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M I J N  L M C  –  voor de mooiste 
momenten van het leven

Wij bij LMC bouwen niet enkel caravans, wij 
verwerkelijken vakantiedromen.
100 % Made in Germany, op basis van Duitse 
degelijkheid technisch sterk gebouwd. Met 
passie en grote liefde voor elk detail. Voor de 
mooiste momenten van het leven.

■ caravans in iedere prijsklasse
■ modellen voor instappers, families en stellen
■ keuze uit 30 indelingen
■ talrijk voorzien van slimme oplossingen 
■  ontworpen voor duurzaamheid en 

waardebehoud
■ hoogste kwaliteit in combinatie met traditie 

HET MERK 
VOOR 
ECHTE 
LEVENS
GENIETERS.
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Toegewijde medewerkers met oog voor  
elk detail

Hoge productiviteit door optimale  
afwerking

Gebruik van moderne machines op de
productielijnen

K WA L I T E I T 
waar u op kunt rekenen

LMC staat al sinds 1955 voor kwaliteit waarop u 
kunt vertrouwen, Made in Germany. In het eigen 
Caravan Competence Center in de fabriek te 
Sassenberg bouwt LMC op de meest innovatieve 
en modernste productieprocessen. Wij bouwen 
uw mobiele thuis met Knowhow en passie – 
zodat    u op vakantie met uw LMC enkel mooie 
momenten beleeft.

Markus Grabosch,
Leider constructie en ontwikkeling LMC   
Caravan Competence Center Sassenberg

WAT MAAKT DE MEESTE INDRUK  
BIJ LMC?

Met aanzienlijke investeringen hebben we de 
modernste caravanfabriek in Europa gecreëerd. 
We werken hier met de nieuwste productie - 
technologie, sterk Lean Management en zeer 
gemotiveerde medewerkers. We staan allemaal 
in voor de hoge kwaliteit van ons werk en onze 
producten.

DAAR KUNT 
U OP VER
TROUWEN.
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V E R T R O U W E N 
al 64 jaar

Wij bij LMC zorgen voor doordachte technieken 
tot in het kleinste detail, voor de hoogste  
zekerheid en functionele oplossingen, zowel 
in het interieur alsook aan de buitenkant van 
onze caravans. Van ondervloer tot lichtgewicht- 
constructie tot in de dakconstructie, elk onder- 
deel in een LMC is ontworpen voor duurzaamheid 
en waarde behoud – waardoor uw investering in 
een LMC een veilige investering is.

Ulrich Schoppmann, 
Directeur LMC 
Caravan Competence Center Sassenberg

HOE WORDEN NIEUWE IDEEËN  
ONTWIKKELT BIJ LMC?

Wij zien onszelf als denktank. Omdat alle 
medewerkers gepassioneerde kampeerders zijn, 
houden we er van om te werken aan bijzondere 
en slimme oplossingen. Deze werken we net  
zo lang uit totdat ze in serieproductie bij onze 
modellen kunnen worden ingebouwd. Betere 
duurzaamheid van onze componenten? Extra 
opbergruimte in een geplande indeling? Wij 
maken het mogelijk.

ZEKERHEID 
GEEFT  
VRIJHEID.

Standaard rookmelder voor een veilig 
gevoel

Zorgeloos slapen door de valbeveiliging  
bij de stapelbedden

Functionele en doordachte uitrusting in de 
keuken
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T H U I S 
in uw vakantiewereld

In je LMC zou je je echt goed moeten voelen. 
Daarom creëren we met onze vakspecialisten en 
designers interieurs met stoffen en materialen  
die niet alleen mooi, maar ook praktisch zijn. Met 
opbergmogelijkheden, die veel ruimte biedt om 
orde te scheppen, en met details waar u dol op  
zult zijn – uw LMC, uw mobiele thuis in de ideale 
kampeerwereld.

Patrick Schaar,  
Hoofd Caravan divisie 
Caravan Competence Center Sassenberg

WAAR WORDT SPECIAAL OP GELET BIJ 
HET ONTWERPEN VAN HET INTERIEUR?

Voor onze klanten is de caravan een tweede 
thuis. Daarom hechten we bijzonder veel waarde 
aan de details die een vakantie in een LMC nog 
aangenamer maken. Het designteam en de 
productontwikkeling werken nauw samen. Het 
interieur moet zowel mooi als praktisch zijn.

