CAMPINGVOGNE 2021

Inspiration til Jeres egne eventyr

#inspiringadventures

Inspiration til Jeres egne eventyr
Adria Mobils mission er at inspirere til mindeværdige campingoplevelser og det har været vores generelle tilgang ved
fremstilling af campingvogne, i de seneste 55 år. Vores vision for Adria er, at være det bedst sælgende brand indenfor
fritidskøretøjer. Dette understøttes med værktøjerne design, innovation og premium kvalitet. Vi tilbyder de bedste modeller
og indretninger og forfiner konstant vognenes detaljer på tværs af modelprogrammet. Vi er stolte af, at kunne følge op på
lanceringen af den prisvindende Astella, med en helt ny generation af Adora. Designet og produceret på vores topmoderne
fabrik med de mest avancerede produktionsfaciliteter og mere end 500 autoriserede Adria forhandlere fordelt overalt i Europa.
Vi ønsker, at du vil nyde de mange oplevelser når du er på eventyr i din Adria.
Sonja Gole.
General Manager – Adria Mobil.

OPLEV MERE ONLINE I DEN NYE UDGAVE AF "INSPIRATIONS" PÅ
WWW.ADRIA.DK

Se fabriksfilmen på: www.adria-mobil.com/movies

Hvorfor vælge Adria?

PRIS
VINDENDE

CAMPINGVOGNE

At vælge en Adria har aldrig været nemmere. Nemt at vælge på grund af kombinationen af lækkert design,
elegance og overlegen kvalitet.

PASSION
Adria Mobil har designet og
produceret campingvogne siden
1965 – det er med andre ord 55 års
erfaring der lægges i de nye vogne.
INSPIRERENDE DESIGN
Vores mål er at skabe campingvogne
som gør din ferie helt perfekt.

PRODUCENT I VERDENSKLASSE
Industriens mest avancerede produktionsfaciliteter, ISO 9001 & EFQM,
5-stjernet certifikat for forretningskvalitet og kvalitetsstyringsstandarder.
PREMIUM KVALITET
Adria campingvogne er kendt for den høje kvalitet og holdbarhed – et produkt
af veludførte produktionsteknikker blandt andet kendt fra bilindustrien. Vi
fremstiller de fleste af vores møbeldele selv og udfører kvalitetskontrol gennem
hele fremstillingsprocessen.

Adria caravans vinder jævnligt priser
for design, innovation og kvalitet.
Se hjemmesiden for flere detaljer.

SINDSRO
Adria campingvogne leveres med
2 års fabriksgaranti. Er uheldet ude,
kan du finde hjælp hos mere end 500
autoriserede Adria forhandlere fordelt
over hele Europa.

BÆREDYGTIGHED
Vi har forpligtet os i forholdet til
miljømæssig bæredygtighed og
overholdelse af miljøstandarder. Vores
miljøstyringssystem er certificeret i
henhold til ISO 14001. På samme tid
har vi fokus på bæredygtig udvikling
samt begrænsning af miljøpåvirkninger.
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Højdepunkter
Vælg mellem luksusoplevelsen Astella, helårsvognen Alpina,
den ikoniske Action, den lette Altea, den moderne Aviva og nu
den nye generation Adora.

ADORA
mød den nye generation

Skabt til dig.
Adora, vores bedst sælgende model, er blevet endnu bedre.
Alt er nyt og designet til at dække dine behov.

INSPIRERENDE DESIGN

UNIKKE FUNKTIONER

Vores designere har taget
udgangspunkt i den prisvindende
Astella i designet på den nye
Adora.

Vores designer har taget det
bedste af Adora's DNA og har
forfinet det.

INSPIRERENDE LØSNINGER

FØLELSEN AF AT
VÆRE HJEMME

Innovation og gennemtænkte
løsninger er i højsædet.
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En fornemmelse af "derhjemme" med
hjemligt og lækkert interiør.

Højdepunkter

MODERNE OPHOLDSRUM

Inspirerende indretning designet efter
den måde vi lever på.

ADORA INDRETNINGER

ADRIA MACH

Tilgængelig i forskellige
indretninger.

Adria MACH smart control app
til mobilen.

NY ADORA 613 PK

Adora 613 PK - den nye indretning
for teenage-familier med ekstra smart
"hule" til de unge i vognens bagende.
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Højdepunkter

ASTELLA.
NY LUKSUS SERIE.
Luksus som du ikke har oplevet
det i en campingvogn før med den
prisvindende Astella. Eksklusive
indretninger – alle med panorama
dobbeltdøre.
Astella her sit eget katalog - besøg
www.newastella.com

ALPINA
Stadig den foretrukne helårsvogn.
Nu med Ergo-badeværelse generation
II samt forbedret vandinstallation.

