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HELA SVERIGE
VÄNTAR PÅ DIG

Hitta och boka
ditt boende på
Camping.se

Camping.se är specialist på svenska
campingplatser. Vi ger dig det största
utbudet, smidig bokning och förstklassig
gästservice när du behöver det.

På Camping.se finns endast svenska campingplatser som uppfyller grundkraven för klassificering, är medlemmar i
branschorganisationen SCR Svensk Camping och delar visionen om att göra Sverige till Europas bästa campingdestination.

Ledare

KABE ÄR NÅGOT
ALLDELES SPECIELLT
För ett halvår sedan fick jag det stora förtroendet att axla
det operativa ansvaret för KABE AB, när Alf Ekström efter
39 år som verkställande direktör valde att fokusera på rollen
som fortsatt koncernchef i KABE Group AB.
Att få vara en del av KABEs utveckling är en stimulerande
och utmanande uppgift. KABE är ett tillväxtbolag som gjort en
imponerande resa från familjeföretag till börsnoterad industrikoncern. Här finns ett hjärta och ett engagemang som ständigt
driver verksamheten framåt.
Under de senaste åren har KABE stärkt sina marknadspositioner ytterligare och tagit en ännu tydligare roll som branschens
ledande premiummärke, både på husvagns- och husbilssidan.
Vi upplever ett stort tryck på KABEs orderingång och kan
glädjas åt de stora försäljningsframgångarna. Samtidigt gör vår
organisation, varje dag, fantastiska insatser för att minimera
de störningar som uppstår i pandemins spår, i form av osäkra
leveranser och brist på komponenter. Problem som KABE
delat med andra tillverkande företag under två års tid nu.
I rollen som VD på KABE AB får jag chans att nyttja mina tidigare erfarenheter av 15 års produktionsutveckling i en annan
framgångsrik och familjegrundad koncern i Jönköpingsregionen. Härifrån har jag tagit med mig insikten att alltid
värna kärnan som byggt ett starkt varumärke och vara medveten om historien – men också våga utmana med externa
intryck.

KABE är ett unikt företag som skaffat sig en unik position i en
verkligt spännande framtidsbransch. I den moderna fabriken
i Tenhult skapas svensktillverkade husvagnar och husbilar i
toppklass. (Du kan läsa mer om våra produkter längre fram i
tidningen.)
Men KABE är också väldigt mycket mer än så! Här finns ett
starkt nätverk av kunniga och erfarna återförsäljare samt
mängder av stolta KABE-ägare i flera europeiska länder, som
tillsammans bidrar till att göra KABE till något alldeles speciellt.
Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med er!
Andreas Gustafsson
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.

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 löpande 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.

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 Husvagns-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.

Vad uppgifterna används till och
hur länge de sparas
KABE AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för denna direktreklam.

Dina rättigheter
Du har rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas 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 anledning av vår behandling av dina personuppgifter är
du välkommen att kontakta oss via mail till kabe@
kabe.se. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter är du
välkommen att höra av dig till oss men du har också rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen
(www.datainspektionen.se). För frågor avseende
Transportstyrelsens behandling av personuppgifter (vår adresskälla) hänvisas till Transportstyrelsens Dataskyddsombud.
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Från marknadens signaler till färdig produkt

SÅ UTVECKLAS EN KABE
KABE arbetar kontinuerligt med produkt
utveckling och varje nytt modellår brukar
kännetecknas av flera intressanta nyheter.
Vissa KABE-år utmärker sig lite extra, som
2020, då KABE inledde sitt samarbete med
Mercedes-Benz och flera nya exklusiva husbilsmodeller presenterades på marknaden.
Samtidigt lanserade KABE sin första
”plåtis”, en fullvuxen van byggd på
Mercedes Sprinter med förhöjt tak och
med KABEs alla unika fördelar.
– Tankarna på att skapa en rejäl van med
riktiga året-runt-egenskaper började växa
fram under 2018 och i september året därpå
var vi redo att visa den allra första bilen på
Elmia Husvagn Husbil, berättar Tina Andersson, som är utvecklingschef på KABE.
Designprojekt
Modellåret 2022 får vi stifta bekantskap
med en helt ny husvagnsserie, KABE
Estate, som är en omarbetad efterföljare till
KABEs populära Classic-serie, som funnits
på marknaden i tio år.
Tina Andersson beskriver utvecklingen av
Estate som ett omfattande designprojekt,
där ambitionen var att skapa en husvagnsserie som skulle upplevas som ny och
fräsch och tilltala den växande skaran av
yngre KABE-köpare.

– Estate har redan fått fin
respons och det är många
som gillar den nya inredningen med sitt enkla och
stilrena formspråk, som
löper genom hela vagnen
och tydligt visar vad produkten står för. Exteriören
är modern och kaxig, med
slätplåt, svarta fönsterkarmar och kontrastrika
röd-svarta dekaler med
3D-känsla.
Öra mot marknaden
Utvecklingen av nya modellserier kräver
noggrann kunskap om marknaden och
de behov och önskemål som finns bland
användarna. Här har KABEs återförsäljare
en viktig roll.
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– Återförsäljarna är KABEs öra mot marknaden, där värdefulla synpunkter och signaler fångas upp som kan föras vidare till
ritbordet och så småningom resultera i en
förbättrad eller helt ny produkt, säger Tina.
De flesta förändringarna i modellprogrammet genomförs i samband med en
ny årsmodell. Men det händer också att
KABE presenterar en ny produkt under ett
pågående modellår.
– När marknadssidan uppfattar att det finns
en efterfrågan på en ny modell eller planlösning gör vi på utvecklingsavdelningen
alltid vårt bästa för att snabbt ta fram grunderna för en bra produkt.
Vardagsrumskänsla
Ett aktuellt exempel är nya intressanta
Royal 600 CXL, som du kan läsa mer om
på nästa uppslag i tidningen.

Under hösten 2021 fick Tina och hennes
kollegor uppdraget att ta fram en ny planlösning för den populära 600-modellen,
med större sittgrupp och ännu mer
vardagsrumskänsla, utan att tumma på
modellseriens höga köksstandard.
I september började de första skisserna
ta form. Den bärande tanken var att göra
en förlängning av U-gruppen i vagnens
framände och skapa ett helt nytt vinkelkök
där arbetsbänken mot sittgruppen skulle
innehålla ett nedsänkbart TV-stativ.
– Här fanns förstås en del utmaningar.
Speciellt i köket där allt skulle planeras från
grunden och det gällde att hitta optimala
lösningar för arbetsytor och förvaring och
ge den fina Royal-spisen rätt placering.

När alla korrigeringar och ändringar har
gjorts tar man fram CAD-ritningar med
exakta mått. KABEs konstruktörer går
igenom förutsättningarna för detaljerna
inom inredning, stomme och el.
En verkligt stor fördel, påpekar Tina, är att
KABE har ett eget snickeri som kan involveras tidigt i alla utvecklingsprojekt.
Tina Andersson, utvecklingschef KABE
Uppleva volymerna
Efter de första ritningarna byggde KABEs
utvecklingscentrum en modul i full skala
där Tina och arbetsgruppen fick möjlighet
att kontrollera alla mått och uppleva volymerna i den tänkta planlösningen.
– I en testmodul kan vi sätta oss i soffan,
stå vid diskbänken, öppna skåp och lådor
och känna hur det är att röra sig mellan
planlösningens olika funktioner. Att bygga
är det absolut bästa sättet att veta hur det
blir när det är färdigt, säger Tina.

– Vi har en nära dialog med snickeriet som
underlättar processen och bidrar till att
vi kan hitta smarta lösningar och anpassningar som gör slutprodukten ännu bättre.
Passande utrustning
Parallellt med utvecklingsingenjörer och
konstruktörer arbetar KABEs inköpsavdelning för att hitta passande utrustning. För
Royal 600 CXL handlade det bland annat
om det nya nedsänkbara TV-fästet.
– Vilka lösningar har våra leverantörer?
Vad kostar det? Vad väger det? Hur stor
kan TV:n vara?

Det krävdes också lite speciell inredning
för de hörnplacerade köksskåpen. Alla
inredningsdetaljer provas sedan fysiskt och
monteras i testmodulen. Kanske behövs
någon avslutande liten korrigering göras i
ritningarna.
Prototyp
I mitten av oktober var alla produktionsunderlag färdiga och en order kunde
läggas till produktionen för att ta fram en
prototyp.
– I början av december visade vi nya Royal
600 CXL för återförsäljarna på den årliga
KABE-skolan, berättar Tina. Det blev tummen
upp, så nu återstår bara för vår marknadsavdelning att lansera det senaste tillskottet i
KABEs flexibla modellutbud. KABE planerar
att lansera nya Royal 600 CXL till sommaren, men du kan redan nu förhandsbeställa
din alldeles egna Royal 600 CXL hos din
KABE-återförsäljare, för leverans i höst.

Så här växer en ny KABE-modell fram

Behov och önskemål från marknaden. Synpunkter och signaler
fångas upp via återförsäljare och
slutanvändare.

KABEs utvecklingsavdelning tar
fram de första idéskisserna.

KABEs konstruktörer går igenom
detaljerna inom inredning,
stomme och el.

En modell i full skala byggs i KABEs
utvecklingscentrum. Volymer och
mått kontrolleras.

Inköpsavdelningen kontaktar
 ABEs leverantörer för att hitta
K
rätt utrustning, som installeras
och provas i testmodulen.

CAD-ritningar och övriga
produktionsunderlag färdigställs.

Orderläggning för tillverkning av
en prototyp.

Det första exemplaret av produkten presenteras för KABEs
återförsäljare.

