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K A B E  M A D E  I N

S W E D E N

PREMIÄR FÖR NYA KABE TRAVEL MASTER 
Ny interiör och exteriör design.

ZONVÄRME 
Unikt, innovativt 
värmesystem

Nytt 2021

KABE Travel Master 2021
KABE x780 och x880 crossover nu på Mercedes-Benz

Världspremiär!

FINA ERBJUDANDEN
VÅRA HANDLARE HAR VISNING AV 2021 UNDER HÖSTEN.  

BESTÄLL DIN NYA KABE MED FINA ERBJUDANDEN.

 Nr. 1/2021

Husbilsliv
Tidningen för dig som älskar husbil.
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VÄLKOMMEN IN OCH PRATA KABE MED OSS!

Med KABEs breda modellprogram och många 
valmöjligheter hjälper vi dig att skräddarsy den 
rätta husvagnen eller husbilen för just dig.

Välkommen in till oss!

Vi erbjuder enkel, trygg och förmånlig finansiering och försäkring av din 
 husvagn eller husbil. Kontakta oss för en helhetslösning.

Premiär för nya KABE 2021
Välkommen in! Beställ er nya KABE 2021 med  
förmånliga hösterbjudanden. Se alla på sida 26-27.

Nyhet!

VI ÅTERKOMMER 
LÄNGRE FRAM MED 
DATUM FÖR VISNING 
AV KABE 2021

Kontakta gärna oss vid 
frågor. 

Välkommen till oss i 
Bollnäs!
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Taktältet Roof Toptent 1.0 bygger 
ut ditt fordon med 
ett extra sovrum! Tältet är anpas-
sat för personbilar, SUV, Cross-
bussar och mindre husbilar. 

Lätt campingbord
Ultralätt campingbord för dig som reser ut på nya 
äventyr.

Trots den låga vikten på bara 4,6/ 5,3/ 6,4 kg 
(3 storlekar) är detta lätta bord både stabilt och 
funktionellt. Hopfällt mäter lättviktsbordet bara 
6,5 cm på höjden.

Bordsskivan har rundade hörn och är gjord av flera 
lager glasfiber. Det finns gott om benutrymme 
under bordet och de fyra bordsbenen kan justeras i 
både höjd och lutning – därför är ett ojämnt under-
lag inget hinder.

Komplettera gärna med stolen Thor. Finns i mörk-
grå, ljusgrå och blå. Armstöd och ryggen kan ställas 
in 8 positioner – perfekt på campingresan eller 
hemma på terrassen, både vid bordet och som 
avslappningsstol.

Isabella Air sätter helt nya standarder 
inom uppblåsbara förtält.

NYHET!

www.isabella.net

Isabella AIR
uppblåsbart tält

NYHET!

Isabella Air sätter helt nya stan-
darder inom uppblåsbara förtält. 

Här kombineras de bästa erfarenhet-
erna från mer än 60 års tältutveckling 
med en genomtänkt design och den 
senaste IsaAir-lu�tekniken.  

Med Isabella Air kompromissar vi inte 
med materialen. Vi använder ute-
slutande samma välkända material 
som vi använder i våra traditionella 
Isabella-förtält. 
 
Tältets förarbete från tyg till det fär-
digsydda tältet är gjort i Europa.

Isabella AIR  
CIRRUS NORTH 400

Taktältet Roof Toptent 1.0 bygger 
ut ditt fordon med 
ett extra sovrum! Tältet är anpas-
sat för personbilar, SUV, Cross-
bussar och mindre husbilar. 

Här kombineras de bästa 
erfarenheterna från mer än 60 års 
tältutveckling  i senaste IsaAir-luft-
tekniken.

Med Isabella Air kompromissar vi 
inte med  materialen. Vi använder 
uteslutande samma välkända
 material som vi använder i våra 
traditionella Isabella-förtält. 

Tältets förarbete från tyg till det 
färdigsydda  tältet är gjort i Europa.

Isabella Air sätter helt nya standarder 
inom uppblåsbara förtält.

NYHET!

www.isabella.net

Husvagnsliv_Husbilsliv_H20_SE.indd   1 2020-08-13   07:58



KABE  NR 1 2021  5  

NYA PERSPEKTIV  
OCH SEMESTERVANOR

Ledare

Alf Ekström
VD, KABE 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

KABE reserverar sig mot ev. sakfel och felskrivningar. KABE förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande.  
Bilderna i denna tidning kan innehålla viss tillvalsutrustning.

Så här års brukar det vara fullt i KABEs stora monter på de 
olika fritidsmässorna. Elmia Husvagn Husbil i Jönköping, andra 
helgen i september, är normalt vår riktigt stora premiärvisning 
av kommande års modeller och nyheter. Dock inte i år.

På grund av att mässorna är inställda så presenterar KABE 
ännu fler intressanta och spännande nyheter än vanligt för 
modellår 2021. Vi fortsätter bland annat satsningarna på vårt 
fina husbilsprogram och presenterar en ny halvintegrerad 
crossover-modell med King Size-bredd, byggd på Mercedes 
Sprinter. 

Med Mercedesbyggda Crossover x780 och x880 kompletterar 
vi utbudet av KABEs unika husbilar. Många har förstås redan 
upptäckt vår Mercedesfamilj, med helintegrerade KABE Crown 
och Imperial-serien samt året-runt-utrustade KABE Van, som 
alla har fått stor uppmärksamhet under 2020.

Under den gångna sommaren har många nya familjer testat 
campinglivet och insett fördelarna med att semestra i husbil  
eller husvagn. Möjligheterna att resa runt med ett eget 
boende och hitta sina egna smultronställen, kanske inte alls 
så långt hemifrån, ger nya perspektiv som skapar förändrade 
semestervanor.

Vi på KABE står redo att göra dina semesterdrömmar verkliga. 
Precis som vi gjort sedan starten för mer än 60 år sedan. Ta 
en titt på vårt otroligt breda modellprogram och alla valmöj-
ligheter som finns, så ser du snart att det finns en KABE som 
passar just din familjs behov och önskemål. 

Längre fram i tidningen kan du läsa mer om KABEs fördelar 
och alla årets nyheter. Vi berättar också om ett nydanande 
koncept inom det intressanta Van-segmentet, där A¤nity  
Camper Van gjort entré på den europeiska marknaden.  
A¤nity är ett helt nytt varumärke med tillverkning i Polen,  
men med svenska KABE som delägare. 

Så, även ett år utan mässor finns det all anledning att hålla  
koll på vad som händer på KABE. Allra bäst görs detta genom 
att besöka någon av våra duktiga återförsäljare, som lotsar  
dig genom modeller, planlösningar och tekniska finesser.

Välkommen till ett nytt spännande modellår tillsammans  
med oss på KABE! 

