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MODELLER MED DUBBELSÄNGAR Från sidan 24/25

Ta reda på i vilken husbil du skulle vilja upptäcka världen och i vilken 
säng du skulle vilja drömma om detta. Våra fordon erbjuder se-
mesternöje i alla storlekar. I många längder. Och i en mängd olika 
utrustningsvarianter. För en snabb överblick har vi valt en mycket 
saklig presentation, men det blir snart nog emotionellt. På nästa 
sida  nämligen.

Campingbussar är frihet, vardagsbil och privat tillflyktsort i 
ett och samma fordon – desto viktigare är det att hitta just 
det rätta fordonet.

Individuell eller  
    hellre exakt sa 
s  m du vill ha den?

INTRO

NYTT!
CAMPINGBUSSAR  

MED UPPFÄLLBART  

TAK

MODELLER OCH 
  UTRUSTNINGS- 
VERSIONER

DAVIS VIEW
Husbil med 
 uppfällbart tak.

DEXTER
Husbilar för korta turer 
och långa resor.

DAVIS
Allt från komfortabla 
till lyxiga husbilar.

DEXTER-MODELLER 
MED NERSÄNKBAR 
SÄNG
Husbilar med mycket 
plats och många sängar.

Från sidan 46/47 KATALOG   2020|2021

Alla bilder på Davis VIEW
motsvarar rumsindelningen 
för Davis plus ett uppfäll-
bart tak med dubbelsäng.

Fordonslängd upp till 5,50 m5 m
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INTRO  02/03

DEXTER MED  
FYRHJULSDRIFT

4x4

Dessa Dexter-modeller har en elektriskt  
styrd nersänkbar sängför 2 personer över  
sittgruppen.

Fordonslängd upp till 6 m Fordonslängd upp till 6,50 m Fordonslängd upp till 6 m Fordonslängd upp till 6,50 m5,50 m



  Hälsningar  
     fran Södern!

RESEDAGBOK 4X4 
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Det är framför allt de enskilda underbara ögonblicken som  
stannar kvar i minnet och som vi fortfarande glatt berättar om  
flera år efteråt. Med en fantastisk husbil kan man uppleva många  
sådana speciella ögonblick.  Nedanstående bilder är tagna vid en  
kortsemester på Sicilien. Du kan naturligvis uppleva samma nöje  
på helt andra platser. Testa själv!

Det spelar ingen roll hur trevlig och vilsam semestern 
har varit eller hur imponerande landskapet var …

GPS:  
37O 38' 15.835" N  

13O 55' 52.036" E

LATITUD: 37.637732

LONGITUD: 13.931121

TEMPERATUR: 24,6 GRADER

SOL: 10 TIMMAR

VIND: SVAG

NÖJESNIVA
o

: HÖG

SICILIEN



SICILIEN  04/05

Nattläger. Fullkomlig lugn och ro, 
det är bara elden som knastrar. 

Tämligen brant. Men det är lugnt,
vi har ju fyrhjulsdrift.

TISDAG,  
   PA

o

 VÄG TILL  CORLEONE

FREDAG,   VID CEFALU 

   VIDARE
I RIKTNING MOT ETNA

Lugnt vatten.
Bara jag och havet.
Ren avslappning.



RESEDAGBOK 4X4
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   2:a veckan. 

Dags för adrenalin!

Cykla vid Etna ...



SICILIEN  06/07

DOLCE VITA FÖR 

   ÄVENTYRARE Hej då. Vi är redan taggade
för nästa resa. Andra länder
har ju också vackra berg …

Väl på väg. 
Vår utrustning är säkert stuvad. 

På väg uppåt.  
Vi är väl förberedda för Etna, 
adrenalinnivåerna stiger.

   ONSDAG

A1 PA
o

 VÄG HEMA
o

T

  CATANIA,

SPÄNNINGEN STIGER

  ETNA,
    RESANS  HÖJDPUNKT



DESIGN

Med din Karmann-Mobil kan du alltid fatta nya beslut, 
styra kosan i en ny riktning varje dag – den enda frågan 
är med vilken modell skulle du vilja göra det?
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   Vilken semester
far det bli?

DAVIS
Stilfulla husbilar – 

allt från komfort till lyx.

Från sidan 30/31

DEXTER 4x4
Fyrhjulsdrift utvändigt,  
all-inclusive invändigt.

Från sidan 18/19

DEXTER
En husbil full av karak-
tär för korta  turer och 

långa resor.

Från sidan 28/29

DEXTER MED  
NERSÄNKBAR SÄNG

Mycket plats, även upptill.

Från sidan 46/47



Ja, kanske inte alls så lätt, när det gäller många 
 modeller, utföranden och utrustningsvarianter från 
 Karmann-Mobil.

Men vi kommer säkert att närma oss saken med följande frågor. 
Skulle du vilja ha det extra bekvämt när du är på resande fot? 
 Eller vill du ha det ytterst stilfullt? Behöver du allt utrymme du 
kan få eller bara väldigt mycket utrymme? Vill du komma fram 
snabbt på vägarna eller ibland också köra på ojämna, oasfaltera-
de vägar? Är du sugen på en dubbelsäng eller vill du hellre ha två 
enkelsängar? Passar en Dexter eller en Davis bättre för dig? Och 
om ja, vilken modell? Ja, du måste nog fatta ännu några vägle-
dande beslut – på vägen mot ditt helt individuella fritidsnöje.