KABEs marknadsavdelning startar lanseringen på marknaden.
2022
Den nya modellen läggs in i
produktionsplaneringen.
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KOMMANDE MODELL 2022

CXL
Royal 600 CXL KS
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ROYAL 600 CXL:
NY PLANLÖSNING OCH ÄNNU
MER HEMMAKÄNSLA
KABE ROYAL ÄR EN STORSÄLJANDE HUSVAGNSSERIE SOM UPPSKATTAS AV
ALLA SOM VÄRDESÄTTER HÖG KOMFORT, DESIGN OCH TEKNIK.
NU KOMPLETTERAS DEN TRIVSAMMA 600-STORLEKEN MED EN ALLDELES NY
PLANLÖSNING, DÄR DEN MYSIGA HEMMAKÄNSLAN BETONAS ÄNNU MER.
När du stiger in i nya Royal 600 CXL kommer du rakt in i ett välkomnande vardagsrum. Den traditionella U-formade soffan i
vagnens front har förlängts med en vinklad
del som skapar en extra bekväm och rymlig
sittgrupp som inbjuder till måltider och
samvaro med familj och vänner. Över sittgruppen finns en stor Heki II taklucka med
härligt ljusinsläpp.

– Flertalet KABE-ägare använder sin
husvagn väldigt mycket, även under den
kalla och mörka årstiden då man vistas
mer inne i vagnen. Den här planlösningen
tror jag därför kan vara tilltalande för
ganska många, säger Patrik Trofast, som är
ansvarig för försäljningen av KABE på den
svenska marknaden.

– Royal 600 CXL är utrustat med ett helt
nytt vinkelkök. Här finns Royal-seriens
stora fina fyrlågiga spis med ugn, rejäla
arbetsytor, funktionellt inredda skåp och
lådor samt Dometics stora kylskåp med
dubbelhängda dörrar som gör att kyl och
köldfack kan öppnas från två håll, berättar
Patrik Trofast.

Nytt vinkelkök

I soffans ryggstöd mot köket döljer sig ett
manuellt höj- och sänkbart TV-fäste med
möjlighet att ha en rejäl TV, med upp till
32 tums-skärm. Här blir filmkvällarna i husvagnen precis lika sköna som hemma och
när TV:n inte används försvinner skärmen
ner i soffans elegant utformade ryggstöd.

I KABE Royal ingår det mesta av det bästa
redan i standardutförandet. Det märks
bland annat i det välutrustade köket. 600
CXL är inget undantag, även om planlösningen i köket skiljer sig en hel del från de
övriga modellerna i Royal-serien.

Den allmänt höga köksstandarden gör det
lätt att känna sig hemma bland stekpannor
och kastruller.
Snickerierna är försedda med KABEs nya
stilfulla träfolie, Nordic Oak, som matchas
med ett milt lattefärgat laminat i bordsskivorna, gråmelerade bänkskivor och
stänkskivor i köket samt ljusa vägg- och
golvmattor. >>

I soffans ryggstöd mot köket döljer
sig ett manuellt höj- och sänkbart
TV-fäste med möjlighet att ha en rejäl
TV, med upp till 32 tums-skärm. Här
blir filmkvällarna i husvagnen precis
lika sköna som hemma.

PLANLÖSNINGAR

Royal 600 CXL

Royal 600 CXL

XV2

DXL
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Komfort och funktion
De ergonomiskt formade dynorna i soffgruppen har antiglidfunktion på undersidan
för ännu bekvämare sittkomfort. Royalserien erbjuder fyra alternativa textilkollektioner och tre varianter i skinn, som alla
harmoniserar med den övriga inredningen.
– I en av sofforna döljer sig centraldammsugaren, som är standard i alla KABEs
Royalvagnar. Smidigt och enkelt ansluter du bara dammsugarslangen och kan
snabbt hålla rent från smulor i sittgruppen
eller få bort sand från golvet, säger Patrik
Trofast.
Särskilt leriga och smutsiga dagar är
husvagnens utomhusdusch en särskilt
uppskattad del av utrustningen. Här kan
gummistövlar och golfutrustning sköljas av
innan de plockas in i vagnen.

Badrummet är ljust och inbjudande med
vridbar toalett, tvättställ, handdukstork och
förvaring i både över- och underskåp.
– Om du väljer nya Royal 600 i DXLutförande som tillval, ingår dessutom en
separat duschkabin, tipsar Patrik.
Alla KABEs fördelar
Oavsett om du och din familj tänker ge er
ut på långresor eller har säsongsplats på
en campingplats så utmanas husvagnslivet
ibland av väder och vind. Royal 600 CXL
erbjuder alla KABEs fördelar, som bygger
på mer än 60 års erfarenhet och utveckling
för att leva upp till de tuffa kraven från det
Skandinaviska klimatet, såväl sommar som
vinter.

Innanför dörren finns en praktiskt instegsgarderob som ytterligare bidrar till att
skapa ordning och reda i husvagnsvardagen. Här hittar du även en trådlös
laddplatta för mobiltelefonen.

– Husvagnen är utrustad med KABEs egenutvecklade Safety Driving System, som gör
det säkrare än någonsin att dra husvagnen
på vägarna. Systemet bygger bland annat
på ett chassi med längre dragbalkar och en
krängningshämmande axel. Här finns även
ett elektroniskt styrt antisladdsystem som
standard.

Bekväm dubbelsäng

Sofistikerad golvvärme

Royal 600 CXL har en invändig karosslängd på 6 meter och totallängden är 8,20.
Bredden är King Size, 2,50 meter. Det innebär att det finns gott om plats i sovrumsdelen för KABEs bekväma dubbelsäng,
196 x 140/118 cm, samt ett välutrustat
badrum i vagnens bakre del.

Det sköna inomhusklimatet skapas av
KABE Smart Climate System, den unika
kombinationen av isolering, ventilation
och vattenburen golvvärme som ger
KABEs husvagnar sina erkänt överlägsna
året-runt-egenskaper.

Sovrummets inredning skapar en trivsam
och ombonad känsla. Sängen bjuder på
äkta KABE-komfort i form av en bekväm
spiralmadrass, extra tjock bäddmadrass
samt ställbar huvudände.
Här är det skönt att krypa ner efter en aktiv
dag och tända läslampan eller kanske
lyssna på musik eller en ljudbok med laddning från USB-uttaget vid sängen.

Royal-vagnarna är dessutom utrustade med
det sofistikerade golvvärmesystemet AGS II
Pro, där golvvärmen kan styras separat och
du kan välja att ha den igång eller avstängd,
exempelvis på natten. Den intelligenta
manöverpanelen KABE Smart D ingår också
som standard. Smart D styr och övervakar
husvagnens alla funktioner och kan dessutom kopplas till mobilen via en app.

DXL
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– I en av sofforna döljer sig centraldammsugaren, som är standard i
alla KABEs Royalvagnar.

KABE planerar att lansera nya
Royal 600 CXL till sommaren,
men du kan redan nu
förhandsbeställa din alldeles
egna Royal 600 CXL hos din
KABE-återförsäljare,
för leverans i höst.

XL

Rullande bostad
– KABE Royal 600 CXL är en komplett
rullande bostad som passar den aktiva och
kräsna husvagnsfamiljen. Genomtänkt och
bekväm att bo i och samtidigt väldigt trygg
att köra, konstaterar Patrik Trofast.
Gör ett besök hos din KABE-återförsäljare
så får du veta mer om nya Royal 600 CXL
och alla de andra fullutrustade husvagns
alternativen från KABE!

Följande ingår som standard i alla
husvagnar från KABE – och mycket mer:
• KABE iWall, stabil kaross som klarar
extrema temperaturer
• Knottchassi med självjusterande bromsar
(endast Estate)
• Slätplåt och dekalsatser med 3D-känsla på
ytterväggar (endast Estate)
• Myggnätsdörr
• Skidfack med utvändig, låsbar lucka
• Stänkskydd
• Välisolerade fönster med dubbelglas
• Inredning anpassad för full luftcirkulation
• Maximerat med element (konvektorer) för
vattenburen värme
• Optimerat ventilationssystem – effektiva
luftﬂöden kalla som varma dagar
• Torkskåp med droppfat och stängningsbar
ventilator
• Vattenburen golvvärme – AGS II
• Alde Compact värmepanna
• Vädringslucka
• Köksﬂäkt med motor, fettﬁlter och belysning
• Soft-close kökslådor
• Ergonomiska sittdynor
• Inredning i förstklassigt material från egen
snickerifabrik
• Spiralmadrass, bäddmadrass och överkast
• Brandvarnare och jordfelsbrytare
• Radio
• Läckindikator
• Mängder av LED-belysning
• Router
• USB våningssäng
• Avfallshink med källsortering

Förutom allt som ingår på Estate får du i en
KABE Ädelsten bland annat också:
• Däck Continental
• Aluminiumfälgar 15”
• Kaross med integrerad runtomproﬁl
• Helgalvaniserat stålproﬁlchassi från AL-KO
• Slät plåt med tryckt mönster
• Täckkåpa drag
• Öppningsbart frontfönster standard
• Belastningsvakt som automatiskt minskar
pannans strömförbrukning
• Dubbla temperaturgivare
• Vattenburen golvvärme med shuntsystem
– AGS II Pro
• Uppvärmt skofack
• 4 tygkollektioner att välja mellan
• Prydnadskuddar
• Utdragsskiva i matbord
• Ficka på kuddstöd
• Ställbar huvudände på säng
• Dimmer i taklampa och ljusramp fram
• KABE VarioVent ventilationssystem
• LED-belysning vid kylskåp
• Utvändig gasolanslutning för grill i
gasolkoffert

Väljer du en Royal ingår följande, utöver det
som ingår på Estate och Ädelsten:
• Bagagelucka
• Elektroniskt stabiliseringssystem, ATC
(Antisladdsystem)
• Fönster i ytterdörr
• Takfönster Heki 2
• Utvändig ljuslist hela dörrväggen
• Stor 4-lågig spis med ugn
• Anslutning för utvändig dusch
• Handdukstork
• 3 skinnkollektioner (pristillägg)
• Nackkuddar
• Elbox med utvändig 230V / 12V uttag
• Ljuslister i fönster
• Multimediaspelare med DAB
• Smart D elsystem
• Trådlös laddningsplatta
• Centraldammsugare
Förutom allt som ingår på Estate, Ädelsten
och Royal får du i Imperial:
• Aluminiumfälgar 17” Diamond Cut
• Slät plåt med Innovation Design
• Aircondition Fresh Jet
• Zonvärme Alde
• Arbetsbänk med induktionshäll,
gasolplattor och inbyggnadsugn
• KABE AutoDrain (automatisk tömning av
vattensystemet)
• Microvågsugn
• Vridbar spoltoalett med keramisk skål
• Skinnklädsel
• Slide-out-soffa
• KABE Premium Sound System med DAB
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KABE + MERCEDES + AL-KO:

Tre starka aktörer
skapar en unik
produkt tillsammans

Årets husbilar 2022!

