABE FYLLER 60 ÅR

Kom och fira med oss!

PS: Är du ännu inte KABE-ägare? Besök 
någon av våra återförsäljare och hitta 
din husvagn eller husbil från KABE 
så ses vi på Elmia i Jönköping 18-20 
augusti 2017!

Helgen den 18-20 augusti hyr vi hela 
Elmia i Jönköping och anordnar en 
hejdundrande jubileumsfest för alla 
KABE-vänner. Du som var med redan för 
tio år sedan, när vi fyllde 50, minns för-
stås känslan och gemenskapen när hela 
det stora Elmia-fältet fylldes av rödvita 

husvagnar och husbilar. Nu gör vi det 
igen! Markera dagarna i din kalender 
redan nu. Vi återkommer inom kort med 
programmet och all information om hur 
du bokar och köper dina biljetter till de 
tre fullspäckade och festliga jubileums-
dagarna. 

2017 är det 60 år sedan Kurt Blomqvist byggde sin första husvagn i småländska 
Tenhult och lade grunden till dagens framgångsrika KABE. Det har varit 60 fantas-
tiska	år	och	vi	hoppas	att	du	vill	vara	med	och	fira	detta	tillsammans	med	oss!

–	Vi	fick	ett	fantastiskt	fint	mottagande	av	KABE	och	
hade en riktig toppenhelg tillsammans. Totalt var vi 
ett femtiotal KABE-ekipage som deltog, med 120 
vuxna	och	11	barn,	berättar	klubbens	ordförande	
Tina Frantzén.
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KABE Transport AB:

Per och hans medarbetare  
levererar din KABE
Snabba, säkra leveranser och riktigt bra service till KABEs återförsäljare och deras 
kunder Så beskriver Per Danielsson sitt uppdrag som ansvarig för KABE Transport 
AB.	Nästan	70	000	mil	per	år	brukar	det	bli	sammanlagt	för	de	sex	trailerbilarna	som	
lastas med husvagnar och husbilar från fabriken i Tenhult.

- Vi är totalt sju förare. Jag hoppar in 
och kör när det behövs, men fungerar i 
huvudsak som transportledare, förklarar 
Per. Vi levererar direkt till alla återförsäl-
jare i Sverige och en bit in i Norge. Övrig 
export	kör	vi	till	de	svenska	hamnarna.

Förutom husvagnar och husbilar till 
förväntansfulla KABE-ägare blir det 
också mässtransporter till Nolia, Elmia, 
Lillestrøm och Lahtis. Dessutom är det 

Per och hans gäng som ser till att sys-
terföretaget KABE Rental kan garantera 
snabba	och	effektiva	leveranser	av	sina	
uthyrningsvagnar. 

Allt går att lösa
KABE Rental hyr bland annat ut hus-
vagnar som bostäder i samband med 
tillfälliga arbeten vid svenska kärnkraft-
verk. Då kan det handla om 40  eller 70 
vagnar som ska transporteras på några 

få dagar. Eftersom det får plats tre med-
elstora husvagnar eller husbilar på en 
trailer är det lätt att räkna ut att detta är 
en logistisk utmaning av stora mått.

– Vi har ett bra samarbete med Nordfrakt 
i Umeå som hjälper oss regelbundet, i 
synnerhet med transporterna norrut. Men 
mycket klarar vi på egen hand, även om 
vi inte är så många i vår verksamhet. Jag 
har fantastiska medarbetare. Ett härligt 

Per Danielsson är ansvarig för KABE Transport AB, som levererar husvagnar och husbilar från 
fabriken i Tenhult till återförsäljarna i Sverige och en bit in i Norge.

Besök
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gäng bestående av fem killar och en tjej, 
med en åldersspridning från 21 till 63 år! 

Pers grundinställning är att allt går att 
lösa. Om ingen lastbil med förare är ledig 
kör han själv husvagnar med pickupen 
eller sätter sig bakom ratten i en husbil 
som någon väntar på.

