
     
 
 
Persbericht 
 
27 augustus 2021 I Caravan Salon Düsseldorf  
 
 
LUME Travel hard op weg het nieuwste status symbool te worden 
 
Waar vrijheid soms ver te zoeken is, wordt LUME Traveler steeds vaker omarmd door  
de eigenzinnige reiziger die geen concessies wil doen aan stijl en comfort. Oog heeft voor 
detail. Maar vooral geen zin heeft zich te conformeren aan wat voor regels dan ook. Met 
LUME maakt hij een statement: vrijheid is de allergrootste luxe.  
 
Aan op reis gaan met een caravan is niets nieuws. Behalve als je een LUME Traveler aan je 
Range Rover of Audi A8 koppelt. Dan vestig je niet alleen alle ogen op je. Je treedt ook een 
geheel nieuwe dimensie binnen van luxueus vakantie vieren. Minstens zo comfortabel als de 
suite in je favoriete hotel. Zeker zo verfijnd afgewerkt als het jacht van je dromen. Maar 
vooral helemaal in stijl. Je eigen stijl. Compleet met natuurlijke materialen zoals een 
teakhouten vloer, wanden van wolvilt en een 100% edelmetalen buitenkant. 
 
Volop het leven leven 
LUME is gemaakt voor en door mensen die hun eigen pad kiezen. Bevrijd van de regels en 
ongeschreven wetten die ons ervan weerhouden voluit te genieten van het leven. Daarom 
tekenen alle drie modellen waar de LUME liefhebber inmiddels uit kan kiezen niet alleen 
voor uniek Dutch Design, het full-size panoramadak en een chef-waardige (buiten)keuken. 
Maar ook voor een zonnepaneel, air conditioning en een topmatras onder de sterrenhemel 
die je met een druk op de knop tevoorschijn tovert. Zo heeft een LUME Traveler alles wat je 
nodig hebt om je vrije tijd in te vullen zoals jij dat wilt. 
 
Düsseldorf-de-luxe 
Dit jaar staat de vol-aluminium LUME Traveler voor de vierde keer te shinen op de Caravan 
Salon in Düsseldorf. Van 27 augustus tot 5 september stelen de LT360 en LT 540 de harten 
van zelfs het meest verwende publiek in Hal 10, C55. Ondanks een aantal slimme en comfort 
verhogende innovaties heeft model LT360 ‘The Original’ niets aan charme ingeboet. Terwijl 
de laatste LT540 laat zien waaraan hij zijn naam te danken heeft: ‘The Complete’ heeft het 
namelijk allemaal. Volwassen afmetingen, een buitenkeuken waar zelfs de meest fervente 
hobbykok zijn vingers bij aflikt, een hotelkwaliteit matras van 180 x 200 cm onder het 
spectaculaire cabriodak compleet met luxe hor om optimaal te genieten van de breedbeeld 
sterrenhemel, een comfortabele bank, voldoende kastruimte en een wc. Uiteraard heeft de 
buitenkeuken een driepits PITT cooking kookplaat, een roestvrijstalen werkblad met 
geïntegreerde wasbak en een koelkast. Alleen de Nordic is dit jaar niet afgereisd naar de 
grootste Caravanbeurs van Europa. Die is exclusief te bewonderen in het Nederlandse 
Culemborg, de enige vaste LUME standplaats. 
 
Join the movement 



Een Traveler staat nooit lang stil. Is altijd in beweging: op weg naar het mooiste plekje, de 
lekkerste lokale lekkernij, de volgende ontmoeting. Niet vreemd dus dat video en bewegend 
beeld de hoofdrol spelen op de spiksplinternieuwe LUME website. Verleidelijke video’s van 
verre bestemmingen, luxueuze LUME locaties, vrijheidslievende travelers die ook in hun vrije 
tijd hun eigen weg kiezen? De perfecte entourage voor de legendarische LUME Traveler en 
een virtuele 360º tour in de LT360 en LT540. Enthousiast? Deel vooral vrijuit de prachtige 
plaatjes die voor je klaarstaan. En neem gerust contact op voor een live kijkje in een, twee of 
drie LUME Travelers. 
 
 
Voel je vrij om meer LUME te ontdekken op www.lumetraveler.com. 
Vrij inzetbare foto’s: https://www.lumetraveler.com/nl/nieuws-en-events/ 
Contact: info@lumetraveler.com 

http://www.lumetraveler.com/

