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KABE 2022 - Uusi matkailuvaunumallisto 

 
Ruotsalainen KABE on keskittynyt mallivuodelle 2022 erityisesti lapsiperheisiin ja 
aktiivisiin karavaanareihin ja esittelee nyt täysin uuden matkailuvaunumalliston.  
 
Kabe Estate on suositun Classic-malliston täysin uusittu seuraaja. Classic on ollut 
matkailuvaunumarkkinoilla jo kymmenen vuoden ajan. Monet uudet vaunuilijat, etenkin 
lapsiperheet, ovat löytäneet suosikkinsa edullisesta mallivalikoimasta, jolle on ominaista 
muun muassa viihtyisät ja käytännöllisesti sisustetut, 2- tai 3-kerrossängyillä varustetut 
lastenhuonemallit. 
 

- KABE Estate -mallistossa on täysin uutta designia 
sekä sisä- että ulkopuolella, jonka uskomme 
kiinnostavan nuorten KABE-asiakkaiden kasvavaa 
joukkoa. Erikokoisten lastenhuonevaunujen lisäksi 
mallistossa on myös pienempiä ja hieman 
kevyempiä vaunuja kaikkine mukavuuksineen, 
kertoo Patrik Trofast, KABEn Ruotsin 
markkinoiden myyntipäällikkö. 

 
Uusittu muotokieli ”Made in Sweden” 
 
Estate-mallisto on suunnattu nuoremmalle kohderyhmälle, ja sen vuoksi KABE halusi 
päivittää sisustusta ja luoda muotokielen, joka osoittaa selkeästi, mitä tuote edustaa.  
 

- Kaikki Classicin perusarvot ovat mukana myös KABE Estatessa. Uusi vaunusarja on 
Classicin tavoin suunniteltu niille, jotka haluavat edullisen, laadukkaan ja 
ympärivuotiseen käyttöön soveltuvan matkailuvaunun sekä todella mukavan 
vaunuelämän edellyttämän varustelun. Samalla KABE Estate on jotain aivan uutta ja 
ainutlaatuista, Tina paljastaa. 

Estate-vaunujen valmistuksessa aiempaa suurempi osa tuotannosta tapahtuu KABEn 
omassa tuotantolaitoksessa Tenhultissa. 



Rohkea ja tyylikäs 
 
KABE Estaten ulkoasu on moderni ja rohkea. 
Ulkopuoli on sileää peltiä, ikkunankehykset mustat ja 
lisäsärmää luovat kontrastia henkivät puna-mustat 
3D-tarrat. Matkailuvaunu on rakennettu itsesäätyvillä 
jarruilla varustetulle Knottin alustalle.  
 
- Sisustukselle on ominaista yksinkertainen ja 

tyylikäs muotokieli. Inspiraatiota on noudettu 
toimivista 50-luvun keittiöistä ja niiden kaltevista 
liukuovista. Suunnittelu on johdonmukaista koko 
vaunussa. Keittiössä on suorat astiakaapit, jotka sopivat hyvin yhteen istuinryhmä- ja 
makuuosan yläkaappien kanssa, Tina Andersson jatkaa.  

 
Yläkaappien mattavalkoinen kalvo ja puiset reunalistat luovat tyylikästä kontrastia 
alakaappien uuteen tummaan Nussbaum Ombre -puukalvoon. Vaikutelmaa vahvistaa 
himmeä valaistus vaunun nurkissa sekä pystysuorat valaistut osat, jotka toimivat keittiön ja 
istuinryhmän välisenä tilanjakajana. Epäsuora tunnelmavalaistus korostaa kattoon 
kohdistuvaa linjaa. 
 

- KABE Estate -matkailuvaunu tuntuu erittäin tuoreelta monine jännittävine 
sisustusyksityiskohtineen, kuten lukulamput ja USB-pistorasiat, mattamustat kahvat, 
mustat helat ja koukut ja musta keittiöhana. 

 
Kattava vakiovarustus 
 
Kabelle on ominaista, että suuri osa siitä, mikä on 
lisävarusteena muilla valmistajilla, sisältyy KABE 
Estaten vakiovarusteluun. Esimerkkejä näistä ovat 
muun muassa vesikiertoinen lattialämmitys ja Alde 
Compact -lämmitin, hyttysverkoilla ja 
pimennysverhoilla varustetut sävytetyt ikkunat, 
palovaroittimet, vuodonilmaisin, TV-antenni, stereo, 
sisäänrakennetut kaiuttimet, reititin, USB-liitännät 
myös kerrossängyn kohdalla, monet LED-
valaisimet, 80 Ah:n akku, ilmanvaihtoluukku ja 
ulkoisella lukittavalla luukulla varustettu hiihtolokero.  
 
Estate-mallistossa on valittavana kaksi erilaista 
tyylikästä ja modernia tyynyverhoilua: uusi ja raikas 
vihreä Appleton ja rohkea musta Belleville. 
 
KABE Estate-mallistossa on kuusi eri kokoa (470, 
520, 560, 600, 660 ja 780), 10 eri mallia ja 14 
erilaista pohjaratkaisua. Valikoimasta löytyy 
varmasti matkailuvaunu kaikille turvallisuutta ja 
ympärivuotista käyttöä arvostaville erittäin 
kilpailukykyiseen hintaan. 
  

Uusi ja raikas Appleton verhoilu. 

Yksinkertaista, tyylikästä ja kontrasteja. 



Sisätiloja hiottu muissa vaunumallistoissa 
 
Mallivuonna 2021 KABE toteutti laajan 
designuudistuksen, joka matkailuvaunupuolella koski 
pääosin mallisarjoja Jalokivi, Royal, Imperial ja suuria 
Hacienda-malleja.  
 

