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 DEXTER MED FYRHJULSDRIFT MODELLER MED UPPFÄLLBART TAK

Ta reda på i vilken av Karmann-Mobils husbilar du skulle vilja 
upptäcka världen och i vilken säng du skulle vilja drömma om detta. 
Våra fordon erbjuder semesternöje 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.

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

  indivuell EllER   
    HElLRE EXAKT SA 
 SOM DU VILl HA DEN?

INTRO

54
0 Som tillval finns alla 

Davis Lifestyle också 
att få med uppfällbart 
tak och en extra 
dubbelsäng.

DUNCAN
Minibussar med 
uppfällbart tak passar 
överallt och varje dag. 

DAVIS
Sätter nya trender 
för husbilar.

Fordonslängd  5 m  upp till 5,50 m

Fordonslängd  5 m  upp till 5,50 m

TRENDSTYLE 
LIFESTYLE

Fordonslängd  5 m

DEXTER
Karaktärsfulla typer  
med mycket komfort.
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 MODELLER MED DUBBELSÄNGAR  MODELLER MED DUBBELSÄNGAR

NYTT!
MINIBUSS MED 

UPPFÄLLBART TAK

 MODELLER MED DUBBELSÄNGAR  DEXTER-MODELLER MED NERSÄNKBAR SÄNG
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 DEXTER MED FYRHJULSDRIFT
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DEXTER-MODELLE 
MIT ALLRAD
Kommer säkert  
att föra dig framåt.

INTRO  02/03

Fordonslängd  5 m  upp till 5,50 m Fordonslängd  5 m  upp till 6 m

Fordonslängd  5 m  upp till 5,50 m upp till 6 m  upp till 6,50 m

TRENDSTYLE
LIFESTYLE

TRENDSTYLE
LIFESTYLE

 
LIFESTYLE

 
LIFESTYLE

 
LIFESTYLE TRENDSTYLE

LIFESTYLE

Fordonslängd  5 m   upp till 6 m  upp till 6,50 m

Dessa Dexter-modeller har en  
elektrisktstyrd nersänkbar sängför  
2 personer översittgruppen.

DEXTER-MODELLE 
MIT HUBBETT
Den snygga, korta 
komfortabla husbilen med 
säng i övervåningen. 
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 MODELLER MED ENKELSÄNGAR MODELLER MED DUBBELSÄNGAR

4x4
KOMFORTABEL HUSBIL MED FYRHJULSDRIFT 

 MODELLER MED ENKELSÄNGAR DEXTER-MODELLER MED NERSÄNKBAR SÄNG



DUNCAN
Jeanstypen: passar 
perfekt i vardagen 

och på fritiden.

Från sidan 08/09

Den nya Duncan är en vardagshusbil för alla 
tillfällen. Ultrakompakt och fascinerande flexibel 
är den redo för alla uppgifter och är tillgänglig 
för alla spontana turer.

Med ultrakompakta mått och fordonsutrustning inklusive 
många säkerhets- och anslutningsfunktioner är det ett 
multifunktionellt vardagsfordon, som också är lätt att 
manövrera i stadstrafik. 

Samtidigt erbjuder den flexibla interiören en mängd 
utrymme för fritidsaktiviteter och aktiva semestrar. Så kan 
exempelvis 3-sitssätet hux flux flyttas, byggas om eller 
fällas ihop - beroende på om du behöver mer plats för 
bagage eller om du behöver en extra liggplats. Duncan 
är en spontan typ. Perfekt för spontana typer.

MODELLÖVERSIKT

VARDAG ELLER AVENTYR? 
 VARFÖR ELLER?   

NYTT!
MINIBUSS MED 

UPPFÄLLBART TAK
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Den nya Davis Trendstyle är skräddarsydd för 
speciella krav. Den helt nya inredningen är fullständigt 
exceptionell. 

Den överraskar med sin mikrofiberlook, som saknar motstycke 
inom husbilsvärlden.  Uppfriskande osynlig är också klädseln, i 
stilfulla kaffe-/cappucino-färger, som avrundar det harmoniska 
helhetsintrycket i den rymliga interiören. 

Utåt sedan samma bild. Stil: var du än tittar. Alltifrån den nya 
trendfärgen Lanzarote via svarta aluminiumhjul till de mörktonade 
fönstren. Allt övrigt som standard, precis som resten av den 
genomgående fantastiska utrustningen. Helt enkelt typiskt 
Karmann-Mobil.

