
CAMPINGVOGNE 2021 DA

QUALITY. TRUST. AT HOME.

QUALITY. TRUST. AT HOME.



M I N  L M C  –  
til de smukkeste  
sider af livet

■  Campingvogne i enhver 
prisklasse

■   Modelserier til begyndere, 
familier og par

■  24 planløsninger at vælge 
imellem 

■  Talrige, gennemtænkte 
løsninger

■  Designet til at holde længe 
og bevare værdien

■   Højeste kvalitet baseret på 
tradition

LMC STÅR 
FOR  
LIVSLYKKE

Hos LMC bygger vi ikke bare campingvogne –  
vi gør dine feriedrømme til virkelighed. Med 
ægte tysk ingeniørkunst 100 % Made in  
Germany. Med lidenskab og stor kærlighed  
til detaljen. Til årets lykkeligste øjeblikke.

KVALITET, DU KAN STOLE PÅ
I sit eget Caravan Competence Center i Sassenberg, 
Münsterland, satser LMC på de mest innovative 
produktionsprocesser. Vi arbejder med ny produk-
tionsteknik, et udpræget Lean Management system 
og topmotiverede medarbejdere, der alle står inde 
for vores produkters gedigne forarbejdning og høje 
kvalitet. Vi bygger dit mobile hjem med knowhow og 
passion – så du kun vil opleve skønne øjeblikke, når 
du er på ferie med din LMC.

TILLID I 65 ÅR
LMC udvikler sig stadigt. Hvordan kan udstyrets 
holdbarhed forbedres? Hvordan kan der skabes 
ekstra opbevaringsplads i en planløsning? Vi gør 
det muligt. Hos LMC sikrer vi en gennemtænkt tek-
nik ned til mindste detalje samt det højeste niveau 
af sikkerhed og funktionelle løsninger, både inde og 
ude. Hver eneste komponent i en LMC er designet 
til at holde længe og bevare værdien – så det er en 
sikker investering, når du anskaffer en LMC.

HJEMME PÅ DIN REJSE
I din LMC kan du føle dig tilpas. Derfor skaber 
vi med vores specialister design- og funktions-
orienterede interiører med tekstiler og overflader, 
der ikke alene er flotte, men også praktiske. Med 
opbevaringsplads, der giver masser af plads til at 
skabe orden, og med detaljer, som du bare kommer 
til elske – din LMC, dit mobile hjem i verden. 
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L M C  R O U T E  6 5  –  
tag med på en historisk rejse

QUALITY. TRUST. AT HOME.

Indtil midten af 
60’erne producerede 
Heinrich Austermann 
og 15 medarbejdere 
modelserien „Knospe“ 
i forskellige varianter. 

1966 overtog Wilhelm 
Saure fra den tyske  
by Herdecke den  
succesrige forretning 
og grundlagde Wilhelm  
Saure KG med hoved-
sæde i Sassenberg.  
Den første camping-
vogn gik nu i serie-
produktion. 

1966

I forbindelse med 
optagelsen i Erwin 
Hymer Group i 1991  
investerede man  
kraftigt i udbyg nin - 
gen af fabrikken i  
Sassenberg. LMC  
Caravan GmbH’s 
historie gik succes - 
rigt videre. 

Siden midten af 
90’erne er der blevet 
konstrueret mange 
forskellige camping-
vognmodeller hos 
LMC, der opfylder 
kundernes øgede krav 
og som også er vokset 
betragteligt i størrelse. 

BEGYN
DELSEN 
PÅ EN NY 
ÆRA

1991

Heinrich Austermann, 
malermester og lakerer  
men frem for alt 
passioneret campist, 
udviklede i 50’erne en 
opfoldbar camping-
anhænger – oprindeligt 
tænkt til eget brug. 
Efterspørgslen steg 
kraftigt og i 1955 blev 
det starten på en 
produktion af den idag 
legendariske „Knospe“.  
Det første skridt på 
en succesrig rejse var 
dermed taget. 

EN  
VIRKSOMHED 
BLOMSTRER 
OP

1955

2015

2015 fejrede LMC 
60 års passion for 
camping. 

Til jubilæet præsente-
rede LMC en attraktiv 
specialmodel både  
inden for autocampere 
og campingvogne. 

