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 409.900,-

SPAR OP TIL 
69.815,-

I 25 år har KABE været Danmarks mest solgte helårsvogn!
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EKSEMPLER PÅ

“KING SELECTION” UDSTYR.

Skind: ”Bloomington”                         Skind: ”Madison”                                 Skind: ”Rockford”                                2 stk. nakkestøtter
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Vælg skind i farven beige, grå eller sort

Aircondition                               Serviceklap                                 Vindue i dør                               Ovn under køkkenbordet

Stort 177 l. køleskab                            Heki II De Luxe                                     El-indgangstrin                                     Grand Lit udtræk (560 GLE)          

NYT KABE 2022

560 XL KS



Sælges i et begrænset antal

KABE 2022 NYHEDER
KABE AMETIST “KING SELECTION”

Elegant eksteriør og smagfuld indretning. Til dig der stiller høje 
krav til udstyr, komfort og samtidig ønsker en kompakt og rummelig 
campingvogn. 

King Selection udstyr: 560 GLE/KS 560 XL/KS

Basispris 385.900 389.900

Air-con, Dometic Fresh Jet 25.190 25.190

ATC (antislingersystem) 9.390 9.390

El-indgangstrin 4.050 4.050

Grand Lit, sengeudvidelse (560 GLE) 7.060 -

Heki II De Luxe tagluge 6.280 6.280

Indgangsdør m/vindue 2.400 2.400

Pakke:
Køleskab 177 ltr.
Nakkestøtte i siddegruppe 
Serviceklap

9.465 9.465

Lysliste i dørside 3.490 3.490

Bageovn 12.680 12.680

DAB radio inkl. højttaler Serie Serie

Skind i siddegruppen:
Beige, sort eller grå

13.810 13.810

Totalpris kr. 479.715 476.655

Besparelse ved King Selection kr. 69.815 66.755

Din pris kr. 409.900 409.900
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Ametist 560 XL

XV2

Normalpris 476.655,-  

Din pris 409.900,-

Normalpris 479.715,- 

Din pris 409.900,-

Ametist 560 GLE

B2 SPAR
69.815,-
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66.755,-
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Camping hele 
året med KABE

HELÅRSKOMFORT
KABE-campingvogne er bygget til det skandinaviske klima, så de fungerer perfekt 
både sommer og vinter. Derfor skyder vi ikke genveje med hensyn til isolering, venti-
lation og opvarmning. Karosseriet er bygget efter KABE’s egen iWall-konstruktion for 
maksimal stabilitet og absolut fugtsikkerhed. Samtlige modeller er udstyrede med et 
ALDE 3030-fyr samt vandbåren gulvvarme som standard. Mange af de vigtige helårs-
funktioner er indbygget i konstruktionen og kan måske ikke ses, når du stiger ind i 
autocamperen eller campingvognen første gang. Men du mærker forskellen, når du 
anvender din KABE.

KVALITET
For os er det vigtigt, at hver eneste KABE er af højeste kvalitet og har et godt design, 
i alle henseender. Denne tankegang har vi haft i mere end 60 år. Derfor designer og 
tester vi nye løsninger i vores egen udviklingshal. Vi bygger hver enkelt KABE på vores 
egen fabrik, som er en af Europas mest moderne fabrikker inden for campingvogne og 
autocamper. Vi har dygtige medarbejdere, vores egne elektrikere, vores eget snedkeri 
og en moderne maskinpark. Og vores underleverandører hører til blandt de førende i 
Europa på deres forskellige områder.

VÆRDI, DER HOLDER
Uanset hvilken KABE-model, du vælger, kan du være sikker på at få markedets bedste 
kvalitet inden for hvert prissegment. KVALITET, DER HOLDER. Vi udvikler hele tiden vo-
res campingvogne i KABE’s moderne fabrikker i byen Tenhult i Sverige med det formål 
at imødekomme både dine og den næste ejers høje krav. Du kan derfor være sikker 
på, at værdien af din KABE fortsat vil holde i fremtiden.