DESIGN  08/09

CAMPOVOLOICE BLUEDARK REDCHROME BLUE

SVARTSILVER IRON GREY VITCHAMPAGNER

DAVIS VIEW
Husbil med uppfällbart tak 
Loftsäng med utsikt och 
 mycket frisk luft inkluderat.

Från sidan 12/13
Det är bara du själv som bestämmer vart resan går.
Naturligtvis gäller detta också vid valet av färg.

Översvämmad med ljus.
En känsla av utrymme, som om du vore utomhus.
Det är du också - om du vill.

NYTT!
CAMPINGBUSSAR

MED UPPFÄLLBART  

TAK

Det snygga finns  
   i manga färger ...



INTRO
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 När är   vi framme?  
     Är vi   redan där!



INTRO  10/11

Fram tills nu har vi inte känt till den här platsen. Nu vill vi aldrig åka härifrån.  
Eller finns det någon annan plats som är ännu vackrare?

 När är   vi framme?  
     Är vi   redan där!

Kan en plats vara mer idyllisk eller lugnare eller 
längre bort från vardagen? Här mellan berg och dal 
sjunker pulsen snabbare än man kan säga ”Yoga”. 
På ställen som dessa ligger ren avslappning i luften 
och man märker med varje andetag att man befinner 

sig på en speciell plats. Det finns många vackra små 
platser som denna. Och det finns väl knappast något 
bättre sätt att lära känna dem på än med en husbil 
från Karmann-Mobil.
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Två rum, kök, badrum.
Där detta kostar mycket att hyra på andra ställen.

MODELLER MED UPPFÄLLBART TAK 

Mångsidighet är dess mellannamn. 
Utsikt är förnamnet. 
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Visst ser du också den stora bilen. Davis View är strängt taget 
inte särskilt stor, men däremot extremt rymlig. Och om det 
behövs mer utrymme, ja då utvidgar sig fordonet så att säga 
med en hel våning. En enorm vinst också - särskilt på natten. 
Eftersom den utökade höjden också skapar plats för två nya, 
underbara sovplatser. 

Detta extra utrymme skapas av ett uppfällbart tak, som kan 
fällas upp med ett par enkla handgrepp - och därmed du får en 
helt ny, märkbart mer luftig känsla av rymd. Davis View för med 
sig frisk vind på din semester. Ska vi slå vad?

Rent campingnöje, men utan att någonsin behöva avstå från komfort - så är det när 
man är på resa med Davis View. Den kompakta husbilen förenar mycket utrustning 
 under sitt tak. Och till och med det är en riktig höjdpunkt. Du kan helt enkelt ställa 
upp taket för mycket frisk luft och en fri utsikt över himlen.                     

    Frisk bris för 
 semesterplaneringen



4 DAVIS VIEW  12/13

Uppfällbart sovrum.  
En extra dubbelsäng upptill

Fräknar är inkluderade. 
Stabil stege för bekväm   
uppstigning

För drömmare med platsbehov. 
Bekväm säng för två i bakre delen

Bo på takvåningen. 
En extra dubbelsäng upptill, 
utökar möjligheterna



1

Till bords.  
Plats för fyra personer

Njut av en enkel måltid. 
Köket inbjuder till matlagning

Mjuk och tålig.  
Denna klädsel klarar båda

Skapa plats! 
Rymligt komfortabelt badrum

 KATALOG   2020|2021

MODELLER MED UPPFÄLLBART TAK 
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DAVIS VIEW  14/15

Är toppenbra även till vardags,
men tar hellre semester. 

     Flexibel  
ända upp till taket. 
  Och vidare

Vad gör man när allt är möjligt? Allt det som man skulle vilja 
göra. Davis View är exakt rätt fordon för denna plan. Den ger 
en äkta utomhuskänsla och har mycket att erbjuda invändigt: 
till exempel en fullvärdig köksdel, en klimatanläggning eller en 
praktisk uppfällbar soffa. Trevliga måltider vid bordet, därefter 
en skön tupplur, gott humör ända upp till taket - det är förvå-
nansvärt hur mycket som ryms på en bredd om bara 2,05 meter.

Det som är avgörande för Davis View är just höjden. Den 
skapar extra utrymme och öppnar därmed nya möjligheter. För 
övrigt kan du med en invändig höjd på 1,89 m utan problem 
stå upprätt. En ovärderlig fördel vid matlagning, tandborstning 
eller morgonyoga. Den nya Davis View – extremt praktisk, 
ytterst mångsidig och till och med justerbar i höjd.

Davis View har allt vad man behöver för en härlig semester. Och så 
några saker, som gör att man också kan ha mycket roligt med den i 
vardagen. Kort sagt: med denna husbil är praktiskt taget allt möjligt. 
Långa resor såväl som stora inköp, ta ett djupt andetag och upplev 
även något hisnande.

Väldigt mycket inuti.
Och trots det mycket plats för nöje.



INTRO
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INTRO  16/17

     Fasta resrutter?  
Vi hittar hellre var  
       egen väg

Varför ska man stanna på en enda plats, när det är så vackert på många 
platser? Varför ska man bestämma sig flera månader i  förväg var man 
vill vara flera månader senare? Och varför ska man låta sig styras av 
resebroschyrer, när den egna längtan är en mycket bättre rådgivare? 
Ja, varför egentligen. Världen har så mycket att erbjuda - det är dags 
att åka på upptäcktsfärd.

