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M I N  L M C  –  
för livets  
vackraste stunder

■  Husvagnar i alla prisklasser
■   Modellserier för nybörjare, 

familjer och par
■  24 planlösningar att välja 

mellan
■  Många smarta lösningar
■  Utvecklade för lång livs-

längd och bestående värde
■   Hög kvalitet och lång  

tradition

ETT VARU
MÄRKE 
FÖR LYCKA

Vi på LMC bygger inte bara husvagnar – vi 
förverkligar semesterdrömmar. Med äkta tysk 
ingenjörskonst 100 % Made in Germany. Med 
passion och kärleksfull hantering av detaljer. 
För dina lyckligaste stunder på året.

KVALITET, SOM DU KAN LITA PÅ
I sitt eget Caravan Competence Center på fabriken i 
Sassenberg i Tyskland förlitar LMC sig på innovativa 
produktionsprocesser. Vi jobbar med de nyaste pro-
duktionsprocesser, ett utpräglad Lean Management 
och toppmotiverade anställda, som alla ansvarar 
för det utmärkta arbetet och den höga kvaliteten 
på våra produkter. Vi bygger ditt mobila hem med 
know-how och passion – så att du helt kan fokusera 
på de sköna semesterstunderna med din LMC.

FÖRTROENDE SEDAN 65 ÅR
LMC är en riktig tanksmedje. Bättre hållbarhet av 
komponenter? Ytterligare lagringsutrymme i plan-
lösningarna? Vi gör det möjligt. På LMC är vi  
måna om genomtänkt teknik in i minsta detalj samt 
högsta säkerhet och funktionella lösningar, både 
invändigt och utvändigt. Alla delar i en LMC är  
utformade för lång livslängd och bestående värde. 
På det viset blir din LMC en säker investering.

HEMMA PÅ SEMESTERRESAN
Din LMC är byggd för att du ska trivas. Våra spe-
cialister skapar funktionella interiörer i god design 
med tyger och ytor som inte bara är vackra, utan 
också praktiska. Med rymliga förvaringsutrymmen
som skapar ordning och detaljer som du kommer 
att älska. Din LMC, ditt mobila hem i världen.
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L M C  R O U T E  6 5  –  
följ med på en historisk resa

QUALITY. TRUST. AT HOME.

Fram till mitten av 
60-talet tillverkar 
Heinrich Austermann 
tillsammans med  
15 medarbetare  
modellen ”Knospe”
i olika utföranden. 

1966 övertar Wilhelm 
Saure från Herdecke 
det framgångsrika 
företaget och grun dar 
Wilhelm Saure KG i 
Sassenberg. Den för-
sta husvagnen börjar 
nu serietill verkas.

1966

Med integreringen i 
Erwin Hymer Group 
börjar det 1991 in-
ves teras allt mer 
i utbyggnaden av 
produktionsorten  
Sassenberg. Historien 
om LMC Caravan 
GmbH fortsätter 
framgångsrikt.

Från mitten av 90- 
talet har LMC alltmer 
designad husvagns-
modeller, som uppfyl-
ler mer sofistikerade 
önskemål och når en 
betydande storlek.

EN NY ERA 
BÖRJAR

1991

Heinrich Austermann, 
målar- och lackmäs-
tare men framför allt 
hängiven campare, ut-
vecklar på 50-talet en 
uppvikbar husvagn –  
ursprungligen bara 
tänkt att användas för 
eget bruk. Efterfrågan 
ökar snabbt och 
utlöser 1955 produk-
tionsstarten för den 
idag legendariska  
”Knospe”. Därmed 
hade det första  
steget tagits på en 
framgångsrik väg.

ETT  
FÖRETAG 
BLOMSTRAR

1955

2015

2015 firar LMC 60  
års passion för  
husvagnsliv. Till 
jubiléet lanserar LMC 
en attraktiv special-
modell för husbils-
marknaden och en för 
husvagnsmarknaden.

1976

Den höga efterfrågan 
gör att produktionen 
under 70-talet delvis 
flyttas till Rheine och 
Warendorf. Under den-
na tid skapas ytterli-
gare två legendariska 
serier: ”Lord” och
”Münsterland”. 

