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LUME Traveler; het verhaal en de ontwerper
Bedenker en oprichter van LUME Traveler Hein Van de Laar houdt niet van spartaans
kamperen, maar trekt wel graag rond in de natuur. Hij had een droom om ooit een stoere,
luxueuze design-caravan te maken waarin hij met zijn 2.00 meter lengte comfortabel kon
verblijven.
‘Het was mijn droom om buiten de gebaande paden de mooiste plekjes van Europa te
ontdekken – met het comfort van een hotelsuite. Te slapen onder de sterrenhemel – in het
lekkerste bed van de wereld. En om buiten de heerlijkste lokale lekkernijen klaar te kunnen
maken – aan een volwaardig fornuis’.
Dus besloot hij zelf deze legende te bouwen. Een exclusieve camper voor het hoge segment
met de voordelen van reizen met een losse auto die je in staat stelt het onontdekte te
ontdekken.
Sinds 2020 is zijn ambachtelijk gemaakte, ingenieuze aluminium caravan op de markt. Een
oer-Hollands product voorzien van veel luxe zoals een comfortabel tweepersoonsbed, een
volwaardig fornuis, een zonnepaneel en een volledig te openen panorama-dak. Het binnenen buitenwerk van de LUME Traveler bestaat uit eerlijke, volwaardige materialen, zoals
aluminium, teakhout en een wandafwerking van wolvilt en leer. Allemaal vervaardigd in
Nederland.
De buitenkeuken maakt koken in de schaduw van het afdak mogelijk. Je slaapt direct onder
de sterrenhemel en dat allemaal op de mooiste plekjes in de natuur. Dat is puur genieten In
alle stijl. Zonder concessies aan comfort te doen. Dus optimale vrijheid! Van de Laar: ‘De
droom is werkelijkheid geworden. Niet alleen voor mij. Want omdat mooi naar meer smaakt,
vinden steeds meer mensen de weg naar een van de drie LUME Travelers die de wereld
weer een beetje mooier maken’.
De 3 LUME Traveler modellen:
LT360 vanaf 59.500,- euro
LT 540 vanaf 99.500,- euro
Nordic vanaf 95.000,- euro
FOR THE HAPPY YOU.

FEEL FREE to discover more LUME at www.lumetraveler.com.
Contact: info@lumetraveler.com