Planen för din resa? Har ingen plan. Åker bara iväg, låter dig 
styras av nyfikenheten och fångar upp nya intryck.
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MODELLER MED FYRHJULSDRIFT

Det är ofta de steniga vägarna som leder till de underbaraste 
 platserna. Ibland är de inte ens asfalterade och vid dåligt väder 
går det många gånger knappast att köra på dem med en vanlig 
husbil. För Dexter 560 4x4 och Dexter 570 4x4 är det en lätt 
match. Med deras outslitliga fyrhjulsdrift transporterar de dig 
på ett sagolikt sätt säkert genom svår terräng och öppnar  därför 
många nya vägar för dig att njuta av semestern. Tack vare en 
släpvagnslast på upp till 2,8 ton kan du också ta med dig tyngre 
släpvagnar för sportutrustning på resan.

En äkta njutning är de generöst tilltagna sängarna. Längs med 
fordonet uppnår enkelsängarna upp till 1,97 m längd. En fantastisk 
liggplats är placerad tvärs över fordonets bakre del. Det handlar 
alltså om att även på nätterna ha gott om space. I månens sken, 
som tränger in genom det stora sidofönstret i Dexter. Vederkvickt 
på bästa sätt, kan man försätta berg nästa dag. Eller bestiga. 
 Precis som du själv vill.

Där gatorna förändras till vägar, där börjar det riktiga äventyret.

Elegant skal, markant kärna -  
Allroad-Dexter från insidan.

Gränser?  
   Vad är det?

Hittar alltid en väg.  
Skapar också utrymme.



DEXTER 4x4  18/19

Även suverän invändigt.   
Här stannar allt kvar på sin plats

Äventyr framifrån. 
Det attraktiva frontpartiet  
på Dexter

Praktisk lösning.   
Fällbar säng för mer plats

Bekvämt.   
Sovrum med mycket 
 förvaringsutrymme



1
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MODELLER MED FYRHJULSDRIFT

Inredningen.   
Snygg och mycket praktisk

Något som passar in.   
Skåp för kläder och annat

Måltid.    
Här saknas bara ingredienserna

Det måste vara bekvämt.   
Uppfräschning för nästa äventyr
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DEXTER 560 4x4  20/21

Fyrhjulsdrift, halt väglag, slät grusväg. Tänker du på komfort och exklusiv 
utrustning när du hör dessa ord? Förmodligen inte, men du skulle kunna 
göra det. För i Dexter 560 4x4 förenas det bästa från två världar på det 
mest individuella sättet.

Med en längd på knappt 6 meter väntar en mysig 5-sitssoffa, ett 80 liters 
kylskåp, en toalett med dusch och även en mängd andra bekvämligheter på 
dig. Med denna utrustning och fyrhjulsdrift kan du bekvämt ta dig vart du 
vill. Och detta vid alla årstider. För tack vare effektiv isolering och kraftfull 
dieselvärme är Dexter 560 4x4 ett idealiskt basläger även på vintern. Innan 
det sedan går vidare, på vägar långt bort från allfarvägen.

Klarvaken på grus, snö eller is, pigg på vägen, underbart 
egensinnig när det gäller utrustningen - i Dexter 560 4x4 
slumrar många talanger.

Speciella höjdpunkter:
  EcoBlue-motorer upp till 170 hk
  effektiv fyrhjulsdrift
  kraftfull Combi 6 dieselvärme
  många olika förvaringsmöjligheter
  attraktivt pris-prestanda-förhållande
  släpvagnslast på upp till 2,8 ton

Unik, som  
  din semester

Fyrhjulsdrift utvändigt,  
all-inclusive invändigt.  
Exakt så är det med Dexter.



Varje centimeter utnyttjas optimalt.
Och det finns många av dem.
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Alla fordon  
      klarar av gator

När det handlar om din fyrhjulsdrivna Dexter, får det gärna ibland vara något mer 
ojämnt. Med sin sekventiella fyrhjulsdrift är den redo för alla äventyr. Det kan alltså 
vara otrevligt utomhus ibland, medan det inomhus alltid är bekvämt. Den intelligenta 
rumsindelningen sörjer alltid för mycket plats.

Utrustningen är på motsvarande sätt också riklig. Fullvärdigt kök, tvättrum med dusch 
och WC, bekväma enkelsängar, modulära sittgrupper, metervis med förvaringsutrym-
men i den bakre delen - i Dexter 570 4x4 trivs man riktigt bra. För övrigt även om 
det är bitande kallt utomhus. Tack vare en effektiv isolering och kraftfull värme blir din 
husbil ett nöje året om. Du behöver inte ens ha semester. Tack vare sina kompakta 
mått och sin utrustning gör Dexter 570 4x4 vardagen till ett nöje.

Speciella höjdpunkter:
 EcoBlue-motorer upp till 170 hk
 effektiv fyrhjulsdrift
 kraftfull Combi-4-dieselvärme
 släpvagnslast på upp till 2,8 ton
 barsittgrupp med bord
 modulklädskåp
 mångfaldiga förvaringsmöjligheter

Med Dexter 570 4x4 behöver du inte köra över grus, genom lera eller över 
stock och sten. Du behöver inte heller ha semester under den strängaste 
 vintern – men du kan ha det. Njut av varje meter väg och av friheten att ibland 
också komma bort från vägen.

Här kan man göra det bekvämt för sig.
Ända till nästa utomhusäventyr.

2

NYTT!
DEXTER 570  

4×4

MODELLER MED FYRHJULSDRIFT



15 DEXTER 570 4x4  22/23

Trevliga måltider. 
Njut av dem varje dag någon 
annanstans

Såpopera. 
Tvättrum med dusch/WC  
och fällbart tvätthandfat.