Det tyske designråd tildeler
prisen for produkt- og
kommunikationsdesign.
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Højdepunkter

NYE PUDER
Nyt udvalg af puder, der giver
hygge til interiøret.

NY UDVENDIG GRAFIK
Stort set alle modeller har fået
nyt eksteriør design.

ADRIA MACH
Vælg Adria MACH app'en og juster
vognens nøglefunktioner, få adgang
til brugermanual og naviger til
interessepunkter (standard i Astella,
tilkøb i Alpina og Adora).

Inspiration. Oplev mere online i den nye
udgave af "inspirations" på www.adria.dk

campingvogne
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Designet til at blive brugt.
DETALJER BETYDER NOGET
Alle vores campingvogne er designet efter devisen, at alle
detaljer betyder noget og hver centimeter tæller. Vores viden om
vigtigheden i de små detaljer, er noget som vi har lært gennem
årtier, og som Adria bruger i alle indretninger.

1 Opholdsrum
Nyt moderne interiørdesign med
masser af plads.

4 Badeværelse
Hotel style badeværelse, praktisk
indrettet med kvalitets elementer.

2 Køkken
Intelligent og funktionelt designet
køkken med masser af plads.

5 Opbevaring
Masser af opbevaringsplads og
optimerede opbevaringsløsninger.

3 Soveværelse
Et bredt udvalg af forskellige
sovepladser, alle med komfortable
madrasser.

6 Multimedia
Smart multimediasystem.

Oplev alle indretninger
og se 360° billeder
på www.adria.dk
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beboelse

Moderne indretning med et udvalg af tekstiler og dekorative puder.

Smart lyssætning med spots, LED og indirekte belysning,
gør det nemt at skabe hygge i alle områder.
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køkken

Inspirerende køkkendesign baseret på ergonomiske principper
med fokus på stil, pladsudnyttelse og funktionalitet.
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badeværelse

Praktisk badeværelse i hotel-stil med kvalitets elementer
og et strejf af luksus.
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soveværelse

Vælg mellem flere forskellige sengeløsninger i forskellige udformninger
og med komfortable madrasser.
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Alle eventyrer starter med en god nats søvn.
STOF

HØJ KVALITET
100%

åndbart stof

vaskbar
ved

40°

lynlås

100% naturlig

lufttørres

antibakteriel

ikke giftig

antistatisk

anti-lugt

(ej maskintørring)

VÅGN OP FRISK OG UDHVILET
HVER MORGEN

Vores luksusmadrasser byder på høj
komfort, en skumkonstruktion med
høj bæredygtighed, rengøringsvenligt
betræk og naturlig beskyttelse mod
bakterier og lugt.
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adria

15

opbevaring

Optimeret opbevaringsplads, så du
kan have alle dine ting med på ferien.

multimedia

Lækre multimedia løsninger, med USB-stik og Bluetooth® forstærker.

Kan være vist med ekstraudstyr. Se tekniske specifikationer på www.adria.dk
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adria MACH
Adria MACH gør tingene nemmere!
Adria MACH er tilgængelig på Astella, Alpina og Adora.

NAVIGATION & POI
Navigation & seværdigheder
(inklusive campingpladser, parkering,
forhandlere, seværdigheder).

FÅ OVERBLIK DIN ADRIA
Kontrollér din Adria (se interaktiv
brugermanual, få forbrugstal,
strømstyring og meget mere).

FJERNBETJENING AF
NØGLEFUNKTIONER
Fjernbetjening af nøglefunktioner
(lys, varme, el, vand og gas) med
statistik og forudsigelses funktion.

MOBILT KONTOR*
Mobilt kontor* Wi-Fi hotspot
funktioner (adgang til web,
IP radio og TV).
*SIM-kort nødvendigt.

SÅDAN VIRKER MACH

INSTALLER
Hent MACH-app'en fra Google Play
eller Apple Store eller læs mere på
www.adria-mobil.com/mach

FORBIND
til dit køretøj.

OPRET
dit Adria ID.

NYD
skræddersyet oplevelse.

campingvogne
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Designet til brug

2

ÅRS*ADRIA
garanti

7

ÅRS*

ADRIA
TÆTHEDSSIKRING
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FLERE

TEKNISKE

INFORMATIONER
WWW.ADRIA.DK

Skabt til at blive brugt
Alle Adria campingvogne er designet til at blive brugt. Alt er omhyggeligt udviklet og testet for din sikkerhed.