Behandling av personuppgifter
Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill 
att du ska veta att KABE tar ansvar för att skydda 
dina rättigheter och din integritet. Vi arbetar löpan-
de med att säkerställa att våra rutiner avseende 
personuppgiftsbehandling är tillräckliga och följs 
och har även utfört utbildningsinsatser för våra 
återförsäljare för att ge dem goda förutsättningar 
att agera på rätt sätt i sin verksamhet. 
Du får tidningen Husvagnsliv/Husbilsliv eftersom 
du är registrerad ägare till en husvagn eller husbil. 
Adresskällan är Transportstyrelsen. 
Vad uppgifterna används till och  
hur länge de sparas
KABE AB är personuppgiftsansvarig för behand-
lingen av personuppgifter för denna direktreklam. 

Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, 
adress och typ av fordon. Dessa uppgifter har 
vi inhämtat från Transportstyrelsen. Uppgifterna 
används för att skicka direktreklam, såsom 
1. Utskick av tidningen Husvagnsliv (till Hus-
vagns-ägare) och Husbilsliv (till Husbilsägare)
2. Inbjudan till event och mässor (vykort)
3. Erbjudanden på produkter (vykort)
Behandlingen sker utifrån KABEs berättigade 
intresse av att kunna marknadsföra våra produkter 
(intresseavvägning). Uppgifterna sparas under tre 
månader, därefter raderas de.
Dina rättigheter
Du har rätt att invända mot att dina uppgifter be-
handlas för marknadsföringsändamål och begära 
att uppgifterna raderas. Du kan också begära 

information om vilka personuppgifter som vi 
behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. 
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller 
kompletterade.
Våra kontaktuppgifter
Om du vill komma i kontakt med oss med anled-
ning av vår behandling av dina personuppgifter är 
du välkommen att kontakta oss via mail till kabe@
kabe.se. Om du skulle ha några klagomål avseen-
de vår behandling av dina personuppgifter är du 
välkommen att höra av dig till oss men du har ock-
så rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen 
(www.datainspektionen.se). För frågor avseende 
Transportstyrelsens behandling av personuppgif-
ter (vår adresskälla) hänvisas till Transportstyrel-
sens Dataskyddsombud.

Taktältet Roof Toptent 1.0 bygger 
ut ditt fordon med 
ett extra sovrum! Tältet är anpas-
sat för personbilar, SUV, Cross-
bussar och mindre husbilar. 

Lätt campingbord
Ultralätt campingbord för dig som reser ut på nya 
äventyr.

Trots den låga vikten på bara 4,6/ 5,3/ 6,4 kg 
(3 storlekar) är detta lätta bord både stabilt och 
funktionellt. Hopfällt mäter lättviktsbordet bara 
6,5 cm på höjden.

Bordsskivan har rundade hörn och är gjord av flera 
lager glasfiber. Det finns gott om benutrymme 
under bordet och de fyra bordsbenen kan justeras i 
både höjd och lutning – därför är ett ojämnt under-
lag inget hinder.

Komplettera gärna med stolen Thor. Finns i mörk-
grå, ljusgrå och blå. Armstöd och ryggen kan ställas 
in 8 positioner – perfekt på campingresan eller 
hemma på terrassen, både vid bordet och som 
avslappningsstol.

Isabella Air sätter helt nya standarder 
inom uppblåsbara förtält.

NYHET!

www.isabella.net

Isabella AIR
uppblåsbart tält

NYHET!

Isabella Air sätter helt nya stan-
darder inom uppblåsbara förtält. 

Här kombineras de bästa erfarenhet-
erna från mer än 60 års tältutveckling 
med en genomtänkt design och den 
senaste IsaAir-lu�tekniken.  

Med Isabella Air kompromissar vi inte 
med materialen. Vi använder ute-
slutande samma välkända material 
som vi använder i våra traditionella 
Isabella-förtält. 
 
Tältets förarbete från tyg till det fär-
digsydda tältet är gjort i Europa.

Isabella AIR  
CIRRUS NORTH 400

Taktältet Roof Toptent 1.0 bygger 
ut ditt fordon med 
ett extra sovrum! Tältet är anpas-
sat för personbilar, SUV, Cross-
bussar och mindre husbilar. 

Här kombineras de bästa 
erfarenheterna från mer än 60 års 
tältutveckling  i senaste IsaAir-luft-
tekniken.

Med Isabella Air kompromissar vi 
inte med  materialen. Vi använder 
uteslutande samma välkända
 material som vi använder i våra 
traditionella Isabella-förtält. 

Tältets förarbete från tyg till det 
färdigsydda  tältet är gjort i Europa.

Isabella Air sätter helt nya standarder 
inom uppblåsbara förtält.

NYHET!

www.isabella.net
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Classic

Crown, Imperial

2021KABE NYHETER
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Classic har fått en ny, sportig design. 

Ny elegant design  
som sveper runt bilen.  

(Royal, Crown, Imperial)

KABE 2021:
NY EXTERIÖR DESIGN
Svenska KABE storsatsar och vässar sitt utbud inför 2021. 
Design, innovation och säkerhet står i fokus när KABE gör 
sig redo att möta det ökande intresset för bekväm året-
runt-camping. Ett komplett utbud av modeller, storlekar 
och planlösningar i olika prisklasser gör att KABE kan 
erbjuda husbilar och Vans för alla målgrupper. 

– Vi är stolta över att kunna erbjuda ett modellår som är så välfyllt med spännan-
de nyheter. Nu välkomnar vi alla nya och gamla husvagns- och husbilskunder att 
besöka våra duktiga återförsäljare för att få veta mer om KABE 2021, säger Patrik 
Trofast och Mikael Blomqvist.

Designlyft

2021 genomför KABE ett designlyft som märks både exteriört och interiört i 
samtliga modellserier. KABEs karakteristiska exteriör har uppdaterats på hus- 
bilarna i Classic, Royal-, Crown- och Imperial-serierna.
– Den nya KABE-dekoren är unik och ger ett modernt intryck. Samtidigt har vi 
jobbat mycket med linjer och former, för att binda samman sidoplåtens olika par-
tier med front och bakgavel, förklarar Patrik Trofast, som är försäljningsansvarig 
för KABE i Sverige.

NYTT   KABE 2021
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NYTT   KABE 2021

KABE 2021:
NY FRÄSCH  
INREDNING
Interiören i KABE 2021 präglas av ljusa, lätta färger och materialval. Inredningen 
har en ny träfolie, Nordic Oak, som finns i samtliga modeller. Den fräscha nordis-
ka känslan följs upp med ett milt lattefärgat laminat i bordsskivorna, gråmelera-
de bänkskivor samt nya vägg- och golvmattor i ljusare toner. 