För sjusovare. 
Två bekväma 1,97 m enkelsängar 
förvaringsutrymme

Förvaringsutrymme istället 
för trängsel.  
Fiffiga lösningar skapar plats

Invändig vy. 
Snygg och mycket praktisk  
med ett instickbart fällbord
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MODELLER MED DUBBELSÄNGAR



Det är det som är bra med camping: 
Du kan välja fritt.

Du kan sova var du vill, och du kan också bestämma hur du vill sova. Vad får 
det vara för dig? Hur ska ditt nattläger se ut? Skulle du vilja ha mycket plats och 
samtidigt njuta av närhet? Då rekommenderar vi en generös dubbelsäng. På så 
sätt kan du helt enkelt ta med dig sovrummet på dina resor. 

I många av våra husbilar hör den uppfällbara dubbelsängen med ett jättestort 
förvaringsutrymme till standardutrustningen. Vi presenterar gärna de enskilda 
modellerna och hjälper dig med rådgivning - vi vill ju inte att valet gör att du 
ligger sömnlös på nätterna.

Pa nätterna söta drömmar,   
   pa m   rgonen en dröm

Utöka komforten - en extra 
våningssäng erbjuder sovplatser 
för hela familjen.

MODELLER MED DUBBELSÄNGAR  24/25



Med underbara naturupplevelser, nästintill orörda landskap och idylliska 
vandringsleder. Här ute kan du låta tankarna sväva fritt eller helt enkelt låta 
bli att tänka på någonting alls och bara lyssna på fågelkvitter eller hur det 
susar bland trädens grenar. Ända tills du åter är tillbaka: hos din ypperligt 
utrustade husbil.  

Den som alltid åker dit som andra åker, den som alltid är där 
andra också befinner sig. Detta är ingenting för dig, du åker 
gärna andra vägar, och kommer att bli rikligt belönad för detta.  

 KATALOG   2020|2021

MODELLER MED DUBBELSÄNGAR

   Skyltar? Vi följer helt 
enkelt var nyfikenhet
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MODELLER MED DUBBELSÄNGAR

Med denna husbil kommer semestern aldrig att vara densamma, eftersom den låter 
dig uppleva naturen på ett helt nytt sätt. Förresten redan innan du startat. I Dexter 
väntar dig nämligen en modern inredning med mycket äkta trä. Samspelet mellan 
markant valnötsoptik och ljusgrå ytor skapar en mycket framträdande charm. Du hittar 
den på varje centimeter och den finns att se i alla inredningsdetaljer. Till exempel i 
köksblocket, som är härligt robust, men trots detta glänser med fina kromarmaturer. 
Den drömlika dubbelsängen är också helt enligt din egen smak. Den ligger tvärs emot 
färdriktning och ger därför extra mycket plats under resan: redan i den kompakta, men 
bekväma Dexter 540 och definitivt i de större modellerna som Dexter 560 och 580, 
som erbjuder väldigt mycket extra utrymme. Du kan förresten njuta av denna frihet 
under hela året – den robusta Dexter är verkligen förberedd för varje typ av väder 
med effektiv isolering och kraftfull uppvärmning. Hur skulle det vara att åka skidor i 
Pyrenéerna?

Det finns husbilar. Och det finns husbilar, som förändrar hela livet.  
Precis som Dexter.

Speciella höjdpunkter:
  förstklassiga möbler med element av massivt trä
  uppfällbar dubbelsäng
  väl tilltaget tvättrum med svängbar toalett
  stort kylskåp och förstklassigt köksblock
  sittgrupp med 4 bältesplatser
  våningssängar i Dexter 560 och 581
  året-runt-utrustning med effektiv 4-kW-uppvärmning
  på begäran med Skyroof-panoramatak (utom Dexter 560)

Utvändigt underbar natur.
      Invändigt ocksa!

Praktiskt och robust  
är alltid trendigt.

Allt finns där.  
Men inte vardagen.



4

DEXTER 540 · DEXTER 560 · DEXTER 580 · DEXTER 581  28/29

Sovrum på resan. 
Sagolik, denna säng i bakre delen

Ljus glädje.  
Skyroof-panoramataket släpperin  
mycket solsken.

Rymligt badrum.  
Ingen lilltoa

Mycket trä och ännu mer utrymme.   
Matplats och vardagsrum
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MODELLER MED DUBBELSÄNGAR

Invändig vy.   
Design så långt ögat kan se

Stilfulla sittmöbler. 
Vackert detaljerad sticksöms-optik

Praktfull inredning. 
Din husbil från insidan

Större fönster.   
Betydligt mer ljus

Komfortabelt badrum.   
Njuta av förstklassig omvårdnad 
av sig själv
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Om man tittar på den nya Davis på detta sätt, kan semestern egentligen 
bara bli bättre. Med sin accentuerade, ljusa interiör, de högglansiga 
ytorna och en mängd eleganta inredningsdetaljer så blir husbilen nästan 
ett konstverk i sig själv. I alla fall ett ytterst praktiskt sådant. 

För i den kompakta Davis 540 finns det inte bara plats för imponerande 
design, utan också för allt annat. Ett badrum med dusch, en modern 
köksfront, ett brett fönster vid matbordet, en generös dubbelsäng, 
förstklassiga möbler, en mängd förvaringsutrymmen och trots detta 
verkar allt mycket luftigt. Till och med i förarhytten, som erbjuder 
anmärkningsvärt stor rörelsefrihet. Den bästa sikten ges ändå, men 
inte för andra. Den nya mörkläggningen med Privacy-funktion för 
frontpartiet, som tillval; erbjuder mer privatsfär och mindre solstrålning. 
Apropå väder: Tack vare påkostad isolering och dieselvärme som klarar 
vintertemperaturer, kan du använda alla Davis-modellerna året runt.