KABE har vunnit en fin utmärkelse i Tyskland
som den bästa importerade husbilen i kategorin
”halvintegrerade husbilar över 60 000 €”. Över
14.000 läsare av PROMOBIL, Tysklands mest
populära husbilstidning, utsåg vinnarna för 2022!
Vi på KABE är mycket glada och stolta över denna
fina utmärkelse. Stort TACK till alla som deltog i
omröstningen! 🙂
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KABEs stora framgångar på husbilsmarknaden etablerades med de välutrustade
Travel Master-serierna byggda på
Fiat Ducatos stabila husbilsbas. 2020
kompletterades utbudet med ett antal
Mercedes-baserade modeller.
Daniel Jaldemark, som är försäljningschef
på KABE, berättar hur tankarna gick när
den småländska husbilstillverkaren inledde
sitt samarbete med Mercedes-Benz.
– KABE har alltid kunnat leverera marknadens bästa produkter när det gäller komfort
och kvalitet. I takt med att vi presenterade
ännu fler premiummodeller blev det tydligt
att många kunder också efterfrågade en
ytterligare uppgradering av standarden i
bildelen.
Kvalitetsstämpel
Diskussioner inleddes med MercedesBenz, som nu på allvar har gett sig in i
fritidsbranschen med sina bekväma och
personbilsutrustade modeller i Sprinterserien.
Responsen från den tyska biljätten var
omedelbart positiv. Samuel Broman arbetar
som Key Account Manager inom Vans,
för Mercedes-Benz i Sverige. Han beskriver samarbetet med KABE som en stor
möjlighet.
– KABE har en kvalitetsstämpel på hela
sitt utbud som passar väldigt bra ihop med
Mercedes-Benz, liksom de höga ambitionerna när det gäller säkerhet. KABE är ett
företag som alltid ligger i framkant och man
tvekar inte att starta nya komplexa utvecklingsprojekt.
Högt värderade hos Mercedes
Samuel Broman tillägger att KABE är pådrivande och ställer höga krav för att slut

produkten ska bli så bra som möjligt. Något
som uppskattas av Mercedes och gör att
samarbetet blir givande för båda parter.
Även från KABEs sida har partnerskapet
präglats av positiva erfarenheter.
– Vi känner att vi är högt värderade hos
Mercedes på central nivå. Det betyder
väldigt mycket. Att börja bygga en husbil
tillsammans med ett nytt bilmärke är inte
något man gör i en handvändning. Det är
många detaljer som måste lösas innan
produktionen kan komma igång, säger
Daniel Jaldemark.
Individuellt anpassat chassi
Förutom grundbilen och bodelen är chassiet en central del av en riktigt bra husbilsupplevelse. I KABEs nya Mercedes-utbud
har varje modell och varje enskild fordonsstorlek ett individuellt anpassat chassi som
är framtaget av det tyska teknikföretaget
AL-KO.

Tummen upp direkt!
Först ut på marknaden var två exklusiva
helintegrerade serier; KABE Crown i
längderna 760, 810 och 860 samt KABE
Imperial i längderna 810, 860 och 910. De
nya Mercedes-modellerna premiärvisades
på Noliamässan i augusti 2019.
– Det blev tummen upp direkt!
Kombinationen med Mercedes Sprinter och
AL-KOs skräddarsydda chassier har gjort
det möjligt för oss att erbjuda lyxiga och
fullvuxna husbilar med en körkänsla som
liknar personbilens. Något som verkligen
uppskattas av våra resglada användare,
berättar Daniel Jaldemark.
På Elmia Husvagn Husbil i september
samma år presenterades ytterligare en
uppmärksammad Mercedes-nyhet i den
stora KABE-montern: En efterlängtad
året-runt-utrustad Van, byggd på Mercedes
Sprinter med förhöjt tak. >>

Per Åkerblom från AL-KO Sverige ingår
i projektgruppen som tillsammans med
KABE och Mercedes har arbetat hårt för att
optimera fordonens köregenskaper.
– Enkelt uttryckt är principen för en välbalanserad husbil att skapa långa axelavstånd i förhållande till överhänget i bakänden. Med för mycket överhäng får bilen en
ogynnsam viktfördelning, vilket påverkar
drivning, stabilitet och komfort negativt.
När grundspecifikationen hade tagits fram
för de nya modellerna fortsatte det gemensamma arbetet på detaljnivå.
– Vi gnuggade tillsammans fram de bästa
totallösningarna. Det innebär att alla KABEs
Mercedesbyggda husbilar är utrustade
med unikt utformade chassier från AL-KO,
säger Per Åkerblom.

Daniel Jaldemark,
försäljningschef KABE

– Vi gnuggade tillsammans fram de
bästa totallösningarna. Det innebär
att alla KABEs Mercedesbyggda
husbilar är utrustade med unikt
utformade chassier från AL-KO,
säger Per Åkerblom.
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Bästsäljare

Modern personbilsteknik

Succén med de nya modellerna gjorde det
enkelt för KABE att ta nästa steg. Redan
inför 2021 lanserades nya halvintegrerade
KABE Royal Crossover x780 och x880 med
2,50-bredd, som har en extra nedsänkbar
taksäng över dinetten och också byggs på
Mercedes Sprinter med specialutformade
AL-KO-chassier.

Det Mercedesbyggda utbudet från KABE
kan delas in i tre olika grupper: KABE Van,
halvintegrerade KABE Royal samt helintegrerade KABE Crown och KABE Imperial.
Samtliga har Mercedes Sprinter som bas,
men produktionssätten skiljer sig åt.

Royal x780 positionerade sig snabbt som
en verklig bästsäljare. Lagom stor och
med en genomtänkt och flexibel planlösning, tycker många. Populariteten ökade
i samband med KABE-koncernens mässa
på Elmia i september 2021, då det erbjöds
möjlighet att provköra bilen tillsammans
med Per Åkerblom från AL-KO.
– Jag vågar påstå att KABEs Royal x780
är i absolut topp när det gäller körkomfort.
Längden på 8 meter, kombinerat med ett
axelavstånd på hela 4,8 m, gör att fordonet
ligger som ett strykjärn på vägen – tryggt
och stabilt. Och det är tyst därtill. En riktig
långfärdsbil, förklarar Per Åkerblom.
Han tycker det är viktigt att lyfta fram alla
funktionerna i ett bekvämt husbilsliv.
– Första gången man väljer husbil är det
lätt att fastna på husdelen. Man jämför
inredning och förvaring och tänker kanske
inte så mycket bildelen och de värden
som normalt prioriteras vid ett bilköp.
KABEs nya modeller uppfyller helheten i
begreppet husbil.

– KABE Van byggs i en färdig skåpbilskaross där vi isolerar alla balkar och hålrum
innan vi inreder bilens bodel. KABE Royal
har en komplett förarhytt från Mercedes
som förses med ett AL-KO chassi bakom
och på detta en påbyggnad av KABEs
egenproducerade väggelement och inredning. På KABE Crown och Imperial bygger
KABE hela karossen och inredet, inklusive
fronten, i vår husbilsfabrik i Tenhult, förklarar Daniel Jaldemark.

– Jag vågar påstå att
KABEs Royal x780 är i
absolut topp när det
gäller körkomfort.
KABE Van har en 4-cylindrig dieselmotor
på 163 hk och 7-växlad automatlåda. KABE
Royal, Crown och Imperial har en 170
hk-motor och 9-växlad automatlåda.
Modellerna är utrustade med Mercedes-Benz
moderna personbilsteknik och innehåller en
lång rad olika säkerhets- och hjälpsystem
som gör husbilsfärden både enklare och
tryggare. Dessutom ingår det senaste multi-

Vår gemensamma målsättning inför
framtiden är att fortsätta leda utvecklingen i branschen och ligga steget före.

14 KABE NR 2 2022

mediasystemet från Mercedes med en 10,25
MBUX touchscreen och backkamera.
Mobilitetsgaranti
– Du får även tillgång till Mercedes-Benz
mobilitetsgaranti. Genom att trycka på en
knapp i fordonet kommer du i kontakt med
en svensktalande person i vårt callcenter
som skickar en tekniker eller ordnar bärgning till närmaste Mercedes-verkstad om
det uppstår problem med bilen, berättar
Samuel Broman.
Mobilitetsgarantin omfattar också hjälp
med boende eller hemresa, om det
behövs. Garantin gäller upp till 30 år under
förutsättning att bilen får regelbunden
service på en auktoriserad Mercedesverkstad.
Unik produkt
KABEs nära samarbete med Mercedes och
AL-KO har inneburit en kraftig försäljningsökning och en ännu starkare position på
marknaden för de svensktillverkade husbilarna från Tenhult.
Framgångskonceptet, menar Daniel, ligger
i kombinationen av KABEs höga kvalitet
och standard i boendet och den fordonsteknologi i framkant som Mercedes-Benz
Sprinter i kombination med AL-KO chassier
erbjuder.
– Vi är tre starka aktörer som skapar en unik
produkt tillsammans. Vår gemensamma målsättning inför framtiden är att fortsätta leda
utvecklingen i branschen och ligga steget
före. Precis som KABE alltid har gjort.

FORUM ETNA

Säsongscamparens
flexibla favorit är
tillbaka
Det populära förtältet Forum har gjort comeback
i Isabellas sortiment. Forum i 2021 års modell är
enbart konstruerat med MegaFrame som ger dig
den stabilitet du som säsongscampare behöver.
Forums justerbara fronter ger dig goda möjligheter
att anpassa ditt inom- och utomhusutrymme efter
dina egna önskemål. Fronten kan dras tillbaka en
meter och därmed skapa plats för en övertäckt
terrass, alternativt kan du nöja dig med att dra
tillbaka den ena halvan och skapa en förstukvist
som ger lä framför ingången. Frontdelarna kan
även byta plats så att du får ingången på önskad
sida. Genom tillköp av en extra frontdel kan du
skapa en liten entré och därmed uppnå en större
flexibilitet.