1976

På grund af den 
øgede efterspørgsel 
blev produktionen i 
70’erne delvist flyttet 
til byerne Rheine og 
Warendorf. I denne 
periode opstod yder-
ligere to legendariske 
modelserier: „Lord“  
og „Münsterland“. 

1976 kørte camping-
vogn nr. 10.000 ud af 
produktionen. 

Fra 1981 blev pro-
duktionen centrali-
seret i Sassenberg i 
Rudolf-Diesel-Strasse, 
møbelsnedkeriet blev 
udvidet og „LMC Lord 
Münsterland Caravan 
GmbH“ blev grundlagt. 

CAMPING
VOGN  
NR. 10.000

Passionen for mobil 
rejse gav sig udslag 
i en udvidelse af 
produktionen til også 
at omfatte autocam-
pere. I 1986 begyndte 
produktionen af den 
første autocamper- 
modelserie med 
alkove „Liberty“, som 
hurtigt blev populær. 

1986

2000–05

Med investering i et 
nyt kundeservicecenter, 
nye produktions- og 
logistikhaller samt 
maskiner og anlæg 
optimerede LMC sine 
ydelser. 

I 2005 blev de første 
alkove og delintegre-
rede autocampermo-
deller på Ford Transit 
chassis lavet. 

2007–13

I denne tid skete der 
yderligere vigtige  
investeringer i pro-
duktionsmaskiner 
samt et vandstråle- 
skæreanlæg,  
tagproduktionsbånd, 
kantbearbejdnings-
centrum og haglbe-
skyttelsestag. 

Ud over investerin-
gerne fandt en ny 
strukturering af pro-
duktionen sted. Med 
dette forfulgte LMC   
det maksimalt mulige 
i kundernes interesse.

2018

Den nye produktion 
i Sassenberg blev 
åbnet under stor 
festivitas. Med næ-
sten en fordoblet 
produktionskapacitet 
og moderne teknik 
satte LMC endnu en 
milesten i fabrikkens 
historie. 

LMC fejrer sit 65 års  
jubilæum og ser 
forventningsfuldt ind 
i fremtiden. I den an-
ledning tilbyder LMC 
jubilæumsmodellen 
Style 493 K „65 years 
edition“ med særligt 
meget standardudstyr. 
Kom og vær med til at 
fejre sammen med os!

65 ÅRS  
LMC

2020
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INDHOLD

  8  SASSINO  

18  STYLE  

28 STYLE LIFT

34 VIVO

44 MUSICA

54   12 års garanti

55   LMC-hævetag

STYLE LIFT 
MERE PLADS TIL  
FAMILIEN
Fleksibel med masser af  
plads til store og små
Side 28

VIVO
TIL KOMFORTELSKERE
Allrounderen, som du vil  
føle dig hjemme i
Side 34

STYLE 
IDEEL TIL UNGE  
FAMILIER
Modellen til familiers 
drømmeferie
Side 18

SASSINO
FOR BEGYNDERE
Opdag camping som  
ferieform for familier
Side 8

MUSICA
TIL DE HØJE KRAV
Elegance og komfort med 
særligt udstyr
Side 44

IKONFORKLARING

Long Life  
teknologi

12 års garanti

Totallængde 
(mm)

Godkendt totalvægt 
(kg)

Nyttelast (kg)

KG

Køjeseng

GFK-tag

Kapacitet på 
friskvandstank (l)

Antal  
sovepladser

Køleskab s-
kapacitet (l)

LLT
GULV

76



Vores basismodel Sassino er den helt rigtige, hvis du ønsker at opdage friheden 
ved ferie i campingvogn for dig selv og din familie. Med op til seks sovepladser som 
enkelt-, dobbelt- eller køjeseng og kompakte, velgennemtænkte planløsninger lader 
Sassino intet tilbage at ønske.

S A S S I N O :
liv, latter og leg

SASSINO

FOR 
BEGYNDERE

98



SASSINO

God morgen  
solstråle

Velkommen i dit mobile hjem. 
Med sit lyse, moderne design i 
birkelook inviterer Sassino hele 
familien til at nyde ferien allerede 
ved indstigningen. I forskellige 
områder giver den alle plads nok 
til deres egne sysler. Opdag de 
mange praktiske detaljer til din 
ferie med campingvogn.