Det är klart att en husbil framför allt bör vara tillförlitlig, säker och praktisk. 
Men varför skulle den inte också kunna se ytterst stilfull ut?

Speciella höjdpunkter:
 motoreffekt upp till 180 hk
 elegant invändig design
 förstklassiga möbler
 stämningsfull LED-belysning
 kraftfull dieselvärme
 sofistikerad badkomfort
 mycket plats och många förvaringsutrymmen
 uppfällbar säng i bakre delen

Man reser med ögonen
DAVIS 540  30/31

Ett litet under av utrymme -  
Davis skapar plats där det 
 egentligen inte finns någon.
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I de större Davis-modellerna 590, 591 och 592 kan du njuta av alla 
dessa fördelar i överflöd. Och med extra längd. I den stora Davis betyder 
cirka 50 cm ytterligare så mycket mera rymd. Och denna rymd märker 
man överallt: i det rymliga badrummet med fönster, i den långa raden 
med kökskåp, i det generösa vardagsrummet och även på natten när du 
kan breda ut dig i din breda dubbelsäng på ett underbart sätt. 

I Davis 591 sparar du för övrigt ännu mer plats när du sover. En elegant 
dubbel våningssäng gör detta möjligt. Lika anmärkningsvärt: kylskåpet i 
Davis 592, som med sina hela 142 liter nästan antar episka proportioner. 
Du kommer alltså säkert inte att sakna kylda drycker och färska livsmedel. 
Den återstående njutningen tillhandahålls av en Davis efter ditt val.

Man kan aldrig få för mycket utrymme, och inte heller för mycket komfort 
och det är säkert inte heller någon som klagat på för mycket stil.

Speciella höjdpunkter:
 motoreffekt upp till 180 hk
 imponerande interiör-design möbler
 stämningsfull LED-belysning
 kraftfull dieselvärme
 sofistikerad badkomfort
 mycket plats och många förvaringsutrymmen
 uppfällbar dubbelsäng i bakre delen
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Här kan du  
     ha det skönt!

Välbefinnande är inkluderat.  
Ditt komfortabla badrum  

med dagsljus.

Kylskåp XXL.  
Alltid fullt med läckerheter.



5

Verkligt mycket plats.   
Allt säkert förvarat

Stort badrum.   
Stäng dörren och njut av 
 komforten

Design i interiören.   
Mycket vitt, mycket kärlek  
i detaljerna

Många förvaringsutrymmen.   
140 liter stort kylskåp i Davis 592

Dubbel dubbelsäng. 
För familjer och drömmar  
i Davis 591

DAVIS 590 · DAVIS 591 · DAVIS 592  32/33
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Härligt stor. 
Plats i överflöd

Bekvämt. 
Sovrum med mycket förvarings-
utrymme

Även bra som garage. 
Parkera, rulla ut, sticka iväg
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Är stil ytterst viktigt för dig?
Det är det för det här fordonet också.

Semester på 6 hjul? 
Du har tillräckligt mycket plats.

Det är självklart inte alls trångt i den här husbilen. Den nya Davis 630 har 
mycket utrymme och det märker man på varje centimeter. En angenäm känsla 
av utrymme låter dig njuta av varje resa, ett stort köksblock inbjuder verkligen 
till matlagning och tvättrummet med det skjutbara tvättstället kan man nästan 
kalla ”badrum”. Föga överraskande är det att det också har getts stort utrym-
me åt sovkomforten. Väldigt mycket, till och med!

Den bekväma, elektriskt höjdjusterbara sängen i bakre delen gör varje natt till 
en vilsam natt. Tack vare en jättestor liggyta kan du bestämma dig varje kväll 
om du vill sova tvärs över sängen eller längs med. Det variabla lastutrymmet 
är med sina 1 800 liter så jättestort att du till och med kan ta med halva boha-
get. Tack vare ett speciellt lastgolv är till och med tunga föremål en lätt match 
för ditt mobila hem. Du kan alltså ta med allt du behöver för en underbar 
semester. Njut av den.

Speciella höjdpunkter:
 variabelt extrastort förvaringsutrymme i bakre delen
 elektriskt höjdjusterbar säng i bakre delen
 Lastrumsgolv med ramp och surrningsöglor
 stor säng i bakre delen för att sova längs med fordonet - eller tvärs över
 1 800 liters lastutrymme
 stort köksblock
 tvättrum med skjutbart tvättställ

För det mesta är något antingen praktiskt eller vackert. Den nya 
Davis 630 är både praktisk och vacker och det är inte för trångt.

DAVIS 630  34/35

  Mycket plats 
för stora planer
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Fullkomligt ostörd.  
Mörkläggningen på 
 frontpartiet gör detta möjligt.

2

3

4

Det nya Davis Lifestyle-paketet satsar faktiskt ännu högre när det 
gäller klass och komfort. Med en utrustning som saknar motstycke. Ett 
vitt  köksblock, extra mysbelysning, fina kromapplikationer här, indirekt 
LED-belysning där – stil fyller hela rummet, och tack vare de smarta, 
 integrerade förvaringsfacken, blir det till och med ännu större.