MODELLÖVERSIKT  04/05

DAVIS TRENDSTYLE
Sticker stilsäkert ut 
ur mängden med 
sin innovativa och 
originella interiör. 

Från sidan 26/27

       Individuell   
   all-inclusive? 

och
NYTT!
TRENDSTYLESPECIALVERSION



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?

DAVIS LIFESTYLE
Stilfulla husbilar –  
från eleganta till lyxiga.

Från sidan  44/45

DEXTER MED FYRHJULSDRIFT
Mycket plats, även upptill.

Från sidan 52/53

NU!
MED TAKLUCKA  
OCH LITIUM- 

 JONBATTERIER

DEXTER
Karaktärsfulla husbilar för korta 

turer och långa resor.

Från sidan 30/31

NYTT!
DAVIS LIFESTYLE  MED NY INTERIÖR

VILKEN SEMESTER  
          FAR DET BLI?

MODELLÖVERSIKT
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DEXTER 4x4
Fyrhjulsdrift utvändigt,  
all-inclusive invändigt.

Från sidan 16/17

Det är bara du själv som bestämmer vart resan går. 
Naturligtvis gäller detta också utrustningen.

En husbil, som in i minsta detalj motsvarar din smak? 
Det ordnar vi. Ta dig tid ett ögonblick och låt dina 
individuella önskningar bestämma den fortsatta riktningen. 

Du kan välja mellan många möjligheter och otaliga 
kombinationer. Resultatet är således individuellt och 
framför allt: helt enligt din egen smak.

DET SNYGGA FINNS i 
   MANGA FARGER.

MODELLÖVERSIKT  06/07

LACK

EXPEDITION GREYCHROME BLUELANZAROTE GREY SVART

SILVER IRON GREY VITCHAMPAGNER

ORANGE GLOW
(ENDAST DUNCAN)

ABYSS BLUE
(ENDAST DUNCAN)

AZUR BLUE
(ENDAST DUNCAN)

RACE RED
(ENDAST DUNCAN)



DUNCAN

Den nya Duncan - alltid på språng, alltid på väg. Antingen det är till vardags eller på semestern:  
Den ultrakompakta och multifunktionella husbilen är tillgänglig för varje ändamål.

Ska du kanske hämta något från byggmarknaden? 
Ska du köra fotbollsungdomarna till en bortamatch? 
Eller ska du åka på kundbesök med ditt mobila 
minikontor? Den nya Duncan ger dig all den frihet 
du behöver. Antingen på fritiden, med familjen 
eller i jobbet: Varje dag blir till en upptäcktsresa. 
I synnerhet som Duncan är ett äkta reseproffs. 

Med komfortabel utrustning och suverän 
motorisering klarar den inte bara av alla 
vardagsuppgifter, utan är också den idealiska 
följeslagaren för den korta weekendturen eller 
den sedan länge planerade utomhussemestern.

Den nya Duncan – kompis 
och följeslagare på resan med 
optimala vardagsegenskaper.

Flexibel Anda upp till taket.
  Och vidare.
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DUNCAN  08/09



Det spelar ingen roll vad du ska göra eller vart du vill åka - det finns 
alltid något att transportera. Det är ju bra att Duncan är en så praktisk 
och lätthanterlig typ. 

Det måste ju inte alltid vara den långa resan. Duncan känns också hur bra 
som helst på shoppingturen i staden.  En möbel? Ett par lådor med dricka? 
Veckoinköpen? Inga problem, i Duncan kan du stoppa undan allt. Det går också 
bra att förvara fritids- och sportutrustning i Duncan.

Och ändå ser den fortfarande snygg ut. Till detta kommer en fordonsutrustning 
med många säkerhets- och anslutningsfunktioner, som inte är sämre än de 
i en exklusiv personbil. Duncan är ett multifunktionellt vardagsfordon med 
fritidskaraktär. Exakt rätt fordon för en aktiv fritid.

Fulladdad fritid. Antingen 
i staden eller på landet.

   MYCKET   
    FRITID 
I BAGAGET.

MINIBUSS MED UPPFÄLLBART TAK
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DUNCAN  10/11

Allt finns därinne för 
fritidsaktiviteterna.



