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Sinds we weten dat vrijheid misschien 
wel de grootste luxe is die er is, kijken we 
verder. Zien we meer. Terwijl we dichterbij 
onszelf blijven dan ooit. Om thuis te komen 
op de mooiste plekken die Europa voor ons 
bewaard heeft, blijkt maar weinig nodig. 
Goed gezelschap, een paar vrije dagen en 
de wetenschap dat je kunt gaan, staan of 
blijven waar je wilt.

Boven: Als je weet wat je wilt, heb je niet veel nodig om gelukkig te zijn
Rechtsonder: Puur natuurlijke materialen van de hoogste kwaliteit

Niets meer dan je nodig 
hebt om te leven zoals 
het bedoeld was’

‘ 
specialspecial

kijkt, ziet je oog voor detail precies 
wat het wil zien: de hoogste kwa-
liteit natuurlijke materialen zoals 
teakhout, vilt en edelstaal. De 
toon van exclusiviteit is gezet. Het 
vrije gevoel wakkergekust. Want 
zitten, lezen, praten, mijmeren? 
Koken, eten, drinken, douchen? 
Buiten voelt het altijd vrijer,’ aldus 
Hein van de Laar, oprichter en cre-
atief directeur van Lume Traveler.

Alle culinaire vrijheid  
van de wereld
Proeven van vrijheid én de lokale 
heerlijkheden die iedere bestem-
ming voor je in petto heeft? Het 
krijgt een extra dimensie in de 
unieke buitenkeuken. Een lust 
voor het oog, de kok én zijn 
gezelschap. Met het strakke RVS 
werkblad, de geïntegreerde spoel-
bak met designkraan en de ijskast 
onder handbereik is het er goed 
toeven. Natuurlijk kook je op het 
volwaardige PITT cooking fornuis 
net zo gemakkelijk de sterren  
van de hemel als water voor  
een kop thee.

Duurzaamheid en technologie 
gaan hand in hand
‘Iedere Lume Traveler is uitgerust 
met alle luxe van de wereld. En 
is van binnen én buiten helemaal 

Compromisloos 
genieten 

Truffels zoeken in Toscane. Pintxos 
proberen in Bilbao. Golfsurfen in 
het kristalheldere water van Nord-
fjord. Of je ‘gewoon’ onderdom-
pelen in de warme charme van de 
Provence. Eten wat en wanneer 
je er zin in hebt. De sterren tellen 
tot je erbij in slaap valt. Je eigen 
afslag nemen, je eigen tempo 
kiezen. Maar wel in stijl. Je eigen 
stijl. Met alle tijd van de wereld 
om te genieten van verrukkelijk 
eten, heerlijk slapen of waar je ook 
maar blij van wordt. De simpelste 
dingen geven vaak de grootste 
genoegens.

Pure perfectie 
Het vervoermiddel van de terug-
verworven luxe die vrijheid heet, 

is stoer maar verfijnd. Mixt een 
legendarisch uiterlijk met on-
overtroffen aandacht voor detail. 
Het resultaat? De LUME Traveler. 
Of om precies te zijn de LT360 
No.1, de LT540 No.1 en de LT 540 
Nordic. Drie high-end caravans in 
pure perfectie. Waar duurzaam 
design is doorgetrokken tot in  
de finesses.

Exclusief voor design
liefhebbers
Met zijn chef-waardige buiten-
keuken en ultracomfortabele bed 
onder het open panoramadak is 
de Lume Traveler tot in de puntjes 
uitgerust om buiten de gebaande 
paden je meest ontspannen zelf 
terug te vinden. ‘Ook als je verder 
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af. De aluminium buitenzijde en 
accenten, de airconditioning, de 
automatische luifel en het elektri-
sche panoramadak met hor. Het 
zijn niet zomaar gadgets. Nee. Het 
maakt je Traveler tot de reisgenoot 
waar je decennialang plezier aan 
beleeft,’ verzekert de trotse pro-
ductontwikkelaar Herbert Sikma.