1_INSPIRERENDE DESIGN.
Eksklusivt design med dynamiske frontprofiler, stilfuld bagende og ikke mindst de store panorama
vinduer, på de fleste modeller.

6_LUFTSTRØM.
Adria's airflow-system giver optimal luftgennemstrømning og ventilation i vognen og minimerer
risikoen for dannelse af kondens.

2_CHASSIS.
Baseret på vores chassis-partner AL-KO som sikrer en robust konstruktion og optimal
vægtstyring.

7_VINDUER OG DØRE.
Det største og mest naturligt lysgivende panoramavindue på markedet. Integrerede vinduer og
døre, giver masser af naturligt lys, og gode ventilationsmuligheder.

3_KONSTRUKTION.
Modulopbygget ved hjælp af de bedste materialer og konstruktions metoder, herunder Adrias
unikke "Comprex" opbygning.

8_MØBLER OG OPBEVARING.
Håndbygget møblement med integreret ventilation for optimalt indeklima. Masser af fleksible
opbevaringsmuligheder.

4_KLIMA KONTROL.
Designet til brug året rundt med optimal opvarmning via Truma eller ALDE, konstrueret og testet
i vores klima-testanlæg.

9_KOMFORT.
Moderne indrettet opholdsrum, nu med endnu mere plads og designet som derhjemme.

5_ISOLERING.
De nyeste varmeisoleringsmaterialer, avanceret varme- og luftstyring som minimerer
kuldebroer.

10_KUNDE SERVICE.
2 års fabriksgaranti og mulighed for deltagelse *i tæthedssikringsordning på op til 7 år. Mere end
500 forhandlere i Europa og resten af verdenen.

*Mod egenbetaling af tæthedskontrol hver år, jvf. købsbetingelserne.
campingvogne
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Konstruktion

KONSTRUKTION

1 komposit paneler
2 polyurethan

Adria har ry for at være robust
bygget, hvilket afspejler sig i vores
tilgang til design, konstruktion og
kvalitetsstyring.

3 eps styrofoam
4 glasfiber

Adria's unikke "Comprex"
konstuktion kombinerer træets
styrke, polyurethanens holdbarhed
og polyesterens fugtstoppende
egenskaber.
5 glasfiber
6 XPS styrofoam
7 forstærket træprofil

7

ÅRS*

ADRIA
TÆTHEDSSIKRING

Find individuelle specifikationer på www.adria.dk
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Klima kontrol
ADRIA THERMO-BUILD
STANDARDER
Vores campingvogne er bygget efter
Adria "Thermo build" standarder, som
gør dem egnet til brug året rundt. God
isolering, tilpasset varmesystem og
Adria’s Air Flow System, der giver god
luftgennemstrømning i vognen.

Alle Adria'er testes i vores eget klimatestkammer, fra -40 til +60 grader og
i fugtighed fra 45 % til 80 % mellem
+30 og +60 grader.
Komforten under varme forhold
sikres ved hjælp af god ventilation
og integreret solafskærmning også i
vores panoramavindue.
Fabriksmonteret klimaanlæg kan
tilkøbes fra fabrikken i Adora
og Alpina.

VARME
Brugervenligt varmesystem fra
Truma og elektrisk gulvtemperering.
Adora serien kan bestilles
med ALDE-centralvarme,
et centralvarmesystem som du
kender det hjemmefra og som giver
jævn varmefordeling.

Adria MACH app'en
fjernbetjener din varme, køling
(ved fabriksmonteret aircondition),
lys m.m. (Standard i Astella,
tilkøb i Alpina og Adora).

TEKNOLOGI
Plasmabehandlings-teknologi er
en robotiseret proces, der renser
og påfører klæbemiddel og giver
ensartet og perfekt tætning af
vindues- og dørfuger.

campingvogne
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Campingvogne
side
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Den ultimative helårs-campingvogn.
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Den ultimative helårsvogn.
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Alpina, vores flotte helårsvogn, nu med ny udvendig grafik, nyt Ergo badeværelse (II generation) og optimerede vandinstallationer.
En bestseller på grund af sit iøjnefaldende design, stort panoramavindue samt moderne rummeligt interiør.
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583 LP

kampagne

613 UT

kampagne

663 HT
663 PT
663 UK
753 HK

kampagne

753 HT
753 UP
763 UK
903 HT
903 HT comfort

Adria MACH app.
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Eksteriør detaljer

Alpina er en bestseller i det kolde klima i Skandinavien og går også sin sejrsgang i resten af Europa,
takket være det høje udstyrsniveau.

