
- Campingliv.dk

Et campingliv med drømmevognen
LMC MUSICA 490 E

SMUK INDRETNING & GOD KOMFORT



Vores Musica er smukt og stilfuldt indrettet og det er en rar følelse at træde
ind i vognen … 

Det er en nem vogn at køre med og den ligger godt efter vores bil. Første tur
gik til Bad Segeberg i Tyskland, hvor vi holdte påskeferie 2022.

PÅ TUR I IND- & UDLAND



• GFK-tag
• Ultraheat
• Vandtanksmåler
• Special betræk i siddegruppen
• Nakkestøtter i siddegruppen
• Varmemåtter i hele vognen
• Mover
• Faconsyede tæpper
• Alufælge
• Enkeltsenge
• Emhætte
• God plads på køkkenbordet
• Vindue i døren
• Multistik uden på vognen

Allerede ud fra billederne hos forhandleren kunne vi se at dette var en campingvogn 
lige efter vores smag. Både i indretning og udtryk og selv om vi så sandelig har haft 
vores andel af vognskift, så vidste vi at det var en campingvogn som vi rigtig gerne 
ville eje!    Tak til Brønderslev Caravan & Trailer Center!

NÅR LYNET RAMMER



SIDDEGRUPPE MED GOD PLADS

Siddegruppen i vores Musica er ganske komfortabel og det er en fornøjelse at 
sætte sig med benene oppe, uden at ens ryg føles helt skæv. Den vinkelrette 
siddegruppe gør så meget for anvendeligheden og velværen i vognen.

Da vognen i sin tid blev bestilt på fabrikken i Tyskland, 
blev den bestilt med interiør fra en LMC Maestro og 
det smukke design nyder vi så godt af i dag.

Vi ser frem til mange ture i både ind- og udland med 
vores 490’er, men kommer den dag hvor lysten til at 
køre rundt ikke er der længere, så vil vores 490’er 
være en rigtig god fastliggervogn for os.



KOMFORT & VELVÆRE

SENGE TIL SØVN & HVIL

Sengene i vores Musica er af en rigtig god kvalitet og de er vældigt behagelige at 
sove på og bredden gør at man “kan være der” - selv med en bette vovhund der også 
har sine pladskrav :)

Dog kunne jeg godt have ønsket mig højere 
sengegavle, så ens hovedpude ikke kommer i 
karamboulage med vinduet  og ikke mindst 
gardinerrne.

Det er rigtig godt med overskabene rundt i hele 
vognen, ud over at det ser elegant ud, så er det 
også nemmere at få “tingene af vejen”, så 
vognen ikke pludselig ser rodet ud og med 3 
tagluger kan man få godt med lys ind i vognen 
og det er rigtig rart.



KOMFORT & VELVÆRE

KØKKEN MED GOD PLADS

Noget vi virkelig godt kan lide ved 490’eren er den gode plads på køkken bordet. 
Vi kan, hvis vejret ikke er til så meget udendørs liv, have vores ovn på 
køkkenbordet, og der er stadig albuerum og det er bare SÅ godt.



KOMFORT & VELVÆRE

IKKE MED PLADS TIL JACUZZI

Det er rart med toilet i vognen, men der er ikke meget plads, men fair nok - oftest 
bliver vores toilet også kun brugt om natten eller oftere hvis der er langt til de 
toiletrum der er på den campingplads vi bor på.  Det er smukt udført og er godt sat 
sammen, så nok engang et “thumbs-up” til LMC fabrikken.



WEEKENDER & FERIER KAM
PA SUNSHINE AIR PRO 400

ISABELLA TRANSIT 340

Vi har 3 muligheder når vi er på tur. Enten kan vi benytte vores luftsolsejl fra 
Kampa eller vores skønne Isabella Transit med front og sider, hvor vi så kan 
vælge at bruge det som enten solsejl eller fortelt. 

Seneste opdatering på den front er at vi har solgt vores 340’er til 
nogle gode venner, og så har vi selv købt en 420’er, men det har 
vi endnu ikke nogle billeder af.



Vi er parate til nye eventyr - Vi ses derude!


