
VILKEN ÄR DIN STIL?
Sobert, lyxigt skinn eller fräscha, moderna tyger? I år har du åtta textilkoncept att välja bland.  
Alla är naturligtvis lättskötta, slitstarka och speciellt framtagna för att passa in i den övriga inredningen.
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50 ÅR AV INNOVATION SOM FÖRÄNDRAT ALLT.
1964 startade Tore Nilsson Cabby. Och redan från början var det med nytänkande i fokus. Cabbymetoden 
skapade en ny standard för isolering och stabilitet. Sedan dess har innovationerna radats upp, vi var bland 
annat först med separat toalettrum, uppvärmda avlopp, vattenburen golvvärme, kassettoalett och ATC 
som standard och nu senast förbränningstoaletten CabbyLoo. Små och stora nyheter som tillsammans 
förändrat husvagnslivet radikalt. Och nu när vi går in i vårt andra halvsekel kan vi med gott självförtroende 
påstå att hemma är bra – men borta är bäst.

Besök gärna någon av våra duktiga återförsäljare eller gå in på cabby.se

ToreNilsson64 Tjock is och riktigt kallt, men i 
vagnen är det varmt och skönt. #Borrkontroll  
#Solskydd #Husvagnsliv #Cabby

39  yearsToreNilsson64

Instamatic – Instagram 1975.

EUROPAS MEST INNOVATIVA HUSVAGN.
På Europas största campingmässa i Düsseldorf kammade Cabby som första svenska tillverkaren 
någonsin, hem 1:a priset i husvagnsklassen på European Innovation Award.



















 
















 















 


 



patriknilsson2014 Nylandade med spring i benen. 
Sol, sand och bad veckan ut. #Bollkontroll 
#Solskydd #Husvagnsliv #Cabby

9mpatriknilson2014

HEMMA BRA. BORTA BÄST.



CABBY 2015  
– RÄTT OCH SLÄTT.
Du märker det direkt. Den släta ytan. Den moderna designen. Och det är ändå inte den stora nyheten.  
Den hittar du i väggarna. Cabbymetoden – vår marknadsledande isolering har blivit ännu bättre och karossen 
stärkts ytterligare – Cabbymetoden 2.0! Tillsammans med innovativa planlösningar som bland annat nya  
900 F4F Family, rymliga och lyxiga badrum, exklusiv inredning och andra lika snygga som praktiska detaljer  
är det lätt att bli kär i Cabby 2015. Och aldrig vilja åka hem.

Ny exklusiv exteriör med helt slät plåt och nya sobra linjer. Nya exklusiva nackstöd.

LED-belysning i hela vagnen.

Förbränningstoaletten är 
standard i flera modeller  
och tillval i resten. 

I den rymliga gruppen med marknadens bästa takhöjd sitter 
alla bekvämt, både till middagen och fredagsmys framför tv:n.  

Nya planlösningen 900 F4F Family är en utveckling av 
storsäljaren 800 F3F Family.

Stora lyxiga badrum.



Cabby 620 L Cabby 570 F3 Cabby 620 F3 Cabby 650 F3

Cabby 710 LTD

Cabby 710 LTF

Cabby 650 L

Cabby 740 LTD

Cabby 740 LTF

Cabby 800 LTD

Cabby 800 LTF

Cabby 800 LXT Cabby 900 LM

L Single F3 Double

Cabby 570 F3P

F3P Double

LTD Single

LTF Single

LXT Single LM Single QTD Double QTF Double

QXT Double QM Double

DOUBLESINGLE

= Fönster = Kylskåp = Körriktning

Cabby 570 F4 Cabby 620 F4 Cabby 650 F4

F4 Double

Cabby 650 FT Cabby 710 FT

FT Double

Cabby 740 QTF

Cabby 800 QXT

Cabby 740 FT

Cabby 740 QTD

Cabby 900 QM



Cabby 710 M

Cabby 620 F2B

Cabby 800 FTM

Cabby 740 M

Cabby 650 F2B

M Flexi

F2B Flexi

FTM Flexi

FLEXI

CAIENNA – FÖR DIG 
SOM INTE VILL VÄLJA.
När bara det bästa är gott nog, är Cabby Caienna det enkla valet. Det är vår extra-
allt-exklusiva serie där vi redan från start har kryddat upp anrättningen rejält.

Cabby 710 M2C

Cabby 620 F2C

Cabby 800 FTM2C Cabby 800 F3F

Cabby 740 M2C

Cabby 650 F2C

M2C Family

F2C Family

FTM2C Family F3F Family

FAMILY

Cabby 900 F2C

F4F Family

Cabby 900 F4F

• Individuellt reglerbar golv- 
och radiatorvärme med 
unik omkopplare mellan 
temperaturgivarna i fram- 
respektive bakdelen av 
vagnen

• Spis UK-style fyrlågig 
gasspis med ugn och grill 
(lucka längst ner)

• Dubbla tv-platser i alla 
modeller

• Mediacenter/DVD
• Subwoofer
• Tygklädd sänggavel i mörkt 

tyg (med LED-belysning)
• Köksbänk, soffbord, 

dinettbord i mörkt exklusivt 
laminat

• Köksöverskåpsluckor i klart, 
mörkt exklusivt akrylglas

• Köksfondvägg kakel- 
imitation ”mocca”

• Kylskåpsfront med piano- 
svart dekorskiva

• Elektrisk handdukstork
• Nackstöd
• Mikrovågsugn

• Runtomstrålande antenn
• Utvändigt gasoluttag
• Gasolomkopplare för två 

flaskor med krocksensor
• Brandsläckare 1 kg
• Big Foot
• Caiennafälgar
• Centraldammsugare
• Myggnätsdörr
• Skofacksluckor i dinettgavlar
• Caiennadekaler utvändigt
• Bakljusparti i svart akryl 

och krominfattning  
runt lyktor

ALLTID I EN CAIENNA