460 E

1110



SASSINO

HIGHLIGHTS INTERIØR

■  De mange store vinduer sørger for en venlig  
atmosfære badet i dagslys

■  Alle kan komme med – i køjesengene med en  
bæreevne på 80 kg vil også de store børn finde  
sig til rette

■  Overskabenes ensartede farvesammensætning 
giver en rolig og harmonisk atmosfære

■  Nyd underholdning og komfort i særklasse  
gennem TV-forberedelse og fladskærmsholder 
(ekstraudstyr)

PLADS TIL 
AT NYDE 
FERIEN

„Vi ser os selv som en tænketank. 
Vi elsker at udtænke helt specielle 
og smarte løsninger og arbejde 
på dem, indtil de kan gå i serie-
produktion på en af vore modeller. 
F.eks. kan enkeltsengen i Sassino 
nemt omdannes til en dobbelt-
seng med rullesengsfunktionen.“

Ulrich Schoppmann,  
adm. direktør, LMC

460 E

460 E

470 K

1312



SMARTE  
LØSNINGER

SASSINO

460 E

1.  Overskabene i soveområdet 
er indrettet til særlig høj be-
lastning, så der er plads til alle 
fornødenheder på ferien

2.   Komfuret betjenes nemt og 
praktisk med den elektriske 
taktgnisttænding

3.  Problemfri opladning af elek-
troniske enheder, selv for de 
yngste, med indbygget USB-
port i køjesengelampen

3.

1.

2.

460 E

470 K 

1514



MØBELSTOFFER

Silver Selection

PLANLØSNINGER

UDSTYR

460 E 
Totallængde mm  6.758
Totalbredde mm  2.100
Sovepladser 2/4

470 K 
Totallængde mm  7.177
Totalbredde mm  2.100
Sovepladser 4/6

S A S S I N O 
For begyndere

HIGHLIGHTS  
EKSTERIØR

1.  GFK-tag som standard for 
maksimal beskyttelse mod vejr-
liget

2.  Dynamisk LMC-foliedekoration 
i familiedesign

3.  Beskyttelse mod ydre påvirk-
ninger takket være hammers-
lået sideplade

4.  Premium-chassis sørger for 
maksimal sikkerhedskomfort

1.

2.

3.

4.

SASSINO

12 L

2–686 L MÅL FRA
6.758 MM

MAX. 
+511

KG

MAX. 
1.200 KG

12 ÅRS 
GARANTI

LLT
GULV

460 E460 E

1716



Style i det tidløst smukke design er vores model til din familie-drømmeferie. Glæd 
dig til dit sted til at grine, lave mad, lege og slappe af. Seks planløsninger og op til 
seks sovepladser gør Style til en fleksibel allroundvogn til store og små ferieelskere. 
Long Life teknologi (LLT) sikrer lang levetid made in Sassenberg. 

S T Y L E :  familie, nær-
vær og sammenhold

STYLE

IDEEL  
TIL UNGE  
FAMILIER

1918



490 K

Dit feriehjem

Style byder dig velkommen 
med et ungt design, friske hvide 
detaljer og et venligt træinteriør. 
Selv taglugerne er en del af 
basisudstyret, så du i Style kan 
falde i søvn under stjernerne. 
Medmindre I benytter hævetaget 
(ekstraudstyr), som med to yder-
ligere sovepladser giver rum og 
plads til endnu større drømme.

STYLE

2120



STYLE

1.    Komforttemperatur under alle vejrforhold takket 
være vinter-rygventilationen bag møblerne

2.    Nem tilgang til åbne rum under overskabene gør 
feriehverdagen nemmere

3.     Fleksibel strømforsyning til alle elektriske enheder 
gennem USB-stikket (ekstraudstyr), der nemt kan 
sættes ind i vognens integrerede lysskinne

SMARTE 
LØSNINGER

530 E

1.

2.

3.

