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STANDAARDUITRUSTING EN PAKKETTEN

CHASSIS
 AL-KO Euro Delta as
 Automatische remafstelling
 Disselafdekking
 Premium chassis
 Schokbrekers
 Stabilisator
 Stalen velgen
 Verzwaarde uitdraaisteunen

OPBOUW BUITEN
 Automotive achterlicht
 Buitendeur ééndelig inclusief afvalemmer
 Dakluik 280 x 280 mm (sanitaire ruimte)
 Dakluik 280 x 280 mm in kinderkamer
 Dakluik doorzichtig glas 400 x 400 mm
 Derde remlicht
 Disselbak met aparte klep voor bediening 
gaskraan

 Disselbakdeksel met gasveer
 Extra brede buitendeur - 70 cm (alle 
modellen met 2,5 m breedte)

 Panoramaraam (indeling afhankelijk)
 Reservewielhouder in de disselbak
 Serviceluik / garagedeur (indeling 
afhankelijk)

 Serviceluik 1.000 x 420 mm rechts achter 
(indeling afhankelijk)

 Serviceluik 1.000 x 420 mm rechts voor
 Serviceluik 350 x 650 mm links voor 
(indeling afhankelijk)

 Serviceluik 560 x 1.150 mm rechts voor 
(garagedeur) (indeling afhankelijk)

 Uitzetbaar raam (keuken)
 Uitzetbaar raam (melkglas) (indeling 
afhankelijk)

 Uitzetbaar raam achter 1.145 x 520 mm 
(indeling afhankelijk)

 Uitzetbaar raam achter 700 x 400 mm 
(indeling afhankelijk)

 Uitzetbaar raam voor 1.515 x 593 mm
 Uitzetbare ramen met combi-rollo's
 Zijwanden in hamerslagbeplating

OPBOUW BINNEN
 Achterventilatie (wanden/meubels)
 Bovenkasten softclose
 Deur van de sanitaire ruimte met haakjes
 Entree met aflegmogelijkheden en 
geïntegreerde TV plek (indeling 
afhankelijk)

 Garderobeplek bekleed met stof
 Gasdrukveer bij vaste bedden
 Handdoekhaken
 Koudschuimmatrassen in de één- en 
tweepersoonsbedden

 Koudschuimmatrassen in de stapelbedden
 Legkast
 Opklapbare kussens voor toegang berging
 Rolbed (indeling afhankelijk)
 Spiegel
 Stapelbedden - belastbaar tot 80 kg 
(indeling afhankelijk)

KEUKEN
 3 pits kooktoestel met geïntegreerde 
spoelbak

 Koelkast 142 liter (indeling afhankelijk)
 Schuiflade met besteklade
 Schuiflades met automatische sluiting en 
softclose

 Spatscherm aan de zijkant (indeling 
afhankelijk)

 Spoelbak met glazen afdekking
 Uittrekbare apothekerskast (indeling 
afhankelijk)

 Verlenging van het keukenblad, 
opklapbaar (indeling afhankelijk)

VERWARMING
 Heteluchtverwarming 3004 S (gas) 
(indeling afhankelijk)

 Heteluchtverwarming 5004 S (gas) (vanaf 
totale breedte 2.526 mm)

 Ringverwarming 230 V

WATERVERZORGING
 Bloktoilet met elektrische spoeling 
(indeling afhankelijk)

 Centrale waterafvoer
 Silverpearls waterhygiène
 Verswatertank 44 liter
 Wastafel

GAS/ELEKTRA
 12 V verlichting met omvormer 400W
 Contactdoos CEE 230 V
 Elektrische voorziening 230 V met FI 
schakelaar

 Indirecte verlichting
 LED verlichting in de woonruimte
 Leesspotjes in de zitgroep
 Luchtcirculatie- en kabelafdekkingen in 
opbergruimte onder de bedden

 Rookmelder
 Verlichting in de slaapruimte
 Voortentverlichting LED

LLT LONG LIFE TECHNOLOGY
 12 jaar opbouw dichtheidgarantie 
 GFK bodem
 Hoogwaardige isolatiekern (bodem)
 Onderkant bodem van XPS schuim en PU 
lijsten

