
STYLE COMFORT SERIE
NL

ALTIJD COMFORTABEL  
IN EEN STYLE COMFORT



ZEER COMPLEET EN  
COMFORTABEL UITGERUST

2

TECHNISCHE GEGEVENS
Totale lengte (cm)

Totale breedte (cm)

Stahoogte binnen max. (cm)

Totale hoogte (cm)

Leeggewicht (kg)

Massa in rijklare toestand (kg)

Stand. laadvermogen * / max. laadvermogen (kg)

Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg)

Max. totaalgewicht door verhoging

Omloopmaat voortent (cm)

BEDDENMAAT / SLAAPPLAATSEN
Slaapplaatsen aantal

Bedden voor

Bedden midden

Bedden achter

* Laadvermogen exclusief het comfort pakket á 24 kilo.

682 cm  

232 cm   

198 cm  

260 cm 

1.095 kg 

1.163 kg 

337/637 kg

1.500 kg 

1.800 kg 

962 mm

2 - 4

210 x 144 - 110 cm  

-  

212 x 132 - 148 cm

FUNCTIES MET AANDACHT VOOR DETAIL

SLIMME OPLOSSINGEN
 
1. Flexibel opladen van elektrische apparaten met de USB aansluitingen  
 die eenvoudig op de geïntegreerde lichtrail kan worden aangesloten.
2.  Onmisbaar de hordeur uit het comfort pakket. 
3.  Handige buitenaansluitingen voor zowel gas, elektra en TV.
4.  Stabiele uitdraaisteunen met ALKO Bigfoots.

1 . 2. 3. 4.

LLT
BODEM

12 JAAR
GARANTIE

2 – 4 VANAAF
6.770 MM

BEKLEDING DECOR UITRUSTING

440 D

735 cm  

232 cm   

198 cm   

260 cm 

1.149 kg 

1.185 kg 

175/615 kg

1.360 kg 

1.800 kg

1.015 cm

2 - 4

200 x 146 cm  

-  

212 x 102 - 132 cm

450 D

677 cm  

232 cm   

198 cm   

260 cm 

1.038 kg 

1.074 kg 

226/726 kg

1.300 kg 

1.800 kg

955 mm

2 - 4

185 - 210 x 83 - 83 cm 

212 x 110 cm  

-

460 E
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BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

CHASSIS
■  Premium chassis
■  AL-KO Euro Delta as
■  Stabilisator
■  Schokbrekers

OPBOUW BUITEN
■  Uitzetbaar raam (keuken)
■  Serviceluik 750 x 300 mm rechts voor
■  Derde remlicht
■  Uitzetbaar raam achter 1.589 x 580 mm 

(indeling afhankelijk)
■  Zijwanden in hamerslagbeplating
■  Disselbak deksel met houder
■  Dakluik doorzichtig glas 400 x 400 mm
■  Dakluik 280 x 280 mm (sanitaire ruimte)
■  Automotive achterlicht

 
 
 

 

 

OPBOUW BINNEN
■  Tafel met zuil voor rondzitgroep  

(indeling afhankelijk)
■  Handdoekhaken
■  Spiegel
■  Rondom bovenkasten
■  Binnenwanden achter in meubeldecor
■  Achterventilatie (wanden/meubels)
■  Koudschuimmatrassen  

in de één- e n tweepersoonsbedden
■  Garderobeplek bekleed met stof
■  Gasdrukveer bij vaste bedden
■  Koudschuimmatrassen in de stapelbedden

KEUKEN
■  3 pits kooktoestel met geïntegreerde 

spoelbak
■  Schuiflades met automatische sluiting  

en softclose
■  Schuiflade met besteklade
■  Koelkast 141 liter (450 D)
■  Koelkast 86 liter (440 D, 460 E) 

VERWARMING
■  Heteluchtverwarming 3004 S (gas) 

 
 
 

COMFORT PAKKET  

ALL INCLUSIVE
■  Vuilwatertank rolbaar in disselbak
■  Voorbereiding antenne
■  Buitenaansluiting multifunctioneel  

(12 V / 220V / TV / SAT / Gas)
■  ALKO Big Foots
■  Disselafdekking
■  Hordeur
■  Verswatertank aanduiding
■  Ringverwarming 230V
■  Elektrische vloerverwarming
■  Dakraam Heki 2
■  Aluminium velgen
■  Stabiele uitdraaisteunen
■  Buitendeur- met raam en afvalemmer
■  Voortent verlichting 12V
■  Warmwaterverzorging Truma Therme
■  Bekleding Grey Stone
■  2 x USB aansluiting