490 K

530 E

2322



„For at familiens yngste kan sove 
sikkert – og forældrene ligeledes 
roligt – kan der nemt monteres 
faldsikring på børnesengene, det 
er selvfølgelig standardudstyr.“

Patrick Schaar,  
Produktmanager

HIGHLIGHTS INTERIØR

■    Overskabenes forædling med tidløst  
trælook kombineret med hvid kant på  
lågerne skaber et behageligt bomiljø

■    Praktisk sænkbare borde og den medføl-
gende ekstra hynde skaffer to ekstra  
sovepladser i en håndevending

■    Taglugerne, der er standardudstyr, bader 
rummene i dagslys

■    Opladning nemt og bekvemt – USB- 
portene, der er integreret i stikkontakterne, 
giver talrige muligheder for opladning af 
elektroniske enheder

STYLE

490 K490 K

490 K

2524



450 D 
Totallængde  7.352
Totalbredde mm  2.326
Sovepladser 2/4

450 E 
Totallængde mm  6.852
Totalbredde mm  2.226
Sovepladser 2/4

490 K 
Totallængde mm  7.162
Totalbredde mm  2.326
Sovepladser 4/6

460 D 
Totallængde mm  7.272
Totalbredde mm  2.326
Sovepladser 2/4

530 E 
Totallængde mm  7.695
Totalbredde mm  2.326
Sovepladser 2/4

582 K 
Totallængde mm  8.047
Totalbredde mm  2.526
Sovepladser 4/6

S T Y L E 
Ideel til unge familier

PLANLØSNINGER

1.

2.

3.

4.

UDSTYR

44 L

2–699/141 L MÅL FRA
6.852 MM

MAX. 
+718

KG

MAX. 
1.600 KG

STYLE

MØBELSTOFFER

Yellow Stone

HIGHLIGHTS  
EKSTERIØR

1.  Glideskinne som standard til 
nem montering af forteltet

2.  Hævetag (ekstraudstyr) for to 
ekstra sovepladser

3.  Long Life teknologi (LLT) for 
høj værdibevarelse

4.  Antislingerkobling som stan-
dard for bedste køreegenskaber

490 K

12 ÅRS 
GARANTI

LLT
GULV

2726



S T Y L E  L I F T:  
lav mad, hav det sjovt, 
vær sammen

STYLE LIFT

Den nye LMC Style Lift med  
sænkeseng som standard giver dit 
mobile hjem al den fleksible plads, 
du har brug for. Med en ståhøjde 
på hele 2,08 m i bodelen har du 
om dagen så meget frirum, du kan 
ønske. Style Lift kan ombygges til 
natten på ingen tid – snart er der 
syv komfortable sovepladser, som 
du og din familie kan drømme på.

500 K

MERE  
PLADS TIL  
FAMILIEN

2928



HIGHLIGHTS INTERIØR

■  Behagelig rumfølelse og plads nok til selv de højeste med en 
ståhøjde på 2,08 m

■  Røgdetektorer, der er standardudstyr, giver fuld tryghed
■  Intet er bedre end en god nats søvn – de testede koldskums-

madrasser tilbyder den højeste sovekomfort
■  lyst og lækkert – med dette interiør og de gennemtænkte 

loftslamper føler man sig bare godt tilpas
■  Absolut familievenlig takket være det separate børneværelse

„Dagslyset i badet er fantastisk 
på grund af den 280 x 280 mm 
store tagluge. Desuden er det 
nemt at lufte ud efter badet.“

Henning Völker,
leder af kvalitetsstyring

STYLE LIFT

500 K

500 K

500 K

3130



MAX. 
1.600 KG

PLANLØSNINGER

430 K 
Totallængde mm  6.834
Totalbredde mm  2.326
Sovepladser 4/6

500 K 
Totallængde mm  7.579
Totalbredde mm  2.326
Sovepladser 4/7

S T Y L E  L I F T 
Mere plads til  
familien

HIGHLIGHTS  
EKSTERIØR

1.  GFK i front, bag, gulv og  
på taget

2.  Moderne automotive baglygter 
og tredje bremselygte

3.  Elegante fælge
4.  Long Life teknologi (LLT) for 

høj værdibevarelse

MØBELSTOFFER

44 L

4–7141 L

MÅL FRA
6.834 MM

UDSTYR

4.

3.

1.

2.

MAX. 
+491

KG

STYLE LIFT

500 K

Yellow Stone

2.