THUIS  
VOOR  
ONDERWEG.

Gekozen stoffen in huiselijk design Handige aflegmogelijkheden en  
opbergruimte in het toilet

Bedden met koudschuimmattrassen en 
lattenbodem
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SASSINO

D E  N I E U W E 
S A S S I N O :
voel dat je leeft

VOOR INSTAPPERS
Ons instapmodel Sassino is precies goed 
voor u wanneer u de vrijheid van een 
caravanvakantie met uw gezin wilt 
ontdekken. Met zijn tot 6 slaapplaatsen 
in enkele bedden, tweepersoonsbed of 
stapelbedden en zijn compacte, door- 
dachte indeling laat de Sassino niets meer 
te wensen over.
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We heten u hartelijk welkom in  
uw nieuwe mobiele thuis. Met zijn 
heldere en moderne design in 
Berken optiek, nodigt de Sassino 
de hele familie uit om al bij het 
instappen volop in de vakantie 
stemming te komen. In de diverse 
ruimtes biedt de Sassino voldoende 
ruimte voor ieders voorkeur. 
Ontdek de vele praktische details 
voor uw caravan vakantie. 

DE NIEUWE 
GENERATIE 
CARAVANS.

SASSINO

460 E
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4.3.

1.

2.

460 E

460 E

470 K

470 K 

460 E 460 E

DE INTERIEUR HIGHLIGHTS

■  Een rustige en stemmige  
sfeer wordt gecreëerd door  
de afgestemde kleuren en 
kastfronten 

■  Grote opbergmogelijkheden 
in de wandkasten in het 
slaapbereik bieden voldoende 
plek voor alle belangrijke 
vakantiebenodigdheden

■  Kook en verwen uw gezin  
met heerlijke gerechten in  
de royale keuken

■  Veel ruimte voor iedere 
gezinssamenstelling in de 
verschillende ruimtes

■  Iedereen kan mee, in de stapel- 
bedden met een belastbaarheid 
van 80 kg kunnen ook de oudere 
kinderen het zich gemakkelijk 
maken

1.  Het grootste entertainment- en comfort - 
gevoel door de optionele TV- voorbereiding 
en de optionele flatscreenhouder

2.  Spontane transformatie met de rolbed- 
functie – van enkele bedden naar groot 
dubbel bed

3.  Eenvoudig en praktische bediening van het 
kookstel door de elektrische ontsteking 

4.  Probleemloos opladen van elektronische 
apparatuur van de jeugd met de geïnte- 
greerde USB aansluiting in de stapelbed- 
verlichting

SLIMME 
OPLOS 
SINGEN

SASSINO
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B E K L E D I N G

I N D E L I N G E N

U I T R U S T I N G

460 E 
Totale lengte mm  6.758
Totale breedte mm  2.100
Slaapplaatsen  2/4

470 K 
Totale lengte mm  7.177
Totale breedte mm  2.100
Slaapplaatsen  4/6

S A S S I N O 
Voor de instapper

HIGHLIGHTS AAN DE 
BUITENKANT

1.  Standaard een GFK-dak voor 
de hoogste bescherming tegen 
weersomstandigheden

2.  Dynamische LMC-bestickering 
in fris design

3.  Hoogste zekerheidscomfort 
door het Premium-Chassis

4.  Beschermd tegen invloeden 
van buiten door de hamerslag- 
beplating

12 L

2–686 L VANAAF
6.758 MM

MAX. 
+511

KG

MAX. 
1.200 KG

SASSINO

LLT
BODEM

1.

2.

3.

4.

460 E 
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S T Y L E :
zo flexibel als 
het leven zelf

IDEAAL VOOR 
JONGE GEZINNEN
De Style in zijn tijdloze design is ons 
model voor uw familiedroomvakantie.  
Dit is de plek om te lachen, koken, spelen 
en te ontspannen. Negen indelingen en 
tot 6 slaapplaatsen maken de Style de 
flexibele allrounder voor grote en kleine 
vakantiegangers. 
De LLT zorgt voor duurzaamheid, made 
in Sassenberg.

STYLE

2120



De Style ontvangt u gastvrij met 
een jong design, frisse witte 
accenten en een vriendelijk 
houtdecor. De dakluiken behoren 
ook tot de standaarduitrusting, 
dus u kunt ‘stijlvol’ in slaap vallen 
onder de sterrenhemel. Tenzij u 
het optionele uitklapbaar dak 
gebruikt, want dan bieden 2 extra 
slaapplaatsen nog meer ruimte 
om weg te dromen.