– I kombination med de infällda luckorna och lådorna, som vi presenterade 
redan förra modellåret, vågar jag faktiskt påstå att KABE har marknadens mest 
smakfullt inredda husbilskök, säger Patrik Trofast, som är ansvarig för försälj-
ningen av KABE på den svenska marknaden.

Ny inredning, snickerier i Nordic Oak. 
(Classic, Royal, Crown, Imperial)

Ny nyans på väggmatta, golvmatta, 
plexi, bord-, hurtsar och arbetsbänksski-
vor. (Classic, Royal, Crown, Imperial)
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Ny fräsch sömnad på dynorna i sittgruppen. 
(Classic, Royal, Crown, Imperial) 
Nya dyn- och textilkollektioner. 

Lexington (ljusgrå)
Classic, Ädelsten,  
Royal, Hacienda, 
Crown, Imperial

Ekeby (brun) 
Classic, Ädelsten,  
Royal, Hacienda, 
Crown, Imperial

Gladstone (svart)
Ädelsten, Royal,  
Hacienda, Crown, 
Imperial

Halmstad (ljusbeige-
grå) Royal, Hacienda, 
Crown (Pristillägg), 
Imperial (Standard) 

Springfield (svart) 
Royal, Hacienda, 
Crown (Pristillägg), 
Imperial (Standard)

Madison (mörkgrå) 
Royal, Hacienda, Crown 
(Pristillägg), Imperial 
(Standard)

Textil Skinn
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När du väljer KABE vet du att det är en husbil som är byggd för 
året-runt-användning i det skandinaviska klimatet. Den är utrustad med 
den senaste tekniken och många smarta lösningar som gör husbilslivet 
precis så enkelt och avkopplande som du vill att det ska vara. 

UPPTÄCK KABE HUSBIL

KABE Classic, halvintegrerad 740,  
crossover x740 och helintegrerad i740
En instegsmodell med en något kortare utrustningslista.  
Men med KABE-kvalitet hela vägen. Mycket av det som 
är standard på kabe är tillval hos andra.Finns i Hel- och 
Halvintegrerade modeller, samt Crossover i längd 740.

NYHETER 2021
Exteriör design
• Ny sportig dekor på plåten. (Classic)
• Ny dekor på plåten med elegant 

linjeföring som sveper runt bilen. 
(Royal, Crown, Imperial)

• Dekal, Made in Sweden. 

Interiör design
• Ny inredning, snickerier i Nordic 

Oak.
• Överskåpsluckor i Nordic Oak med 

grå dekorlist. (Classic)
• Överskåpsluckor i Nordic Oak med 

beige list (Royal, Crown, Imperial)
• Ny ljus nyans på väggmatta.
• Ny ljus nyans på golvmatta.
• Ny fondfolie vid instegsvägg.
• Nya dyn- och textilkollektioner.
• Ny sömnad på dynor i sittgruppen.
• Rundat hörn på dinettso¬an.
• TV-skåp anpassat för 24”. (Ej bilar 

med smal sidoso¬a)

Belysning, uppkoppling m.m
• Nya spotlights
• Liten läslampa med USB i sockeln.
• Stämningsbelysning kök, kan styras 

från panelen.
• Trådlös laddningsplatta för mobilte-

lefon vid instegsvägg. (Royal (ej x780 
LB, LGB), Crown, Imperial)

• Router som standard.

Kök
• Porslinsskåpsluckor, i Nordic Oak. 

(Classic, Royal, Crown) (Tillval Impe-
rial)

• Porslinsskåpsluckor i lattefärgat lami-
nat. (Imperial) (Tillval Royal, Crown)

• Nytt, gråmelerat laminat i bänkskivor.
• Nytt, lattefärgat laminat i bordsskivor.
• Corian kompositmaterial i arbets-

bänkskivor. (Imperial)
• Bakre köksvägg i Nordic Oak.
• Större köksfönster.

KABE Royal, crossover x780, x880 
För dig med extra höga krav på utrustning och komfort. KABEs 
crossover-modeller i Royal-serien byggs på Mercedes Sprinter. 
Crossover innebär att husbilen har en nedsänkbar taksäng 
ovanför dinetten. KABE Royal har en standardutrustning i tekni-
kens framkant och en bodel med King Size bredd. 

Du kan välja mellan fyra olika husbilsserier – var och en med sina specifika fördelar.             KABEs unika värden ingår oavsett vilken modell som passar bäst för dig och din familj.

NYTT   KABE 2021

Sovrum
• Ny klädd sänggavel. (Classic)

Badrum
• Ny duschkabin i T-varianten. (Royal, 

Crown, Imperial) 

Värme
• Ny unik zonvärme. (Imperial)

Bil 
• Stolsvärme/stolskyla (Tillval Crown, 

Imperial)
• Stålram vid vattentank.
• Stålram vid batteri.
• Bordsskiva som kan fällas undan 

vid körning.

KABE Van 
• Ny inredning, snickerier i Nordic 

Oak.
• Ny ljus nyans på väggmatta
• Ny ljus nyans på golvmatta.
• Trådlös laddningsplatta för mobilte-

lefon på hylla i porslinsskåp.
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KABE Crown, helintegrerad i760, i810 och i860
För dig som vill ha alla egenskaperna hos KABE och lite 
till. KABE Crown byggs på Mercedes-Benz, med alla  
premiummärkets karaktäristiska egenskaper. Design av 
hög kvalitet och en genomtänkt, intelligent funktionali-
tet rakt igenom. Framhjulsdrift och automatväxellåda är 
standard.

KABE Imperial, helintegrerad i810, i860 och i910
Våra flaggskepp, extra stora och påkostade. Alla modeller 
i serien byggs på Mercedes-Benz. Husbilen är förvillande 
lik en personbil i både komfort och säkerhet, och är maxad 
med smarta funktioner och design av högsta kvalitet. Alla 
modeller i serien är helintegrerade och finns i längderna 
810, 860 och 910.

Du kan välja mellan fyra olika husbilsserier – var och en med sina specifika fördelar.             KABEs unika värden ingår oavsett vilken modell som passar bäst för dig och din familj.

Ny duschkabin i T-varianten. (Royal, Crown, Imperial) 

Ny inredning i Nordic Oak. 

NYTT   KABE 2021

Trådlös laddningsplatta för mobiltelefon vid instegsvägg. 
(Royal, Crown, Imperial)
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UPPGRADERA DITT
ANDRA HEM

UPPGRADERA DITT ANDRA HEM 
MED ETT BÄTTRE INOMHUSKLIMAT 
 
Dometic FreshJet 2200 är en kompakt, lätt och tystgående klimatanläggning. 
Kraftfull men ändå energisnål, för det perfekta inomhusklimatet.  
Den är en utmärkt uppgradering för ditt nästa äventyr.

