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Afgebeelde decoraties zijn niet inbegrepen. Het voertuig kan qua uitrusting, vorm en kleur afwijken van het origineel. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen, in het bijzonder in prijzen, technische gegevens, uitrusting en ontwerp.  
De informatie betreffende de leveringsomvang, het uiterlijk en prestaties komt overeen met de kennis die beschikbaar is op het moment van het ter perse gaan. Afwijkingen in structuur of kleur kunnen het gevolg zijn van druk- of lichttechniek,  
maar ook van de aard van de gebruikte materialen en zijn daarom ook voorbehouden. 

Bij afmetingen en gewichtsaanduidingen zijn afwijkingen van +/- 5% zijn mogelijk vanwege verschillende materiaaleigenschappen. Gewichtsspecificaties komen overeen met de eisen van de EG-richtlijn 661/2009 en VO (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. 

Voor meer technische gegevens en details kunt u contact opnemen met een LMC dealer.

Een unieke nieuwkomer in de Style-serie, met extra voordelen; dezelfde  
ruimtelijkheid in een compacte layout voor alleen reizenden en koppels.
Het model scoort punten dankzij de optimale gewichtsverdeling  
in het interieur, de korte totale lengte met een optimale  
wegligging en standaard voorzien van stabilisator.
De typische en consequente LMC-lichtgewichtconstructie  
is hier te zien met een totaalgewicht van minder dan 1.000 kg. 
Hierdoor blijft er voldoende laadvermogen over  
voor een luifel en andere uitrusting of uw bagage,  
die gemakkelijk via het grote serviceluik  
kan worden in- en uitgeladen.

L M C  S T Y L E  4 0 0  F
nieuw, innovatief en uniek 
van de Sassenbergse tekentafel

1)  Inclusief 2 x 230 V stopcontacten, 1 x 12 V stopcontact, SAT-aansluiting en antennekabel vanuit de garderobe naar de TV-plaats.
2)  Installatie vóór de as. Hierdoor kan de reservewielhouder onder het chassis worden gemonteerd.
3) Met de optie uitklapbaar dak vervalt het dakluik in de sanitaire ruimte. Een raam in de sanitaire ruimte is dan een standaard uitrusting.
4)  Enkel bij de optie uitklapbaar dak. Binnenisolatie met bevestiging in het uitklapbaar dak. Niet mogelijk in combinatie met warmwaterverwarming.
5)  Niet in combinatie met de optie uitklapbaar dak.
6)  Niet in combinatie met een flatscreenhouder.
7)  Flatscreenhouder af-fabriek gemonteerd (alleen tv-plek 1). Niet in combinatie met het uitzetbaar raam bij het dressoir.

 - NL -



Meer ruimte overdag en genoeg ruimte voor twee personen ‘s nachts  
het unieke opklapbed is ontwikkeld om ruimte te besparen. 
Het bed is 1,50 m breed en heeft een lengte van 1,90 m.  
Het opklapbare bed is eenvoudig te bedienen en sluit goed af.  
Handig: de kussens van de zitbanken mogen gewoon blijven  
liggen wanneer het bed wordt neergeklapt.
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Alleen reizenden en koppels vinden voldoende ruimte op een totale lengte  
van 5,83 m en een breedte van 2,32 m. Door de stahoogte binnenin  

van 1,98 m en het opklapbed, biedt LMC het karakteristieke ruimtegevoel  
van grotere Style-modellen in een compacte ruimte. 

Het grote dressoir met ruime laden creëert een optimale TV-plek.
Dankzij de slimme indeling van het interieur en de op de juiste wijze  

geplaatste ramen creëert de Style 400 F een luchtige en lichte sfeer. 
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De ruime keuken aan de 
voorzijde met standaard 
uitzetbaar raam biedt veel 
opbergruimtes.
In de koelkast van 141 Liter 
met vriesvak kunt u, ook voor 
langere reizen, voldoende 
levensmiddelen kwijt.  

Ook de sanitaire ruimte 
scoort punten met zijn vele 
opbergmogelijkheden en 
kasten. Het standaard dakluik 
biedt hier daglicht en frisse 
lucht. De grote spiegel zorgt 
voor extra lichtinval en doet 
de ruimte nog groter lijken. 



T E C H N I S C H E  G E G E V E N S /
E N  I N D E L I N G

Naast de koelkast bevind zich een grote kast  
met kledingstang en een legplank.