Läs mer på
www.isabella.net

Royal Camping Läckö
Mysig kudde i 100% bomull med
dekorativt mönster på ena sidan
och Royal Campingmönster på
baksidan. Kuddöverdraget kan tas
bort och maskintvättas i 40°C.
Färg: Snow White / Chanterelle.
OBS! Ingen torktumling.
T13-88A

Art.nr: T13-88A Kudde 45 x 45 cm
Art.nr: T13-88B Kudde 40 x 60 cm

Royal Camping Haga
Mysig kudde i 100% bomull med
dekorativt mönster på ena sidan
och Royal Campingmönster på
baksidan. Kuddöverdraget kan tas
bort och maskintvättas i 40°C.
Färg: Snow White / Smoked Pearl.
OBS! Ingen torktumling.

T13-87B

Art.nr: T13-87A Kudde 45 x 45 cm
Art.nr: T13-87B Kudde 40 x 60 cm

Förenkla uppställning av husvagnen
med elektriska stödben
Enduro® autoSteady förvandlar manuella stödben till elektrisk
manövrerbara med fjärrkontroll. Passar AL-KO stödben ”Stabilform” 1000 kg och ”Premium” 1250 kg.
• Uppdaterad fjärrkontroll – som kan anslutas till nyare
Enduro® manöverhjälp.
• Spindeln på stödbenet byts ut mot autoSteady motordrivna
spindel.
• Samtliga stödben körs ner mot marken tills de nått ett visst
tryck varefter man kan justera stödbenen individuellt med
fjärrkontrollen.
OBS! Stödbenen är inte till för att lyfta eller sätta vagnen i våg.
Art.nr: C04-36B

Handla tillbehör via KAMA Order to Store (OTS)
Beställ på nätet och hämta varan i din KAMA-butik.
Fraktfritt! Över 13 000 artiklar ett klick bort!

www.kamafritid.se

KABE:
GARAGEPROJEKTET SOM FÖRVERKLIGAR
VÅRA SEMESTERDRÖMMAR
ÅRET VAR 1958 OCH KURT BLOMQVIST HÖLL PÅ MED ETT SEMESTERPROJEKT
HEMMA I GARAGET. FAMILJEN SKULLE SLIPPA TÄLTET DENNA SOMMAR.
I GARAGET VÄXTE NÄMLIGEN EN HUSVAGN FRAM.
Tre veckor innan avresan var vagnen färdig. Kurt var stolt över sin skapelse och när
han fick ett bud på husvagnen kunde han
inte motstå frestelsen att sälja den.
Familjen som sett fram emot en bekväm
husvagns-semester blev så besviken att
Kurt Blomqvist kände sig tvingad att bygga
ytterligare en vagn. Kvällar, nätter och
helger tillbringades åter i garaget och han
blev nästan klar i tid.
– En hel del material och verktyg fick följa
med i packningen och när övriga familjen
njöt av semesterlivet jobbade Kurt vidare
och kunde köra hem med en färdig husvagn som därefter såldes direkt, berättar
Alf Ekström, koncernchef i KABE Group AB.
Komet 250
Kurt Blomqvist fortsatte att bygga husvagnar i garaget och nästa sommar var åtta
vagnar klara. KABE Komet 250 hette den
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allra första modellen som var 2,5 meter
lång. Med andra ord lika lång som dagens
vagnar är breda.
Snart lanserades Komet 280 med fyra öppningsbara fönster och taklucka. Husvagnarna kläddes med aluminum utvändigt i
stället för masonit. Några år senare var alla
KABEs husvagnar utrustade med ett gasoldrivet värmesystem, invändig belysning, 25
liters vattentank och en 11 kilos gasolflaska.

– Kurt var en visionär som hela tiden
strävade efter att hitta nya och ännu bättre
lösningar. KABEs motto ”Alltid steget före”
formulerades 1968 och i den andan arbetar
vi fortfarande, förklarar Alf Ekström.
Husvagns- och husbilsproduktionen i
småländska Tenhult har utvecklats till en av
Europas modernaste. Här finns KABEs eget
teknikcentrum som ständigt jobbar för att
ta fram nya idéer och produkter. Många av

Visionär
1963 presenterades KABEs
smått legendariska Ädelstenserie, som fortfarande tillhör storsäljarna på husvagnssidan. Den
vattenburna centralvärmen infördes som standard och gav KABE
en unik position som tillverkare av
året-runt-utrustade fritidsfordon.

KABE Komet 250 hette den
allra första modellen som
var 2,5 meter lång. Med
andra ord lika lång som
dagens vagnar är breda.

KABEs patenterade lösningar genom åren
har så småningom blivit standard för hela
branschen.
Travel Master
KABEs populära husbilsprogram, Travel
Master, föddes redan på 1980-talet. Men
det var 2003 som försäljningen tog verklig
fart då bilarna började byggas med Fiat
Ducato som bas.
– 2010 presenterade vi vår första helintegrerade husbil. Det blev succé direkt och
sedan dess har utvecklingen gått väldigt
snabbt, säger Alf Ekström.
Det helintegrerade utbudet kan beskrivas
som en av milstolparna i KABEs husbilshistoria. Försäljningsframgångarna blev
stora och 2018 invigdes en ny motoriserad
lina i fabriken för att möta den växande
efterfrågan och skapa utrymme för fortsatt
utveckling.
Samarbete med Mercedes
2020 kom nästa stora avgörande husbils-satsning, då KABE inledde ett samarbete med Mercedes Benz i kombination
med skräddarsydda chassier från AL-KO.
Det innebar också att KABE utvecklade sin
första egna Van, som är Mercedesbyggd
och utrustad för året-runt-användning.
– I dag kan KABE erbjuda ett heltäckande
och varierat program med marknadens
mest välutrustade husbilar och husvagnar
inom varje prissegment. De senaste årens
satsningar på ökad export börjar ge önskat
resultat och KABE har flera nya återförsäljare runtom i Europa.

Stark internationell koncern
Även på koncernnivå växer KABE internationellt. Sedan flera år tillbaka ingår
Adrias produktprogram i Sverige, Norge
och Finland i börsnoterade KABE Groups
verksamhet och KABE är slovenska Adrias
största distributör.
– 2020 hade vi glädjen att också kunna
introducera Affinity Camper Van, som
är ett helt nytt varumärke på Europas
husbilsmarknad. Affinity kännetecknas av
innovativa och modernt designade husbilar
i van-segmentet och har sin tillverkning i
Polen, med KABE Group som delägare,
berättar Alf Ekström.
Ett år senare köpte KABE samtliga aktier
i det engelska bolaget Coachman Group
LTD. Coachman är en av de ledande producenterna av kvalitetshusvagnar i England,
som sedan 30 år bedriver sin verksamhet i
Hull och har cirka 200 anställda.
– Förvärvet skapar möjligheter för synergieffekter och ett djupare samarbete vad
gäller försäljning, produktutveckling och
inköp, samt utbyte av produktionsteknik.
Därmed följer vi vår strategiska inriktning
att bygga en starkare och mer internationell KABE Group.
Helt rätt i tiden
Nästan 65 år har alltså gått sedan Kurt
Blomqvist inledde sitt fantastiska husvagnsprojekt. Sedan dess har tusentals familjer, i
flera generationer, fått möjlighet att förverkliga sina semesterdrömmar genom KABEs
produkter. Något som, med all säkerhet,
kommer att fortsätta framöver.
– Det är en väldigt spännande bransch och
KABE verkar ligga helt rätt i tiden, konstaterar Alf Ekström.
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UPPLEV KABE PÅ NÄTET
Du vet väl att de senaste KABE-modellerna aldrig är längre än några klick bort?
På kabe.se kan du i lugn och ro vandra
omkring bland husbilar och husvagnar i
KABEs virtuella mässa.
Modellerna visas i 360-grader och du navigerar själv runt i fordonen för att studera
planlösningar och inredningsdetaljer. Här
kan du också enkelt klicka dig vidare för
att få all övrig information om den aktuella
bilen eller vagnen.
När du hittat din KABE-favorit fortsätter du
till konfiguratorn där du bygger din egen
KABE med de individuella tillval och utrustning som önskas.

– Bygg din KABE är ett mycket uppskattat
hjälpmedel som verkligen underlättar valet
av fordon. Din sammanställning kan sparas
och sedan användas som underlag i de
fortsatta samtalen med återförsäljaren,
förklarar Patrik Trofast, försäljningsansvarig
för KABE på den svenska marknaden.
Instruktionsböcker från 1968
KABEs hemsida har genomgått en ansiktslyftning det senaste året, med förbättrade
menyer som gör att det går snabbare och
enklare att hitta.
Det är i dag den självklara platsen för alla
som funderar på att byta upp sig eller vill
köpa sin första husvagn eller husbil. Men
faktum är att kabe.se också innehåller
mycket matnyttigt och intressant för en
KABE-ägare som för tillfället inte har några
planer på att byta.
– Här hittar du till exempel instruktionsböcker för KABEs samtliga årsmodeller
ända tillbaks till 1968. Jättebra att veta ifall
du är ägare till en äldre husvagn och den
tryckta manualen har kommit på avvägar,
säger Patrik.
I instruktionsboken finns information om
alla de viktiga funktionerna och du hittar
fakta om el, batteri, vatten, avlopp, ventilation och gasol. Även om du är en rutinerad

KABE-ägare kan det vara bra att ibland
friska upp kunskaperna, till exempel inför
en vintercamping eller en långresa.
Lärorika videor
För närvarade pågår ett stort arbete för
att även filmatisera innehållet i KABEs
instruktionsböcker, där produktexperten
Bosse Madenteg bryter ner informationen
i mindre delar som visas i korta informativa
videor på KABEs Youtube-kanal.
– På Youtube finns också många andra
intressanta och lärorika videor där Bosse
Madenteg delar med sig av sin stora
KABE-kunskap. Missa inte dessa, uppmanar
Patrik.
Sociala medier
Allmänna uppdateringar och nyheter från
KABE får du enklast genom att följa KABE
på Facebook och Instagram.
– De digitala kanalerna är viktiga för
kommunikationen och fungerar som ett
bra hjälpmedel för dig som vill veta mer om
KABE och våra produkter. Men i slutänden
är det förstås alltid din lokala KABE-återförsäljare du ska vända dig till när du behöver
professionella råd eller hjälp, betonar
Patrik.