UW  
VAKANTIE 
THUIS.

STYLE

490 K
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2.

1.

5.

4.

3.

STYLE

530 E530 E 490 K

490 K 490 K

490 K 490 K

DE INTERIEUR HIGHLIGHTS

■  De afwerking van de 
hangkasten met een tijdloos 
houtdecor en wit accent op de 
kastkleppen zorgt voor een 
aangename woonsfeer

■  De open vakken onder de 
hangkastjes voor en achter zijn 
gemakkelijk te bereiken 
opbergers voor de vakantiedag

■  De standaard dakramen zorgen 
voor een stroom van daglicht in  
de caravan

■  Gemakkelijk opladen – de in de 
stopcontacten geïntegreerde  
USB aansluitingen bieden 
talloze oplaadopties voor  
elektronische apparaten

1.  Behaaglijke temperaturen ongeacht het weer door 
de extra ventilatie achter de meubels 

2.  Een praktisch en verlaagbare tafelpoot samen  
met het meegeleverde extra kussen zorgen in een 
handomdraai voor twee extra slaapplaatsen

3.  Veel ruimte voor uw toiletspullen in de ruime 
badkamer voorzien van vele aflegmogelijkheden

4.  Rustig en veilig slapen door de standaard 
val-bescherming op de kinderbedden

5.  Flexibele stroomverzorging voor elektronica door 
de optionele USB aansluiting die eenvoudig op de 
geïntegreerde lichtrail kan worden aangesloten

SLIMME 
OPLOS 
SINGEN

2524



410 D 
Totale lengte mm  6.457
otale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen  2/4

420 D 
Totale lengte mm  6.327
otale breedte mm  2.226
Slaapplaatsen  2/4

450 D 
Totale lengte mm  7.352
otale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen  2/4

450 E 
Totale lengte mm  6.852
Totale breedte mm  2.226
Slaapplaatsen  2/4

490 K 
Totale lengte mm  7.162
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen  4/6

460 D 
Totale lengte mm  7.272
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen  2/4

530 E 
Totale lengte mm  7.695
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen  2/4

540 K 
Totale lengte mm  7.587
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen  4/6

582 K 
Totale lengte mm  8.047
Totale breedte mm  2.526
Slaapplaatsen 4/6

S T Y L E 
Ideaal voor jonge gezinnen

I N D E L I N G E N

HIGHLIGHTS AAN DE 
BUITENKANT

1.  Standaard buisrail voor 
eenvoudige montage van de 
voortent 

2.  Uitklapbaar dak (optioneel) 
voor twee extra slaapplaatsen

3.  Antislingerkoppeling standaard 
voor stabielere wegligging en 
veiliger rijgedrag

4.  Long Life Technologie (LLT) 
voor hoge weersbestendigheid 

U I T R U S T I N G

B E K L E D I N G

44 L

2–699/141 L VANAAF
6.758 MM

LLTMAX. 
+718

KG

MAX. 
1.600 KG

STYLE

1.

2.

3.

4.
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2.

3.

1.

500 K

500 K

500 K

500 K 500 K

MEER RUIMTE VOOR 
HET GEZIN
De nieuwe LMC Style Lift met standaard 
hefbed, geeft uw mobiele thuis de flexibele 
ruimte die u nodig heeft. Met een stahoogte 
van ruim 2,08 meter in het woongedeelte 
biedt hij overdag de gewenste leefruimte. 
Voor de nacht kan de Style Lift in een 
handomdraai omgebouwd worden – u en 
uw gezin kunnen heerlijk wegdromen en 
biedt u ruimte tot wel zeven heerlijke 
slaapplaatsen.