7

ÅRS*

ADRIA
TÆTHEDSSIKRING

1 Adria ‘Comprex’
konstruktion med
ekstra gulvisolering.
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2 Eksklusivt design
med ny grafik og
bred indgangsdør.

3 Udvendige LED
baglygter.

4 Ekstra stort
panoramavindue på
de fleste modeller.

6 AL-KO chassis.
5 Seitz DeLuxe
rammevinduer
med integreret
myggenet og
mørklægningsgardin.

7 Kvalitetsdæk og
Adria alufælge i nyt
design.

360° RUNDTUR
Kig ind i Alpina,
tag en 360° rundtur
på www.adria.dk

a l p i n a s e r i e

Interiør funktioner

I. Stort elegant
opholdrum som giver
lounge-fornemmelse i
siddegruppen.

II. Optimeret
opbevaringsplads takket
være de dybe overskabe.

III. Brugervenlige
løsninger inklusiv
Bluetooth®-forstærker og
USB-stik.

IV. Justerbar belysning
giver hyggelig stemning.

V. Velindrettet køkken.

VI. Nyt Ergo bedeværelse
med forbedret
vandinstallation.

VII. AIntegreret Alde
varme.

campingvogne
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Interiør
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a l p i n a s e r i e

Alpina tilbyder ægte ”soft-style living” med hyggelig
rumfølelse og luksuriøs atmosfære. Samtidig er det en
praktisk og robust campingvogn som findes i mange
forskellige indretninger.

campingvogne
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i n d r e t n i n g e r

583 LP
L 6411 (mm)
B 2460 (mm)

4

613 UT
L 6761 (mm)
B 2460 (mm)

663 HT
L 7281 (mm)
B 2460 (mm)

4

663 PT
L 7251 (mm)
B 2460 (mm)

5

663 UK
L 7232 (mm)
B 2460 (mm)

6/7

6/7

2x / 3x

ALPINA

2x / 3x

753 HK
L 8091 (mm)
B 2460 (mm)

7/8

753 HT
L 8091 (mm)
B 2460 (mm)

753 UP
L 8110 (mm)
B 2460 (mm)

5

763 UK
L 8236 (mm)
B 2460 (mm)

6

8/9

3x

2x / 3x

903 HT
L 9533 (mm)
B 2460 (mm)

9

903 HT COMFORT
L 9533 (mm)
B 2460 (mm)

7

2x

FLERE

TEKNISKE

INFORMATIONER
WWW.ADRIA.DK

L = LÆNGDE
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B = BREDDE  

ANTAL SOVEPLADSER  

KØKKEN

BORD

SIDDEPLADSER

GARDEROBE

SOVEPLADS

BADEVÆRELSE

GULV

a l p i n a s e r i e

TEXTIL

NØGLE funktioner

EDGAR
• Eksklusivt eksteriør design med ny
grafik.
• ‘Comprex’ glasfiber konstruktion
med 600 mm bred dør.
• Udvendig LED belysning.
• Seitz DeLuxe vinduer med
integreret myggenet og
mørklægningsgardin.
• AL-KO chassis på alle modeller.
• Stort opholdsrum med elegant
interiør.
• Ekstra stort panoramavindue i de
fleste modeller.
• Komfortable soveværelser med
forskellige senge løsninger.

LÆDER MATHISSE

• Optimeret opbevaringsplads takket
være de dybe overskabe.
• Brugervenlige løsninger inkl.
Bluetooth® amplifier, USB porte.
• Udklappelig køjeseng på udvalgte
modeller.
• Justerbar belysning for hyggelig
stemning.
• Smart køkken med 3 gasblus.
• Nyt Ergo badeværelse med
forbedret vandinstallation.
• Integreret Alde varme.
• 3 kampagnemodeller - hør
nærmere hos forhandleren.

NØGLE funktioner

• Adria MACH app.
• Fabriksmonteret air-condition (tilkøb).

Find flere informationer på www.adria.dk
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Skabt til dig.
MØD
DEN NYE
GENERATION
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Alt er nyt og skabt til dig.
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M Ø D D E N N Y E G E N E R AT I O N
Vores mest solgte campingvogn - den nye Adora – er nu blevet endnu bedre. Nu endnu mere aerodynamisk med den helt helt rigtige Adria-DNA.
Stort panoramavindue, bredere dør og masser af hygge. Føl dig hjemme i det nye og elegante interiør med nyt køkken,
badeværelse og det lækre opholdsrum.