– Bygg din KABE är ett mycket
uppskattat hjälpmedel som verkligen
underlättar valet av fordon.
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3 för 2 i maj
med Camping Key Europe
- boka på Camping.se

Mer semester för pengarna
Med Camping Key Europe får du rabatt på boende,
semestererbjudanden, en ansvars- och olycksfallsförsäkring
samt resemagasinet Camping.se med campingkatalogen.
Läs mer och köp ditt kort på Campingkeyeurope.se
KABE NR 2 2022
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BEHAGLIGT
KLIMAT
Dometic FreshJet 2200
Takmonterad klimatanläggning, för fordon på upp till 7 m, 2 200 W
• Kompakt och lätt konstruktion
• Kyl, värm eller avfukta luften med en knapptryckning
• Mjukstart för tillförlitlig start på campingplatser
med svaga säkringar
• Kyleffekt: 2200 W/7500 BTU/h
• Värmeeffekt: 1 200 W
• Effektiv luftfördelning i två riktningar

Med mjukstart
Kylkretsen innehåller den fluorerade växthusgasen R407C - 520 g.
CO2-ekvivalent: 0,922 - GWP: 1774 - Hermetiskt slutet system.

BESTE

MARKEN

2022
1. PLATZ
Dometic
Klimaanlagen

Safety go
Stödh

Före nästa resa, besök dometic.com
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TILLBEHÖR FÖR DIN HUSVAGN
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Dokumente
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Einstellungen

2LINK - CONNECTIVITY
FÖR DAGENS MODERNA CAMPARE
Android/Iphone app
Övervakning av husvagnens funktioner
Elektroniskt vattenpass
ATC statusvisning
Däcktryckskontroll
Verkstadsökare
Nedladdning av bruksanvisningar
Enkelt att eftermontera
Vill du ha mer info om AL-KO Husvagnstillbehör
Sänd ett mail till husvagn.se@alko-tech.com
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UP4 - ELEKTRISKA STÖDBEN
FÖR DAGENS MODERNA CAMPARE
Enkelt, snabbt och bekvämt
Stabilform Premium stödben
Förmonterade BIG FOOT plattor
Integrerat stöldskydd
Enkelt att eftermontera

www.alko-tech.com/se

CARAVAN SALON Düsseldorf

KABE och Adria Husvagn & Husbilsmässa

Sven Andersson, Aina Nilsson, Gullmar Nilsson,
Birgitta Andersson, Lennart Nilsson och Maivi
Johansson tyckte KABE-mässan var toppen.

ÄNTLIGEN MÄSSA IGEN!
Det var många som blev besvikna när Elmia
i Jönköping för andra året i rad tvingades
ställa in sin populära husvagns- och husbilsmässa. Då bestämde sig KABE-koncernen
för att arrangera en egen mässa på Elmia.

från Skåne, som lärt känna varandra genom
träffar och aktiviteter i KABE Club Syd. Samtliga tyckte KABE-mässan var toppen och såg
fördelar med att kunna gå runt i lugn och ro
och få gott om tid att prata med säljarna.

Mässan omfattade varumärkena KABE,
Adria, Sun Living, Affinity och KAMA Fritid.
I utställningen fanns 123 fritidsfordon från
modellprogrammet 2022. Flera stora underleverantörer fanns också på plats med sina
produkter.

– Men visst saknar vi den stora mässan,
med mycket liv och rörelse och möjlighet att
handla tillbehör och småprylar. Det är något
speciellt och vi ser redan fram emot nästa år,
förklarade familjerna Andersson, Nilsson och
Johansson vid fikabordet i septembersolen.

– Vi fick väldigt positiv respons från besökarna som uppskattade möjligheten att
äntligen få uppleva lite mässkänsla igen.
Alla respekterade åtgärderna som vi hade
vidtagit för att kunna genomföra ett tryggt
och trevligt arrangemang, säger Pia Weinz
Karlsson, marknadskommunikationschef på
KABE.

God försäljning

Nio mässdagar
16 440 biljetter bokades under de nio mässdagarna och många valde att övernatta med
sitt eget campingfordon på mässcampingen
utanför utställningshallen.
Bland camparna fanns tre glada husbilspar

Försäljningsmässigt blev mässan framgångsrik med 613 sålda enheter totalt. Alf
Ekström, vd för KABE Group, tycker det är
viktigt att förutom god försäljning också lyfta
fram själva anordnandet av mässan som en
positiv händelse.
– Det finns ett ökande intresse för det
mobila fritidslivet och vår mässa besöktes
av många som inte haft husbil eller husvagn förut. Nu hälsar vi alla nya och gamla
KABE-kunder välkomna till våra återförsäljare och till hösten kan vi förhoppningsvis
också träffas på de traditionella fritidsmässorna!

Caravanmessen Lillestrøm
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MED HÅLLBARHETEN I FOKUS
Allt fler upptäcker glädjen och nyttan med
ett eget campingfordon. Faktum är att
semester med husvagn eller husbil också
är ett av de bästa miljöalternativen.
När en veckas boende och resa med husbil
jämförs med andra semesterformer, exempelvis en vanlig charterresa med flyg eller
en kryssning, är det husbilsalternativet som
ger de klart lägsta utsläppen av växthusgaser. Det visar en undersökning som utförts
av Norska Østfoldforskning på uppdrag av
Norges Caravanbransjeforbund.
Energieffektiva husvagnar och husbilar
Svenska KABE har alltid haft ett tydligt miljöfokus i sin verksamhet, ofta långt innan
frågorna hamnar på agendan i resten av
branschen.

– Att konstruera energieffektiva husvagnar och husbilar har varit KABEs strävan
ända sedan starten för 65 år sedan. I dag
är hållbarhetsarbetet en naturlig del av
hela koncernen, konstaterar KABE Groups
koncernchef Alf Ekström.
Genom att koppla koncernens kärnvärden
till FN:s globala mål för hållbar utveckling
har KABE Groups indirekta och direkta
påverkan blivit ännu tydligare.
– Vi har identifierat de områden där
KABE-koncernen kan bidra och göra verklig
skillnad. För närvarande arbetar vi med tre
långsiktiga fokusområden som är direkt
kopplade till FN:s globala mål för hållbar
utveckling; Långsiktig och hållbar
affärsutveckling, Goda arbetsvillkor
och Affärsprinciper.

Långsiktig strategi
I koncernens hållbarhetsrapport redovisas
vad som gjorts och vilka aktiviteter som
planeras på kort och lång sikt. För produktionen av husvagnar och husbilar handlar
det bland annat om åtgärder för att minska
koldioxidutsläpp, energiförbrukning, vattenanvändning, transporter och spill.
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– En hållbar industri skapas också genom
effektiva tillverkningsprocesser, goda
arbetsförhållanden och hållbara val av
material och råvaror. Och i slutänden,
naturligtvis, genom de produkter som vi
levererar till våra slutkunder, påpekar Alf
Ekström.

KABE Group har en långsiktig strategi att
löpande genomföra investeringar med tydlig
koppling till klimatet och omställningen till
ett mer hållbart samhälle. Hand i hand med
produktionsprocesserna går strävan att
tillverka och sälja produkter som uppfyller
kundernas behov.
– Det är förstås en extra trygghet för alla
KABE-ägare att veta att 100% av snickeridetaljerna kommer från vårt eget snickeri i
Tenhult och att vi i tillverkningen använder
återvinningsbar aluminiumplåt i stället för
glasfiber.

Hållbara lösningar
Under årens lopp har KABE varit steget
före och utvecklat flera unika lösningar för
värme, isolering och ventilation. Utvecklingsarbetet pågår ständigt, med målsättning att skapa bästa möjliga inomhusmiljö
för användaren med minsta möjliga energianvändning och miljöpåverkan
KABEs teknikcentrum i Tenhult arbetar
löpande med nya projekt och alla system
testas noggrant i anläggningens egen
köldkammare.

Kontinuerligt samarbete
KABE har aktivt samarbete med flera
av sina större leverantörer och kan på så
sätt vara pådrivande i utvecklingen inom
branschen.
Viktiga inspiratörer är KABEs stora nätverk
av välutbildade återförsäljare, som tidigt
fångar upp marknadens signaler och ger
inspiration till fortsatt produktutveckling.

2019 kom KABE med en ny banbrytande
produkt i form av ett avancerat ventilationssystem för husvagnar, KABE Smart
Vent, som skapar en god inomhusmiljö
och samtidigt sänker energianvändningen.
– Smart Vent kan beskrivas som en värmeväxlare där inomhusvärmen återvinns
på vintern och på sommaren används den
kallare luften under vagnen för kylning.
Vid drift i kall yttermiljö bidrar värmeåtervinningen till att energiförbrukningen
minskar med cirka sju procent, berättar
Alf Ekström.

Även KABE-klubbarna bidrar med
mycket värdefull kunskap, påpekar
Alf Ekström, genom sina medlemmar
som oftast är initierade och kunniga
användare av KABEs produkter.
– Sedan får vi förstås inte glömma KABEs
alla engagerade medarbetare! Här är det
många som bidrar, i smått och stort, och tillsammans lägger grunden för utvecklingen
av framtidens hållbara fritidsfordon.
KABE NR 2 2022
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MED KABE I ALLA VÄDER
KABE ERBJUDER SAMMA BEKVÄMA KOMFORT I ALLA VÄDER, OAVSETT ÅRSTID.
VAD ÄR DET DÅ SOM GÖR KABES HUSVAGNAR OCH HUSBILAR SÅ SPECIELLA
OCH HUR SKAPAR MAN DE UNIKA ÅRET-RUNT-EGENSKAPERNA?
Vi ställer frågan till Bosse Madenteg, som
är teknisk expert med lång och gedigen
erfarenhet av KABEs produkter, bland
annat som tidigare servicechef och nu som
utbildare och konsult.
– Det handlar om helheten. KABEs komfort
och höga standard består av genomtänkta
detaljer och olika anpassade konstruktioner och system som är utvecklade för att
effektivt samverka med varandra.
Unik väggkonstruktion
Som exempel nämner han KABEs unika
väggkonstruktion iWall, där den fuktsäkra
Ecoprim-isoleringen ligger innesluten mellan två typer av aluminiumplåt som avslutas
med en ventilerande och ljuddämpande
väggtapet.