1.  Slaapplaatsen voor het hele gezin met het hefbed 
en de ombouwmogelijkheid van de rondzitgroep 
én het stapelbed – tot 7 bedden

2.  Probleemloos beladen met de standaard grote 
opbergvakken – vouw, indien nodig, het onderste 
stapelbed omhoog om nog meer ruimte te 
creëren

3.  Goed verzorgd met een koelkast volume van  
141 liter, waarin er voor al het belangrijke voedsel 
plek is – deze werkt naar wens op gas of stroom

SLIMME 
OPLOS 
SINGENS T Y L E  L I F T:

wanneer de vakantie 
grenzeloos wordt

STYLE LIFT

2928 29



MAX. 
1.600 KG

I N D E L I N G E N

430 K 
Totale lengte mm  6.834
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen  4/6

500 K 
Totale lengte mm  7.579
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen  4/7

S T Y L E  L I F T 
Meer ruimte voor 
het gezin

DE INTERIEUR HIGHLIGHTS

■  Een aangenaam gevoel van 
ruimte, ook wanneer je lang bent 
door de stahoogte van 2,08 m

■  De standaard rookmelders 
geven een groot gevoel van 
veiligheid 

■  Er gaat niets boven een goede 
nachtrust – de geteste 
koudschuim-matrassen bieden 
hoog slaapcomfort

■  Sympathiek en helder – bij dit 
interieur met de doordachte 
plafondlampen voelt men zich 
gewoon goed

■  Absoluut gezinsvriendelijk door  
de kinderkamer met flexibele 
scheidingswand

HIGHLIGHTS AAN DE 
BUITENKANT

1.  Rondom GFK biedt beschutting 
tegen steenslag en weersinvloeden 
zoals hagel

2.  Moderne automotive achterlichten 
voorzien van derde remlicht

3.  Luxe en stabiele velgen 
4.  LLT (Long Life Technologie)  

voor het hoogste waardebehoud

B E K L E D I N G

44 L

4–7141 L

VANAAF
6.834 MM

LLT

U I T R U S T I N G
MAX. 
+491

KG

STYLE LIFT

4.

1.

3.

2.

500 K

500 K

3130



V I VO :
wanneer alles perfect is

WANNEER JE VAN 
COMFORT HOUDT
Voor reizigers die veel waarde hechten 
aan comfort, hebben we een echte 
allrounder gebouwd met de Vivo. Met  
een totale breedte van 2,3 m – 2,5 m geeft 
de Vivo een bijzonder ruimtelijk gevoel.  
Er zijn negen indelingen om uit te kiezen 
voor uw ideale mobiele thuis. En dat door 
zijn lage gewicht een grotere belading 
mogelijk is, maakt de Vivo perfect.
Vivo: Beter kan een vakantie niet 
beginnen.

VIVO

3332



Fris en helder is het interieur van 
de Vivo met zijn witte panelen en 
vriendelijke houttinten. De ruime 
middenzitgroep evenals de rondzit 
biedt ruimte voor een gezellige 
avond met het hele gezin of 
vrienden. 

HELEMAAL 
TOTAAL 
COMFORT.

VIVO

522 K

3534



1.

2.

4.

3.

5.

6.

522 K

530 K

522 K

522 K

522 K 522 K

DE INTERIEUR HIGHLIGHTS

■  Een aangename woonsfeer 
door het lichte interieur, de 
ingetogen houtlook en de 
sfeervolle, energiebesparende 
LED-verlichting

■  Talrijke dakluiken en het 
uitzetbare raam voor of achter, 
zorgen voor stroom van licht 

■  Ieder zijn plek – praktische 
ruimte indeling door de 
schuifdeur in of uit te vouwen 
tussen het kindergedeelte en 
de leefruimte

■  Enkele bedden, dubbele bedden, 
rolbedden  of stapelbedden –  
iedere bedvariant biedt met het 
koud-schuimmatras het hoogste  
slaapcomfort 

■  Comfortabel warm in de winter, 
zelfs op de koudste winter-
camping met de optionele 
warmwater verwarming

1.  Een rondzitgroep voor voldoende ruimte om 
gezamenlijk van een gezellige TV avond te 
genieten

2.  Praktische opbergruimte voor schoenen onder  
de zitgroep

3.  Voor elke situatie de juiste positie met het 
standaard verstelbare hoofdeinde, om 
comfortabel een boek te lezen of juist heerlijk  
in slaap te vallen

4.  Eenvoudig opgeborgen onder het bed, door  
de geïnstalleerde gasdrukveren 

5.  Nog meer ruimte voor de bereiding van een 
uitgebreide maaltijd met de geïntegreerde 
werkbladuitbreiding in de keuken