1976 lämnar den  
10 000:de husvagnen 
produktionen.

Från 1981 centrali- 
seras produktionen  
i Sassenberg på  
Rudolf-Diesel-Straße,  
möbelsnickeriet utökas  
och ”LMC Lord 
Münsterland Caravan 
GmbH” grundas.

HUSVAGN 
NR. 10.000

Passionen för  
mobilresor utökas  
i produktområdet 
med husbilar. Från 
1986 börjar tillverk-
ningen av den första 
husbilsserien med 
alkover ”Liberty”  
som snabbt växer
i popularitet.

1986

2000–05

Med investeringar i  
ett nytt kundservice-
center, nya produk-
tions- och logistikhallar 
samt maskiner och 
anläggningar optime-
rar LMC sina tjänster.

2005 byggs för 
första gången alkover 
och delintegrerade 
husbilar på ett Ford 
Transit-chassi.

2007–13

Under denna period 
görs flera viktiga in-
vesteringar i produk-
tionsmaskiner som 
vattenskärningsan-
läggning, taklinje, 
kantbearbetning s-
centrum och  
hagelskyddstak.

Förutom investering-
arna görs även en 
omstrukturering av 
produktionen. LMC 
fortsätter därmed 
sträva efter att i  
största möjliga  
utsträckning ta hän-
syn till sina kunders 
intresse.

2018

Öppnandet av den nya 
fabriken i Sassenberg 
firas. Med nästan  
fördubblad produk-
tionskapacitet och 
modern teknik når 
LMC en ny milstolpe  
i företagets historia.

65 ÅRS  
LMC

2020

LMC firar sitt  
65-årsjubileum och 
ser framåt med 
förväntan. I samband 
med detta erbjuder 
LMC jubileums-
modellen Style 493 K  
”65 years edition” 
med ett särskilt om-
fattande sortiment  
av standardutrustning 
inkluderad i priset. 
Fira med oss!
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INNEHÅLL

  8  SASSINO  

18  STYLE  

28 STYLE LIFT

34 VIVO

44 MUSICA

54   12 års garanti

55   LMC:s höjbara tak

STYLE LIFT 
MER UTRYMME FÖR  
FAMILJEN
Flexibel med gott om plats  
för liten och stor
Sida 28

VIVO
FÖR ALLA SOM  
ÄLSKAR KOMFORT
Allroundmodell med  
gedigen hemkänsla
Sida 34

STYLE 
PERFEKT FÖR UNGA 
FAMILJER
Modellen för familjens  
drömsemester
Sida 18

SASSINO
FÖR NYBÖRJARE 
Upptäck husvagnssemester 
med familjen
Sida 8

MUSICA
FÖR HÖGA KRAV
Elegans och komfort  
med mycket utrustning
Sida 44

TECKENFÖRKLARING

Long Life- 
teknologin

12 års garanti

Totallängd 
(mm)

Totalvikt (kg)

Lastvikt (kg)

KG

Serie med  
våningssängar

GFK-tak

Färskvattentank (l)

Antal sovplatser

Kylskåp (l)

LLT
GOLV
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Vår instegsmodell Sassino är precis rätt om du vill upptäcka friheten med en  
husvagnssemester tillsammans med familjen. Med upp till sex sovplatser i  
enkel-, dubbel- eller våningssäng och kompakta, genomtänkta planlösningar  
lämnar Sassino inget övrigt att önska.

S A S S I N O :
lev, ha det kul, var fri

SASSINO

FÖR  
NYBÖRJARE

98



SASSINO

God morgon  
solstråle

Välkommen till ditt mobila hem! 
Med sin ljusa, moderna design i 
björk-look inställer sig den hem-
trevliga semesterstämningen för 
hela familjen redan från första 
stund. I husvagnens olika avdel-
ningar får alla plats med sina  
favoritsysselsättningar. Upptäck 
alla praktiska detaljer för en lyck-
ad husvagnssemester.