1.

3.

500 K500 K

1.  Sovefaciliteter for hele familien med sænkesengen 
og ombygning af rundsiddegruppen til soveplads –  
op til syv sovepladser

2.  Pakning uden problemer med den store serviceluge –  
du skal blot vippe den nederste køjeseng op, hvis 
det er nødvendigt for at skabe endnu mere plads

3.  Godt forsynet med en køleskabsvolumen på 141 liter, 
hvor der er plads til alle vigtige fødevarer – kan 
køre på gas eller el, som du ønsker

SMARTE 
LØSNINGER

12 ÅRS 
GARANTI

LLT
GULV

3332



Til rejsende, der sætter pris på komforten, har vi med Vivo bygget 
en rigtig allround-vogn. Med en totalbredde på 2,3 – 2,5 m opleves 
den særligt rummelig. Der er syv planløsninger at vælge imellem, 
når du skal beslutte dig for dit ideelle mobile hjem. Og det faktum, 
at stor lasteevne er mulig selv med vognens lave vægt, gør den 
perfekt. Vivo: En ferie kan ikke begynde bedre.

V I VO :  hav det 
godt, indtag verden, 
vær lykkelig

VIVO

TIL  
KOMFORT
ELSKERE

3534



580 D

VIVO

Vivos interiør er friskt og lyst 
med sine lette, beigefarvede 
møbelfronter og varme træfarver. 
Lyslisten over overskabene sørger 
for en hyggelig atmosfære. Den 
rummelige midtersiddegruppe 
byder på masser af plads og 
indlader til hyggestunder for hele 
familien eller med venner.

Komplet 
velvære

3736



„Vore planløsninger er lige så 
fleksible, som vore kunder er 
forskellige. F.eks. kan en 2’er 
køjeseng ved tilkøb også nemt 
blive til en køjeseng for tre børn.“

Bodo Diller,  
brand manager, LMC

580 D

522 K

HIGHLIGHTS INTERIØR

■  Frontkøkkenet med panoramavindue med skønt udsyn gør madlavningen til et helt 
særligt højdepunkt (580 D)

■  Venlig og levende atmosfære takket være det lyse interiør, det diskrete trælook og 
de stemningsfulde, energibesparende LED-lamper

■  Talrige tagluger og det oplukkelige vindue i for- eller bagenden lukker lyset ind i 
feriehjemmet 

■  Hver sit – praktisk ruminddeling via adskillelse med foldeskydedør mellem børnenes 
område og bodelen

■  Enkelt-, dobbelt-, rulle- eller køjesenge – hver sengevariant tilbyder med 
koldskumsmadrasserne den højeste sovekomfort

VIVO

580 D

3938



1.

3.

580 D522 K

VIVO

1.  Rundsiddegruppe med plads nok til at nyde hyggelige 
TV-aftener sammen

2.  Nem udvidelse af siddegruppen for endnu mere komfort
3. Praktisk, drejbart toilet for mere rummelighed
4.  Klapbart bord i siddegruppen giver nemmere passage

SMARTE  
LØSNINGER

4.

2.

522 K 580 D

4140



MØBELSTOFFER

Grey Leaf White Stripe 

470 D 
Totallængde mm  7.095 
Totalbredde mm  2.326
Sovepladser 2/4

520 K 
Totallængde mm  7.850 
Totalbredde mm  2.326
Sovepladser 4/6

520 E 
Totallængde mm  8.058 
Totalbredde mm  2.326
Sovepladser 2/4

522 K 
Totallængde mm  8.120 
Totalbredde mm  2.526
Sovepladser 4/6

532 K 
Totallængde mm  8.444 
Totalbredde mm  2.526
Sovepladser 4/6

530 K 
Totallængde mm  8.140 
Totalbredde mm  2.326
Sovepladser 4/6

580 D 
Totallængde mm  7.897 
Totalbredde mm  2.326
Sovepladser 2/3

V I VO 
Til komfortelskere

PLANLØSNINGER

HIGHLIGHTS  
EKSTERIØR

1.  Automotive baglygter –  
udviklet specielt til LMC –  
inklusive baglygteholder

2.  Støddæmpere for maksimal 
kørekomfort som standard

3.  Tunglast-støtteben med 
håndsving for stabil opstilling 
under ferien

4.  Skråtstillet styreaksel som  
standard for maksimal  
sikkerhed under kørslen

3.