6.  Van 2 maakt men 3, kinderbedden zijn optioneel 
ook met 3e stapelbed mogelijk

SLIMME 
OPLOS 
SINGEN

VIVO

3736



490 E 
Totale lengte mm  7.266 
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen  2/4

520 K 
Totale lengte mm  7.850 
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen  4/6

520 E 
Totale lengte mm  8.058 
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen  2/4

522 K 
Totale lengte mm  8.120 
Totale breedte mm  2.526
Slaapplaatsen  4/6

532 K 
Totale lengte mm  8.444 
Totale breedte mm  2.526
Slaapplaatsen  4/6

735 K 
Totale lengte mm  9.480 
Totale breedte mm  2.526
Slaapplaatsen  4/6

530 K 
Totale lengte mm  8.140 
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen  4/6

592 K 
Totale lengte mm  8.040 
Totale breedte mm  2.526
Slaapplaatsen  4/6

705 K 
Totale lengte mm  8.840 
Totale breedte mm  2.526
Slaapplaatsen  4/6

V I VO 
Wanneer je van comfort houdt

I N D E L I N G E N

HIGHLIGHTS AAN DE 
BUITENKANT

1.  Automotive achterlichten – 
speciaal ontwikkeld voor  
LMC – geïntegreerd in de 
bumper 

2.  Standaard opleggerarm-as 
voor de maximale veiligheid 
tijdens het rijden

3.  Verzwaarde uitdraaisteunen 
voor een veilige stand tijdens 
de vakantie

4.  Standaard schokdempers voor 
maximaal rijcomfort

B E K L E D I N G

44 L

2–699/141 L VANAAF
7.266 MM

MAX. 
2.200 KG

LLT

U I T R U S T I N G
MAX. 
+841

KG

VIVO

3.

4.

2.1.

2.
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M U S I C A 
“A L L I N C L U S I V E ” :
wanneer de  
tijd stilstaat

De elegante Musica is de meesterklasse 
van onze caravans. We hebben veel 
geïnvesteerd om de apparatuur zo 
uitgebreid mogelijk en comfortabel  
voor u te maken zodat u zich overal  
goed kunt voelen, direct kunt instappen 
en wegrijden. 
Naast de stabiele lichtmetalen velgen 
voldoen vele andere standaard highlights 
aan de hoge normen van dit model.

VOOR DE HOGE 
VERWACHTINGEN

40

MUSICA

4140



Veel licht en een stijlvolle ambiance. 
Dankzij het grote dakraam en  
het raam in de buitendeur wordt 
het interieur van de Musica over- 
stroomd in helder daglicht. Zo 
komen de elegante bekleding en 
het lichte houtmotief goed tot  
hun recht. 

STIJL EN 
ELEGANTIE.

MUSICA

520 E

4342



2.

1.

4.

5.

6.

3.

520 E520 E 520 E

520 E 520 E

520 E

DE INTERIEUR HIGHLIGHTS

■  Zorgeloos koken – eersteklas 
keukentechniek met een 
driepits kookstel, grote koelkast 
en ruime keukenlades voor vele 
opbergmogelijkheden

■  De doordachte indelingen 
gecombineerd met een hoog- 
waardige uitgebreide uitrusting 
vervullen iedere wens

■  Het doorschijnende venster in  
de buitendeur ondersteunt de 
heldere vriendelijke sfeer in het 
woongedeelte

■  Ontspannen en helemaal 
bijkomen door de 
hoogwaardige lattenbodem en 
koudschuimmatrassen op alle 
bedden

■  Ongewenste gasten blijven 
buiten door de standaard 
hordeur

1.  Goed beschermd tegen onvoorziene kookonge- 
lukjes met de spatbescherming aan de zijkant in 
de keuken

2.  De softclose in de kastfronten zorgen voor  
een aangenaam stille sluiting

3.  Perfecte verlichting voor iedere situatie met de 
dimbare leesspots in de zitgroep

4.  Snel en gemakkelijk toegankelijke opbergruimtes 
onder het zitgedeelte door de vouwbare 
bekleding

5.  Geniet van uw privacy met de multifunctionele 
rollo’s 

6.  Voldoende ruimte in de badkamer door de 
praktische en doordachte inrichting en technologie

SLIMME 
OPLOS 
SINGEN

MUSICA

4544



440 D 
Totale lengte mm  6.710
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen  2/4

470 E 
Totale lengte mm 7.085
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen  2/4

470 D 
Totale lengte mm  7.095
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen  2/4

490 E 
Totale lengte mm  7.266
Totale breedte mm 2.326
Slaapplaatsen  2/4

Een optioneel verkrijgbare Mover verlicht uw 
aankomst op uw kampeerplek en stelt u in staat 
om kinderlijk eenvoudig uw mobiele thuis te 
manoeuvreren.