– Det är nog lätt att uppfatta KABEs ambitioner kring värme, isolering och ventilation
som speciella vinteranpassningar. Men det
är faktiskt samma principer som bidrar till
KABEs sköna inomhusklimat hela året, oavsett om det är köldknäpp, värmebölja eller
en ovanligt blöt och blåsig höstdag.
Luftcirkulation
Inredningen är noggrant utformad för att ge
bästa möjliga luftcirkulation inne i fordonet.
Här har luftströmmarna fri passage från golvet, under sängar och soffor och upp mot
taket genom inbyggda luftspalter bakom
inredningen samt i överskåpen.
I husvagnarna, förutom Classic/Estate,
finns dessutom KABE Variovent som är ett

– Plåten bakom tapeten värms upp av
inomhustemperaturen och hjälper då till att
motverka den kondensbildning som kan
uppstå i fordonet om det är hög luftfuktighet inomhus och kallt ute.

patenterat ventilationssystem där du själv
kan reglera mängden friskluft efter behov.
Systemet styrs enkelt med ett skjutreglage
som finns både i vagnens framände och i
sovavdelningen.

iWall-konstruktionen, tillsammans med
KABEs dubbelglasade energifönster, gör
också att karossen klarar extrema temperaturer utan att släppa ut mer uppvärmd
luft än nödvändigt under den riktigt kalla
årstiden och precis tvärt om när det är
väldigt varmt.

– Husbilarna är utrustade med KABE AirVent, där en termostatstyrd 12-voltsfläkt är
integrerad i takluckan i fordonets sovrumsdel. AirVent kan man ställa i olika hastighet
och om den ska ta in eller blåsa ut luft. Det
är väldigt skönt när man lägger sig en varm
kväll eller på morgonen när solen börjar
värma. Du behöver ju heller inte ha tillgång
till 240V, förklarar Bosse.
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Vattenburen värme
KABE har haft vattenburen centralvärme
som standard ända sedan 1969. Ett vattenburet system värmer utifrån och inåt så att
även väggar, möbler och inredning värms
upp. Till skillnad mot ett luftburet system
där värmen i större utsträckning går från
mitten av fordonet och utåt mot väggarna,
med risk för oönskade temperaturskillnader, kondens och frostbildning.
Alla KABEs modeller är utrustade med en
Alde Compact värmepanna och AGS II eller
AGS II Pro vattenburen golvvärme. Golvvärmesystemet, kan köras separat i enheterna
med Pro, medan övriga är ihopkopplade
med konvektorsystemet.

– Värmekonvektorerna är noggrant
utformade och extra tätpackade under
alla fönster. Om du tittar lite närmare ser
du att det finns en liten aluminiumlist över
konvektorerna vid friskluftsintagen som gör
att luften turbulerar och värms upp på ett
effektivt sätt, berättar Bosse.
Även husbilarnas lastutrymme är försedda
med konvektorer och i de helintegrerade
KABE-modellerna fortsätter bodelens konvektorsystem ända fram genom instrumentbrädan i förarhytten.

– En ytterligare komforthöjare är KABEs
klassiska torkskåpsfunktion i garderoben med ett specialdesignat droppfat för
torkning av skor. Torkskåpet är utrustat
med en speciell konvektor och en egen
reglerbar takventil. Det är såna här detaljer
som bidrar till den genomtänkta helheten,
menar Bosse.
Smarta innovationer
Samtliga KABE-husbilar och husvagnarna
i Royal- och Imperialserierna har KABE
Smart D som standard. Smart D är KABEs
prisvinnande manöverpanel som övervakar funktionerna i fordonet och där du
styr belysning, temperatur, värmepanna,
kylskåp, multimeda, Airvent och AC.
Här håller du också koll på färskvattennivå,
gråvatten och batterispänning. Allt finns samlat på en överskådlig display. En ytterligare
finess, påpekar Bosse, är att många av funktionerna på panelen kan fjärrstyras via KABE
Smart D Remote, en app i din mobiltelefon.

– Det är fantastiskt bekvämt att kunna
anpassa värmen eller svalkan redan innan
du kommer hem efter en härlig sommardag på stranden eller kanske direkt från
skidliften.
2021 presenterade KABE ytterligare en unik
innovation i form av zonvärme. Förutom
att kunna styra KABEs golvvärme separat
med AGS II Pro, är det nu också möjligt att
reglera värmen i två separata zoner.
– Den nya zonvärmen ökar komforten
ytterligare och det går exempelvis att höja
temperaturen enbart i husbilens främre del,
vid sittgruppen och i hytten och samtidigt
ha en lägre temperatur i sovdelen.
KABEs zonvärme har utvecklats i samarbete med Alde och är från modellåret 2021
standard på alla husbilar och husvagnar i
Imperialserierna.
Optimal användning
För att du som användare ska kunna
utnyttja din KABE på ett optimalt sätt är det

viktigt att lära sig de olika systemen och
vilka möjligheter de erbjuder.
Bosse, som arbetar mycket med utbildning
av både återförsäljare och slutkunder, har
flera exempel på erfarna KABE-ägare som
blir lite snopna när de inser att det finns
fördelar och finesser i deras nya årsmodell
som de inte har testat.
– KABEs fordon utvecklas hela tiden. Vi
har också många nyblivna KABE-ägare
som ska lära sig campinglivet från grunden.
Därför producerar KABE korta videos med
produktinformation och goda råd som finns
tillgängliga på KABEs YouTube-kanal och
via kabe.se.
I filmerna får du bland annat höra Bosse
Madenteg dela med sig av sin stora
KABE-kunskap. Nästa stora projekt för
Bosse är att filmatisera innehållet i KABEs
instruktionsböcker. Så håll utkik och se till
att inte du missar några smarta funktioner i
din husvagn eller husbil!

Fem året-runt-tips från Bosse:

1

Om du har husvagn; använd Variovent-funktionen för att skapa ytterligare ventilation i vagnen vid behov.
Du hittar reglagen diskret placerade
bakom en gardin i både fram och bakänden av vagnen. (Ej Classic/Estate) Öppna
när det är varmt och stäng när det är kallt.
Variovent är en extra ventilationsmöjlighet som inte har något med husvagnens
säkerhetsventilation att göra. Håll gärna
reglagen stängda under färd för att motverka vägsmuts som kan tränga in.

2

Tryck på duschsymbolen på Smart
D-panelen när du ska duscha. Då
prioriteras varmvattenproduktion
automatiskt under 30 minuter och du får
en riktigt skön dusch i ditt KABE-badrum.

3

Utnyttja möjligheten till automatisk
nattsänkning av temperaturen, som
finns på KABE Smart-D panelen, så
slipper du stiga upp och ändra om det blir
för varmt när du ska sova. Du kan också
göra en tidsinställning på golvvärmen så
att den är avstängd under natten och startar på morgonen.

4

När det blir riktigt kallt på vintern
kan det hända att elvärmen inte
räcker till. Då behöver din husbil eller
husvagn till-skott av gasolvärme. Öppna
gasolkranen till Aldesystemet och tryck på
knappen ”prioritera el” på panelen. Då kör
värmesystemet på el så länge det räcker
och slår sedan automatiskt över till gas.

5

Det är viktigt att ställa in kW-knappen
på Smart D- eller Aldepanelen och
anpassa den efter effekten som finns
i campingplatsens elstolpe. På sommarens
resa söderut har du kanske tillgång till 6
eller 10 Amp i stolpen och panelen inställd
på 1kW. Men åker du till fjällen på vintern
och betalar extra för en plats med 16 Amp
måste du komma ihåg att höja till 16 Amp
och 3kW för att få ut den önskade effekten
till värmesystemet.
På Youtube finns också många andra
intressanta och lärorika videor där Bosse
Madenteg delar med sig av sin stora
KABE-kunskap.
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VÅRA 34 EGNA
CAMPINGPLATSER
I SVERIGE

MOBIL FRITID

Från Ivön i syd till Norsträsk
i norr bor du till medlemspriser.
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KABE-LIV:
FRÅN 30 MINUSGRADER TILL
LIKA MÅNGA PLUSGRADER
Det svenska entreprenadföretaget Dala
Rail & Snow har mer erfarenhet än de
flesta av att använda KABEs produkter i
riktigt krävande miljöer och klimat.
Dala Rail & Snow erbjuder kvalificerade
tjänster inom järnvägssektorn, som spårsvetsning och andra typer av underhållsoch säkerhetsarbeten på den svenska och
norska järnvägsmarknaden.
– Det innebär att våra medarbetare periodvis jobbar långt hemifrån och i ganska otillgängliga miljöer. En bra lösning för oss är
därför att hyra husvagnar från KABE Rental,
förklarar Anders Adolfsson, divisionschef i
norra Sverige.
Norrländska skogarna
Anders har 25-årig erfarenhet av KABE
under sina mer än 30 år i branschen. Boendeformen är uppskattad av de anställda
som ofta har långa arbetspass på 11-13
timmar per dag, sju dagar i sträck, för att
sedan vara lediga i sju dagar.
Ibland kan de hyrda vagnarna stå uppställda på en campingplats. Men när spårarbete ska utföras i glesbebyggda områden,
kanske ute i de norrländska skogarna, kör
Anders eller någon i arbetslaget husvagnarna till ett eget läger i närheten av
arbetsplatsen.

”Fruktansvärt nöjda!”
När vintern kommer är det viktigt att också
ha med sig extra gasoltuber. Det händer att
temperaturen utomhus sjunker ner mot 40
minusgrader. Då krävs både el och gasol
för att behålla den sköna värmen inne i
vagnen.
Anders är mycket imponerad av KABEs
uppvärmningssystem och den genomtänkta vinterkomforten, som underlättar
tillvaron för hans medarbetare i en tuff och
krävande arbetsmiljö.
– 30 minus är normalt för oss här i Norrland, men det kan också bli 30 grader
varmt på sommaren. Detta är en viktig
anledning till att vi valt KABE Rental som
leverantör. Vi är fruktansvärt nöjda! Det är
allmänt hög standard på uthyrningsvagnarna som aldrig är äldre än sex år och
de är alltid fräscha och fina, konstaterar
Anders Adolfsson.
KABE Rental
KABE Rental är ett separat bolag i
KABE-koncernen som startade 1998. I dag
finns 350 husvagnar för uthyrning, som
förmedlas via 16 depåer runtom i landet.
Det finns även husbilar att hyra.