Pakket gewicht 24 kg

WATERVERZORGING
■  Elektrisch bedienbaar cassettetoilet
■ Verswatertank 44 liter
■ Centrale waterafvoer
■ Silverpearls waterhygiène
■ Wastafel

GAS/ELEKTRA
■  Contactdoos CEE 230 V
■  Elektrische voorziening 2 x 230 V  

met FI schakelaar
■  Schakelaars/contactdozen (4 stuks)
■  12 V verlichting met omvormer 400W
■  LED verlichting in de woonruimte
■  Plafondverlichting
■  Verlichting in de slaapruimte
■  Rookmelder
■  Jägersysteem (13-polig)

LLT LONG LIFE TECHNOLOGY
■  12 jaar opbouw dichtheidgarantie
■  Voorkant, dak en achterwand voorzien  

van GFK
■ GFK bodem
■ Hoogwaardige isolatiekern (bodem)
■  Onderkant bodem van XPS schuim 

en PU lijsten

Alle prijzen voor accessoires zijn inclusief fabrieksinstallatie. Latere installaties achteraf brengen extra montage- en materiaalkosten met zich mee. Elke verandering aan de “fabriekstoestand” van uw voertuig kan leiden tot een beïnvloeding/verslechtering van het rijgedrag  
en de verkeersveiligheid. De door ons aanbevolen accessoires en originele (reserve)onderdelen zijn speciaal voor uw voertuig ontwikkeld en door LMC goedgekeurd. Uw LMC dealer voert deze producten en is op de hoogte van de toelaatbare, technische details en voert nodige 
werkzaamheden vakkundig uit. Accessoires, aan-, om- of inbouwonderdelen die niet zijn goedgekeurd door LMC kunnen leiden tot schade aan het voertuig en tot een beïnvloeding/verslechtering van de verkeersveiligheid. Zelfs indien voor deze onderdelen een advies van een 
deskundige, een algemene goedkeuring van onderdelen of een typegoedkeuring beschikbaar is, bestaat er geen garantie voor de goede staat van het product. Wij vragen uw begrip dan ook voor het feit dat geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade veroorzaakt 
door producten die niet door LMC zijn goedgekeurd of door niet-toegestane aanpassingen.

De massa in rijklare toestand (1) komt overeen met de standaarduitvoering zonder extra opties en pakketten. Bij montage van optionele uitrusting neemt de massa in rijklare toestand (voetnoot 1) van de caravan toe en wordt het laadvermogen (2) dienovereenkomstig verminderd.

Houd rekening met het gewicht van de optionele uitrusting bij het berekenen van het laadvermogen (2). Wijzigingen van prijzen, technische gegevens, uitrusting, alsmede wijzigingen in het ontwerp zijn de fabrikant voorbehouden. De informatie over de leveringsomvang,  
het uiterlijk en de prestaties zijn gebaseerd op de bij het ter perse gaan beschikbare informatie. Bij maten en gewichten zijn afwijkingen van +/- 5% mogelijk.

Het berekende laadvermogen (2) kan dienovereenkomstig variëren. Onze gewichtsspecificaties voldoen aan de eisen van de EG-richtlijn 661/2009 en VO (EU) 1230/2012.

Voor de veilige werking van 12 V-verbruikers in het voertuig tijdens het rijden, moet ervoor worden gezorgd dat het trekkende voertuig voldoende spanning levert. In sommige motorvoertuigen kan het accubeheersysteem van het voertuig worden uitgeschakeld  
om de 12 V-verbruikers te beschermen. Neem hiervoor contact op met de fabrikant van uw motorvoertuig voor meer informatie.

De afgebeelde decoratie behoren niet tot de leveringsomvang. Alle informatie komt overeen met de actuele status op het moment van afdrukken. Technische wijzigingen in uitvoering en uitrusting, kleurafwijkingen en fouten zijn ons voorbehouden.  
Kleurafwijkingen kunnen deels het gevolg zijn van druk- of belichtingstechniek.

Sommige illustraties bevatten optionele extra‘s waarvoor een meerprijs geldt. 
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