460 E

1110



SASSINO

HÖJDPUNKTER I INTERIÖREN

■  Många stora fönster skapar en ljus atmosfär  
invändigt

■  Alla får rum – i våningsbäddarna som klarar upp till 
80 kg kan även de större barnen mysa

■  Den enhetliga färgsättning på takskåpen i sovut-
rymmet skapar en lugn och harmonisk atmosfär

■  Som tillval finns TV-förberedelse och plattskärms-
hållare för underhållning och komfort på högsta nivå

PLATS TILL 
ATT NJUTA 
SEMESTRET

”LMC ser sig själv som en tanks-
mejde. Vi älskar att tänka på 
speciella och smarta lösningar 
och jobba så länga med dem, tills 
de kan gå in i serieproduktionen 
av våra modeller. Med rullbädds-
funktionen i Sassino kan du t.ex. 
spontant omvandla enkelsängen 
till en dubbelsäng.”

Ulrich Schoppmann,  
Direktör på LMC

460 E

460 E

470 K

1312



SMARTA  
LÖSNINGAR

SASSINO

460 E 470 K 

1.  De rymliga takskåpen i sovut- 
rymmet har tillräckligt med plats 
för alla viktiga semesterprylar 

2.   Kokytan hanteras enkelt och 
praktiskt med elektrisk tändning

3.  Barnens elektroniska enheter 
laddas enkelt med USB-uttaget 
som är inbyggt i våningssängens 
lampa 

3.

1.

2.

460 E

470 K

1514



KLÄDSEL

Silver Selection

PLANLÖSNINGAR

UTRUSTNING

460 E 
Totallängd mm  6.758
Totalbredd mm  2.100
Sovplatser  2/4

470 K 
Totallängd mm  7.177
Totalbredd mm  2.100
Sovplatser  4/6

S A S S I N O 
För nybörjare

HÖJDPUNKTER 
UTVÄNDIGT

1.  Glasfiberförstärkt tak för maxi-
malt skydd mot alla väder-
förhållanden är standard

2.  Dynamiska dekaler i  
LMC-familjedesign

3.  Ytterplåt i hamrad optik skyd-
dar mot yttre påverkan

4.  Högsta säkerhetskomfort tack 
vare premiumchassi

SASSINO

12 L

2–686 L FRÄN
6.758 MM

MAX. 
+511

KG

MAX. 
1.200 KG

LLT
GOLV

1.

2.

3.

4.

12 ÅRS 
GARANTI

460 E460 E

1716



Style i tidlöst, vacker design är vår modell för din drömsemester med familjen.  
En plats för skratt, matlagning, lek och avkoppling. Sex planlösningar och 
upp till sex sovplatser gör Style till en flexibel allroundmodell för både stora 
och små semesterfirare. Long Life-teknologin (LLT) ger lång livslängd Made 
in Sassenberg.

S T Y L E :  Älska, 
njuta, vara en

STYLE

PERFEKT 
FÖR UNGA 
FAMILJER

1918



490 K

En vacker dag

Style välkomnar dig med ung 
design, fräscha vita accenter och 
vänlig trädekor. I Style somnar du 
in under stjärnhimlen, för till och 
med takfönstren ingår i basut-
rustningen. Om du inte valt till  
det höjbara taket förstås (se sida 
55). Då skapas ytterligare två  
sovplatser och ännu mer utrym-
me för drömmar.

STYLE

2120



STYLE

1.    Den bakre ventilationen bakom möblerna skapar 
en behaglig temperatur i alla väder

2.    Öppna, lättåtkomliga förvaringsfack under  
takskåpen i fram och bakpartiet underlättar  
vardagsbestyren

3.     Flexibel strömförsörjning för elektroniska enheter 
tack vare USB-uttaget (tillval) som är lättåtkom-
ligt placerat i den integrerade ljusskenen

SMARTA 
LÖSNINGAR

530 E

1.

2.

3.

490 K

530 E

2322



”För att säkerställa att de små sover 
på ett säkert sätt och att föräldrarna 
kan vila lätt kan det inkluderade 
fallskyddet också fästas på barn-
sängarna.”