- Vuonna 2022 sisustusten uudistus jatkuu edelleen. 
Kylpyhuoneen pöytälevyssä ja TDL-mallien 
suihkutilassa on uusi betonipintaa jäljittelevä 
laminaatti. Nostamme työtason peittävän 
harmaameleeratun pinnan ulottumaan myös 
tiskialtaan ja lieden väliseen tilaan, mikä tuo 
keittiöosaan lisää tilantuntua, Patrik Trofast kertoo. 

 
Avattava etuikkuna tule vakiovarusteeksi. 
Kattovalaisin on verhoiltu hienostuneella 
mokkajäljitelmällä, joka sopii mainiosti yhteen 
tyylikkäiden verhoiltujen sängynpäätyjen kanssa. 
Kattoluukkuja ympäröivät valorampit on päivitetty 
luomaan vaunuun yhtenäistä ilmettä.  
 
Royal- ja Imperial-sarjat saavat uuden Pioneer-
multimediasoittimen, jossa DAB-teknologia on 
vakiona. Lisävarusteena on nyt saatavana myös 
ulkoinen antenni reitittimeen. 
 
Jalokivi ja Royal ovat saaneet uudet KABEn itse 
suunnittelemat tyylikkäät 15-tuumaiset vanteet ja 
Imperial on coolit 17-tuumaiset Diamond Cut -vanteet. 
 
Lisätietoja: 

Bo Karlsson 
Toimitusjohtaja 
Kabe-Adria Oy 
bo.karlsson@kabeadria.com 
040 124 4900 

 

KABE-matkailuvaunujen 2022 uutuudet listana: 
 
Estate 
 
• Itsesäätyvillä jarruilla varustettu Knott-alusta. 
• Sileä pelti. 
• Uusi ulkoinen design, 3D-ilmettä henkivät tarrat. 
• Ulkoikkunoissa mustat kehykset. 
• Vakiovarusteena mustalla ulkoisella säleiköllä varustettu tuuletusaukko. 
• Uudenlainen lukittava vesisäiliön kansi. 
• Uutta designia yläkaapeissa, valkoinen mattapintainen kalvo ja puulistat. 

Suihkutilassa uusi betonipintaa jäljittelevä 

laminaatti 

Uudet tyylikkäät 15 ” alumiinivanteet. 



• Uutta designia astiakaapissa, valkoinen mattapintainen kalvo ja puulistat 
• Uusi puukalvo, Nussbaum Ombre. 
• Uusi lattiamatto. 
• Valoramppi katossa astiakaapin yläpuolella. 
• Uusi työtaso. 
• Musta keittiöhana. 
• Uusi valaistu liesituuletin. 
• Mattamustat helat, kahvat ja ripustimet. 
• Pöytälevyissä uusi Diamond White -laminaatti. 
• Istuintyynyissä uudet ompeleet. 
• Uudet tekstiilimallistot. 
• Uutta designia sisäänkäynnissä oven sisäpuolella olevassa laatikostossa ja kaapissa. 
• Uudet USB-liitännöillä varustetut lukulamput. 
• Virrankatkaisimessa ja pistorasioissa uusi musta väri. 
• Uusi kattovalaisin, valkoinen mattapintainen kalvo ja puulistat. 
• Uusi laminaattipinnoite kylpyhuoneen pöytälevyssä. 
• Uusi laminaattipinnoite suihkussa (TDL). Toimitus sisältää suihkuverhon ja kiskon. 
• Mukavuuspaketti lisävarusteena: iso jääkaappi, niskatyynyt, tavaraluukku, pyyhekuivain, 

verho/taitto-ovi. 
• Designpaketti lisävarusteena: 14-tuumaiset alumiinivanteet, ovessa ikkuna, vetoaisassa 

suojalevy, Heki 2 -kattoluukku. 
• Muut lisävarusteet: Kompressorijääkaappi vaihtoehtona Mukavuuspaketin isolle 

jääkaapille, ulkoinen antenni reitittimeen, hyllyt yläkaappeihin, 14-tuumaiset 
alumiinivanteet lisättäessä painoa. 

 
Jalokivi, Royal/Royal Hacienda, Imperial/Imperial Hacienda 
 
• Avattava etuikkuna vakiovarusteena. 
• Uudenlainen lukittava vesisäiliön kansi. 
• Uusi kattovalaisin, verhoiltu mokkajäljitelmällä. 
• Välitila tiskialtaan ja hellan takana samaa laminaattia kuin työtasossa. 
• Uusi valaistus astiakaapin alla ja liesituulettimessa. 
• Uusi betonipintaa jäljittelevä laminaatti kylpyhuoneen pöytätasossa ja suihkussa (TDL). 
• Jalokivi: Heki 2 -kattoluukun kohdalle asennetaan kaksi kohdevalaisimilla varustettua 

kalvollista valoramppia. 
• Royal: Heki 2- ja Heki 3 (SmartVent) -kattoluukun kohdalle asennetaan kaksi 

kohdevalaisimilla varustettua laminaattipäällysteistä valoramppia. 
• Imperial: Heki 2 -kattoluukku ympäröidään kohdevalaisimilla varustetulla 

laminaattipäällysteisellä valorampilla. Sama myös Heki 3 -kattoluukussa (SmartVent). 
• Etukeittiömallit Royal ja Imperial: Nelikulmaisilla lampuilla varustettu verhoiltu 

valoramppi. 
• Uusi multimediasoitin, DAB-standardi. (Royal ja Imperial) 
• Uudet alumiinivanteet KABEn designia: 15” (Jalokivi, Royal), 17” Diamond Cut (Imperial) 

(Lisävaruste Royal) 
• Uudet tekstiilimallistot. 
• Lisävarusteet: Reitittimen ulkoinen antenni. 