TEKNIK
I en ny KABE får du altid den nyeste teknologi, og selv i en standardudførelse er det 
en af de mest veludstyrede på markedet. Vi mener, at fremtidens udfordringer kræver 
fremtidens løsninger og lægger megen energi i teknologiudviklingen. I de seneste år 
har vi modtaget flere prestigefyldte udmærkelser for vores innovationer, blandt andet 
inden for ventilation og varmegenvinding. Vi har alt det, der udgør en komfortabel 
bolig på hjul. Så før du begynder at sammenligne priser, er det en god idé at finde ud 
af, hvad der faktisk indgår i en KABE.

KLIMA OG MILJØ
For os har miljøspørgsmål topprioritet, og vi er engagerede hele vejen – fra mate-
rialevalg og produktionsteknologi til energiværdier og emissionsniveauer. Vi vil føre 
udviklingen mod en endnu mere klima- og miljøvenlig campingbranche. 

TRYGT OG SIKKERT
Man får ro i sindet, når man investerer i en KABE. Du skal føle dig tryg i din investering 
og nyde det fuldt ud, når du bruger din campingvogn eller autocamper. Derfor tilbyder 
vi en 7-års tæthedsSikring på alle nye campingvogne og autocampere. Selvfølgelig 
skal du også føle dig tryg, når du kører på vejen. Vores campingvogne og autocampere 
er udstyrede med flere aktive sikkerhedssystemer. Og hvis uheldet skulle være ude, 
har din KABE veludviklede sikkerhedssystemer til at beskytte dig ved en kollision.

FUNKTIONALITET
KABE har mere end 60 års erfaring med at udvikle og fremstille autocampere og cam-
pingvogne til aktiv anvendelse hele året. I din KABE finder du derfor mange smarte 
løsninger, som gør campinglivet lige så enkelt og afslappende, som du ønsker det. 
Det kan være alt fra den praktiske skiboks med belysning til centrallåsene i køkken- 
skufferne, eller USB-stik, der er placeret netop der, hvor du har brug for det.

DESIGN
Designet i KABE’s indretning er præget af den skandinaviske tradition med lyse farver 
og materialevalg, som giver et friskt og luftigt indtryk. Indbyggede låger, afrundede 
hjørner og ergonomisk udformede siddehynder er eksempler på detaljer, som skaber 
den særlige KABE-fornemmelse, hvor design og funktion altid går hånd i hånd. Også 
udvendigt kendetegnes karrosseriet af gennemtænkte detaljer og elegante linjer, som 
giver hver KABE sit særpræg.

AUTORISEREDE FORHANDLERE
Du kan finde KABE’s autoriserede forhandlere og serviceværksteder i hele Skandina-
vien og flere lande i Europa. Hos vores forhandlere får du ekspertrådgivning og hjælp 
til finansielle aftaler og forsikringer, når du køber din KABE. Når du så er på vej, er der 
over hundrede autoriserede værksteder, der yder professionel service i hele Nord-
europa, hvis du har brug for hjælp. 

VALGFRIHED
Der er en KABE til alle. Det gælder bare om at finde ud af hvilken størrelse, planløsning, 
hvilket udstyr og hvilken prisklasse, som passer til dig og din familie. Når du har fundet 
yndlingsmodellen, vælger du den optimale planløsning ved hjælp af KABE’s Flexline-sy-
stem, som giver utroligt mange valgmuligheder og en virkelig stor fleksibilitet. Det er 
nemt at bygge din KABE i vores produktkonfigurator, som du finder på kabe.dk under 
fanen “Byg din KABE”, eller ved at besøge en af vores forhandlere.

10 gode grunde til at vælge en KABE

De vejledende priser er inkl. moms og kr. 4.900,- i leveringsomkostninger.  

Agenten forbeholder sig ret til at ændre priser og specifikationer, hvilket gennem sæsonen 
kan medføre, at alle detaljer ikke behøver at være som vist i brochuren og på hjemmesiden, 
ligesom der på billederne kan være dele, som ikke er standardudstyr i Danmark. 

Der tages forbehold for ændringer og fejl. Denne udgave erstatter tidlgere udgaver. 

Din aut. KABE forhandler

www.kabe.dk

Besøg vor virtuelle  
messe på kabe.dk