Läs mer på dometic.comDOMETIC FRESHJET 2200

HusvagnslivHusbilslivKABE_nr.1_2020.indd   1 2020-01-13   10:21

Vill du ha mer info om AL-KO Husbilstillbehör
Sänd ett e-mail till husbil.se@alko-tech.com

www.alko-tech.com/se

VELO – DEN SMARTA CYKELHÅLLAREN
Fästes i ramen - inga hål i bakväggen
Låg bekväm lasthöjd 
Uppfällbar och lätt avtagbar
Kraftiga skenor för elcyklar

TILLBEHÖR FÖR DIN HUSBIL
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KOMFORTPAKET
ROYAL

VÄGSKYLTSASSISTANS, 
HELLJUS ASSISTANS, 
ACC BILDEL OCH  
ELEKTRISK  
PARKERINGSBROMS.

16 900 kr 
ORD. PRIS 25 350 kr

ROADSHOW- 
PAKET
CROWN, IMPERIAL

DISTRONIC,  
UTSKJUTBART  
FOTSTEG FÖRAR-
DÖRR, MARKIS,  
KLIMATSTOL

32 900 kr 
ORD. PRIS 49 870 kr

MARKIS
VAN, CLASSIC, ROYAL

VAN, CLASSIC: MANUELL  
MARKIS 4M-4,5M
9 900 kr O.P. 17 420 kr

ROYAL 780: MANUELL  
MARKIS 4,5M 
9 900 kr O.P. 17 420 kr

ROYAL 880: ELEKTRISK 
MARKIS 5,5M 
14 900 kr O.P. 23 029 kr

DESIGNPAKET
ROYAL

DEKOR RUNT SKYVIEW, 
ALUFÄLGAR, KROMAD 
KYLARGRILL OCH 
LED-STRÅLKASTARE.

ROYAL 780

21 900 kr 32 150 kr

ROYAL 880

24 900 kr 36 430 kr

KOMFORTPAKET
CLASSIC

FARTHÅLLARE,  
AC BILDEL OCH  
ELEKTRISKA BACK-
SPEGLAR, JUSTER-
BARA, UPPVÄRMDA.

14 900 kr 
ORD. PRIS 25 230 kr

KABE HUSBIL 2021

ERBJUDANDEN HUSBIL
BESTÄLL DIN NYA KABE 2021 MED FINA ERBJUDANDEN.

ERBJUDANDEN GÄLLER ENDAST PERIODEN 15 AUG – 8 NOV 2020.

ORD. PRIS 

ORD. PRIS

Gäller endast vid köp av ny KABE  
Classic husbil 2021. 

Gäller endast vid köp av ny KABE  
Van, Classic eller Royal husbil 2021.

Gäller endast vid köp av ny KABE  
Royal husbil 2021. 

Gäller endast vid köp av ny KABE  
Royal husbil 2021.

Gäller endast vid köp av ny KABE Crown  
eller Imperial husbil 2021.

KABE reserverar sig mot ev. sakfel och felskrivningar. KABE förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande.  
Bilderna i denna tidning kan innehålla viss tillvalsutrustning.

Gäller endast vid köp av ny KABE Van, 
Classic, Royal eller Crown husbil 2021. 

AC
VAN, CLASSIC, ROYAL, 
CROWN

AIRCONDITION:  
FRESH JET FJ2200

11 900 kr 
ORD. PRIS 28 311 kr
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KABE TRAVEL MASTER 2021:

NYA KABE ROYAL

NY HALVINTEGRERAD HUSBIL PÅ 
MERCEDES SPRINTER

2020 presenterades KABE Crown, en helt 
ny husbilsserie med helintegrerade fordon 
byggda på Mercedes Sprinter. Samtidigt 
uppgraderades premiumbilarna i KABEs 
lyxiga Imperial-serie med Mercedes Sprin-
ter och KABE presenterade sin första Van 
tillsammans med Mercedes, byggd som en 
riktig husbil med fullhöjd och KABEs unika 
året-runt-komfort. Sedan tidigare finns även 
den populära Classic 740-serie med  
 

helintegrerade, halvintegrerade och cross- 
over-modeller som byggs på Fiat Ducato.

– 2021 tar KABE ytterligare ett 
kliv framåt på husbilsmarkna-
den och lanserar halvintegrera-
de Royal x780 och x880 på  
Mercedes Sprinter.
Det avslöjar Mikael Blomqvist, som är tek-
nisk chef och vice VD på KABE.  

Husbilarna i längderna 780 och 880 tillhör 
KABEs verkliga storsäljare genom tiderna 
inom det halvintegrerade segmentet. 

I crossoverutförandet, x780 och x880, finns 
det plats för hela familjen eller kanske för 
tonåringarna eller barnbarnen som bara 
följer med ibland. Under den välvda formen 
på taket, strax bakom förarhytten, döljer sig 
en elektriskt nedsänkbar taksäng med två 
sovplatser och skön komfort.

Nya Royal på Mercedes.  
Obs! Bilden ovan är en idéskiss.

Nya Royal på Mercedes. Ökning av grundprodukt: 
Mercedes Sprinter, Stora motorn, 170 HK, 
9-stegs automatväxel, Heavy Duty, Läderratt,  
Autobroms, MBUX 10,25, Attention assist, Samma 
grundspec. bodel som dagens x780/x880-husbil. 

NYTT   KABE 2021

Nya Royal på Mercedes. Ökning av grundprodukt: 
Mercedes Sprinter, Stora motorn, 170 HK,
9-stegs automatväxel, Heavy Duty, Läderratt, 
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Nya Mercedesbyggda Royal crossover 
x780 har en totallängd på 7,75 meter och 
x880 har en totallängd på 8,78 meter. Bred-
den är King Size, som KABE är ensamma 
om på husbilsmarknaden. Den generösa 
bredden skapar en härlig rymd i bilens 
bodel, något som noggrant tagits tillvara i 
planlösningen.

Bo som en kung i Royal 
Längst bak finns en komfortabel säng. 
Bädden har bekväm spiralmadrass, extra 
tjock bäddmadrass, ställbar huvudände och 

en stoppad sänggavel som innehåller två 
separata läslampor och diskret stämnings-
belysning. Det finns garderober för kläder, 
sänglinne och annat. I bilens bakände finns 
även lastutrymmen som nås via utvändiga 
lastluckor.

Badrummet är utrustat med en vridbar 
spoltoalett, duschkabin och tvättställ med 
över- och underskåp där familjens alla 
badrumsartiklar får plats och står säkert 
instoppade under färd.

Sittgruppen består av en mjukt formad 
vinkelso¬a och ytterligare en sittplats som 
tillsammans med förarhyttens svängbara 
stolar skapar en inbjudande och trevlig 
mat- och umgängesplats för fem personer. 
Dinetten vid sittgruppen är nedbäddbar 
och kan enkelt göras om till en extra säng-
plats. Totalt kan upp till fem personer sova 
i Royal x780 och x880. Som standard finns 
fyra bältade plat-ser, och som tillval finns en 
femte bältesplats.