ONZE TIP

M U S I C A  “A L L I N C L U S I V E ” 
Voor de hoge verwachtingen

520 E 
Totale lengte mm  8.080
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen  2/4

542 E 
Totale lengte mm  7.790
Totale breedte mm  2.526
Slaapplaatsen 2/4

520 K 
Totale lengte mm  7.850
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen  4/6

560 E 
Totale lengte mm  8.058
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen  2/4

I N D E L I N G E N

HIGHLIGHTS AAN DE 
BUITENKANT

1.  Standaard stopcontact buiten 
met aansluiting voor 230 V, 12 V 
en gas 

2.  Standaard opzetzuilen op de 
achterkant 

3.  Standaard aluminium velgen
4.  Standaard gewichtsverhoging 

voor groter laadvermogen

B E K L E D I N G

U I T R U S T I N G

44 L

4–699/141 L VANAAF
6.710 MM

MAX. 
1.700 KG

LLTMAX. 
+683

KG

MUSICA

1.

2.

3.

4.
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L LT: 
onze unieke belofte van kwaliteit

REIZEN
ZONDER
ZORGEN.

Voor een lange levensduur van de caravan en 
een uitstekende waardebehoud heeft LMC de 
Long Life Technologie ontwikkeld, die u boven 
alles één ding zeker biedt: een lang caravan-  
of camperleven. Onze unieke kwaliteitsbelofte:  
12 jaar opbouwdichtheidsgarantie*.

LMC staat voor geavanceerde technologie en 
functionele oplossingen in de caravan- en camper- 
branche. Een van de redenen hiervoor is dat we onze 
caravans en campers voor menigeen het beslissende 
“meer” hebben meegegeven – bescherming en 
veiligheid voor onderweg. Aan de andere kant geven 
we “minder”– namelijk aan gewicht. Samengevat 
wordt deze innovatieve technologie “LLT” genoemd – 
de innovatieve Long Life Technologie van LMC.

LLT betekent in de eerste plaats een toename aan 
vrijheid en veiligheid. Ongeacht het weer, ongeacht 
de bodembedekking – als een beschermende cocon 
vormt LLT de barrière tegen invloeden van buitenaf 
op uw voertuig. Zelfs koude en hitte werkt LLT 
effectief tegen. Hoe het werkt? Met innovatieve 
materialen en een doordachte ontwerptechnologie, 
die nog altijd uniek zijn in de branche. Met LLT 
hebben we onze caravans en campers nog stabieler 
en veiliger gemaakt. 

LLT bieden we in alle caravans en campers, hetzij  in 
de volledige versie, hetzij in de instappersklasse zoals 
Sassino en Element met LLT in de bodem van het 
voertuig.

* LMC verleent op alle campers en caravans een opbouwdichtheidsgarantie van  
12 jaar, onder voorwaarde van een jaarlijkse inspectie tegen onkostenvergoeding, 
door één van onze officiële LMC dealers. Bij campers geldt dit echter voor een 
maximaal aantal kilometers van 120.000 km.

1.  Extra harde PU-kern voor een hogere 
stevigheid

Innovatieve materialen als barrière tegen 
van buitenkomende invloeden

2.  Speciale isolatiekern gemaakt van 
XPS-schuim voor een perfecte isolatie

1.

2.

■  12 Jaar bescherming tegen binnendringend vocht met de opbouwdichtheidsgarantie*

■  Hagelbescherming en weersbestendigheid door de GFK dakplaten
■  GFK-onderbodembescherming
■  GFK-voor en achterzijde
■  Zeer duurzame PU stutten – voor stabiliteit en torsiestijfheid
■  Altijd een feel-good klimaat dankzij hoogwaardige isolerende kern van XPS-schuim 
■  Vocht heeft geen kans
■  De warmte blijft buiten én de gewenste temperatuur blijft langer behouden – de modernste 

isolatiematerialen, effectief en licht, maken het mogelijk
■  Alles wat u nodig hebt: meer laadvermogen dankzij innovatieve materialen en slimme 

opbouwtechniek

LLT LLT
BODEM
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D E  L U C H T  I N  –
met het LMC uitklapbaar dak

We bieden extra ruimte voor gezinsvakanties door het LMC 
uitklapbaar dak. Kinderen zijn dol op deze gezellige hut, de “tent” 
op het dak en ouders hebben hiermee de flexibiliteit die ze nodig 
hebben. In een handomdraai zijn er twee extra slaapplaatsen 
in de caravan gecreëerd. Praktisch verliest u geen ruimte, de 
stahoogte en de opbergmogelijkheden blijven eveneens gelijk.  
En als het uitklapbaar dak niet nodig is, kan het eenvoudig 
worden neergeklapt.