Njut bara av din måltid.  
Köket inbjuder till matlagning

MINIBUSS MED UPPFÄLLBART TAK
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God natt, myggor!  
Effektivt skyddad tack vare 
öppningar med myggnät.

4,98 m  eller 5,34 m lång, 2,08 m bred: Med Duncan kan du 
lätt köra omkring i stadstrafiken. Det är till och med enkelt att 
hitta en parkeringsplats, eftersom höjden på endast 2,08 m 
gör att du till och med kan hitta plats i några moderna 
parkeringshus. 

Tillbaka i naturen kan du fälla upp det extremt plattliggande, 
uppfällbara taket med hjälp av gastrycksdämpning – och göra 
det bekvämt för dig i en dubbelsäng med skivfjädrar under 
madrassen.

Kan allt, utom att vara långtråkig. Duncan är lika lämplig för stadstrafik 
som för en upplevelsetur tack vare sina ultrakompakta mått och den 
variabla interiören.

Rymmer väldigt mycket.  
Och trots det mycket plats för nöje.

Bäddat på skivfjädrar.  
På resande fot med full sovkomfort.

PA DEN   
  SPONTANA TUREN.

DUNCAN  12/13



Sova, laga mat, slappna av? Allt kan arrangeras. Du behöver inte avstå 
från någon komfort i bostadsdelen. Det är härligt, när man är långt 
borta, men ändå är hemma.

Kompakt utvändigt, mycket plats inuti. Duncan överraskar med smart utnyttjande av 
utrymmet och variabel inredning. Med några enkla handgrepp kan 3-sitssätet flyttas 
eller byggas om. Behöver du ytterligare en liggplats? Enkel att fälla ner. Kök med 
spis och diskho, kylskåp, förvaringsskåp – allt finns där. Ett bord som kan hängas upp 
resp. ställas upp framför fordonet är gömt i sidodörren. När bär det av? Duncan är 
redo och lika flexibel som du är.

Speciella höjdpunkter:
 Förstklassig och robust interiör
 Modulärt 3-sitssäte på glidskenor
 Uppfällbart tak med gastrycksdämpning
 4,98 m lång, 2,08 m bred, 2,08 m hög
 Dynamiska köregenskaper med upp till 170 hk
 Omfattande säkerhets- och assistanssystem
 Kök och kylskåp ombord, i Duncan 535 även en toalett

Två rum, kök, badrum. Hur mycket 
hyra det skulle kosta på andra ställen!

Mångsidighet är dess mellannamn.   
Utsikt är förnamnet.  

ALLT DU BEHÖVER,  
  ALLT AR BRA.

MINIBUSS MED UPPFÄLLBART TAK
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ALLT DU BEHÖVER,  
  ALLT AR BRA.

DUNCAN  14/15



PA RESANDE FOT MELLAN   
   ELD OCH IS.

En husbil med fyrhjulsdrift är naturligtvis perfekt för att man ska 
kunna uppleva det spektakulära landskapet vid den norra polcirkeln 
individuellt och med närkontakt. Stig in och skapa en kortsemester i 
huvudet med hjälp av följande bildintryck. Karmann-Mobil erbjuder 
ren husvagnsfrihet för naturälskare och aktiva semesterfirare. 

Oavsett vart det bär av på nästa resa: Våra husbilar är redo för dig.

Glaciärer och vulkaner, vattenfall och gejsrar, norrsken 
och midnattssol - Island fascinerar genom sina hisnande 
naturfenomen.

I närheten av Landmannalaugar.  
Några få kilometer åt nordost 

upptäcker man en naturlig sjö, 
som är formad som en krater. 

RESEINTRYCK  

ISLAND

Södra Island, Dyrhólaey. 
Blicken svävar i fjärran till 

Hálsanefshellir-grottan, en 
grotta gjord av naturliga 

basaltstenpelare.

MODELLER MED FYRHJULSDRIFT
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Frihet så långt ögat kan nå.  
Utforska det isländska landskapet i all sin 

mångfald med en Karmann-Mobil.

MODELLER MED FYRHJULSDRIFT  16/17



Västra Island.Skeppsvraket Garðar BA 64, som 
byggdes 1912 och fram till mitten av 1960-talet var 

den första valfångaren som också kunde bryta is.