Bädden har bekväm spiralmadrass, extra 
tjock bäddmadrass, ställbar huvudände 

och en stoppad sänggavel

Aerodynamisk bakgavel (från 2020) med tydlig 
belysning och dekal Made in Sweden.

Sittgrupp med ergonomiskt formade 
so�or, slide-out-funktion på so�an vid de 
bältade plasterna samt nedfällbara arm-
stöd gör resan extra bekväm.

NYTT   KABE 2021
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www.caravanclub.se

FÖRMÅNER
AKTIVITETER

TRYGGT

Caravan Club of Sweden är en ideell förening för alla 

som gillar campinglivet och mobil fritid. 

Klubben bildades 1958 och har idag fler än  

29 000 medlemsfamiljer.

Grunden för verksamheten är ett aktivt fritids- och  

friluftsliv med många aktiviteter, omfattande  

träffverksamhet, utbildningar, teknisk rådgivning mm. 

MERVÄRDE PÅ DIN FRITID.
Du är välkommen med i ett härligt gäng medlemsfamiljer som delar ditt 

mobila fritidsintresse. Dessutom är ditt medlemskort i Caravan Club laddat med  

många fina förmåner som kan ge dig mervärde på din fritid.

Föreningen med familjen i centrum.

Tel 019-23 46 10

CARAVAN CLUB
OF SWEDEN

– Bli en av oss du också!

KABE har en ledande roll inom teknikutvecklingen i branschen 
och har tidigare belönats med det prestigefyllda priset Euro-
pean Innovation Award i teknikkategorin för manöverpanelen 
Smart D och ventilationssystemet KABE-Smart Vent.

2021 presenterar KABE ytterligare en världsunik innovation 
i form av zonvärme för husbil och husvagn.

VÄRLDSUNIKT  
VÄRMESYSTEM

– KABEs vattenburna golvvärmesystem kan 
styras separat med KABEs AGS II Pro och nu 
blir det dessutom möjligt att reglera värmen 
i två separata zoner och välja olika tempera-
turer i bodelens fram- och bakände, berättar 
Mikael Blomqvist. 

Zonvärmen ökar komforten och skapar ännu 
bättre förutsättningar att få precis den värme 
man vill ha. Det går exempelvis att höja tem-

peraturen enbart i husbilens främre del,  
vid sittgruppen och i hytten. Något som 
Mikael tror kommer att uppskattas av många 
vintercampare.

– Uppvärmningen i husvagnens eller 
hus bilens toalettutrymme är kopplad till 
golvvärmens returslinga, så där finns alltid ett 

”Zonvärmen ökar komfor-
ten  och skapar ännu bättre 
 förutsättningar att få precis 

den värme man vill ha.”

NYTT   KABE 2021

behagligt skönt klimat oavsett vilka val du gör 
i de två separata värmezonerna.   

KABEs zonvärme har utvecklats i samarbete 
med Alde och är från och med modellåret 
2021 standard på alla husbilar och husvag-
nar i KABEs Imperial-serier, avslutar Mikael 
Blomqvist. 

Mikael Blomqvist, teknisk chef och vice VD,  
ansvarig för utvecklingen av zonvärme på KABE  

i samarbete med Alde. 
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KABE har utvecklat de passiva säker-
hetssystemen och utrustat sina husbilar 
med flera aktiva säkerhetssytem.

NYTT   KABE 2021

KABE HAR SÄKERHETS- 
TÄNKANDET  
SOM STANDARD
– Mercedes Sprinter påbyggnadsbil i kombination med AL-KOs skräddarsydda 
chassi gör att vi kan erbjuda riktigt fullvuxna och rejält utrustade husbilar med 
köregenskaper som liknar personbilens, säger Mikael Blomqvist. 

De nya Mercedesbyggda crossovermodellerna har framhjulsdrift, 9-stegad  
automatlåda och en motor på 170 hk. Här finns modern personbilsteknologi  
i form av ett riktigt bra multimediasystem, navigator, LED-belysning, autobroms, 
regnsensor, attention assistance, sidvindsstabilisering och mycket annat.  
Heavy Duty avgasreglemente är standard på alla KABEs husbilar från och  
med årsmodell 2021.

– KABEs året-runt-komfort har förstås följt med hela vägen. Royal x780 och 
x880 har vattenburen golvvärme i hytten och ett extra värmepaket med fläkt 
under förar- och passagerarstolen. 
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Säkerhet vid körning är en prioriterad 
del av KABEs utvecklingsarbete och 
inför modellåret 2021 har husbilarnas 
krocksäkerhet granskats särskilt noga. 
Den aktiva säkerheten i ett fordon 
omfattar olika system för att motverka 
att en olycka uppstår. KABE bygger sina 
husbilar på trygga husbilsbaser; Fiat  
Ducato och Mercedes Sprinter.  
Autobroms, antisladd (ESP), regnsen-
sor och attentionassist är exempel på 
utrustning som bidrar till ökad säkerhet 
på vägen (standard Mercedes, ESP 
standard på Fiat, övriga är tillval, ligger i 
Säkerhetspaket på Fiat Classic-bilar). 
– Som husbilsbyggare har vi ett särskilt 
ansvar för den passiva säkerheten, alltså 
det som händer om kollisionen ändå 
sker. Förutom KABEs stabila husbilska-
ross, med en limmad konstruktion, ute-
liggare och extra kraftig infästning mot 
bildelen, har vi nu infört stålramar kring 
batteri och vattentank för att förhindra 
att dessa kommer i rörelse vid en krock 
samt en ny bordskonstruktion där bords-
skivan kan fällas undan vid körning, 
berättar Mikael Blomqvist.

Passiv säkerhet  
(Krocksäkerhet)
• Stabil kaross:
 Limmad konstruktion
 Förstärkningar på chassiet  
 i form av uteliggare
 Kraftig infästning mot bildel
• Bordsskiva som fälls undan
• Stålram vid vattentank
• Stålram vid batteri
• Krocksäkrat kylskåp med  

stålbalk (vissa kritiska modeller)
• Airbag

Aktiv säkerhet  
(System för att förhindra olycka)
• Autobroms
• Antisladd
• Regnsensor
• Helljus Assistant (Ej integrerad)
• Sidvindsassistent (Ej 3-axlig)
• Kurshållningsassistent (Ej  

integrerad)
• Attentionassist
• Färdljusassistent

KABE har utvecklat de passiva säker-
hetssystemen (krocksäkerheten)  
och utrustat sina husbilar med flera  
aktiva säkerhetssytem.

Passiv säkerhet. Bordsskiva som fälls undan.

Stålram vid vattentank. Stålram vid batteri.