Als optie verkrijgbaar voor de caravanmodellen in de series Style, Vivo 
en Musica.

ONDER DE 
STERREN 
HEMEL.

L M C O N N E C T  –
behoorlijk slim en extra handig

ALLES IN 
ZICHT.

DE FUNCTIES VAN LMCONNECT 

■  Regel het klimaat van uw caravan
■  Stel de temperatuur bij van uw hetelucht-  

of warmwaterverwarming 
■  Controleer de status van de tanks of 

warmwaterverwarming
■  Gestructureerd overzicht over uw vers-  

en afvalwatertanks
■  Eenvoudig variëren tussen de temperaturen  

van het warmwatersysteem
■  Houdt de status van de batterij in de gaten
■  Het overzicht toont de laadstatus van uw 

consumentenbatterij 

■  Vier ramen en een doorzichtig dakluik (met  
insectenwering) zorgen voor een optimale ventilatie

■  Het matras biedt samen met de lattenbodem 
optimaal slaapcomfort

■  Toegang via een tweedelige aluminium ladder die 
in de kast kan worden opgeborgen

■  Volwaardig ruimtegevoel
■  Normale stahoogte in de caravan
■  Opbergruimtes goed te benutten
■  Dakschaal maten: ca. 260 cm x 157 cm x 12,5 cm 

(plus 12 cm hoogte voor het doorzichtig dakluik)
■  Hoogte uitgeklapt: 116 cm
■  Ligoppervlakte zonder afdekking voor de toegang:  

ca. 173 cm x 133 cm
■  Ligoppervlakte met afdekking van de toegang:  

ca. 234 cm x 133 cm
■  Maximale belasting: 160 kg
■  Gewicht: 107 kg

Voor de Vivo en Musica modellen is LMConnect beschikbaar  
als optie. Het systeem verbindt je met je caravan en je kunt hem 
onderweg bedienen. Verwarming uit, airconditioning aan? 
Te besturen van waar je maar wilt. De Vulstanden of water- 
temperatuur controleren? Geen probleem. Met één blik op het 
scherm weet u het en kunt u deze eenvoudig bedienen.

Zo eenvoudig maakt u in 3 stappen van uw caravan een Smart-Home:

1.  de LMConnect-App kunt u downloaden en direct installeren voor op 
uw smartphone of tablet

2.  na installatie kunt u de app via Bluetooth of Cloud verbinden en alle 
technologie en functies van de caravan worden direct in kaart 
gebracht

3.  Volledige controle met slechts één veeg over het scherm
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Afgebeelde decoraties zijn niet inbegrepen.
Alle wijzigingen, met name van prijzen, technische gegevens, indelingen en uitvoeringen alsook de 
artistieke aard en overige blijven de fabrikant voorbehouden. De informatie betreffende de levering-
somvang, uiterlijk en prestaties komt overeen met de bestaande kennis op het moment van drukken. 
Structuur- of kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan druk- of lichttechnologie maar ook aan de aard 
van de gebruikte materialen en blijven daarom voorbehouden.

Bij afmetingen en gewichtsaanduidingen zijn afwijkingen van +/– 5 % mogelijk vanwege verschillende 
materiaal eigenschappen. Gewicht-specificaties komen overeen met de vereisten van de EG-richtlijn 
661/2009 en Verordening (EU) 1230/2012.

LMC verleent op alle caravans een opbouwdichtheidsgarantie van 12 jaar. Onder voorwaarde van een 
jaarlijkse inspectie tegen onkostenvergoeding door een officiële LMC dealer.

Raadpleeg voor meer technische gegevens en details onze huidige prijslijst of vraag uw LMC dealer.

LMC Caravan GmbH & Co. KG   Rudolf-Diesel-Straße 4   D-48336 Sassenberg
Telefoon +49 25 83/27-0   www.lmc-caravan.nl   info@lmc-caravan.de
Münster (Westf.): HRB 9914   USt-IdNr. 126 733 941   Directeur: Ulrich Schoppmann