Patrick Schaar,  
Produktansvarig

HÖJDPUNKTER I  
INTERIÖREN

■    Takskåp med tidlös trädekor och vit 
accent på takskåpens luckor skapar en 
hemtrevlig atmosfär

■    Med det praktiska, sänkbara bordet och 
medföljande dynor trollas två extra sov-
platser fram på nolltid

■    De standardmonterade takfönstren låter 
dagsljuset flöda för en ljus och behaglig 
interiör

■    Inbyggda USB-uttag i eluttagen öppnar 
många möjligheter att ladda elektroniska 
enheter på ett bekvämt sätt

STYLE

490 K490 K

490 K

2524



450 D 
Totallängd mm  7.352
Totalbredd mm  2.326
Sovplatser  2/4

450 E 
Totallängd mm  6.852
Totalbredd mm  2.226
Sovplatser  2/4

490 K 
Totallängd mm  7.162
Totalbredd mm  2.326
Sovplatser  4/6

460 D 
Totallängd mm  7.272
Totalbredd mm  2.326
Sovplatser  2/4

530 E 
Totallängd mm  7.695
Totalbredd mm  2.326
Sovplatser  2/4

582 K 
Totallängd mm  8.047
Totalbredd mm  2.526
Sovplatser  4/6

S T Y L E 
Perfekt för unga familjer

PLANLÖSNINGAR

UTRUSTNING

44 L

2–699/141 L FRÄN
6.852 MM

MAX. 
+718

KG

MAX. 
1.600 KG

STYLE

KLÄDSEL

Yellow Stone

HÖJDPUNKTER 
UTVÄNDIGT

1.  Tältskena som standard för 
bekväm montering av förtältet

2.  Höjbart tak (tillval) för ytterli-
gare två sovplatser

3.  Long Life-teknologin (LLT) för 
hög värdebeständighet

4.  Säkerhetskoppling som stan-
dard för bästa möjliga köregen-
skaper

LLT
BODEN

490 K

12 JAHRE
GARANTIE

LLT
GOLV

1.

2.

3.

4.

12 ÅRS 
GARANTI

2726



STYLE LIFT

LMC Style Lift med uppfällbar 
bädd som standard ger ditt  
mobila hem det flexibla utrymme, 
som du behöver. Med en ståhöjd 
på hela 2,08 meter i vardags-
rummet får du allt utrymme du 
kan önska på dagen. Inför natten 
byggs Style Lift om i en hand-
vändning och vips har du och
familjen upp till sju bekväma sov-
platser för sköna drömmar.

500 K

MER  
UTRYMME  
FÖR  
FAMILJEN

S T Y L E  L I F T:  
Laga mat, ha kul,  
vara tillsammans

2928



HÖJDPUNKTER I INTERIÖREN

■  Trivsam rumskänsla och tillräckligt med utrymme även för de 
längsta i familjen tack vare 2,08 meters ståhöjd

■  Brandvarnare är standard för största trygghet
■  Det finns inget som slår en god nattsömn – de utprovade  

kallskumsmadrasserna erbjuder högsta sovkomfort
■  I den ljusa och trevliga interiören med genomtänkta taklampor 

är det lätt att trivas
■  Maximalt familjeanpassad genom flexibelt avdelningsbar  

barnkammare

”Takluckan på 280 x 280 mm 
med frostat glas garanterar 
dagsljus i badrummet. Och 
fukt kan fly direkt utanför.”

Henning Völker,
Chef för kvalitetsmanagement

STYLE LIFT

500 K

500 K

500 K

3130



MAX. 
1.600 KG

PLANLÖSNINGAR

430 K 
Totallängd mm  6.834
Totalbredd mm  2.326
Sovplatser  4/6

500 K 
Totallängd mm  7.579
Totalbredd mm  2.326
Sovplatser  4/7

S T Y L E  L I F T 
Mer utrymme  
för familjen

HÖJDPUNKTER 
UTVÄNDIGT

1.  Glasfiberförstärkning (GFK)  
på front, tak, bak och golv

2.  Moderna, automotiva bakljus 
och tredje bromsljus

3.  Snygga fälgar
4.  Long Life-teknologin (LLT) för 

hög värdebeständighet

KLÄDSEL

44 L

4–7141 L

FRÄN
6.834 MM

UTRUSTNING
MAX. 
+491

KG

STYLE LIFT

500 K

Yellow Stone

2.

1.

3.