NYTT   KABE 2021
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VARFÖR KABE? 
ÅRET-RUNT-KOMFORT
KABEs husvagnar och husbilar är konstruerade för det skandinaviska klimatet. Det innebär att vi aldrig tar några 
genvägar när det gäller isolering, ventilation och uppvärmning. Karossen byggs enligt KABEs egen iWall-konstruktion 
för maximal stabilitet och absolut fuktsäkerhet. Samtliga modeller är utrustade med Alde 3020 värmepanna samt 
 vattenburen golvvärme som standard. Många av de viktiga året-runt-funktionerna är inbyggda i konstruktionen och 
syns inte när du stiger in i husbilen eller husvagnen första gången. Men du märker skillnaden när du använder din KABE.

KVALITET
Oavsett vilken KABE-modell du väjer kan du vara säker på att få del av marknadens bästa kvalitet inom varje 
prissegment. Alla våra husvagnar och husbilar byggs i KABEs moderna fabriker i Tenhult, där vi också har vår egen 
snickerifabrik för produktion av inredning. Under årens lopp har vi utvecklat flera unika konstruktioner som säker-
ställer de högt ställda krav som du ska kunna ställa på din KABE.

VÄRDE SOM VARAR
KABEs husvagnar och husbilar tillhör marknadens mest välutrustade redan i sitt standardutförande. Innan du börjar 
jämföra priser: Ta reda på vad som faktiskt ingår. I en ny KABE hittar du alltid den senaste tekniken. I kombination 
med KABEs höga kvalitet får du ett komfortabelt campingboende under många år – och ett garanterat bra andra-
handsvärde vid ett framtida inbyte.

TEKNIK
KABE har en ledande roll inom teknikutvecklingen i branschen. Under de senaste åren har vi mottagit flera prestige-
fyllda utmärkelser för våra tekniska innovationer, bland annat inom ventilation och värmeåtervinning. Framtidens 
utmaningar kräver framtidens lösningar och KABE fortsätter att leva upp till sin välkända slogan ”Alltid steget före”.

MILJÖ
På KABE arbetar vi kontinuerligt med produktutveckling och vi anstränger oss för att alltid ligga i framkant när det 
 gäller miljö och teknik. Vår strävan är att leda utvecklingen mot en ännu mer klimat- och miljöanpassad husvagns- 
och husbilsbransch. Miljöfrågorna har högsta prioritet och vi engagerar oss hela vägen. Från materialval och produk-
tionsteknik till energivärden och utsläppsnivåer. 

TRYGGHET
Din trygghet som husbils- eller husvagnsägare handlar mycket om säkerheten på vägen. Våra husvagnar är bland 
annat utrustade med KABE Safety Driving system, som innebär ett chassi med längre dragbalkar och en krängnings-
hämmande axel. Husbilarna byggs på Europas absolut bästa husbilsbaser; Fiat Ducato och Mercedes Sprinter, där 
autobroms, antisladd, regnsensor och attention assist är exempel på utrustning som bidrar till ökad säkerhet på 
vägen. Förutom KABEs stabila husbilskaross har vi även infört stålramar kring batteri och vattentank för att förhindra 
att dessa kommer i rörelse vid en krock samt en ny bordskonstruktion där bordsskivan kan fällas undan vid körning.

FUNKTIONALITET
KABE har mer än 60 års erfarenhet av att utveckla och tillverka husvagnar och husbilar för aktiv användning hela 
året. I din KABE hittar du därför många smarta lösningar som gör campinglivet precis så enkelt och avkopplande som 
du vill att det ska vara. Det kan vara allt från det praktiska skidfacket med belysning till centrallås på kökslådorna eller 
det där USB-uttaget som är placerat precis där du vill att det ska vara.

DESIGN
Designen i KABEs inredning är präglad av den skandinaviska traditionen, med ljusa färger och materialval som 
ger ett fräscht och luftigt intryck. Infällda luckor, rundade hörn och ergonomiskt utformade sittdynor är exempel 
på  detaljer som skapar den speciella KABE-känslan, där design och funktion alltid går hand i hand. Även exteriört 
känne tecknas karossen av genomtänkta detaljer och eleganta linjer som ger varje KABE sin distinkta karaktär.

ÅTERFÖRSÄLJARE
KABE har ett stort nätverk av auktoriserade och välutbildade återförsäljare och serviceverkstäder i hela Skandina-
vien, men också i flera andra Europeiska länder. Här får du kunniga råd vid köptillfället och professionell service som 
skapar trygghet i ägandet. Våra återförsäljare hjälper även till med finansiella upplägg och försäkring av din KABE.

VALFRIHET
Det finns en KABE för alla. Det gäller bara att komma underfund med vilken storlek, planlösning, utrustning och pris-
klass som passar dig och din familj bäst. När du har hittat din favoritmodell väljer du den met optimala planlösningen 
med hjälp av KABEs Flexline-system, som ger många valmöjligheter och verkligt stor flexibilitet. Enklast är att bygga 
sin KABE i vår produktkonfigurator, som du hittar på kabe.se under fliken ”Bygg din KABE”, eller genom att besöka 
någon av våra återförsäljare.

10 starka skäl till varför du ska välja KABE:
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Förläng säsongen med Ventura Sälen 280/380

www.kamafritid.se

Safari Chef 2 LP är den 
perfekta lilla gasolgrillen för 
camping- eller båtlivet!  

Kompakt och lätt med 
en rad medföljande tillbehör. 
-Använd locket som gryta! 

Finns i två utföranden: 
•För engångsflaska (G06-97B) 
•Med anslutningsnippel 
  för gasolslang (G06-97A)

Fler grillar hittar du på
www.kamafritid.se

Grillmästare på campingen

Förenkla uppställning av vagn 
med ett manövreringssystem
Enduro EM 505F assar e fles a agnar a k are s n ko -
pakta design. Med en enkel knapptryckning på fjärrkontrollen 
sker till- & frånkoppling av drivrullarna. Skulle du ändå glömma 
så kopplar drivrullarna ifrån automatiskt när du kör iväg vag-
nen e  len  å n ker ng nns  kon rollen för en erfek  
nivåinställning. 

Max belastning: 
e   o orer enkel-  an e a el  000 kg 

( 7 0 kg   l n ng)
e   o orer  000 kg 

Ar  nr  0-

Ett helårstält som tål att stå uppe året om! Praktisk taklutning för snörika 
områden.  Vintersäkring ingår som standard. Måtten på Ventura Sälen uppfyller 
de krav som ställs för hänsyn till snöröjning på campingplatser.

Husvagnsliv_H20_SE.indd   1 2020-08-13   09:24



22  KABE  NR 1 2021

KABEs Van med äkta KABE- 
komfort är byggd för aktiv an-
vändning hela året.

KABEs nya Van har många av de unika 
fördelarna som du hittar i de större 
husbilarna i Travel Master-serierna. Här 
finns vattenburen golvvärme ända fram 
i hytten, toalett med dusch och riktigt 
bekväma sängar. 