– Det fungerar mycket bra. I husvagnen
finns allt som behövs efter en lång arbetsdag. Killarna tycker det är skönt att ha sin
egen bostad, där de kan laga mat, kolla på
film och koppla av. Vid behov har vi mobila
elverk för att exempelvis kunna köra AC:n
på sommaren.
KABE NR 2 2022
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KABE VAN:
PLÅTIS SOM TAR MARKNADEN
MED STORM
2020 lanserade KABE en uppmärksammad nyhet i form av en helt nyutvecklad
van. Och det var inte vilken ”plåtis” som
helst, utan en fullvuxen och vinterutrustad
campingbil byggd på Mercedes Sprinter
med förhöjt tak.
– Vi kan utan tvekan konstatera att KABEs
van är marknadens mest välutrustade. Här
finns många av de unika fördelarna som
du hittar i de större husbilarna i vårt Travel
Master-utbud, förklarar Alf Ekström, som är
koncernchef i KABE Group AB.
Året-runt-bruk
KABE Van håller samma höga basstandard
som KABEs övriga husbilar och är anpassad för året-runt-bruk, med vattenburen

golvvärme ända fram i hytten och ett isolerande dubbelgolv där vatten- och gråvattentank ligger väl skyddade mot frost.
– Hela bilen är grundligt isolerad genom
en ny metod där isoleringsmaterial i form
av limbelagda små kulor sprutas in i tak,
väggar, balkar och hålrum bakom de
inredda väggarna och härdas till en hållbar
fast isolering som är 30-50 mm tjock, berättar Alf Ekström.
Specialiserad produktionslina
Produktionstekniken för KABE Van skiljer
sig en hel del från tillverkningen av de
övriga husbilarna. KABE Van byggs i en färdig skåpbilskaross där alla balkar och hålrum isoleras innan bilens bodel inreds. Till

skillnad mot de hel- och halvintegrerade
modellerna där mycket av inredningen
monteras innan KABEs egenutvecklade
vägg-element kommer på plats.
KABE Van tog marknaden med storm och
redan ett år efter lanseringen investerade
KABE i en specialiserad produktionslina i
husbilsfabriken, där van-produktionen sker
på ett högeffektivt sätt.
– Inredningen tillverkar vi, precis som för
alla övriga modeller, i KABEs egen snickeriverkstad. Totalt har ett 30-tal personer
nyanställts för att arbeta med KABE Van
och den nya linan är en framtidssatsning som ligger helt rätt i tiden, säger Alf
Ekström.

KABE Van tog marknaden med storm
och redan ett år efter lanseringen
investerade KABE i en specialiserad
produktionslina.

KABE Van håller samma höga
basstandard som KABEs övriga
husbilar och är anpassad för
året-runt-bruk, med vattenburen
golvvärme ända fram i hytten
och ett isolerande dubbelgolv.
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NY LÄCKER

KABE KOLLEKTION

KABE Performance zip sweat
Skön, modern passform. Lika användbar
till vardags eller för träningstillfället.
Löst sittande single jersey, vidare
halsöppning med en rå kant i
halslinningen. Finns till dam och
herr i färgerna vit och svart.

KABE mössa
Superskön, smidig bomullsmössa
med elastan och diskret tryck.

KABE Performance jogging pants
Unisex joggingbyxor i fräsch passform
med avsmalnande ben.

KABE jacka med luva
Flera snygga detaljer såsom bröstficka
med blixtlås och praktisk reglerbar luva.

BESTÄLL HOS DIN
KABE ÅTERFÖRSÄLJARE

KABE linnehandduk
Vår lekfulla kökshandduk som fungerar
lika bra som duk eller väggdekoration.
KABE NR 2 2022
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MARKNADENS BÄSTA FINANSIERINGSOCH FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE
Hos KABEs auktoriserade och välutbildade återförsäljare får du
professionell hjälp att välja rätt fritidsfordon. Samtidigt har du möjlighet
att lägga grunden till ett verkligt tryggt och bekymmersfritt ägande.
När du har hittat den perfekta husbilen
eller husvagnen kan din återförsäljare
hjälpa till att ta fram en passande och
konkurrenskraftig finansieringslösning
via KABE Finans, i samarbete med Ecster.
– Ett lån från KABE Finans fungerar
snabbt och enkelt och kan fås oavsett
om du köper begagnat eller nytt och
oavsett märke på fordonet. Du får
lånelöfte inom 24 timmar i en Internettjänst och den köpta husbilen eller
husvagnen kan användas som säkerhet
för lånet, berättar Joakim Karlsson, som
är VD på KABE Finans.
KABE Finans erbjuder förmånliga villkor
och du har möjlighet att lösa lånet när du
vill utan kostnad. Lånet kan tecknas av
alla som köper husbil eller husvagn hos
en KABE-återförsäljare, har körkort och
godkänns i kreditprövningen.

Skräddarsydd försäkring
Hos din återförsäljare kan du också
försäkra fordonet, oavsett fabrikat,
genom Kabria Försäkring. Kabria är en
del av KABE Finans erbjudande och
tillhandahåller skräddarsydda husbilsoch husvagnsförsäkringar.
– Om olyckan är framme måste du
känna dig trygg med att försäkringen
verkligen innehåller det du behöver. Med
Kabria får du ett upplägg som är särskilt
anpassat för fritidsfordon och hur de
används, säger Joakim Karlsson.
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Kabrias försäkring gäller året runt
oavsett om fordonet är i trafik eller
avställt. I helförsäkringen ingår även till
exempel extra assistans, utan självrisk,
vid skadehändelser som bränslebrist,
punktering eller förlust av bilnycklar.
Även rån och överfall omfattas.

Exklusiv rätt
Försäkringen har tagits fram i samarbete
med Atlantica, som är ett av Sveriges
äldsta försäkringsbolag för båtar och
en del av Moderna Försäkringar. Det
är Atlantica som ansvarar för själva
försäkringsdelen inom Kabria.
– Vill du ha ett prisförslag eller teckna
en försäkring i Kabria? Då är det bara att
kontakta din närmaste KABE-, Adria- eller
Sun Living-återförsäljare. De har exklusiv
rätt och är de enda i Sverige där du kan
skaffa en Kabria-försäkring, förklarar
Joakim Karlsson och tillägger att
försäkringen naturligtvis omfattar både
nya och begagnade fordon, oavsett
märke.

Läs mer om finansiering
med KABE Finans på

kabefinans.se.

Auktoriserade återförsäljare
KABE har ett stort nätverk av auktoriserade och välutbildade återförsäljare och
serviceverkstäder i hela Skandinavien
samt i flera andra Europeiska länder.
Många av återförsäljarna har samarbetat
med KABE väldigt länge. Ibland är det
familjeföretag där de goda relationerna
med kunderna fortsätter över
generationerna.
Här får du professionell hjälp att välja rätt
husvagn eller husbil. Du får svar på alla
dina frågor och har möjlighet att känna,
undersöka och upptäcka detaljerna i
KABEs stora utbud. (Om du inte vill göra
ett fysiskt besök går det förstås också
bra att ha ett digitalt möte med din
återförsäljare.)
KABEs auktoriserade serviceverkstäder
har all kunskap om din husvagn eller
husbil. Hit kan du alltid vända dig om det
uppstår något problem eller om du bara
vill göra den årliga servicen på ditt fordon.

På kabria.se kan du själv
se vad en Kabria-försäkring
omfattar och kostar för just
ditt fordon.

KABE CLUB
NETHERLANDS

KABE TRAVELLER CLUB
NORGE

KABE CLUB
DEUTSCHLAND

KABE CLUB
DANMARK

KABE JÄRVI
SUOMI

TRIVSEL OCH HÄRLIG
GEMENSKAP I
KABE-KLUBBARNA
Som KABE-ägare har du möjlighet att vara medlem i någon
av de olika KABE-klubbar som finns i Sverige, Danmark,
Norge, Finland, Tyskland och Nederländerna.

KABE KLUBB SYD
SVERIGE

KABE-klubbarna erbjuder samvaro,
trivsel och härlig gemenskap. Här träffas
nya och gamla KABE-vänner för att resa,
umgås och utbyta husvagns- och husbilserfarenheter med varandra.
Varje klubb är självständig och skapar
sina egna medlemsaktiviter. Några exempel ser du i bild-collaget.
Utöver KABE-klubbarna finns också ett
digitalt nätverk, Svenska KABE-klubben,
som skapats av KABE-ägare för KABEägare.
KABE HUSBILSKLUBB
SVERIGE

KABE HUSBILSKLUBB
SVERIGE

Vill du också vara med i en KABE-klubb? Du
hittar länkar till de olika KABE-klubbarna på

kabe.se / om-kabe
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Vår-nyheter!

Hos din KAMA Fritid-återförsäljare under våren.

Kyla för folk i farten

Utvidga markisen

Flexibel fläkt och belysning

Wecamps front och gavlar är
utvecklade för att passa Fiamma
Caravanstore påsmarkis. Överliggaren på gaveln pressas mot markisväven tillsammans med plastbeslag som säkerställer att det bir tätt
mellan takväv och gavel. Gavel: 225
eller 250 cm djup. Fronten byggs
av paneler som sammanfogas med
dragkedjor. Frontpanel: 80 x 220
cm, 205 x 220 cm, 50 x 220 cm.

Med ATMO RG får du skön svalka
överallt och har också tillgång till
extra belysning. Den smidiga batteridrivna och uppladdningsbara
fläkten/lampan kan hängas i taket
eller ställas på bordet. Klarar 12
timmars drift med belysning och 7
timmars fläktdrift. Batteri: 3,7V/
4000mAh RG Li-Ion. Mått: Ø 22 x
H13 cm. Vikt: 480 g

Kompressorkylboxen Polarys
är en kraftfull kylbox på 15 liter,
som drivs med både 12 V och
230 V och är speciellt utformad
för placering mellan framsätena
i husbilar. Polarys har ljudlös drift
och en exceptionell kylprestanda. Kan även drivas av ett
valfritt litiumjonbatteri för många
timmars oberoende av elnätet.
Mått: 591x230x453 mm. Vikt:
8,3 kg.