RESEINTRYCK  

ISLANDMODELLER MED FYRHJULSDRIFT
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Rött står för vulkanisk eld, vitt för is och blått för himlen. Följ den 
isländska flaggan på din resa i tankevärlden! På så sätt inbjuder de 
talrika lavagrottorna och heta källorna till att utforskas. Den höga 
vulkaniska aktiviteten är också en orsak till en annan av Islands 
attraktioner: Gejsrar. 

Kokande hett vatten kommer upp genom jorden och sprutar i 
höjden, ett fascinerande naturskådespel. Och ännu en gång svävar 
blicken mot horisonten. Oändliga vidder, som fortfarande väntar 
på att bli upptäckta.

Höglandet södra Island. 
Längs med en flodbädd av 

smältvatten, färdriktning mot 
Landmannalaugur.

Stokkur. Gejserområde i Islands 
sydvästra inland. Med några 

minuters mellanrum stiger en 
imponerande fontän upp i luften.

Island. Kargt högland i det inre 
av landet, landets största skog på 
ostkusten, djupa fjordar i nordväst 
och mossbetäckta lavafält i sydväst.

Ett rött kors med vita ränder runtom på en blå bakgrund – 
färgerna i den isländska flaggan har en djupare betydelse och 
symboliserar de element som präglar ön.

  KARV NATUR,   
FASCINERANDE KONTRASTER.

MODELLER MED FYRHJULSDRIFT  18/19



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

FASTA RESRUTTER? 
      VI HITTAR HELLRE VAR   
   EGEN VAG.

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.

4x4 FYRHJULSDRIFT

MODELLER MED FYRHJULSDRIFT  20/21



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.

Utrustningen är på motsvarande sätt också riklig. Fullvärdigt kök, tvättrum 
med dusch och WC, bekväma enkelsängar, modulära sittgrupper, metervis 
med förvaringsutrymmen 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 även vardagen till ett nöje.

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

   GRANSER?   
 VAD AR DET?

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

MODELLER MED FYRHJULSDRIFT
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DEXTER 570 4x4  22/23

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



Hittar alltid en väg. Även när 
det gäller att skapa utrymme. 

MODELLER MED FYRHJULSDRIFT

 KATALOG   2021|2022



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 4-sitssoffa, ett 
stort kylskåp med åtkomst både utifrån och inifrån, 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.

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
 Kylskåp i entréområdet

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

Även suverän invändigt.  
Här finns allt på sin plats.   UNIK,  

SOM DIN SEMESTER.

DEXTER 560 4x4  24/25

Inredningen.  
Snygg och mycket praktisk.



Vill du bara njuta av den sköna utsikten? För att göra det behöver man inte ens 
se ut genom fönstret. Den moderna invändiga designen är en sann ögonfröjd. 
Eller ska vi hellre prata om ”ögonnöjd” när det gäller det enorma utrymmet? 
Den nya Trendstyle specialversionen erbjuder i alla fall mycket utrymme för 
stilfull komfort. En speciell höjdpunkt är möbelytornas textila mikrofiberutseende. 
Det är mycket ovanligt för en husbil, att vara mycket elegant och ändå praktisk 
och robust. Trendstyle specialversion finns att köpa för Davis 540, 590, 591 
och 620.

Attraktiv och förstklassig utrustning:
 140 hk motor FIAT,   Chassi 35 L  

 Som tillval 160 hk  Aluminiumfälgar 16” svarta  
 Isofix   Uppvärmning Combi D4  
 90 liters bränsletank   Lack Lanzarote Grey  
 Säten i förarhytten med armstöd   Mörkläggningssystem  
 Markiser  Midi-Heki  
 Förberedd för multimedia  DAB  
 Bordsförlängning   Överdrag på sätena i förarhytten 
 Myggnätsdörr   Elektriska backspeglar  
 Elektriska fotsteg   Ytterbelysning

Oj vilket utrustningspaket!  Och allt detta till ett totalpris, som gör denna modell 
ännu attraktivare.  Om det nu är möjligt. 

Den nya Trendstyle specialversionen har förtjänat sitt namn mer än väl. 
Alltigenom ett riktigt blickfång. Och ännu mer än det.

Här förvandlas den högsta nivån 
av komfort utan problem till 
en speciell stil. Och omvänt.

   MATERIALET SOM KOMMER fRAN   

SEMESTERDRÖMMARNA.

TRENDSTYLE SPECIALVERSION
NYTT!