Totallängden är 690 centimeter och trots 
att måtten är betydligt mindre än i KABEs 
traditionella husbilar känns det oväntat 
rymligt för att vara en Van. Konceptet 
bygger på en Mercedes Sprinter med 

förhöjt tak och ståhöjden i bodelen är 
bekväma 196 centimeter, precis som i 
KABEs övriga husbilar. 

Isolering i alla hålrum
– Vår ambition har varit att ta fram en 
högkvalitativ Van utan kompromisser. 
En bil som vänder sig till dem som vill ha 
en kompakt och smidig husbil utan att 
behöva avstå från KABEs komfort och 
bekvämligheter. Det tycker jag vi har 
lyckats med, konstaterar Tina Andersson, 
konstruktionschef på KABE.

Isoleringen har sprutats in i tak, väggar, 
balkar och vartenda hålrum bakom de 
inredda väggarna. Detta är en ny teknik 

där limbelagda små pelletskulor sprutas 
in med tryckluft och härdas till en hållbar 
fast isolering med 35-50 mm tjocklek. 
Tekniken säkerställer att risken för kalla 
zoner minimeras. 

Golvet i karossen är isolerat med 10 
mm cellplast för att isolera utrymmet 
mellan karossgolv och bodelsgolv. I det 
utrymmet placeras bl.a vattentankar och 
vattenledningar som är väl skyddade 
mot frost. För att få ett behagligt klimat 
inne i bodelen finns ytterligare ett golv 
(bodelsgolvet) som är isolerat med 25 
mm Ecoprimisolering och vattenburen 
golvvärme. 
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Sittgruppen har två bekväma och skjutbara fåtöljer.
I badrummet finns en svängbar mellanvägg med in-
byggt handfat på ena sidan och dusch på den andra. 

KABE VAN:   
FÖR ÅRET-RUNT-BRUK

Välj själv! Fäll ner ena sidan av sängen så har du en bekväm enkelsäng bäddad och klar, 
eller fäll ner båda för en härlig dubbelsäng över bilens hela bredd.
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– De flesta tillverkare nöjer sig med att 
bara klä balkarna, men då får du en bil 
som inte alls är rustad för vinterbruk och 
faktiskt inte är tillräckligt bra på somma-
ren heller. Bodelens fönster har KABEs 
isolerade karmar. Bra isolering är viktig 
både i kyla och värme. 

Flexibel planlösning
– Sängarna kan bäddas ner över bilens 
hela bredd. Det går också att fälla upp 
båda eller bara den ena och få ett extra 
lastutrymme, utöver det som ryms under 
sängarna.

Bakom en jalusidörr finns det lilla bad-
rummet med fönster och förvaringsskåp, 
här finns en svängbar mellanvägg med 
inbyggt handfat på ena sidan och dusch 
på den andra. 

– Köksdelen är utrustad med tvålågig 
gasolspis och köksfläkt samt Dometics 

nya kompressorkyl med köldfack. Vi har 
inrett med rejäla lådor och överskåp. För-
varing är något som vi försökt prioritera, 
berättar Tina och visar garderoben där 
det finns plats att hänga kläderna. 

Sittgruppen har två bekväma och 
skjutbara fåtöljer som kan användas 
som passagerarplatser under färd. Båda 
fåtöljerna har bälten och utrymmet kan 
breddas genom att den ena sittplatsen 
kan skjutas i sidled.

– Det går faktiskt att skapa en extra 
sängplats för ett barn genom att bädda 
ner sittguppen, påpekar Tina. 

Mercedes-Benz
KABEs höga ambitioner i inredning 
och utrustning av bodelen följs upp av 
Mercedes-Benz. Det här är en bil som 
erbjuder komfort och körglädje på en 
riktigt hög nivå. Miljön i förarhytten är 

genomarbetad och du får en tydlig 
personbilskänsla när du slår dig ner i 
förarsätet.

Det mesta ingår i standardutrustningen, 
exempelvis multimediasystem med en 
stor touch-skärm, backkamera samt 
elstyrda och eluppvärmda  backspeglar. 
Bilen har också flera moderna säker-
hetssystem som dödavinkelvarnare, 
autobroms, och sidvindsstabilisering.

Bilen är bakhjulsdriven men går också att 
få med fyrhjulsdrift, förklarar Tina. Motorn 
är Mercedes 4-cylindriga dieselmotor på 
163 hk, med miljöklass Euro-6. 

– Det här är ett fordon som är riktigt 
trevligt att köra och som kan erbjuda 
en fullvärdig husbilsupplevelse, trots 
sina kompakta mått. Något som jag tror 
många har väntat på. 
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Miljön i förarhytten är genomarbetad och du får en tydlig personbilskänsla. Myggnätsdörr vid skjutdörren är standard.

NYTT   KABE 2021
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DET ALLRA SENASTE FRÅN KAMA FRITID  

SIGNALER

Samlas kring brasan 

Royal Campings eleganta värmefläkt Flame förhöjer 
mysfaktorn i förtältet. Flame har en inbyggd dekora-
tionsbrasa som kan användas separat eller i kombina-
tion med påslagen värme. E¬ekt elvärme: max 2000W. 
230V. Mått (BxDxH): 300 x 140 x 410 mm Vikt: 4 kg. 

Formsydda fårskinn till husbilen

Exklusiva Curly Royal Camping är en 
formskuren fårskinnklädsel till förar- och 
passagerarstolarna på Fiat Ducato. De mjuka 
fårskinnen kommer från Australien och är fär-
gade med en miljövänlig färgningsprocess. 
Klädseln har bra passform och levereras med 
kraftiga resårband med kardborre. I ett set 
ingår 1 st fårskinn till stolen samt 2 st fårskinn 
till armstöden. Färger: Grått och brunt.

Mysig kvällsbelysning

Med solcellslampan Royal Camping 
Pathway kan du njuta av kvällarna 
utanför husbilen eller husvagnen. 
Lampan har ett praktiskt markspjut 
och hållare för 2 st vinglas. Sol-
cellslampan laddas under dagen 
och tänds när mörkret infaller. 
Markspjutet är delbart för att un-
derlätta transport. Höjd: 115 cm.

Vind- och insynsskydd utan stänger

GoCamp Air Break 600 är ett 3-sidigt vindskydd med 
luftkanaler istället för stänger. Enkel montering genom att 
man fyller kanalerna med luft och fäster vindskyddet med 

markpinnar och stormlinor. Flera vindskydd kan seriekopp-
las. Tillverkat i exklusiv väv med fönster i PVC. I leveransen 
ingår: vindskydd, 12 st markpinnar, 6 st stormlinor, luftpump 

med tryckventil och förvaringsväska. Mått: 140 x 600 cm. 
Vikt inkl. tillbehör: 4,8 kg.