Opbergvakken en planken zijn geplaatst aan 
open wanden en in nissen om de ruimte  
optimaal te benutten. De verborgen lichtrail 
maakt het flexibel plaatsen van lampen  
en USB aansluitingen voor het opladen  
van uw mobiele apparaten mogelijk.  
Onder de opklaptafel bevinden zich  
4 extra USB-aansluitingen.
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Technische gegevens voertuig

Totale lengte

Opbouwlengte buiten

Opbouwlengte binnen

Totale breedte

Binnenbreedte

Stahoogte binnen max.

Totale hoogte

Leeggewicht (ca.)

Massa in rijklare toestand (standaard) (ca.)*

Laadvermogen standaard/maximaal laadvermogen (ca.) **

Technisch toelaatbaar totaalgewicht (standaard)

Maximaal te verhogen tot

Dikte dak (ca.)

Dikte zijwand (ca.)

Dikte bodem (ca.)

Omloopmaat (voortent) (ca.)

Bedmaten/slaapplaatsen

Slaapplaatsen

Achter

Verkoopprijs ALL-IN
af dealer inclusief BTW in Euro

400 F

€ 16.900,– 

5.833 mm

4.626 mm

3.990 mm

2.326 mm

2.180 mm

1.980 mm

2.605 mm

998 kg

1.034 kg

266/666 kg

1.300 kg

1.700 kg

30 mm

30 mm

40 mm

8.642 mm

2

190 x 150 cm

G O E D



CHASSIS 
■  Stabilisator
■  Standaard uitdraaisteunen
■  Premium-Chassis
■  AL-KO Euro Delta as
■  Stalen velgen
■  Schokbrekers

OPBOUW 
■  Uitzetbaar raam voor 900 x 500 mm 
■  Uitzetbaar raam met combi-rollo
■  Automotive achterlicht
■  Doorzichtig dakluik 400 x 400 mm
■  Derde remlicht
■  Disselbakdeksel met houder
■  Voor-, dak en achterwand  

voorzien van GFK
■  Zijwanden in hamerslagbeplating
■  Serviceluik 750 x 300 mm  

rechts achter

WONEN 
■  Plafondverlichting
■  Garderobe haakjes
■  Rondom bovenkasten
■  Binnenwanden achter in meubeldecor
■  Rookmelder
■  Achterventilatie (wanden/meubels)

KEUKEN
■  Uitzetbaar raam voor
■  Doorzichtig dakluik 400 x 400 mm
■  3 pits kookstel op gas 

met elektrische ontsteking
■  Koelkast 141 liter
■  Schuiflade met besteklade
■  Schuiflades met automatische  

sluiting en softclose
■  Centrale waterafvoer
■  230 V contactdoos (1 stuks) 

SLAPEN
■  Verlichting in slaapruimte 

(indirecte verlichting)
■ Doorzichtig dakluik 400 x 400 mm
■  Koudschuimmatrassen 

in het tweepersoonsbed
■  USB aansluiting (4 stuks)
■  230 V contactdozen (2 stuks)

SANITAIRE RUIMTE
■  Legkast
■  Dakluik 280 x 280 mm
■  Elektrisch bedienbaar cassettetoilet
■  Handdoekhaken
■  Spiegel
■  Wastafel

VERWARMING/
WATERVERZORGING
■  Verswatertank 44 liter 

(met buitenvulopening)
■  Heteluchtverwarming 3004 S (gas)
■  Silverpearls waterhygiène

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

met FI schakelaar
■  Jägersysteem (13-polig)
■  Schakelaars/contactdozen
■  12 V verlichting met omvormer 400 W
■  LED-verlichting in woonruimte

LLT – LONG LIFE TECHNOLOGIE*** 
■  12 jaar opbouw waterdichtheidsgarantie
■  Voorkant, dak en achterwand voorzien van GFK
■  Onderkant bodem voorzien van GFK
■  Hoogwaardige isolatiekern (bodem)
■  Onderkant bodem van XPS schuim 

en PU lijsten

 
EXCLUSIEF PAKKET (EXP)

€ 905,– 
Prijs bij losse accessoires € 1.380,–  

Uw besparing € 498,– 

■  Buitendeur met raam, eendelig en 
inclusief afvalemmer (afhankelijk  
van de indeling)