500 K500 K

1.  Sovutrymmen för hela familjen med uppfällbar 
bädd och ombyggnad av den runda sittgruppen 
till våningssäng – upp till sju sovplatser 

2.  Enkel lastning genom den stora bagagerums-
luckan – vid behov kan våningssängens undre 
bädd fällas upp för att skapa ännu mer utrymme

3.  Generöst tilltaget kylskåp på hela 141 liter med 
plats för alla nödvändiga livsmedel – gas- eller 
eldrift enligt önskemål

SMARTA 
LÖSNINGAR

4.

3.

1.

2.

LLT
BODEN

12 JAHRE
GARANTIE

LLT
GOLV

12 ÅRS 
GARANTI

3332



För resenärer som uppskattar komfort har vi byggt Vivo, en 
modell som kan allt. Totalbredden på 2,3 – 2,5 meter ger en 
mycket generös rumskänsla. Bland de sju planlösningar som du 
kan välja mellan hittar du garanterat ett mobilt hem som passar 
dig perfekt. Som pricken över i:et möjliggör husvagnens låga 
vikt även stor lastvikt. Vivo: Bättre kan semestern inte börja.

V I VO :  må bra,  
erövra världen,  
vara lycklig

VIVO

FÖR ALLA 
SOM ÄLSKAR 
KOMFORT

3534



Njut  
avslappnad

580 D

VIVO

Det inre i Vivo är friskt och ljust 
med sina lätta, beige paneler 
och varma trätoner. Ljuslistan 
ovanför takskåpen skapar en 
skön atmosfär invändigt. Den 
rymliga sittgruppen i mitten 
erbjuder plats för en mysig 
samvaro med hela familjen eller 
med vänner.

3736



”Våra planlösningar är lika indi-
viduella som våra kunder. Med 
utvidgningsmodulen som tillval 
vid barnsängarna kan du till 
exempel omvandla en 2 vånings-
säng till en 3 våningssäng.”

Bodo Diller,  
Varumärkeschef LMC

580 D

522 K

HÖJDPUNKTER I INTERIÖREN

■  Köket i fronten med panoramafönster och fantastisk utsikt utanför gör matlagning 
till en speciell höjdpunkt (580 D)

■  Den ljusa interiören, den diskreta trälooken och den stämningsfulla, energisnåla 
LED-belysningen skapar en trivsam hemkänsla

■  Många takfönster och öppningsbart fönster i fram- eller bakpartiet gör att  
bostaden flödar i ljus

■  Praktisk rumsindelning med vikdörr mellan barnkammaren och vardagsrummet gör 
att alla kan pyssla med sitt

■  Enkel-, dubbel-, rull- eller våningsbäddar – alla bäddvarianter har kallskumsma-
drasser för högsta sovkomfort 

VIVO

580 D

3938



1.

3.

580 D522 K

VIVO

1.  Rundsittgrupp med utrymme för mysiga TV-kvällar  
tillsammans

2.  Enkel ombäddning av sittgruppen för ännu mer komfort
3. Praktisk, vridbart toalett för enkel åtkomst
4.  Fällbart bord i sittgruppen möjliggör en bekväm passage

SMARTA  
LÖSNINGAR

4.

2.

522 K 580 D

4140



KLÄDSEL

Grey Leaf White Stripe 

470 D 
Totallängd mm  7.095 
Totalbredd mm  2.326
Sovplatser  2/4

520 K 
Totallängd mm  7.850 
Totalbredd mm  2.326
Sovplatser  4/6

520 E 
Totallängd mm  8.058 
Totalbredd mm  2.326
Sovplatser  2/4

522 K 
Totallängd mm  8.120 
Totalbredd mm  2.526
Sovplatser  4/6

532 K 
Totallängd mm  8.444 
Totalbredd mm  2.526
Sovplatser 4/6

530 K 
Totallängd mm  8.140 
Totalbredd mm  2.326
Sovplatser  4/6

580 D 
Totallängd mm  7.897 
Totalbredd mm  2.326
Sovplatser 2/3

V I VO 
För alla som älskar komfort

PLANLÖSNINGAR

HÖJDPUNKTER 
UTVÄNDIGT

1.  Automotiva bakljus – special-
utvecklade för LMC – inklusive 
bakljushållare

2.  Stötdämpare som standard för 
högsta körkomfort

3.  Kraftiga stödben för säker  
uppställning under semestern

4.  Snedstyraxel som standard för 
högsta säkerhet vid körning

44 L

2–699/141 L FRÄN
7.095 MM

MAX. 
2.200 KG

2.