Bättre kan det inte bli - men soligare. Med Skyroof-panoramataket 
som tillval kan du njuta av fri utsikt över himlen. Sol på dagen, stjärnor 
på  natten och mycket naturligt ljus hela tiden, vilket sörjer för en helt ny 
 känsla av utrymme. Är du sugen på en semester på solsidan?

Om du gillar nya Davis, då kommer den här att falla dig ännu mer 
i smaken. För man kan faktiskt utrusta denna eleganta husbil så 
att den blir ännu mer stillfull och mer bekväm. Ja, det har över-
raskat även oss.

Utmärkt utrustad.  
Här lönar det sig extra  
att ge akt på detaljer.

1
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Gar det att sla detta?   
   Jo, faktiskt!

Speciella höjdpunkter:
 köksblock med vit arbetsyta av mineraler
 stämningsbelysning vid överskåp och i köksavdelning
 bakdörrar med monokrom invändig beklädnad
 prydnadsremsor i kromoptik på överskåp
 ytterligare förvaringsskåp över bakdörren
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Mycket naturligt ljus.   
Tack vare Skyroof-panoramataket

Design i detalj.  
Överskåp med ljusslingor

Trevligare matlagning. 
I stämningsfullt ljus

Ett helt hörn som är säkrare. 
Avrundade bordskanter

Invändig vy.   
Design så långt ögat kan se



Släppa loss, njuta av de mjuka vågorna, dingla med fötterna 
i det svala vattnet och alltid veta att den trevligaste delen av 
dagen fortfarande väntar.

För i din alldeles egna säng kan du sova helt sagolikt överallt. Ordentligt utvilad, 
kan man sedan fortsätta nästa morgon. Vilket ju verkligen är att rekommendera, 
eftersom det finns så många vackra platser i världen. Och så många platser där man 
vaknar med ett leende på morgonen. 

  Pa väg till  
nya stränder
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I Davis 600 eller Davis 620 gläder man sig åt detta varje dag. Eftersom 
båda modellerna kan erbjuda den nattliga lyx som det innebär att ha 
två bekväma enkelsängar. Och då nästan allt är variabelt hos Karmann- 
Mobil, har du även här valmöjligheter. Med ett enkelt handgrepp går 
det att koppla ihop sängarna till en mysig dubbelsäng. Under dagen 
sedan samma bild. 

Mycket plats och en mängd olika möjligheter som kan utnyttjas på ett 
smart sätt. Det bästa exemplet: det komfortabla badrummet med vari-
abel användningsyta i Davis 600. Om detta motsvarar din uppfattning 
om resekomfort, då kommer även den moderna, angenäma ljusa interi-
ören att falla dig i smaken. Under förutsättning att du gillar stilfull design 
och exklusiva miljöer. Men det utgår vi helt enkelt ifrån att du gör.

På många platser önskar man  
att det aldrig skulle bli natt. 

Sagolikt mycket  
        komfort

Speciella höjdpunkter:
 bekväma enkelsängar
 rymligt badrum med variabel basyta
 uppfällbart tvättställ
 angenäm mörkläggning av frontpartiet 
 modulära förvaringsboxar i bakre delen i Davis 620
 Combi 4 dieselvärme

Davis-modellerna är 
också väldigt stora när 

det gäller detaljerna.



5

DAVIS 600 · DAVIS 620  40/41

Fint uttänkt. 
Läckert upptill, plats nertill

Överskåp med indirekt 
 belysning.   
Skön atmosfär överallt

Precis som du själv vill.   
Enkelsäng eller dubbelsäng

Prydligt utrustad.   
Komfortabelt badrum för stora 
anspråk i Davis 600

Interiör.   
Med stil mot målet i Davis 600



1

Bekväma sängar.  
Sova åtskilt, njuta tillsammans

Laga mat med ögonen. 
Köksblock med mysbelysning

Elegant kokplatta med stänkskydd.  
Njutning på resan

Interiören.   
Lyx fyller rummet

Njutbart badrum med integrerad 
dusch.
Välbefinnande när du reser
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Den nya Davis i XL-varianten 620 lämnar inget övrigt att önska.
Absolut inte när det gäller den förstklassiga utrustningen. Vill 
du njuta av en lugn natt efter en spännande dag? Bekväma 
enkelsängar inbjuder verkligen till detta. Vill du kunna laga till en 
läcker middag? Då är det stora köksblocket helt i din smak. Vill 
du inte avstå från en tilltalande miljö någonstans? Tack vare den 
eleganta inredningen har du den alltid med dig. Gillar du när 
det är extra stilfullt? Davis Lifestyle-paket, som finns som tillval, 
erbjuder mycket stil och resglädje som tillägg till allt annat. 

Med eleganta kromdekorerade möbelytor, väggbeklädnad i 
läderutseende, diskret LED-belysning och snygga taklampor. Den 
absoluta höjdpunkten är det stora Skyroof-panoramataket över 
förarhytten. Då får semestern direkt ytterligare några stjärnor 
och solen är alltid på plats när man reser. En anledning att stråla? 
Helt säkert, men i Davis finns det så mycket mer.

Mitt ute i naturen och ändå omgiven av livsstil 
och lyx - om din semester ska se ut så, då ser din 
husbil också ut på detta sätt. 

Räkna far      
        de luxe

Glamorös eller 
funktionell?  
 Davis kan erbjuda 
både och.