Stort engagemang
Engagemanget för KABE är stort och 
sträcker sig även utanför arbetstiden. 
Många	har	träffat	Per	och	hans	fru	Britt	
på Caravan Clubs camping i Tandådalen 
när de visar nya KABE-vagnar på utställ-
ningstorget och bjuder trötta skidåkare 
på grillad korv eller rykande het gulasch-
soppa. Till vardags jobbar Britt i KAMA-
butiken på KABE-center i Öggestorp. 

Tre medelstora husvagnar eller husbilar får plats på en trailer.  
Här är det Cornelia Tidqvist, en av förarna på KABE Transport AB, som ska ge sig iväg med en ny leverans.

– Ja, vi är en riktigt insnöad KABE-familj, 
säger Per och skrattar. Nu är vi inne på 
vår	fjärde	husbil,	en	TM	780LXL,	som	vi	
är väldigt nöjda med. Och då ska man 
veta att jag kan vara ganska petig med 
detaljerna eftersom jag faktiskt byggt 
tre husbilar själv. Fast det var rätt länge 
sedan, numera är det bara KABE som 
gäller!

Besök
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DET ALLRA SENASTE FRÅN KAMA FRITID  

SIGNALER

Antennen som klarar det mesta
CampNova är en antenn för professionellt bruk. 
Signalkvaliten	har	optimerats	med	ett	extremt	
lågt brustal i kombination med Boss-tekniken. 
Den mekaniska konstruktionen är gjord för riktigt 
krävande förhållande.

GoCamp Flexi  
solcellspaneler
Gocamp	flexibla	solcellspaneler	är	
utvecklade för husbilar och husbilar och 
har helt inkapslade celler i plastutfö-
rande. Solpanelerna är böjbara upp till 
20% och kan monteras på slät eller välvt 
underlag. Solpanelen limmas eller fäst 
med kraftig dubbelhäftande tejp. Kom-
plett set med solpanel, regulator, kabel 
och kabelgenomföring. 

Självsökande parabol 
Caravanman 85 Premium ger idea-
liska mottagningsförhållanden även 
med svaga satellitsignaler.
Den 85 cm breda skålen är endast 
19 cm hög i det nedfällda laget. 
Detta möjliggör installation även på 
höga fordon. Parabolen styrs via en 
medföljande styrenhet och du hittar 
snabbt den önskade satelliten genöm 
att bara trycka på en knapp. 

Dekorativa Vintage-husvagnar i plåt
Presenten till alla som älskar husvagnarna från förr! 
Detaljrika minihusvagnar i plåt. Fyra olika modeller.
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Bensindrivet och  
tystgående elverk
Endress ESE 2000i Silent är ett tystgående 
elverk	med	en	Yamaha-motor	på	3,5hk,	max	ef-
fekt	på	2,0kW	samt	kontinuerlig	effekt	på	1,6kW.	
Den har ett praktiskt bärhandtag, vilket gör 
den lätt att bära med sig. Perfekt för alla som 
behöver ström på platser som saknar eluttag. 
Idealiskt för camping och husvagnssemestern. 

Snygg och praktisk matta
Chill mat är en snyggt mönstrad och vändbar matta med 
många användningsområden. Den är vattentät och mögel-
resistent och därför idealisk som tält-/markismatta eller som 
picknick-	eller	strandfilt.	Mattan	levereras	i	en	praktisk	väska	
och	finns	i	fyra	olika	färger:	Grön,	blå,	rosa,	och	beige.	Mått:	
2,0x2,7	m	Vikt:	2,77	kg.

Spara utrymme i köksskåpet
Kokkärl med infällbart handtag hjälper dig 
att utnyttja utrymmet i husvagnens/husbilens 
köksskåp. Stekpannan och kastrullen i alumi-
nium har en beläggning i 5-skikt och antiglid-
botten. De tål maskindisk och passar för gas, 
keramik och elspisar. Tjocklek: 2,5 mm. 