UTRUSTNING
MAX. 
+841

KG

VIVO

Att köpa en husvagn ger dig flexibel resa när 
och var du vill.VÅRT 

TIPS

12 JAHRE
GARANTIE

3.

2.

1.

4.

LLT
GOLV

12 ÅRS 
GARANTI

4342



Eleganta Musica är vår mest påkostade husvagnsklass. 
Vi har lagt mycket tid på att göra utrustningen så 
omfattande, bekväm och trivsam som möjligt redan 
från start. Allt du behöver göra är att ge dig ut på 
semesterresan. Den här modellen har förutom premi-
umchassit en lång rad andra standardtillbehör för högt 
ställda krav.

40

MUSICA

M U S I C A :
Vara aktiv,  
koppla av,  
ha tid

FÖR HÖGA 
KRAV

4544



MUSICA

Stil och elegans

Massor av ljus och stilfull atmos-
fär. Det stora takfönstret och det 
inbyggda fönstret i ingångs  dörren 
dränker interiören i dagsljus. Den 
eleganta klädseln och den ljusa 
trädekoren med vita, glänsande 
detaljer kommer helt till sin rätt i 
det flödande ljuset.

520 E

4746



MUSICA

HÖJDPUNKTER I INTERIÖREN

■  Ribbottnar och kallskumsmadrasser av hög kvalitet i alla bäddar garanterar bästa 
avkoppling

■ Njut av avskildheten med kombirullgardiner 
■  Förstklassig köksutrustning som exempelvis spis med trä brännare, stort kylskåp  

och funktionella, rymliga lådor gör det roligt att laga mat
■ Tillräckligt med plats genom praktiska ytor, välplanerat badrum och teknik
■  Det genomskinliga fönstret i ingångsdörren bidrar till den ljusa och vänliga atmos-

fären i vardagsrummet 
■ Den standardmonterade myggnätsdörren ser till att oönskade gäster stannar utanför

FÖRST
KLASSIG 
TEKNIK

”Vid utveckling tänker vi alltid ur 
användarens perspektiv. Det är 
därför våra bostadsområden är av 
hög kvalitet och väl genomtänkta.”

Markus Grabosch,
Ledera av konstruktion och  
utvekling hos LMC

520 E

520 E 520 E

4948



SMARTA 
LÖSNINGAR

1.  Takskåpens luckor stängs be-
hagligt tyst tack vare Softclose

2.  Snabbt och lättillgängligt 
förvaringsutrymme under 
sittgruppen tack vare fällbara 
dynor

3.  Stänkskyddet på sidan i köket 
skyddar mot oförutsedda faror i 
samband med matlagning

4.  Bekväm lastning och lossning 
tack vare serviceluckan som 
standard

1.

3.

4.

2.

MUSICA

520 E

520 E520 E

520 E
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470 E 
Totallängd mm  7.085
Totalbredd mm  2.326
Sovplatser 2/4

470 D 
Totallängd mm  7.095
Totalbredd mm  2.326
Sovplatser  2/4

490 E 
Totallängd mm  7.266
Totalbredd mm  2.326
Sovplatser 2/4

Som tillval finns en mover som underlättar  
besöket på campingplatsen och gör  
manövreringen av husvagnen till en  
barnlek.

VÅRT 
TIPS

M U S I C A
För höga krav

520 E 
Totallängd mm  8.080
Totalbredd mm  2.326
Sovplatser 2/4

542 E 
Totallängd mm  7.790
Totalbredd mm  2.526
Sovplatser  2/4

520 K 
Totallängd mm  7.850
Totalbredd mm  2.326
Sovplatser  4/6

560 E 
Totallängd mm  8.058
Totalbredd mm  2.326
Sovplatser  2/4

PLANLÖSNINGAR

HÖJDPUNKTER 
UTVÄNDIGT

1.  Robust hamrad plåt utvändigt
2.  Automotiva baklampor
3.  Automotiv, tredelad frontdel av 

ABS-plast
4.  Gasolflasklåda med gastrycks-

dämpare

KLÄDSEL

UTRUSTNING

44 L

2–699/141 L FRÄN
7.085 MM

MAX. 
1.700 KG

MAX. 
+683

KG

MUSICA

Silver Belt Beige Limb

1.