Speciella höjdpunkter:
 extremt rymlig
 stort kök med 80 liters kylskåp (70 liter i Davis 600)
 variabelt förvaringsutrymme i den bakre delen
 badrum med skjutbart tvättställ
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Interiören.  
Mycket plats för semesterglädje

Skyroof-panoramatak. (tillval) 
Fantastisk utsikt

Komplett köksavdelning.   
Här känner njutningen inga gränser  

Extra förvaringsutrymmen.   
Stort bagage enkelt under sängen

Enkelsäng eller dubbelsäng?   
Det kan du fortfarande bestämma 
efter tandborstningen
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Den stora Dexter har mycket att 
erbjuda. Här bara ett pyttelitet 
utdrag från Dexter 625.

DEXTER 600 · DEXTER 625  44/45

I Dexter-modellerna med enkelsängar njuter du av individuell sovkomfort. Den som 
alltså gärna tillbringar natten i lugn och ro, är i goda händer här. Och det gäller även 
den som sedan vill uppleva en spännande dag. 

Med sina knappa 6 meter får Dexter 600 med allt det som du behöver för ditt 
personliga äventyr efter frukosten.Ett fantastiskt komfortabelt badrum, ett smart 
hopfällbart bord, en barsittgrupp med vitrinskåp, en spishäll med två brännare, 
diverse förvaringsutrymmen, robusta möbler till stora delar av massivt trä - egentligen 
är det bara färdvägen som ännu saknas. Och det är där du kommer in i leken. Skulle 
du vilja resa väldigt långt, ta med dig extra mycket eller ha extra mycket plats? Då är 
Dexter 625 din husbil. Stort kök? 109 liters kylskåp? Ett mer än generöst badrum? 
Två enkelsängar? Rymligt klädskåp? Sittplatser för fyra? Mer än tillräckligt med 
förvaring? Allt finns där i Dexter 625 och trots detta finns alltid en luftig känsla av 
rymd. Perfekt för långa resor och stora planer.

Dexter har en helt egen karaktär, den gör mycket annorlunda 
men i slutändan blir det ändå något liknande: Oberoende på 
det mest avslappnade sättet.

Speciella höjdpunkter:
 generösa utrymmen
 enkelsängar kan också användas som dubbelsäng
 komfortabelt badrum
 vinterduglig 4-kW-värme
 barsittgrupp (bara i Dexter 600)
 massivt förstklassigt köksblock
 Skyroof-panoramatak (tillval)

Snidat av  
     annat trä
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Många gånger behövs det inte mycket för att man ska vara lycklig.  
Semester över ett veckoslut och en stilla och ostörd plats till exempel. 

OK, det skulle kanske också vara trevligt med en gnutta sol. Och en frisk fläkt, 
om det är möjligt. Men inte minst viktigt, lugn och ro. Men för övrigt, inga extra 
besvär, eftersom allt annat bara skulle leda bort uppmärksamheten från det som 
är väsentligt. Från den saltmättade havsluften, vågornas mjuka rörelser, och 
de långsamt förbipasserande fartygen långt borta vid horisonten. Här är den 
perfekta platsen att njuta av stundens harmoni. Och kanske redan nu fundera 
på vart man skulle vilja åka nästa dag. Men först bör man glädja sig åt natten - 
den perfekta sovplatsen väntar redan. En nersänkbar säng med en underbar 
husbil runtomkring sängen.

Ute i vildmarken,  
vid floden - eller 
vad tänker du på?

Fram och tillbaka  
     med glädje
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Den övriga tiden har du mer förvaringsutrymmen eller fria utrymmen - precis 
så som du vill ha det. Och så är för övrigt också våra Dexter-husbilar utrustade: 
helt individuellt och absolut enligt dina önskemål. Den kompakta Dexter 550, 
som överraskar med naturligt vackra möbler med element av massivt trä och 
erbjuder ofattbart mycket rumskomfort, lämnar inget övrigt att önska. Är den 
större invändigt än utvändigt? När man ser den generösa 4-sitsiga gruppen 
med uppfällbar soffa, det stora vinkelköket och det komfortabla badrummet, 
skulle man nästan kunna tro det. I synnerhet är den övriga utrustningen också 
mycket omfattande. 

Dexter 550 är faktiskt ett litet underverk, och det är framför allt den nersänk-
bara sängen som gör att din Dexter så att säga blir ett tvåvåningsfordon. På 
så sätt kan någon slappna av där uppe, medan någon annan ivrigt läser en 
bok i den bekväma sittgruppen nedanför. Eller kanske hellre en reseatlas?

Himmelskt med en nersänkbar säng. Den tar bara 
plats när man verkligen behöver den. 

Speciella höjdpunkter:
 bara 5,42 m lång
 elektroniskt styrd nersänkbar säng
 helt isolerat GFK-uppfällbart tak
 generöst vinkelkök
 stort tvättrum i den bakre delen
 praktisk uppfällbar soffa

    För helt  
utsövda
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Vill du njuta av rörelsefrihet när 
du är ute och reser? Varsågod!

Helt plötsligt plats för 2.  
Var det inte säten där alldeles nyss?