2.

44 L

2–699/141 L MÅL FRA
7.095 MM

MAX. 
2.200 KG

2.

UDSTYR
MAX. 
+841

KG

1.

4.

VIVO

Med en campingvogn har du mulighed for  
fleksibel rejse, når og hvorhen det passer dig. VORES 

TIP 

12 ÅRS 
GARANTI

LLT
GULV

4342



Den elegante Musica er i mesterklassen blandt vores 
campingvogne. Vi har investeret megen tid i at designe 
denne model, så du altid vil føle dig godt tilpas og bare 
kan stige ind og køre afsted. Ud over premium-chassiet 
bidrager en række andre udstyrshighlights til at opfylde 
de høje krav til denne model.

40

MUSICA

M U S I C A :
vær aktiv, slap 
af og lad tiden 
være jeres egen

TIL DE  
HØJE KRAV

4544



MUSICA

Stil og elegance

Stilfuld atmosfære og masser af 
lys, den store tagluge og vinduet 
integreret i indgangsdøren lader 
Musicas interiør fremstå i klart 
dagslys. Det lader de elegante 
møbelstoffer såvel som det lyse 
træinteriør med de blanke, hvide 
fronter komme til deres ret.

520 E

4746



MUSICA

HIGHLIGHTS INTERIØR

■  Den rene afslapning og rekreation takket være lamelbunde og koldskumsmadrasser  
i alle senge

■ Multifunktionsrullegardiner sørger for privatliv i sovedelen
■  Sådan bliver madlavning til en fornøjelse – førsteklasses køkkenteknologi med komfur 

med tre blus, stort køleskab og funktionelle, rummelige skuffer
■ Praktisk indretning og tekniske detaljer i badet giver mere plads
■  Vinduet i indgangsdøren med klart glas understøtter den lyse, venlige atmosfære i 

bodelen
■ Døren med myggenet holder uønskede dyr udenfor (ekstraudstyr)

FØRSTE
KLASSES 
TEKNOLOGI

„Ved udviklingen af vore køretøjer 
tager vi altid udgangspunkt i bru-
geren. Derfor er bodelen altid i høj 
kvalitet og velgennemtænkt.“

Markus Grabosch,
leder af konstruktion og udvikling

520 E

520 E 520 E

4948



SMARTE 
LØSNINGER

1.  Overskabenes låger lukkes  
behageligt stille med Soft Close

2.  Hurtig og let tilgængelig  
opbevaringsplads under  
siddegruppen takket være  
de opklappelige hynder

3.  Sidestænkskærmen yder god 
beskyttelse mod uventede 
stænk fra køkkenet

4.  Nem af- og pålæsning af  
ferieudstyr via servicelugen 
(standard) 

1.

3.

4.

2.

MUSICA

520 E

520 E520 E

520 E

5150



470 E 
Totallængde mm  7.085
Totalbredde mm  2.326
Sovepladser 2/4

470 D 
Totallængde mm  7.095
Totalbredde mm  2.326
Sovepladser 2/4

490 E 
Totallængde mm  7.266
Totalbredde mm  2.326
Sovepladser 2/4

En mover (ekstraudstyr) letter hvert besøg  
på campingpladsen og gør det til en leg at  
manøvrere dit mobile hjem.

VORES 
TIP

M U S I C A
Til de høje krav

520 E 
Totallængde mm  8.080
Totalbredde mm  2.326
Sovepladser 2/4

542 E 
Totallængde mm  7.790
Totalbredde mm  2.526
Sovepladser 2/4

520 K 
Totallængde mm  7.850
Totalbredde mm  2.326
Sovepladser 4/6

560 E 
Totallængde mm  8.058
Totalbredde mm  2.326
Sovepladser 2/4

PLANLØSNINGER

HIGHLIGHTS  
EKSTERIØR

1.  Robuste, hammerslåede sider
2.  Automotive baglygter 
3.  Automotiv, tre-delt frontdel af 

ABS plast
4.  Gaskasselåg med gasstød-

dæmper

1.