Royal camping glas
Royal Camping glas tillverkade i livsmedelsäker och
robust MS (Metha Crylate Styrene). Glasen tål maskindisk. I serien ingår champagne-, rödvin-, vitvin-, öl-,
snaps- och whiskeyglas. Glasen säljs styckvis.
T99-224H Royal Camping champagneglas. 23 cl. Höjd: 215 mm.
T99-224J Royal Camping rödvinglas. 40 cl. Höjd: 215 mm.
T99-224K Royal Camping vitvinglas. 25 cl. Höjd: 195 mm.
T99-224L Royal Camping ölglas. 50 cl. Höjd: 185 mm.
T99-224M Royal Camping snapsglas. 4,50 cl. Höjd: 75 mm.
T99-224N Royal Camping whiskeyglas. 40 cl. Höjd: 90 mm.

Duka lätt med stengodskänsla
Brunner Venetian Stonetouch är en rustik servis med
känsla av stengods, men med betydligt lägre vikt och
högre hållbarhet. Servisen säljs i set med 16-delar innehållande: Flat tallrik 4 x Ø 25 cm, djup tallrik 4 x Ø 20 cm,
assiett 4 x Ø 20 cm, mugg 4 x 30 cl.

Glasklart!
Skapa feststämning med
snygga och tåliga glas och
skålar från Design Coralux.
Den romantiska serien består
av vinglas 40 cl, dricksglas
35 cl, skålar 80 cl som sälj i
2-pack. Material: MS 60% acryl
och 40% PS.

Grytor för långresan
Academy NG Inox är ett grytset med 10-delar som alla kan
packas samman i den största grytan. Locket med silikonkanter håller delarna på plats och motverkar repor samt skrammel under färd. Passar el-, gasol-, induktion- och keramiska
hällar. Setet innehåller: Gryta 3,8 liter Ø 22 cm, gryta 1,4 liter
Ø 16 cm, stekpanna Ø 18 cm, ugnspanna Ø 22 cm, lock Ø 22
cm, Ø 20 cm, Ø 18 cm, grytskydd 2 st, handtag 1 st.

Superkompakt i köket
Volcano Silikon är ett matlagningsset tillverkat av rostfritt stål och
silikon. De hopfällbara och stapelbara delarna är endast 9 cm höga
när de är sammanpackade. Setet består av en gryta med lock Ø 24
cm, en stekpanna Ø 20 cm, ett lock Ø 24 cm och ett durkslag Ø 20.

Fotsteg med innehåll
Boxstep är den smarta husvagnsoch husbilstrappan som också
fungerar som verktygslåda. Det
låsbara locket har en halkfri
trappyta med ett soldrivet orienteringsljus. Den stabila plastkonstruktionen har svängbara fötter
för utjämning i ojämn terräng.
Mått: 58 x 38 x H 24,5 cm. Max
belastning: 150 kg.

Gasolvåg W8 2.0
Gasolvåg W8-Gascontrol version 2.0 mäter fyllnadsnivån på
gasoltuben och överför informationen via Bluetooth till din
smartphone eller surfplatta. Tack vare sin mycket låga höjd kan
W8-Gascontrol vara monterad i gasolkofferten.

Hängstol Wecamp Swing
Swing är en bekväm hopfällbar hängstol som är perfekt på
campingen. Hängstolen är gjord
i grå stoppad Duramesh med
grålackerat aluminiumstativ. Mått
(HxBxD): 930x550x52 mm.
Vikt: 3,0 kg. Förvaringsväska
medföljer.

Kunglig bäddkänsla
Sov gott med bäddset i 100%
bomullssatin. Royal Camping
skapar lyx- och hemmakänsla i
husbilen och husvagnen. Vitt/grått
påslakan och örngott med broderier; Camping King och Camping
Queen.

Enklare tömning
Gråvattentanken Gocamp Easy, 22 liter, med
tömningsrör och luftningsventil gör tömningen enklare med minimalt spill. Tanken är
utrustad med nivåindikator. Vikt: 3,7 kg.

Vilken stol-storlek är du?
Campingstolen Brunner Rebel
Pro utgår från att vi har olika
kroppslängd. För att sitta bra
ska fötterna vila avslappnat
mot golvet och underarmarna
ska bildar en rät vinkel med
överarmen. Rebel Pro finns i
tre olika storlekar; small, medium och large. Den stabila och
hopfällbara stolen är tillverkad
i pulverlackerad aluminiumram
med vatten- och luftgenomsläpplig 3D-textil i sitsen.

Alltid perfekt nivå på bordet
Eleganta Titanium Quadra Tropic har rullbar bordskiva i aluminium med lameller av äkta bambuträ.
Ett integrerat vattenpass i kombination med nya
patenterade nivelleringssystemet Adjustar gör att
bordsskivan alltid kan vara i perfekt nivå, oavsett
underlag. De teleskopiska benen regleras med
en ny mekanisk metod för kraftöverföring. Bordet
levereras med förvaringsväska.
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Performance campingstol Advancer Lifestyle

Performance campingstol Royal Ergofit

Westfields Advancer-stol finns nu i en Lifestyle-version!
Advancer Lifestyle har ett supermjukt tyg tillverkat av
polyakrylfiber som andas, känns extremt bekvämt och
är samtidigt väderbeständigt, lätt att rengöra och vattenoch smutsavvisande. Sitsen och ryggen är utrustande
med ErgoShell®-teknik. Hög kvalitet och ett ergonomiskt
ryggstöd för svank ger en mycket hög sittkomfort. Advancer har stativ i DuraLite® som gör stolen lättare. 5 års
garanti (gäller konstruktionen). Max belastning: 160 kg.
Vikt: 5,6 kg.

Royal Ergofit är en ergonomiskt testad och ryggvänlig
stol. Genom att kombinera det böjda Ergoshell®-ryggstödet och det vertikala justerbara nackstödet, anpassar
man Royal Ergofit efter användarens storlek. Tack vare
S-formen på ryggstödet anpassar Ergofit sig till den
naturliga formen på ryggraden vilket lindrar och gör att
ryggen slappnar av. Material i 3D-tyg med Duradore®
integrerad vaddering, som andas och släpper igenom
vatten för att torka snabbt. Duralite® stativ. Vikt: 5,4 kg.
Max. belastning: 150 kg.

T18-550D Advancer Lifestyle campingstol. Antracit (LA).
T18-550E Advancer Lifestyle campingstol. Grå (LG).

T18-571A Royal Ergofit campingstol. Grå (AG).
T18-571B Royal Ergofit campingstol. Mörkblå (NB).

Westfield lufttält VEGA AIR 330 / 370
Vega Air är ett lufttält anpassat för husbil och är försett med 2 st
kederlister (Ø 5 och 7 mm) som passar såväl Fiamma, Thule som
Dometic. Vega Air är det perfekta valet för den som reser mycket
och ofta då tältet kan sättas upp och tas ner snabbt. Med ett djup
på 250 cm ges mycket utrymme på insidan. Lufttuberna är utformade så att man får en optimal ståhöjd och en perfekt användning av
rymden i tältet tillsammans med två stora panoramafönster. Vega
Air levereras med pump och väska.
• Material: HydroTech® med bomullskänsla.
• Luftsystem: AAS.
• Luftkanalerna fylls via en punkt.
• Enkel och snabb installation.
• Front med panoramafönster och dörrfunktion.
• Sidorna med tonade myggnätsfönster.
• Permanent ventilation.
M80-34A Lufttält Vega Air 330. Höjd: 255-270 cm.
M80-34B Lufttält Vega Air 330. Höjd: 270-285 cm.
M80-37A Lufttält Vega Air 370. Höjd: 255-285 cm.

Handla tillbehör via KAMA Order to Store (OTS)
Beställ på nätet och hämta varan i din KAMA-butik.
Fraktfritt! Över 13 000 artiklar ett klick bort!

www.kamafritid.se

Det är vi som
säljer KABE

Norrkust Caravan
Kalix

Traktor & Husvagnsservice
Arvidsjaur

Husvagnsimport
Luleå
Husvagnsimport
Piteå

Bergners Bil
Umeå
Nygrens Fritid
Östersund

PJ Husvagnar
Örnsköldsvik

Landrins Bil
Sundsvall

Nibo Caravan
Bollnäs

Caravan & Marine
Valbo/Gävle

Kurts Husvagnar
Ludvika

Erikssons Husvagnar
Stenstorp
Fritidscenter
Trollhättan
Josefssons Husvagnar
Landvetter
Fritidscenter
Göteborg
Fritidscenter
Falkenberg
Zäta Caravan
Genevad/Laholm
Helsingborgs
Fritidscenter
Fritidscenter
Malmö/Arlöv

Erikssons Husvagnar
Kristinehamn

Bosse Bil
Åsbro

EW Fritid
Uppsala
Alsike Maskin Fritid
Knivsta

M&M Caravane
Västerås

M&M Caravane
Bro

Caravan
Eskilstuna

Caravanhallen
Södertälje

Fritidsfordon Öst
Linköping

Caravanhallen
Haninge

GH Husvagnar Holmgrens Fritid
Holmgrens Fritid
Ulricehamn
Tenhult/Jönköping Västervik
Bilcompaniet
Visby

Holmgrens Fritid
Värnamo
Holmgrens Fritid
Växjö

M Fritid
Mönsterås

Rudvi Fritid
Karlskrona
Vinslövs Fritidscenter
Vinslöv

Avs. KABE AB, Box 14, 561 06 Tenhult
ADRESSKÄLLA: Transportstyrelsen, 701 88 Örebro

Semestra där solen skiner!

Vi finansierar din dröm.
Ett mobilt boende med minimalt underhåll.
Vi erbjuder enkel, trygg och förmånlig finansiering av din husvagn eller husbil.
Kontakta din närmaste KABE-återförsäljare för en helhetslösning.

MARKNADENS
FÖRMÅNLIGASTE
FINANSIERING!
I samarbete med