 Voorkant, dak en achterwand voorzien 
van GFK

WINTERPAKKET 
HETELUCHTVERWARMING (WPU)

1.640,- €
Prijs bij losse accessoires 2.000,- €
Uw besparing 360,- €

Dubbele bodem (in zit- en bedkasten)
DuoControl met crash-sensor
Eis-Ex met displayweergave (alleen i.c.m. 
DuoControl)
Elektrische vloerverwarming 230 V
Waterinstallatie binnen inclusief 
afvalwatertank ca. 44 liter en aftapventiel
Winterafdekking voor koelkastroosters

Pakket gewicht* +35 kg*

AUTARKIE PAKKET 
HETELUCHTVERWARMING (APU)

1.110,- €
Prijs bij losse accessoires 1.355,- €
Uw besparing 245,- €

12 V ventilator met snelheidsregeling
Accu 95 AH AGM
Laadapparaat
Spanningsindicator voor accu
12 V hoofdschakelaar

Pakket gewicht* +35.5 kg*

VIVO COMFORT PAKKET

3.205,- €
Prijs bij losse accessoires 3.905,- €
Uw besparing 700,- €

Afvalwatertank 25 liter rolbaar
Verswatertankaanduiding
Dakraam Heki 2 960 x 655 mm
Hordeur
Buitendeur met raam, ééndelig inclusief 
afvalemmer
Boiler voor warmwatervoorziening
Platen voor draai-klapsteunen
2x USB-aansluiting voor op de stroomrail
Indirecte verlichting bovenkasten
Extra contactdozen 230 V (3 stuks)
Contactdoos buiten 230 V / 12 V / TV en 
gas
Dakversterking inclusief voorbereiding voor 
airco
Steunwiel met steunlastindicator
Gasdetector

Pakket gewicht* +25 kg*

DOUCHE PAKKET (DUP)

950,- €
Prijs bij losse accessoires 1.170,- €
Uw besparing 220,- €

Douchearmatuur (kraan, douchekop en 
houder)
Douchegordijn op rail
Douchebak inleg van hout
Douchebak
City aansluiting met vlotter (in de disselbak) 
(indeling afhankelijk)

Pakket gewicht* +6 kg*

WINTERPAKKET 
WARMWATERVERWARMING 
(WPW)

5.455,- €
Prijs bij losse accessoires 6.650,- €
Uw besparing 1.195,- €

Dubbele bodem (in zit- en bedkasten)
DuoControl met crash-sensor
Eis-Ex met displayweergave (alleen i.c.m. 
DuoControl)
Warmwaterverwarming inclusief warmwater 
vloerverwarming
Winterafdekking voor koelkastroosters
Waterinstallatie binnen inclusief 
afvalwatertank ca. 44 liter en aftapventiel

Pakket gewicht* +90 kg*
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TECHNISCHE GEGEVENS

De genoemde verkoopprijs is exclusief transport- en afleverkosten en inclusief BTW

520 E 522 K 530 K 532 K 580 D
30.700,- € 31.400,- € 30.200,- € 32.300,- € 31.600,- €

TECHNISCHE GEGEVENS VOERTUIG
Totale lengte (cm) 808 812 814 844 789
Opbouwlengte buiten (cm) 683 679 682 726 650
Opbouwlengte binnen (cm) 626 622 625 669 588
Totale breedte (cm) 232 252 232 252 232
Stahoogte binnen max. (cm) 195 195 195 195 195
Totale hoogte (cm) 257 257 257 257 257
Gewicht in rijklare toestand (kg)* 1397 1437 1372 1544 1362
Standaard laadvermogen / max. laadvermogen (kg) 203 363 228 256 238
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg)* 1600 1800 1600 1800 1600
Bodem-, wand- en dakdikte (mm) 40 / 30 / 30 40 / 30 / 30 40 / 30 / 30 40 / 30 / 30 40 / 30 / 30
Omloopmaat voortent (cm) 1063 1078 1081 1106 1049