2.

3.

4.

MØBELSTOFFER

UDSTYR

44 L

2–699/141 L MÅL FRA
7.085 MM

MAX. 
1.700 KG

MAX. 
+683

KG

MUSICA

Silver Belt Beige Limb

12 ÅRS 
GARANTI

LLT
GULV

5352



VO R T  KVA L I T E T S LØ F T E :  
12 års garanti

REJS 
UDEN  
BEKYM
RINGER

I campingvogns- og autocamperbranchen står LMC for gennem-
tænkt teknik og funktionelle løsninger. Med vores tæthedssikring 
på karrosseriet*, haglbeskyttelse og vejrbestandighed som følge 
af GFK-tagbeklædning, GFK-undervognsbeskyttelse, GFK-front og 
-bagende tilbyder vi 12 års beskyttelse mod indtrængende fugt. 
Især grundet anvendelsen af Long Life teknologi (LLT) i gulvet har 
fugtighed ikke en chance. Dette giver Jer en ekstra sikkerhed, da I 
kan regne med 12 års afslappet og ubekymret rejse.

LLT
GULV

H Ø J T  M O D  H I M L E N  –
med LMC-hævetag

LMC-hævetaget er et ekstra tilbud om plads til familieferien. Børn 
elsker denne hyggelige hule, „teltet“ på taget, og for forældrene 
giver det præcis den fleksibilitet, de har brug for. Med et snuptag 
skaber du to ekstra sovepladser i – eller snarere på – din cam-
pingvogn. Praktisk, fordi arealet i kabinen slet ikke reduceres, idet 
campingvognens indvendige ståhøjde og opbevaringsrummene 
forbliver uberørt. Og ligeledes praktisk, fordi hævetaget blot 
klappes ned, hvis der ikke er brug for det. 

Fås ved tilkøb til modellerne Style, Vivo og Musica.

UNDER 
STJERNE
HIMLEN

■  Fire vinduer og en tagluge med klart glas 
(med myggenet) sikrer optimal ventilation

■  Den opskummede madras i kombination med 
lamelbunden giver en optimal sovekomfort

■  Adgang via en todelt aluminiumsstige, der kan 
gemmes af vejen i garderobeskabet

■  Normal indvendig ståhøjde
■  Tagskallens mål: ca. 260 cm x 157 cm x 12,5 cm 

(plus 12 cm højde til taglugen i klart glas)
■  Højde oprejst: 116 cm
■  Liggeflade uden afdækning til passage:  

ca. 173 cm x 133 cm, med afdækning:  
ca. 234 cm x 133 cm

■  Maksimal belastning: 160 kg
■  Vægt: 107 kg

* LMC yder i kraft af Long Life teknologien (LLT) 12 års tæthedssikring på karrosseriet for 
alle campingvogne. Den er betinget af en årlig kontrol mod gebyr hos en LMC forhandler. 

12 ÅRS 
GARANTI

54 55



Afbildede dekorationer er ikke inkluderet.  
Alle ændringer, navnlig priser, tekniske data, faciliteter og udstyr samt designmæssigt udstyr,  
forbeholdes. Oplysningerne om leveringsomfang, udseende og ydelser svarer til den aktuelle viden 
på tidspunktet for trykning. Struktur- eller farveafvigelser kan skyldes tryktekniske forhold, eller 
begrundes også i arten af de anvendte materialer og er derfor også med forbehold.

Oplysninger om mål og vægt kan på grund af forskellige materialeegenskaber afvige +/- 5 %.  
Vægtoplysninger opfylder kravene i EF-direktivet 661/2009 og EU-forordningen 1230/2012.

LMC yder i kraft af Long Life teknologien (LLT) 12 års tæthedssikring på karrosseriet for alle  
campingvogne. Den er betinget af en årlig kontrol mod gebyr udført af en LMC-forhandler.

Yderligere tekniske data og detaljer kan findes i vores aktuelle prisliste eller spørg din forhandler.

QUALITY. TRUST. AT HOME.

QUALITY. TRUST. AT HOME.

EHG Nord   Edisonvej 5   DK-7100 Vejle   www.lmc-caravan.dk

 LMC-Caravan Danmark    @LMCGoneCamping


