
UTRUSTNING
MAX. 

+641 KG

KG

2 – 5 LÄNGD
9.57 M

MAX. 
2.500 KG

SNYGG OCH ELEGANT: 
LMC EXQUISITE VIP

KLÄDSEL DEKOR

Exquisite VIP 695, resultatet av vår premiumserie,  
har allt ombord – och lite till. Med en imponerande 
totallängd på 9,57 m är den en riktig skatt bland  
husvagnar och lämnar inget övrigt att önska:  
Bekväm entrédörr, heltäckningsmattor, rullgardiner 
och högkvalitativa möbler är bara några av de  
höjdpunkter. I VIP 695 kommer du att uppleva en  
mycket speciell känsla av rymd!



STANDARDUTRUSTNING OCH PAKET

CHASSI 
■   Aluminiumsfälgar 
■   Stabiliseringskoppling
■  Hjulstötdämpare
■ Snedställda axlar
■   Kraftigare stödben
■  Dragkåpa

PÅBYGGNAD
■ Tredje bromsljus
■   Front-, tak- och bakvägg i GFK
■  Gasolkoffertlucka med gasstötdämpare
■  Sidovägg i hamrad plåt
■  HEKI taklucka med baldakin och belysning
■  Komfort-bodelsdörr med fönster 
■ Reservhjulshållare i gasolkofferten
■  Skofack nederst i ingångsområden
■   Taklucka klarglas 400 x 400 mm 
■  Taklucka i softat glas 280 x 280 mm med 

kombirullgardin (badrum)
■  Takräcke
■  Fönster i front

 
INREDNINGSUTRUSTNING
■  Mattor
■  Kallskumsmadrass för fasta sängar med 

uppställbar huvuddel
■  Högkvalitativ lamellbotten
■  Myggnätsdörr
■  Tygklädd garderob med spegel
■  Ventilation bakom ryggstöden (vinterryggstöd) 

KÖK
■  Spis med ugn
■  Diskho med integrerad avfallshink
■  Kylskåp med frysfack 190 l. (595 = 140 l.)
■  Lådor med automatisk indragning och Soft 

Stop
■  Låda med bestickinsats
■  Stänkskydd

VÄRME
■  Vattenburen värme
■  Varme med ventilation
■  Varmvattenförsörjning till  

kök och bad
■  Ventilationssystem

BADRUM/ 
VATTENFÖRSÖRJNING
■  Duschrumsdör med solidt handtag  
■  Bänktoalett med elektrisk spolning
■  Spegel
■  Avloppstank 25 l.
■  Färskvattentank 44 l.

GAS/ELEKTRONIK
■  12 V belysning med transformator 400 W 
■  Strömbrytare/vägguttag glänsande svart
■  Antennkabel inkl. TV-uttag
■  Central elektrisk försörjning 
■  Förtältsbelysning LED 
■  Gasdämpare för fasta sängar   
■  Spotlights i sittgrupp
■  Rökdetektor
■  TV-hållare för platt TV
■  Ventilation bakom ryggstöden (vinterryggstöd)

VINTERPAKET (WPA)
■  Dubbelbotten (i sitt- och sängslådor) 
■  DuoControl med Crash-sensor
■  Eix-Ex defroster med fjärrgivare  

(endast i samband med DuoControl)
■  Vattenburen värme inkl. vattenburen 

golvuppvärmning 
■  Vinterskyddskåpa för kylskåpsventilation
■  Vattendragning invändigt inkl. 

avloppsvattentank ca. 44 l och avloppsventil 

Paketvikt 90 kg

TEKNISKA DATA

HUSVAGNENS TEKNISKA DATA

VIP 695
Total längd 942

Påbyggnadslängd utvändigt (cm) 829

Påbyggnadslängd invändigt (cm) 748

Total bredd 252

Bredd invändigt (cm) 238

Ståhöjd invändigt (cm) 195

Totalhöjd (cm) 257

Egenvikt (kg) 1862

Vikt i körklart tilstånd (kg) 1931

Lastförmåga standard / max. last 269

Tekniskt tillåten total vikt 2200

Förtältmått (cm) (A-mått) 1209

SOVPLATSER
Sovplatser 2 - 5

Säng i front 200 x 149

Säng i mitt 180 x 77

Säng bak 221 x 151 x 161

TILLVALSUTRUSTNING

CHASSI
Tillåten totalvikt 2.300 kg vid 2.500 kg chassi

Tillåten totalvikt 2.400 kg vid 2.500 kg chassi

Tillåten totalvikt 2.500 kg vid 2.500 kg chassi

PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT
Förstärkt tak inkl. förberedelse för klimatanlagging

Klimatanlåggning på taket

Alla uppgifter överensstämmer med den aktuella situationen vid tidpunkten för trycket. Tekniska förändringar av konstruktion och utrustning, avvikelser i färgton, felaktiga uppgifter och prisändringar förbehåller vi oss för. Vid mått- och viktangivelser är avvikelser från +/-5 % möjliga. Den angivna uträcknade lastför-
mågan kan därför variera. Våra viktangivelser motsvarar fodringar och krav enligt EG riktlinje 661/2009 och direktiv (EU) 1230/2012. Alla priser är vägledande i SEK inklusive 25 % moms från LMC-fabrik. Med denna prislista ersätter alla tidigare prislistor. Gäller från 1 november 2021.