MODELLER MED NERSÄNKBAR SÄNG
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Stort vinkelkök. 
Läckert, en sådan semester

4 sittplatser med  
säkerhetsbälte.   
Perfekt, när vännerna åker med

Komfortbadrum med dusch.   
Plats för dina behov

Praktisk uppfällbar soffa. 
Bekvämt med mer sovkomfort

Härligt stor nersänkbar säng.   
För sofistikerad sovglädje



1
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Verkligen autentiskt.   
Mycket trä, mycket naturlig charm

Komplett kök. 
Med många arbetsytor

Cool lösning.   
Bekvämt, utdragbart kylskåp

I bästa ordning.   
Skåp med klädstång

Rena nöjet.   
Badrum med mycket plats och komfort

MODELLER MED NERSÄNKBAR SÄNG
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Det enda du behöver avstå från är långtråkighet, allt annat har Dexter 595 om-
bord. Ett njutbart badrum med separat dusch, en elektroniskt styrd nersänkbar 
säng, ett förstklassigt köksblock och väldigt mycket egen charm. Dexter 595 är 
verkligen inte som andra husbilar. Den överraskar med mycket massivt trä, skapar 
hela tiden en naturlig atmosfär och är ännu mer praktisk än vad man väntar sig 
av en husbil. Det bästa exemplet på detta är det enormt stora skåpet, där man 
verkligen får plats med allt. Livsmedel kan du trots detta förvara på andra ställen. 
Dexter erbjuder nämligen också ett kylskåp med lådor med stor volym. Kylskåpet 
är också det enda stället där det är kallt i Dexter. Husbilen är nämligen välisole-
rad, och utrustad med kraftfull uppvärmning, vilket absolut gör den vinterduglig. 
En bil för alla årstider - quattro stagioni, som italienarna säger.

Det samma gäller också för Dexter 555. Eftersom utrustningen i familjehusbilen 
knappast är mindre omfångsrik. Upp till 6 sovplatser, bekväm utrustning med 
en stor nersänkbar säng, rymligt badrum, oändligt mycket plats - Dexter 555 
har allt som behövs när man reser tillsammans med barn och blomma. Äventyr 
garanteras!

En semester som den med Dexter kan man inte boka. Man måste 
 uppleva den. Alltså packa väskorna och far iväg på ett sagolikt äventyr. 

Stort är inte allt, fantastiskt 
är också viktigt. Dexter 595 
är både och. Bra för dig.

Speciella höjdpunkter:
 elektroniskt styrd nersänkbar säng
 uppfällbar soffa i sittgruppen
 2 dubbelsängar (bara Dexter 555)
 stort kök - och klädskåp (bara Dexter 595)
 badrum med separat dusch i bakre delen (bara Dexter 595)

Uppfylla drömmar.     
          Nu!

DEXTER 555 · DEXTER 595  50/51
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Här har du allt, här behöver du inte ens välja. Det spelar ingen roll vilken 
modell eller vilken utrustning du väljer: Mångsidighet och funktionell 
enkelhet när det gäller bekväm och kvalitativt förstklassig utrustning hör 
i alla händelser till de starka sidorna hos Karmann-Mobil. 

Utrustningar som det svängbara handfatet och 
toalettmoduler visar hur man bäst utnyttjar utrymmet. 
Dubbelt!

Enkelsäng, dubbelsäng eller hellre förvaringsutrymme? 
Valet är helt och hållet ditt.

ÖVERSIKT ÖVER FÖRDELAR

     FÖRDELAR med  
KARMANN-M  BIL

MODULARITET OCH VARIATIONSFÖRMÅGA.

Hos Karmann-Mobil kan du förvänta dig ett val som inte lämnar 
 något övrigt att önska. Vi erbjuder rätt husbil för alla typer av 
 camping, och otaliga möjligheter att helt individuellt utrusta och 
inreda husbilen.
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Köksskåp, kylskåp, skafferi, klädskåp - ibland 
 manshöga, ibland kompakta, men alltid rymliga. 
Upplev mångfalden.

INDIVIDUALITET.

Med olika fordon, i olika storlekar och längder, liksom kök och 
badrum i olika varianter, erbjuder vi det rätta för varje smak och 
varje behov. Ja, till och med sängarna är anpassade efter de 
individuella önskemålen. I några av Davis- och Dexter-model-
lerna förvandlas enkelsängar hux flux till en dubbelsäng eller till 
liggplatser. På andra ställen går det att vika undan tvättstället för 
att få bättre plats.

MÅNGSIDIGHET.

Med våra husbilar kan man sedan länge 
inte bara resa. De är också perfekta när 
man storhandlar eller flyttar - och för allt 
som sker i vardagen.
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När det gäller camping är det vägen 
som är målet. Njut av varje kilometer.

KOMFORT.

Vi önskar en trevlig resa och ser också till att den blir så. 
Med en interiör, som redan som standard, erbjuder många, 
många bekvämligheter. Mer än man skulle kunna förmoda 
när man är ute och reser. Titta bara på det rymliga bekväma 
badrummet. Eller de generöst tilltagna dubbelsängarna.  

DESIGN.

Våra husbilar är genomgående stilfullt och 
modernt inredda - vårt bidrag till en alltigenom 
trevlig semester. Detta krav är också i detalj 
förverkligat på ett utmärkt sätt - titta bara på 
luckorna till överskåpen med indirekt LED-
belysning.

ÖVERSIKT ÖVER FÖRDELAR



DUGLIGHET ÅRET RUNT.

Alla våra fordon är vinterdugliga. Kraftfull värme, enastående 
isolering och tankar som är isolerade på bästa sätt liksom 
ordentlig komplett tätning sörjer för att våra husbilar är trevliga 
att använda året runt. Även på vintern.

KVALITET.

Karmann-Mobil står för tillförlitliga 
 husbilar med lång livslängd. Den   
utmärkta kvaliteten när det gäller  
material och  bearbetning sörjer för  
detta. Vi är övertygade om detta 
och  erbjuder därför t ex en 5-årig  
täthetsgaranti. 

Vintern kan komma -  
våra husbilar är  

optimalt isolerade.
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