•
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ADORA

r
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472 UP
502 UL
522 UP
542 UL
572 UT
573 PT
613 HT
613 PK
613 UT
673 PK
753 UK

Adria MACH app.
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INSPIRERENDE DESIGN
NY PROFIL

Vores designere har hentet inspiration fra
den nye prisvindende Astella, ved design
af den nye generation Adora.

NYE INTEGREREDE
FUNKTIONER

Eksteriør detaljer

1 NYT EKSTERIØR DESIGN flot og elegant med ny grafik.
2 NYT DESIGN BAG med nye multifunktionelle LED lygter.
3 NYT PANORAMAVINDUE med et bredere design (på de fleste modeller).
4 ALKO CHASSIS med AKS stabilisator.
5 INNOVATIVE VIND-DIFFUSERS for bedre køreoplevelse.
6 BREDERE INDGANGSDØR med aftagelig affaldsspand og tonet vindue.
7 INTEGRERET, ny teltprofil og integrerede bugseringshåndtag.
8 ALUFÆLGE og kvalitetsdæk.
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NYT IN-LINE
PANORAMAVINDUE

Mere naturligt lys med vores
nye in-line design som giver
en større rumfølelse.

UNIKKE FUNKTIONER
Adria’s designere har taget det bedste
fra Adora's DNA, og har forfinet det
endnu mere.

NYE LED LYGTER

Ny designet LED
baglygter med
inspiration fra
bilindustrien.

NYE AERODYNAMISKE
VIND-DIFFUSERS

Vinddiffusers forbedrer
aerodynamikken under kørsel og
giver mere stabil kørsel.

STÆRKT
CHASSIS

ADRIA
MACH

AL-KO Chassis for sikker
og stabil kørsel, med AKS
stabilisatorkobling (ATC trailer
kontrol system som tilvalg).

Adria MACH smart
control app til mobilen.

NYT UDVENDIGT DESIGN

Den nye Adora har ny grafik,
men bebeholder det højt
elskede Adria Adora DNA.

campingvogne

adria
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SOM AT VÆRE HJEMME
Den nye generation giver dig
følelsen af "hjemme", med elegant
interiør, rummelighed, integreret
opbevaring og hyggelig atmosfære.

•
Nyt lyssystem giver
hyggeligere stemning.
•
Atrium-stil i opholdsrummet med
ekstra stort panoramavindue.
•
Nyt lydsystem med skjulte højttalere.
•
Fleksibel opbevaringssystem med
plads til personlige genstande.
•
Opvarmning med Truma eller Alde.

360° RUNDTUR
Kig ind i Adora,
tag en 360° rundtur
på www.adria.dk.
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Interiør funktioner

I. Hyggelig lounge under
sky-light ovenlysvinduet.

II. Komfortabel
sengeløsning med
Evopore® madras
(memory-skum).

III. Digital controller, sound
system, Bluetooth®
amplifier & USB ports.

IV. Moderne opholdsrum
med masser af komfort.

V. Nyt køkken design med
masser af plads.

VI. Nyt Ergo badeværelse
generation II.

VII. Alde eller Truma
opvarmning samt elektrisk
gulvtemperering.

campingvogne
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Interiør

MODERNE OPHOLDSRUM

Adoras opholdsrum er designet
med komforten i højsædet.

OPHOLDSRUM

Det store panoramavindue giver
"atrium stil", med dejligt naturligt lys,
og gode ventilationsmuligheder.
•
Siddegruppe under
panoramavinduet.
•
Dinette med komfortabel
siddeplads.
•
Nem ekstra opredning.
•
Et solidt flytbart bord.
•
Nakkestøtter for ekstra komfort.
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KØKKEN

BADEVÆRELSE

Det nye køkkendesign er inspireret af de
køkkener man kender hjemmefra.

Det nye Ergo baderum har ny klapvask med mere plads,
ny belysning og masser af opbevaringsplads.

• Elegante overskabe med ekstra plads.
• Delte skuffer med god lasteevne.
• Multifunktionelle skinner til ophængning.
• Kvalitetshvidevarer.

• Forbedret klapvask system.
• Effektiv dræning.
• Opbevaring til personlige effekter.
• Justerbar belysning.

campingvogne
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Interiør

MODERNE OPHOLDSRUM

Et bredt udvalg af indretninger, varieret
designet så de passer til alle, inklusive
layouts specielt velegnet til familier.

40

ADORA 613 PK

SOVEVÆRELSE

Det nye familielayout "Adora 613 PK",
er med soveplads til 2 voksne og 1-3
børn, alle senge er 2 meter i længden.
Også god til gæster takket være det
fleksible opholdsrum bagerst i vognen,
under det nye panoramavindue.