BEDDENMAAT / SLAAPPLAATSEN
Slaapplaatsen aantal 2 - 4 4 - 6 4 - 6 4 - 6 2 - 3 
Bedden voor 200 - 200 x 88 - 88 200 x 164 - 131 200 - 190 x 88 - 84 210 - 205 x 88 - 85 -
Bedden midden - 205 x 141 180 x 122 180 x 121 170 x 67 - 2
Bedden achter 201 - 151 x 191 - 126 - - - 200 x 135 - 110
Uitklapbaar dak - 200 - 197 x 82 - 78 212 - 208 x 81 - 78 197 - 200 x 78 - 82 -
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EXTRA UITRUSTING

BESTELNR. EXTRA GEWICHT* PRIJS € 520 E 522 K 530 K 532 K 580 D
CHASSIS
Aluminium velgen enkelasser 1063/1 1 610,-
Antislingersysteem 748 4 1.035,-
Uittrekbare opstap 372 5.5 365,-

GEWICHTSVERHOGINGEN
Toelaatbaar totaalgewicht 2.000 kg bij 2.000 kg chassis incl. aluminium velgen 138 10 1.120,-

OPBOUW BUITEN
Airco 6512 36.5 2.235,-
Binnenisolatie voor het uitklapbaar dak 6401 2 430,-
Gladde beplating zijwanden 443 17 1.435,-
Kaderramen (inclusief rollo's) 7561 5 1.805,-
Schuifraam (keuken) 6406 3 245,-
Serviceluik 1.000 x 420 mm links voor (indeling afhankelijk) 6415 4 310,-
Serviceluik 750 x 300 mm rechts achter (indeling afhankelijk) 6422 3 265,-
Uitklapbaar dak 6400 120 5.195,-
Uittrekbare box voor extra serviceluik 750 x 300 mm 693 4 310,-
Uitzetbaar raam (melkglas) 1028 2 275,-
Uitzetbaar raam in sanitaire ruimte (indeling afhankelijk) 1868 3
Uitzetbaar raam voor 1.515 x 593 mm 982/2 5 610,-
Uitzetbaar raam voor 900 x 520 mm (indeling afhankelijk) 982/4 3 610,-

OPBOUW BINNEN
3e stapelbed 200 21 730,-
Premium matras 10318 10 240,-

KEUKEN
Oven (op gas) 572 8 805,-
Volledige kookplaat 10439 25 915,-

VERWARMING
DuoControl met crash-sensor 6448 7 410,-
Eis-Ex met displayweergave (alleen i.c.m. DuoControl) 6358 1 245,-
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BESTELNR. EXTRA GEWICHT* PRIJS € 520 E 522 K 530 K 532 K 580 D
Elektrische vloerverwarming 230 V 387 6 760,-
Extra verwarming 230 V (Ultraheat) 6361 2 555,-

WATERVERZORGING
Boiler 10 liter 6360 7 930,-
Verswatertank 76 liter i.p.v. 44 liter inclusief buitenvulopening 6356 36 185,-

GAS/ELEKTRA
City aansluiting met vlotter (in de disselbak) (indeling afhankelijk) 414 2 305,-
Voorbereiding 1e TV plek 6381 1 120,-

 Standaard  Speciale uitvoering  Niet mogelijk  Nog niet bekend op het moment van publicatie



BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Alle prijzen voor accessoires zijn voor inbouw/montage in de fabriek. Latere montages brengen extra kosten met 
zich mee. Elke verandering aan de fabriekstoestand van uw voertuig kan leiden tot een beïnvloeding van het 
rijgedrag en de verkeersveiligheid. Door ons aanbevolen accessoires, originele reserveonderdelen zijn speciaal voor 
uw voertuig ontwikkeld. Accessoires, aanbouwdelen, ombouwdelen of inbouwdelen die niet door LMC zijn 
goedgekeurd, kunnen leiden tot schade aan het voertuig en tot een vermindering van de verkeersveiligheid. Ook 
wanneer voor deze onderdelen een deskundig advies, een onderdelengoedkeuring of een typegoedkeuring 
beschikbaar is, bestaat er geen aanname voor de deugdelijkheid van het product. Wij vragen om uw begrip dat wij 
niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die is veroorzaakt door niet door LMC goedgekeurde 
producten of door niet-toegestane wijzigingen. Wijzigingen in prijzen, technische gegevens, installaties en 
uitrustingen, alsmede veranderingen in het ontwerp blijven voorbehouden. De gegevens over leveringsomvang, 
uiterlijk en prestaties komen overeen met de bij het ter perse gaan beschikbare kennis. Afgebeelde decoraties zijn 
niet in de leveringsomvang inbegrepen. Alle gegevens komen overeen met de stand van zaken op het moment van 
het ter perse gaan. De aangegeven massa in rijklare toestand is een in de typegoedkeuringsprocedure aangegeven 
standaardwaarde. Als gevolg van fabricagetoleranties kan de werkelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken 
van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk 
toegestaan en mogelijk. De technisch toelaatbare totale massa van het voertuig en de technisch toelaatbare totale 
massa op de as mogen niet worden overschreden. Dit is een adviesprijs in EUR, gebaseerd op Duitse 
detailhandelsprijzen. Prijzen in andere landen kunnen afwijken als gevolg van valutaomrekening, landspecifieke 
uitrusting, BTW, vergoedingen, transportkosten en invoerrechten. Uw handelspartner informeert u graag over de 
voor uw land geldende prijzen, belastingen en heffingen. Technische wijzigingen in ontwerp en uitrusting, 
kleurafwijkingen en fouten voorbehouden. Kleurafwijkingen zijn deels te wijten aan druk- of belichtingstechniek. 
Sommige afbeeldingen bevatten optionele uitrusting waarvoor een meerprijs geldt. Alle prijzen zijn in Euro incl. 
BTW af fabriek LMC. Met de publicatie van deze prijslijst vervalt de geldigheid van alle eerder gepubliceerde 
prijslijsten. Geldig vanaf 01.08.2022.

VOETNOTEN
 Dit gewicht omvat de massa van de caravan met standaarduitrusting volgens de specificaties van de fabrikant: 
Vloeistof zoals vers water, gas (aluminium flessen) op 100% en haspel, zonder extra's of optionele uitrusting. Dit 
komt overeen met een gewicht van ca. 33 kg (Sassino), ca. 36 kg (Style, Style Lift en Vivo) en ca. 40 kg (Musica).
 LMC geeft een waterdichtheid garantie van 12 jaar op alle caravans en campers. Voor campers geldt dit tot een 
maximale totale kilometrage van 120.000 km. Een jaarlijkse, tegen betaling uit te voeren vochtinspectie door een 
officiële LMC dealer is verplicht.
 Enkel in combinatie met de optie uitklapbaar dak. Isolatiemat om in het uitklapbaar dak te bevestigen.
 Bij de optie uitklapbaar dak vervalt het dakluik in de sanitaire ruimte. Het raam in de sanitaire ruimte is dan 
standaard. Bovendien vervalt het dakluik en/of Midi Premium dakluik. Het gebruik van het opklapbaar dak in de 
winter wordt niet aanbevolen.
 Opbergluik buiten bij 490 K, 582 K blijft behouden, maar is niet bereikbaar vanuit de slaapkamer, omdat het bed 
niet opklapbaar is.
 Inbouw in het keukenblok (vervanging van de beide onderste brede schuiflades tegen 2 smalle schuiflades).

*Voor gedetailleerde opmerkingen en uitleg over gewichtskwesties en voertuigconfiguratie verwijzen naar de 
Algemene Opmerkingen.
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FIJNE VAKANTIE!

LMC CARAVAN GMBH & CO. KG   Rudolf-Diesel-Straße 4   D-48336 Sassenberg
T +49�(0)�2583�/�27-0   E info@lmc-caravan.de   H www.lmc-caravan.de/nl
Münster (Westf.): HRB 9914   USt-IdNr. 126 733 941   Algemene directie: Timo Ecke, René Ricken, Bodo Diller