Mysig kvällsbelysning

Med solcellslampan Royal Camping 
Pathway kan du njuta av kvällarna 
utanför husbilen eller husvagnen. 
Lampan har ett praktiskt markspjut 
och hållare för 2 st vinglas. Sol
cellslampan laddas under dagen 
och tänds när mörkret infaller. 
Markspjutet är delbart för att un
derlätta transport. Höjd: 115 cm.
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Camping Kidz!
Skäm bort barnen eller barnbarnen med roliga och 
användbara campingprylar från Camping Kidz. 

Bäddset

Mjuka och behagliga påslakan ger den 
rätta hemmakänslan i husbilen eller hus-
vagnen när det är dags att sova. Bädd-
set Camping Kidz i 100 % bomull består 
av örngott 50 x 60 cm och påslakan 150 
x 210 cm. Örngott och påslakan har sam-
ma mönster på fram- och baksida. 

Kvalitets-TV på resan

Megasat Royal Line II är snyggt designade LED TV-appara-
ter som är speciellt anpassade för användning i fordon. Alla 
komponenter är skyddade från vibrationer under färd. Den 
variabla matningsspänningen från 9-36V för fordon eller 
100-240V för hemmabruk ger en mångsidig användning. 
Högkvalitativa LED-paneler i pixelklass 1. Full HD-kvalitet. 
Megasat Royal Line II finns i två skärmstorlekar; 19” och 32”.

Stol med parasoll

Barnen vill förstås ha sina egna campingmöbler i rätt storlek. 
Camping Kidz läckra campingset är lämpligt för barn upp till 
ca 5 år. Stolen är tillverkad i 13 x 0,6 mm pulverlackerat stålrör 
med polyesterväv och är försedd med säkerhetslås så att 
den inte fälls samman av misstag. Sitthöjd: 270 mm.  
Sittbredd: 300 mm. Sittdjup: 239 mm.  Parasollets diameter: 
700 mm. Färger: Rosa och blå.

-

Ryggsäck

Ryggsäck för den lille camparen. Med ficka på 
framsidan, bärhandtag på toppen och axelremmar. 
Funkar lika bra på campingäventyret 
som till skolan. 
Två motiv; husbil 
eller husvagn.

T-shirt

Camping Kidz gör bekväma och hållbara 
kläder för barn som gillar camping. 
T-shirten i 100% bomull. finns med 
två olika motiv – ”Husbilskillen och 
Husvagns- tjejen”. Storlekar: 86-92, 98-
104,110- 116. 
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AFFINITY CAMPER VAN:   
KABE-SATSNING PÅ 
NYA SEGMENT 
Intresset för små lätta husbilar i van-segmentet ökar stadigt och 2020 
gjorde A�nity Camper Van entré på den europeiska marknaden.  
A�nity är ett helt nytt varumärke med tillverkning i Polen, men med 
svenska KABE som delägare. 

– A¤nity visades för första gången på 
CMT-mässan i Stuttgart i januari, där den 
fick mycket positiv uppmärksamhet. Se-
dan dess har många fått upp ögonen för 
den smarta och kompakta husbilen med 
alla sina innovativa inredningslösningar, 
berättar Alf Ekström, koncernchef för 
KABE Group AB. 

Plats för fyra
Trots att A¤nity är en van så har den 
plats för fyra personer. A¤nity byggs på 
Fiat Ducatos längsta variant av skåpbil 
med den högsta karossen. Sidoväggarna 
är utbyggda för att skapa så maximalt 
stor bodel som möjligt. Även taket har 
modifierats i framkant och bilen har ett 
stort takfönster monterat som standard.

– Hela konceptet präglas av nytänkande, 
design och användarvänlighet. Här finns 
bland annat en nyutvecklad sänglös-
ning i form av en stabil och lättbäddad 

Det finns också möjlighet att montera 
AC, solpanel och lithiumbatteri. (120 Ah 
fritidsbatteri ingår som standard).

Generös utrustning
– A¤nity Camper Van är ett helt friståen-
de varumärke, med egna ambitioner och 
utvecklingsmöjligheter. KABEs delägar-
skap gör att vår mer än 60-åriga erfa-
renhet och kunskap från husvagns- och 
husbilstillverkning kan utnyttjas på nya 
marknader och i ännu fler sammanhang, 
säger Alf Ekström. 

Och visst finns det detaljer i den nya 
vanen som kan betecknas som  
”KABE-inspirerade”. Utrustningen är 
generös och A¤nity har bland annat 
trådlös mobilladdare, jalusier, myggnäts-
dörr och elektriskt insteg som standard.

Mer information om A¤nity Camper Van 
hittar du på: a¤nity-rv.eu

Dubbelsängen kan höjas elektriskt för att 
skapa ökat lastutrymme under färd.

Lättbäddad våningssäng vid passagerarsätet.

våningssäng vid passagerarsätet. A¤nity 
Camper Van är därför ett intressant alter-
nativ för många barnfamiljer, konstaterar 
Alf Ekström.

Ökat lastutrymme
Dubbelsängen i bilens bakände kan hö-
jas elektriskt för att skapa ökat lastutrym-
me under färd, exempelvis för en cykel. 
Det finns garderob med hängmöjligheter 
och gott om överskåp för olika typer av 
förvaring. Badrummet har ett uppfällbart 
tvättställ som enkelt förvandlar utrymmet 
till en dusch med släta väggar. 

Köksdelen är utrustad med tvålågig ga-
solspis, djup diskho och ett 90-liters kyl-
skåp från Dometic. Ytorna har utnyttjats 
optimalt och köket innehåller flera skåp 
och lådor för husgeråd och torrvaror.

Husbilen har dubbelgolv och Truma 
Combi 4E värmesystem. Uppgradering 
av Truma-pannan kan göras som tillval. 

F04-107A

T18-300A
T13-67A

T99-224E

T99-224C T99-224B T99-224A

T99-224D

Glöm inte tillbehören!

Koppla av med

Skonsam
rengörning 

Koll på köttet 
via mobilen 

LED-lampa

Störst i norden på tillbehör för husbil & husvagn. 
Beställ allt på ett ställe: www.kamafritid.se 

Safari Chef 2 LP är den 
perfekta lilla gasolgrillen för 
camping- eller båtlivet!  

Kompakt och lätt med 
en rad medföljande tillbehör. 
-Använd locket som gryta! 

Finns i två utföranden: 
•För engångsflaska (G06-97B) 
•Med anslutningsnippel 
  för gasolslang (G06-97A)

Fler grillar hittar du på
www.kamafritid.se

Grillmästare på campingen

Husbilsliv_H20.indd   1 2020-08-13   09:23
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MARKNADENS 
FÖRMÅNLIGASTE 
FINANSIERING!

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!

I samarbete med
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