■  Hordeur
■  Boiler voor warmwatervoorziening
■  Ringverwarming 230 V

Pakketgewicht 11 kg

  
LUXUS-PAKET STYLE (LP)

€ 549,– 
Prijs bij losse accessoires € 915,–  

Uw besparing € 366,– 

■  Vuilwatertank 25 liter rolbaar
■  Dakluik Midi Premium 960 x 655 mm
■  Verswatertankaanduiding

Pakketgewicht 8,5 kg

AUTARKIEPAKKET 
HETELUCHTVERWARMING 
(APU)

€ 834,– 
Prijs bij losse accessoires € 1.080,–  

Uw besparing € 260,– €

■  12 V heteluchtventilator 
met toerentalautomaat

■  Accu 95 AH AGM
■  Controlepaneel
■  Laadapparaat
■  Spanningsindicator voor accu

Pakketgewicht 35,5 kg  
DOUCHE PAKKET (DUP)

€ 549,– 
Prijs bij losse accessoires € 681,–  

Uw besparing € 132,– 

■  Douchekraan
■  Douchegordijn op rail
■  Douchebak
■  Douche-inleg van hout

Pakketgewicht 5 kg

BASIC PAKKET (BAP)

€ 295,– 
Prijs bij losse accessoires € 488,–  

Uw besparing € 193,– 

■  Disselafdekking
■  Reservewielhouder in disselbak
■  Voortentverlichting LED (1)
■  TV plek-voorbereiding

Pakketgewicht 8 kg

E X T R A  U I T R U S T I N GS TA N DA A R D U I T R U S T I N G
E N  PA K K E T T E N

Chassis

Aluminium velgen enkelasser

Antislingersysteem 

Mover enkelasser (alleen in combinatie met Autarkie pakket) (2)

Stabiele uitdraaisteunen inclusief Big Foots 

Gewichtsverhogingen

Maximaal gewicht 1.400 kg/1.500 kg Chassis

Maximaal gewicht 1.500 kg/1.500 kg Chassis

Maximaal gewicht 1.600 kg/1.700 kg Chassis

Maximaal gewicht 1.700 kg/1.700 kg Chassis

Reservewiel met aluminium velg

Reservewiel met stalen velg

Opbouw buiten

Uitklapbaar dak (3)

Binnenisolatie voor het uitklapbaar dak (4)

Dakversterking inclusief voorbereiding voor airco(5)

Fietsendrager voor op de dissel

Gladde beplating zijwanden

Airco (5)

Bestelnr.

1063/1

748 

946

6348 

Bestelnr.

359/1

136/1

322/2

278/1

839

831 

Bestelnr.

6400

6401

6402

184

443

6512

kg

1

4 

28

2 

kg

6

6

6

6

6

12

kg

120

2

3,5

14

17

36,5

Prijs €

498,–

839,–

3.203,–

198,– 

Prijs € 

447,–

447,–

447,–

447,–

391,–

214,–

Prijs €

4.423,–

351,–

173,–

397,–

1.169,–

1.881,–

Opbouw binnen

Uitzetbaar raam bij het dressoir 700 x 520 mm (6)

Decoratie kussens

Tapijt gefestonneerd, woonruimte enkelasser

Slapen

Premium matras

Hoeslaken voor 1 persoonsbed

Sanitaire ruimte

Uitzetbaar raam, melkglas

Verwarming/Waterverzorging

Elektrische bijverwarming vloer 230 V

DuoControl met crash- sensor

Extra verwarming 230 V (heteluchtverwarming)

Gas/Elektra

Stopcontact buiten 230 V/12 V/TV en gas

Flatscreenhouder (7)

Gasdetector

Multiconsysteem 7-polig in plaats van 13-polig

USB aansluiting op de lichtrail

Bestelnr. 

12083

10696

513/1

Bestelnr.

10318

6377/1

Bestelnr.

1028

Bestelnr.

387 

6448

6361

Bestelnr.

611/2

6407

10058

6451

9989

kg 

2

1

7

kg

10

3

kg

2

kg

6 

7

2

kg

1

2

0,5

1

0,5

Prijs € 

284,–

56,–

315,–

Prijs €

193,– 

76,–

Prijs €

224,–

Prijs €

620,–

336,–

452,–

Prijs €

325,–

193,–

234,–

66,–

41,–