2.

3.

4.

LLT
GOLV

12 ÅRS 
GARANTI

5352



VÅ R T  KVA L I T E T S LÖ F T E :  
12 års garanti

BEKYM
MERSFRITT 
RESANDE

I husvagns- och husbilsbranschen står LMC för kvalitet, pålitlighet, 
genomtänkt teknik och funktionella lösningar. Med vår täthetsga-
ranti* för karossen, hagelskydd och väderbeständighet tack vare 
glasfiberförstärkt takbeklädnad, glasfiberförstärkt undergolvsskydd, 
glasfiberförstärkt fram- och bakparti erbjuder vi dig 12 års skydd 
mot inträngning av fukt. Fukt har ingen chans, särskilt när vår Long 
Life-teknologin (LLT) används på bottenplattan. Detta ger dig extra 
säkerhet, eftersom du kan lita på garanterade 12 års avslappnad och 
sorglös resa.

S I K TA  H Ö G T  –
med LMC:s höjbara tak

LMC:s höjbara tak ger ett extra utrymme för familjesemestern. 
Barnen älskar detta mysiga krypin – ”tältet” på taket. Och för-
äldrarna får precis den flexibilitet de behöver. I en handvändning 
skapar du två extra sovplatser i (eller kanske hellre på) din 
husvagn. Det är en praktisk lösning som bevarar allt invändigt ut-
rymme, för ståhöjden och förvaringsutrymmena inne i husvagnen 
påverkas inte. Och när taket inte behövs kan det enkelt fällas ner.

Finns som tillval för husvagnsmodellerna Style, Vivo och Musica.

UNDER 
STJÄRN
HIMMELN

■  Fyra fönster och en taklucka i klarglas (med 
myggnät) garanterar optimal ventilation

■  Skummadrass i kombination med ribbotten 
ger bästa tänkbara sovkomfort

■  Bädden nås via en tvådelad aluminiumstege, 
som kan förvaras i klädskåpen

■  Normal invändig ståhöjd
■  Det höjbara takets yttermått:  

ca. 260 cm x 157 cm x 12,5 cm  
(plus 12 cm höjd för takluckan i klarglas)

■  Höjd öppnat: 116 cm
■  Liggyta utan täckplatta för uppgången  

ca. 173 cm x 133 cm, med täckplatta för upp-
gången: ca. 234 cm x 133 cm

■  Maximal belastning: 160 kg
■  Vikt: 107 kg

* Genom sin Long Life-teknologin (LLT) lämnar LMC 12 års täthetsgaranti för karossen. 
Garantin förutsätter en årlig, avgiftsbelagd besiktning utförd av en LMC-återförsäljare.

12 ÅRS 
GARANTI

LLT
GOLV

54 55



Dekorationerna på bilden ingår inte i leveransen.
Med förbehåll för ändringar, i synnerhet priser, tekniska data, anläggningar och utrustningar samt
design. Information om omfattning, utseende och prestanda motsvarar den kunskap som fanns tillgäng-
lig vid tryckningen. Struktur- eller färgavvikelser kan bero på tryck- eller belysningstekniska förhållan-
den, men även på egenskaper hos de använda materialen och vi reserverar oss därför även
för eventuella avvikelser av denna typ.

När det gäller mått- och viktuppgifter kan det finnas avvikelser på +/– 5 % på grund av olika
materialegenskaper. Viktuppgifterna uppfyller kraven i EU-direktiv 661/2009 och VO (EU) 1230/2012.

Med Long Life-teknologin (LLT) lämnar LMC 12 års täthetsgaranti för karossen. Garantin förutsätter en 
årlig, avgiftsbelagd besiktning utförd av en LMC-återförsäljare.

Fler tekniska data och detaljer hittar du i vår aktuella prislista eller genom att fråga våra återförsäljare.

QUALITY. TRUST. AT HOME.

QUALITY. TRUST. AT HOME.

EHG Nord   Edisonvej 5   DK-7100 Vejle   www.lmc-caravan.se    LMC Sverige