Into the wild
Voor wie tijdens een roadtrip het 
avontuur wil opzoeken, zijn de 
standaard zonnepanelen en de 
ingebouwde gastank (dus geen 
gesleep met gasflessen) een  
verademing. Want in een hand-
omdraai ben je op en top uitgerust 
voor een weekje wildkamperen. En 
is het terrein niet helemaal vlak? 
Dan zet je eigen Lume Traveler 
zichzelf met een druk op de  
knop waterpas…

Naar binnen kan altijd nog
Waag de stap naar binnen en je 
komt thuis in je eigen hotelsuite. 
Om te slapen op je eigen matras. 
Onder het bedlinnen waar je van 
houdt. Verlost van uur, tijd en 
regels. Terwijl je geniet van een 
ontbijtje op bed. Ontspannen gaat 
vanzelf in het tot in de finesses 
doordachte interieur van duur-
zame materialen. De volwaardige 

IN JE EIGEN HOTELSUITE 
OP WIELEN
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bedden kunnen zich meten met 
die in de beste hotels. En met ma-
trassen van 25 cm dik is een goede 
nachtrust gegarandeerd.

Herdefinieer luxe 
Kiezen voor Lume Traveler is puur 
genieten van vrijheid. Geen con-
cessies doen aan stijl en comfort. 
Maar slapen onder een specta-
culair panoramadak. Relaxen op 
een topmatras met riant uitzicht 
op de sterren. En wakker worden 
waar de wind je brengt. Vakantie 
gebeurt vanzelf. Je hoeft alleen de 
plek te kiezen. De fles te ontkur-
ken. Om hier en nu te genieten van 
hoever je gekomen bent.

Smart want simpel 
Vanuit de showroom in Culemborg 
stipt algemeen directeur Edwin 
Weteling nog even aan wat de 
Lume Traveler definitief onder-
scheidt van elke andere caravan: 
‘Onder het iconische uiterlijk 
gaat verrassend veel innovatieve 
technologie schuil. Allemaal met 
maar één doel: het je zo aange-
naam mogelijk maken. Zo zorgen 
de slimme verwarming en stille 
airconditioning dat het binnen in 
elk seizoen aangenaam toeven 
is. Tover je in een handomdraai 
de sterrenhemel tevoorschijn die 
gloort achter het spectaculaire 
panoramadak. Geniet je van je fa-
voriete playlists via het hoogwaar-
dige geluidssysteem. En onthul je 
de buitenkeuken met een druk op 
de knop.’

Links 
Naar binnen  
kan altijd nog

Onderweg naar nieuwe  
ontmoetingen
Een legende moet je zien, ruiken, 
voelen. Zodat je kunt ervaren 
wat hij met je doet. Ben je in voor 
een gedurfde keuze? Niet bang 
om op te vallen? Zet de eerste en 
misschien wel beste stap van je 
leven en bezoek ons van 26 t/m 
29 mei in het Expodorp tijdens de 
Dutch Open Golf op Bernardus 
Golf in Cromvoirt. Of beleef de 
Lume Traveler van 17 tot en met 
21 augustus op de Landgoedfair 
Marienwaerdt in Beesd. Geen tijd? 
Geen nood. Volg Lume op social 
media #LumeOnTour.

Geboren en getogen  
in Nederland
Lume Traveler is een puur Neder-

lands design. Ook de assemblage 
vindt in eigen land plaats. Voor 
de verkoop wordt momenteel 
gekeken naar dealerschappen in 
landen waar de voorliefde voor 
kamperen en mooie producten 
hand in hand gaan, zoals de Be-
nelux, Duitsland en Scandinavië. 
Wil je zelf eens een Lume Traveler 
aanschouwen? Met een mailtje  
of telefoontje is een afspraak  
zo gemaakt.

Liever thuis ontdekken?
Heb je al een goed idee welke 
LUME je beter wilt leren kennen? 
Dan is een demo aan huis veruit 
de meest ontspannen manier om 
de traveler in je los te maken…

Meer informatie: lumetraveler.com

Rechts 
Het gevoel dat 
het je aan niets 
en niemand 
ontbreekt