Ny soveafdeling med flere
sengeløsninger.

adria
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• Højere senge.
• Luksuriøse Evopore® madrasser
(memoryskum).
• Justerbar belysning.
• Opbevaring til personlige effekter.

a d o r a s e r i e

ADRIA MACH

MACH app kan tilkøbes. Systemet
styrer de vigtigste funktioner,
giver adgang til brugermanualer,
navigationsdata samt mobile Officefunktioner.
INSPIRERENDE LØSNINGER
Alt er nyt og forbedret med innovative
løsninger og nu også med øget
totalvægt som standard.

MULTIMEDIA

Nyd ferien endnu mere med fuldt
overblik over vognens funktioner,
og lækre multimedia funktioner som
f.eks. nyt skjult højttalersystem,
Bluetooth-forstærker, Opgraderet
TV-arm samt flere USB-stik.

OPBEVARING

Meget mere opbevaringsplads. Nem adgang til den store gaskasse og
indvendigt er der de dybe overskabe. Stort garderobeskab og i køkkenet
er der masser af skuffer med plads til køkken redskaber og service. Selv på
badeværelset er der blevet plads til mere.
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4

502 UL
L 5725 (mm)
B 2296 (mm)

6/7

613 HT
L 6855 (mm)
B 2460 (mm)

5

522 UP
L 5910 (mm)
B 2296 (mm)

4

613 PK
L 6855 (mm)
B 2460 (mm)

4

542 UL
L 6150 (mm)
B 2296 (mm)

7

613 UT
L 6856 (mm)
B 2460 (mm)

5

572 UT
L 6400 (mm)
B 2296 (mm)

4

4

673 PK
L 7402 (mm)
B 2460 (mm)

7

ADORA

472 UP
L 5385 (mm)
B 2296 (mm)

573 PT
L 6365 (mm)
B 2460 (mm)

2 +1

2x/3x

753 UK
L 8182 (mm)
B 2460 (mm)

6/7
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NØGLE funktioner

TEKSTIL
DARK ALMONDS

• Nyt integreret design med rene
linjer.
• Bomstærk glasfiberkarosseri.
AL-KO chassis, med AKS
stabilisator.
• Stilren ny bagende med integrerede
lygter og nye eksklusive LED
baglygter.
• Vind diffusers, bugseringshåndtag,
teltskinne, døre og lys - alt i
integreret design.
• Ekstra stort panoramavindue på de
fleste indretninger.
• Bredere indgangsdør med
integreret vindue og aftagelig
affaldsspand.
• Fuldstændig nydesignet med lækre
indretninger.

• Komfortable senge med Evopore®
madras (memoryskum).
• Nyt lydsystem med skjulte
højttalere, Bluetooth-forstærker og
USB-stik.
• Helt nyt interiør og hyggelig loungefeeling.
• Nyt køkken med god opbevaring
og kvalitets-hvidevarer.
• Nyt Ergo bathroom II generation
med større vask, bedre afløb og
skjult opbevaring.
• Truma varme - Alde centralvarme
som tilkøb. Elektrisk
gulvtemperering er standard.
• Par, børne- og teenagefamilier –
der er indretninger til alle.

NØGLE funktioner

• Adria MACH smart kontrol mobil app.
• AL-KO ATC trailer control system.
• Innovative opbevaringsløsninger.

Find flere informationer på www.adria.dk
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Love the new original.
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Du vil knuselske den nye original.

•

es

Den charmerende og lette "Action" er mere populær end nogensinde. Nærmest overnaturlig rummelig
trods sin størrelse. Antracit som standard-farve, men kan yderligere fabriksbestilles i farverne blå eller grøn.
Det er svært ikke at smile - både når du ser den, men også når du er den heldige ejer.
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361 LH
391 LH
391 PD
391 PH

campingvogne
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a c t i o n

Eksteriør detaljer

Danskerne knuselsker den lille ikoniske Action på grund af den nærmest
overnaturlige rummelighed og høje komfort.

7

ÅRS*

ADRIA
TÆTHEDSSIKRING

1 Ikonisk formgivning og
integrerede funktioner.

46
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2 Glasfiberkarosseri
med mulighed for at
vælge mellem 3 farver
på udvendige pyntedele.

