KABE firar 60 år med ny unik
tvåvåningshusvagn
2017 är det 60 år sedan Kurt Blomqvist byggde sin första husvagn i småländska Tenhult
och lade grunden till dagens framgångsrika KABE‐koncern. Inför jubileumsfesten på Elmia
den 17‐20 augusti presenteras en helt unik husvagn i två våningar.
Den spektakulära höjdaren består av 26 kvadratmeter välplanerad boyta med terass på
taket och trots den unika utformningen är det faktiskt en husvagn som är fullt möjlig att
köra omkring med.
Jonas Svensson, som är utvecklingschef för husvagnar på KABE, har lett arbetet med
utvecklingen av jubileumsvagnen. Han tror egentligen inte att det kommer att bli aktuellt
med någon framtida serietillverkning, men konstaterar att det ändå är tredje gången som
KABE bygger en tvåvåningsvagn.
‐ Den första gjorde vi redan på 1970‐talet. Sedan kom Royal Tower, i samband med KABEs

50‐årsjubileum. Det är en husvagn som fortfarande är i bruk och som fortsätter att väcka
stor uppmärksamhet runt om i världen, bland annat i sociala medier. 2017 års modell är
ännu mer förfinad och utvecklad!
Imperial Tower
Nya ”Imperial Tower 880”, är en specialbyggd version av premiumutrustade Imperial 880.
Förutom alla högklassiga detaljer som normalt ingår i modellen så har den ståtliga
tvåvåningsvagnen också försetts med KABEs stora, härliga framkök.
‐ I vagnen finns förstås också en hel del intressant extrautrustning. Flera av våra större

leverantörer har varit med och bidragit med sina senaste och mest exklusiva produkter,
berättar Jonas.
Husvagnens nedre plan består av det rymliga och eleganta köket i vagnens framdel,
sovrummet med två komfortabla långbäddar, ett rejält badrum med dusch samt en skön
sittgrupp. Spiraltrappan leder upp till övervåningens mysigt inredda vardagsrum med direkt
utgång till takterassen.

Stort engagemang
Jonas berättar att konstruktionsteamet ansträngt sig särskilt för att skapa en snygg och
genomtänkt design och en estetiskt tilltalande KABE‐exteriör, trots att förutsättningarna för
ett tvåvåningsbygge inte alls liknar vad man är van vid.
‐ De har varit ett otroligt stort engagemang hos alla våra medarbetare som varit med och

jobbat i projektet. Det var ju 10 år sedan förra gången och nu är vi nyfikna på att få höra
vad våra KABE‐kunder tycker!
Världspremiären för KABEs fantastiska tvåvåningsvagn sker vid 60‐årsfesten på Elmia. Det
kommer också att vara möjligt att ta sig en titt på ”Imperial Tower” vid Elmia Husvagn
Husbil i september och vid ett antal andra kommande mässor och evenemang.