  TRENDSTYLESPECIALVERSION
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TRENDSTYLE SPECIALVERSION  26/27



MODELLER MED DUBBELSÄNGAR
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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.

AVSLAPPNAT LUGN PA NATTEN, 
   SPAND FÖRVANTAN PA MORGONEN.

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

MODELLER MED DUBBELSÄNGAR  28/29



UTVANDIGT UNDERBAR NATUR.  
    INVANDIGT OCKSA!

Allt finns där.  
Bara inte vardagen. 

Praktiskt och robust 
är alltid trendigt.

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 den kompakta Dexter 540 väntar dig 
nämligen en modern inredning med mycket äkta trä. Samspelet mellan robust 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 nog också helt enligt din egen smak. Den är placerad 
tvärs emot färdriktningen och ger därför extra mycket plats och komfort under resan. Du kan förresten 
njuta av allt detta 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?

Besondere Highlights:
 förstklassiga möbler med element av massivt trä
 uppfällbar dubbelsäng
 Väl tilltaget tvättrum med svängbart handfat
 stort kylskåp och förstklassigt köksblock
 sittgrupp med 4 bältesplatser
 året-runt-utrustning med effektiv 4-kW-uppvärmning
 med taklucka 
 om så önskas Skyroof-panoramatak
 Mer självförsörjning med litiumjonbatterier

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

MODELLER MED DUBBELSÄNGAR
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DEXTER 540  30/31

Fräscha intryck. 
Himmelskt, med en sådan taklucka. 



MODELLER MED DUBBELSÄNGAR
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Både på dagen och på natten är Dexter 580 en dröm som går 
i uppfyllelse. Vi börjar med den bekväma dubbelsängen, och 
går vidare till den fantastiska takluckan som gör att solen på 
morgonen lyser in över det rymliga tvättrummet med vridbar 
toalett, och allt är på rätt plats här. 

Och med ”allt” menar vi ännu mycket mer. Till exempel ett 
panorama fönster som släpper in mycket ljus, ett förstklassigt 
köksblock med krominfattningar och ett 142 liters kylskåp, som 
försörjer en besättning på upp till fyra personer. Vill ni vara fem 
på resan? 

Glänser genom färdigheter i matlagning. 
Och förstklassigt rostfritt stål.

DEXTER 580  32/33

Kan en husbil vara för stor? Nej, och därför är Dexter 580 exakt 
den rätta med sitt enorma utrymme. På knappa 6 meter erbjuder 
den all tänkbar komfort. Och gott om plats att utvecklas. 

MED STÖRSTA
  NÖJE.

Sovrum på resan. Sagolik,  
denna säng i bakre delen. 

Rymligt badrum.  
Med dusch och  
utsvängbart WC.



MODELLER MED DUBBELSÄNGAR
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Praktfull inredning Din 
husbil från insidan.MAN RESER MED ÖGONEN.

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?

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. 

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.

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



MODELLER MED DUBBELSÄNGAR
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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.

H R KAN DU   
    HA DET SKÖNT!
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 rontpartiet, 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.

Ett litet rymdmirakel – 
Davis skapar plats där det 

egentligen inte finns någon.



NYTT!
 DAVIS LIFESTYLE MED NY INTERIÖR

MODELLER MED DUBBELSÄNGAR

Den nya Davis Lifestyle-utrustningen satsar faktiskt ännu högre när det gäller 
elegans, platsbesparing och komfort. Med en interiör, som saknar motstycke. 
Ett vitt köksblock, extra mysbelysning, fina kromapplikationer här, indirekt 
LED-belysning där – stil fyller hela rummet, och tack vare de smarta, inte-
grerade 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 invändigt, vilket sörjer för en helt ny känsla av utrymme.  Har du lust till 
mycket fritt utrymme på en semester på solsidan?

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

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 överraskat även oss.

GAR DET ATT SLA DETTA?
  JO, FAKTISKT!

Utmärkt utrustad. 
Här lönar det sig extra 
att ge akt på detaljer.
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Är stil ytterst viktigt för dig?  
Det är det för det här fordonet också.

MODELLER MED DUBBELSÄNGAR
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Det är absolut inte 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 
utrymme 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 bohaget. 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

Härligt stor.  
Plats i överflöd.

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  40/41

MYCKET PLATS FÖR   
    STORA PLANER.

Bekvämt. Sovrum med  
mycket förvaringsutrymme.