3 Forstærkning/
holder til cykelholder
på bagenden (skal
fabriksbestilles).

4 Panoramavindue på
alle indretninger.

5 AL-KO chassis og
AKS på alle modeller.

6 Grå eksteriør standard
(blå eller grøn kan
fabriksbestilles).

360° RUNDTUR
Hop ind i Action og tag
en 360° rundtur
på www.adria.dk

a c t i o n s e r i e n

Interiør funktioner

I. Fleksible indretninger og
elegant interiør.

II. Komfortable
sengepladser for en god
nats søvn.

III. Truma warmesystem
og elektrisk komfortvarme
i gulvene.

IV. Adria Smart kitchen
med gode hvidevarer.

V. Adria Ergo bad med
klap-ned vask.

VI. USB-stik.

VII. Højttalere og
Bluetooth-forstærker er
standard.

campingvogne
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Interiør
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a c t i o n s e r i e n

Danskerne knuselsker Action!
Selv om man er lille kan man nemlig godt være stor.
Fleksibel, rummelig og helt sin egen.

campingvogne

adria

49
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3

391 LH
L 4310 (mm)
B 2196 (mm)

3

2

391 PH
L 4310 (mm)
B 2196 (mm)

4

ACTION

361 LH
L 4010 (mm)
B 2196 (mm)

391 PD
L 4460 (mm)
B 2196 (mm)
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a c t i o n s e r i e

NØGLE funktioner

TEKSTIL

BRUNELLO BLACK
• Ikonisk form med sporty look.
• Glasfiber karosseri og 3 forskellige
farver at vælge mellem.
• Opbevaringsrum med adgang
udefra.
• Panoramavindue på alle
indretninger.
• AL-KO chassis og AKS stabilisator.
• Fleksible indretninger og elegant
interiør.
• Komfortable sovepladser. Truma
varme og elektrisk gulvtemperering.

• Adria Smart kitchen med 3 blus
samt godt køleskab.
• Adria Ergo bad med toilet, brus
samt vask og opbevaring bag
spejlvæggen.
• Mulighed for forskellig lyssætning.
• Flere USB stik.
• Højttalere og Bluetooth® forstærker.

NØGLE funktioner

• Fås i flere farver.
• Gulvtemperering giver lune fødder (standard).
• Fabriksmonteret cykelbeslag til hæk-montering (tilbehør).

Find flere informationer på www.adria.dk
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a l t e a

Light, bright and fun!
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Lys, let og hyggelig campingoplevelse.

s

Den praktiske og komfortable Altea er for dem der nyder den lette campingferie.
Nu med grafisk udtryk ude men stadig med det velkendte nordiske design inde.
Mange praktiske indretninger og innovative funktioner. Lækkert lys, bedre komfort og mere praktisk.
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ALTEA4FOUR
362 LH
402 PH
432 PX
472 PK

kampagne

472 PU
492 LU
502 UL
542 PH
542 PK
552 PK

kampagne
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Eksteriør detaljer

1 Eksklusivt eksteriør
design med nyt grafisk
design.

54
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Altea er en virkelig elegant og komfortabel campingvogn som er velegnet
til familier der kan lide at være på farten.

2 2-delt dør er standard.

3 Vinduer i "flat-design".

4 Glasfiber tag og
alusider.

5 AL-KO chassis.

6 Opbevaring i
gaskassen.

360° RUNDTUR
Hop ind i Altea og tag
en 360° rundtur
på www.adria.dk

a l t e a s e r i e n

Interiør funktioner

I. Moderne interiør i
skandinavisk stil og med
stemningsfyldt belysning.

II. Smart kitchen med
gode hårde hvidevarer.

III. ERGO bad med klapned vask.

IV. Hyggelig individuel
belysning.

V. Stilfulde og tidsløse
tekstiler.

VI. Højttalere og Bluetooth
forstærker er standard.

VII. Truma varme og
komfortvarme i gulvene.

campingvogne
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Interiør
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a l t e a s e r i e n

Altea er en sand fornøjelse at bruge takket være
det moderne design, lækre lys og rummelighed.
Yderst praktisk og robust og findes i mange
indretninger.
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362 LH
L 4280 (mm)
B 2296 (mm)

ALTEA4FOUR

4

432 PX
L 4970 (mm)
B 2296 (mm)

6

472 PU
L 5320 (mm)
B 2296 (mm)

4
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552 PK
L 6159 (mm)
B 2296 (mm)

6/7

472 PK
L 5319 (mm)
B 2296 (mm)

4

ALTEA

3

402 PH
L 4637 (mm)
B 2296 (mm)

2x

492 LU
L 5530 (mm)
B 2296 (mm)

4

502 UL
L 5655 (mm)
B 2296 (mm)

542 PH
L 6020 (mm)
B 2296 (mm)

5

542 PK
L 6020 (mm)
B 2296 (mm)

4

2x / 3x

2x / 3x
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NØGLE funktioner

TEKSTIL
FLAVIE

• Moderne eksteriør design med ny
grafik.
• Tonede vinduer i "flat-style".
• Glasfiber tag og aluminiums sider.
• Elektronisk styret kontrolpanel.
• AL-KO chassis.
• Gaskasse med plads til opbevaring.
• Moderne interiør med lækker LED
belysning.
• Bredt udvalg af indretninger.
• Smart kitchen med optimeret
arbejdsplads.
• Ergo badeværelse med klap-ned
vask. Individuel indstilling af lyset.