Dags att rengöra  
markisen
Efter sommarens resor är det 
dags att rengöra markisen. 
Använd  skonsamma THULE 
PVC Rengöring i en lättan-
vänd	sprayflaska.

ABNET - rengöringsmedel 
för alla typer av smuts 
ABNET	avlägsnar	effektivt	ingrodd	
smuts, fett & olja, föroreningar, sot, 
alger,	mögel	och	fläckar	på	alla	ytor,	
inklusive	textil	och	skinn.	Anpassa	
koncentrationen efter behov. Prepara-
tet är biologiskt nedbrytbart.

Kul på stranden  
och i sandlådan
Sand och vatten är kul! Gör 
barn eller barnbarn glada med 
den här färgglada uppsättning-
en som innehåller en fyrkantig 
hink, sil, spade, kratta, vatten-
kanna och en sandform.  

Dometic mörkläggnings- 
system FP 200
Det dubbelplisserade Duette-cellma-
terialet ger optimal värmeisolering och 
mörkläggning för husbilens front- och 
sidorutor. FP 200 är speciellt anpassad för 
Fiat Ducato X250 och X290 och ger bästa 
möjliga värmeisolering och mörkläggning. 
Kan justeras till önskat öppningsläge. 
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SVERIGE
Husvagn & Fritid* ..................................................................Alvesta
Campea* ..................................................................................Arlöv / Malmö
Traktor & Husvagnsservice*  ..............................................Arvidsjaur
NIBO Caravan*  ......................................................................Bollnäs
M&M Caravane*  ....................................................................Bro
Caravan i Eskilstuna*  ...........................................................Eskilstuna
Campea*  .................................................................................Falkenberg
Zäta Caravan  .........................................................................Genevad
Tagene Fritidscenter*  ..........................................................Göteborg / Hisingskärra
Josefssons Husvagnar  ........................................................Göteborg / Landvetter
Caravanhallen*  ......................................................................Haninge
Helsingborgs Fritidscenter* ................................................Helsingborg 
Bilaktiebolaget Peter Rudvi Fritid .....................................Karlskrona                  
Bossings Fritidscenter* ........................................................Linköping
Kurts Husvagnar*  ..................................................................Ludvika
Husvagnsimport  ...................................................................Luleå
Granec Maskin* (endast husbil)  ........................................Luleå
M Fritid* ....................................................................................Mönsterås
Blå Kusten Fritidscenter* .....................................................Norrköping
Husvagnsimport i Piteå  .......................................................Piteå
Erikssons Husvagnar*  .........................................................Stenstorp
Åström Fritid*  .........................................................................Sundsvall
Caravanhallen*  ......................................................................Södertälje
KABE Adria Center*  .............................................................Öggestorp / Jönköping
Fritidscenter i Trollhättan*  ..................................................Trollhättan
GH Husvagnar* ......................................................................Ulricehamn
Caravan Center i Umeå*  .....................................................Umeå
Upplands Bilforum*  ..............................................................Uppsala
Caravan & Marine*  ...............................................................Valbo
Vinslövs Fritidscenter*  ........................................................Vinslöv
Bilcompaniet*  ........................................................................Visby
M&M Caravane*  ....................................................................Västerås
Åhus	Husvagns	Expo	 ..........................................................Åhus
Westerdahls Husvagnscenter*  .........................................Örebro
PJ Husvagnar ..........................................................................Örnsköldsvik
Molunds Fritid* .......................................................................Östersund