UT I NATUREN,  
    RENA NÖJET!

En husbil ser alltid bra ut i utställningshallen – men naturligtvis 
kommer den bäst till sin rätt utomhus. Där, där semesterkänslan 
infinner sig, äventyret väntar och frihet är en del av resrutten.

Du kan sedan vila upp dig i din egen säng efter alla fantastiska strapatser. 
Ordentligt utvilad, kan man sedan fortsätta nästa morgon. Vilket ju verkligen 
är att rekommendera, eftersom det finns så många vackra platser i världen.

MODELLER MED ENKELSÄNGAR
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Visst ser du också den stora bilen. Davis Lifestyle med uppfällbart tak 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, gemytliga sovplatser. Detta extra 
plus när det gäller 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. På så sätt för Davis med sig frisk vind på din 
semester. Ska vi slå vad?

Fräknar är inkluderade.  
Stabil stege för bekväm uppstigning.

Rent campingnöje, men utan att någonsin behöva avstå från komfort – 
så är det när man är på resa med Davis Lifestyle med uppfällbart tak. 
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 att få mycket frisk luft och en fri utsikt över himlen.                     

FRISK BRIS FÖR   
 SEMESTERPLANERINGEN.

Bo på takvåningen.  
En extra dubbelsäng  

utökar möjligheterna.

NYTT!
DAVIS LIFESTYLE MED UPPFÄLLBART TAK

DAVIS LIFESTYLE med uppfällbart tak  44/45



MODELLER MED ENKELSÄNGAR

Prydligt utrustad.  
Komfortabelt badrum för  
höga förväntningar.

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.

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.

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

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

Laga mat med ögonen.  
Köksblock med mysbelysning.

 KATALOG   2021|2022



DAVIS 600 · DAVIS 620  46/47

Davis-modellerna är också väldigt  
stora när det gäller detaljerna.



       Snidat av 
 annat tr .

Enkelsäng eller dubbelsäng?  
Det kan du fortfarande bestämma  
efter tandborstningen.

Interiören. Mycket plats  
för semesterglädje.

MODELLER MED ENKELSÄNGAR

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.

Dexter har en helt egen karaktär, den gör mycket annorlunda 
men i slutändan blir det ändå något liknande: Oberoende på 
det mest avslappnade sättet.
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Dexter 600 > (High-Res) 

MODELLER MED ENKELSÄNGAR

 KATALOG   2021|2022



Skyroof-panoramatak (tillval). 
Fantastisk utsikt.

DEXTER 625  50/51

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.

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

Den stora Dexter har mycket att
erbjuda. Här bara ett pyttelitet
utdrag från Dexter 625.



MODELLER MED NERSÄNKBAR SÄNG
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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.

    FRAM OCH 
TILLBAKA MEDGL DJE.

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

MODELLER MED NERSÄNKBAR SÄNG  52/53



Interiören.  
Lyx fyller rummet.

MODELLER MED NERSÄNKBAR SÄNG
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Vill du njuta av rörelsefrihet när 
du är ute och reser? Varsågod!   FÖR HELT   

UTSÖVDA.

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

DEXTER 550  54/55

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 
nersänkbara sängen som gör att din Dexter så att säga blir ett tvåvånings-
fordon. 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?

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

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



    FÖRDELAR MED   
KARMANN-MOBIL
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.

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.

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

ÖVERSIKT ÖVER FÖRDELAR

MODULARITET OCH 
VARIATIONSFÖRMAGA.

Enkelsäng, dubbelsäng eller hellre 
förvaringsutrymme? Valet är helt och hållet ditt.
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Köksskåp, kylskåp, skafferi, klädskåp – 
ibland manshöga, ibland kompakta, 
men alltid rymliga. Upplev mångfalden. 

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-
modellerna förvandlas enkelsängar hux flux till en dubbelsäng 
eller till liggplatser. På andra ställen går det att vika undan 
tvättstället för att få bättre plats.

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.

INDIVIDUALITET.

MANGSIDIGHET.



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.

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 
LEDbelysning.

design.

När det gäller camping är det vägen
som är målet. Njut av varje kilometer.

komfort.

ÖVERSIKT ÖVER FÖRDELAR
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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.

DUGLIGHET ARET RUNT.

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.

KVALITET.

Vintern kan komma – 
våra husbilar är

optimalt isolerade.
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