CARAVANWERELD \ LMC MUSICA PASSION

Als luxe telt
Dit voorjaar deelt LMC zijn passie voor caravans met twee actiemodellen op basis van de Musica
middenklas reeks die met de toepasselijke naam ‘Passion’ de extra
uitrusting in de verf zet.

De twee actiemodellen zetten vol
ledig in op koppels. De 440 D biedt
één van de meest populaire inde
lingen waarin een hoekbed met
aanpalende natte cel wordt aan
gevuld met een U-zit achteraan
en centraal het keukenblok met
tegenoverstaande kleerkast. Wie
liever afzonderlijk slaapt, vindt
zijn gading in de 470 E met lits-
jumeaux waarin het keukenblok
en de natte cel centraal tegen

over elkaar staan en je achteraan
plaats kan nemen in de treinzit.
Met een lengte tussen 6,63 en 7,01
meter en een MTM van 1700 kg
blijven deze modellen relatief
beperkt qua omvang en bieden ze
toch een immens laadvermogen
van 557 en 493 kg. Het steekt dus
niet op een kilootje.
VERLEIDELIJK AANBOD
Beide modellen presenteren
zich met een bijzonder aange
naam aangekleed interieur waar
in de lichte houtkleur versterkt
wordt met een donkerbruine
inleg onderaan de plafondkasten
en een deur naar de natte cel
in dezelfde kleur voor de 440 D.
De keuken heeft fronten in witte

hoogglans. Deze modellen verlei
den vooral door hun extra stan
daarduitrusting die naargelang
het model tussen 4030 en 4401
euro voordeel oplevert. Veiligheid
staat voorop met de Al-Ko Trailer
Control die de caravan stabili
seert als er slingerbewegingen
optreden. Aluminium velgen
geven samen met de zijwanden
in hamerslag, de specifieke gra
fismen en het aangepaste design
van de voor- en achterwand extra
cachet aan het exterieur. Voor het
winters comfort staat de vloerver
warming in. Het luxuspakket dat
een verrolbare afvalwatertank,
een Heki 2 panoramisch dakven
ster, afstandsbediening voor de
voortentlamp en niveau-indi
cator van de watertank omvat,
verhoogt samen met het extra
serviceluik en de serviceluik
lade dagelijks het gebruikscom
fort. Tot slot geniet de 470 E met
lits-jumeaux van een voorraam.
Info:
DKW caravans,
tel. 056 40 16 20
www.dkwcaravans.be
www.lmc-caravan.de/nl
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