NORGE
Mathisens Landbruksservice* ............................................Alta
Maco Fritid AS* ......................................................................Avaldsnes 
Caranord AS* ..........................................................................Bodø
Elverum Caravan  ..................................................................Elverum
Sørlandets Caravansenter* .................................................Grimstad
Caravanshop AS ....................................................................Kongsberg
Campinggården .....................................................................Lierstranda
Rana CaravanSenter AS* ....................................................Mo i Rana
Bil & Caravan Molde AS* .....................................................Molde / Hjelseth
Bomobil AS .............................................................................Os
Nor Camp AS*  .......................................................................Oslo / Skytta
Heistad Bil og Caravan AS* ................................................Porsgrunn
Hagen Caravan A/S* .............................................................Ringebu
Williams Caravan* ..................................................................Råde
Sunnmøre Caravan AS* .......................................................Sjøholt
Höstland AS, Caravansenter* .............................................Skage
Sortland Caravan A/S* .........................................................Sortland
Snedfrid Pettersen AS* ........................................................Tana
Troms Caravan AS* ...............................................................Tromsdalen
Trondheim Caravan A/S* .....................................................Trondheim / Kvål
Sørlandets Caravansenter* .................................................Ålgård

DANMARK
Vestsjællands Campingcenter ...........................................Fuglebjerg 
Camping-Specialisten.dk A/S .............................................Herning
Bijé Fritid & Camping ............................................................Helsinge
Holbæk CaravanCenter.......................................................Holbæk
Vestjysk Camping Center ApS...........................................Holstebro
Lunderskov Camping A/S ...................................................Lunderskov
Biler & Campingvogne Stenseby ......................................Neksø
Tarup Campingcenter A/S ...................................................Odense NØ
Kronjyllands Camping Center ............................................Randers
NH Camping ApS. .................................................................Rødekro
Campinggården A/S .............................................................Viby J.
Aabybro Camping & Fritid A/S ...........................................Åbybro

FINLAND
Jalasjärven Kalustetalo Oy* ................................................Jalasjärvi  
Jyväs Caravan Oy .................................................................Jyväskylä 
Kemppaisen Auto Oy* ..........................................................Kajaani 
JP Caravan Oy .......................................................................Kempele 
Kokkolan Vaunupalvelu Oy.................................................Kokkola
Kouvolan Vaunu Oy* .............................................................Kouvola  
Caravan Larvanto Oy ............................................................Kuopio
Caravankeskus Reatalo*......................................................Rovaniemi  
Auto-Simelius Oy* .................................................................Salo  
Caravan Erälaukko Oy* ........................................................Tampere  
Turun Länsi-Vankkurit Oy* ...................................................Turku  
K & K Kivinen* .........................................................................Tuusula  
Helsinki Caravan Oy* ...........................................................Vantaa

NEDERLÄNDERNA
Martens Caravans .................................................................Brummen 
Recreama de Boer Caravans BV*  ....................................Groningen
Van Eijk Caravans*  ...............................................................Hapert
Camper en Caravancenter  
Cor van den Oever (campers) ............................................Herpen
Eurotrek (campers) ................................................................Coevorden
Hiddink Caravans B.V.*  .......................................................Tubbergen

BELGIEN
Rijmaran bvba  .......................................................................Brugge

SCHWEIZ
Mobile Freizeit B. Hinder  ....................................................Flurlingen
Camperhuus ...........................................................................Chur

ÖSTERRIKE
Campingworld Neugebauer ...............................................Neunkirchen

TYSKLAND
Caravaning Center Bad Kreuznach GmbH  ...................Bad Kreuznach
Caravania GmbH Freizeitfahrzeuge  ................................Dettingen/Teck
Berger Fahrzeuge Neumarkt GmbH  ...............................Neumarkt
Holiday Heinz & Linse GmbH  ...........................................Neustadt am Rbg
CRM Caravan- und Reisemobil-Markt ..............................Sulzemoos

* Även återförsäljare av KABE Travel Master husbilar.

KABE-återförsäljare 
Våra KABE-återförsäljare	finns	alltid	nära	dig



Vi	erbjuder	enkel,	trygg	och	förmånlig	finansiering	av	din		husvagn	eller	 
husbil. Kontakta din närmaste KABE-återför säljare för en helhetslösning.

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

Semestra där solen skiner!
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MARKNADENS 
FÖRMÅNLIGASTE 
FINANSIERING!

I samarbete med