• Smarte opbevaringsløsninger.
• Moderne tekstiler og komfortable
hynder.
• Højttalere og Bluetooth-forstærker
samt USB-stik er standard.
• Truma varmesystem med
komfortvarme i gulvet.
• 2 kampagnemodeller - hør
nærmere hos forhandleren.

NØGLE funktioner

• Skandinavisk design
• Veludstyret

Find flere informationer på www.adria.dk
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Camping i ny stil.
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En ny måde at campere.

•

es

European Innovation Award vinderen "Aviva" med nyt eksteriør grafik er så meget sig selv.
Den er komfortabel og let – både at eje og bruge.
Udsøgt designet med ungt look og pakket ind i mange små innovationer.
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360 DK
400 DK
400 PS
472 PK
492 LU
522 PT
563 PT
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Eksteriør detaljer

1 Ungdommeligt
eksteriør design med
ny grafik.

62
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Aviva tilfører nytænkning til camping med kombinationen af rummelighed,
komfort og nye praktiske features.

2 Eksklusiv,
innovativ og fleksibel
opbevaring i
gaskassen.

3 Glasfibertag og
alu-sider.

4 AL-KO chassis.

5 Integreret teltprofil
og 3. stoplygte.

6 LED forteltlampe.

7 Adria chrome
håndtag.

360° RUNDTUR
Hop ind i Aviva og tag
en 360° rundtur
på www.adria.dk

a v i v a s e r i e

Interiør funktioner

I. Lyst, rummeligt og
ungdommeligt interiør.

II. Innovative
opbevaringsløsninger.

III. Højttalere, Bluetoothforstærker og
USB-ladestik er standard
på de fleste modeller.

IV. Komfortable
sovepladser for op til
7 personer.

V. Smart kitchen med 2
eller 3 blus, 90 eller 140l
køleskab (afhængig af
model).

VI. Badeværelse med
toilet, brus og væghængt
opbevaring - lige til at tage
med.

VII. Truma varmesystem.

campingvogne
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a v i v a s e r i e

Aviva er et godt sted at starte campinglivet.
Prisstærk, men alligevel godt udstyret så man kan nyde
campingferien i fulde drag.

campingvogne
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563 PT
L 6154 (mm)
B 2450 (mm)

400 PS
L 4492 (mm)
B 2090 (mm)

4/5

472 PK
L 5174 (mm)
B 2300 (mm)

4

492 LU
L 5384 (mm)
B 2300 (mm)

6

5

2x

4/5

400 DK
L 4492 (mm)
B 2090 (mm)

2x

2x/3x

AVIVA

360 DK
L 4142 (mm)
B 2090 (mm)

522 PT
L 5664 (mm)
B 2300 (mm)

2x/3x

6/7
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NØGLE funktioner

NØGLE funktioner
ROBYN

• Ungt eksteriør design med ny grafik. • Smart kitchen med 3 blus og gode
hårde hvidevarer.
• Smart opbevaring i gaskassen.
• Badeværelse med toilet, brus og
• Stærk "krop" med glasfibertag og
væghængt opbevaring lige til at
alu-sider.
tage ned og tage med.
• AL-KO chassis.
• Stilrent interiør og ny lækker tekstil. • Forberedt til eftermontering af
air-condition.
• Innovative og eksklusive
opbevaringsløsninger.
• Højttalere og Bluetooth-forstærker
er standard i næsten alle
indretninger.
• Komfortable senge og mange
indretninger.

NØGLE funktioner

• Truma varme med blæsevarme-fordeling på næsten alle indretninger.
• Mulighed for fabriksbestilling af gulvtemperering.

Find flere informationer på www.adria.dk
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siddepladser
a l p i n a
EDGAR
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Vi har opgraderet hynderne i vore vogne for at opnå højere komfort.
For efter en eventyrlig dag har kroppen brug for at sidde eller ligge godt.

a d o r a
LEATHER MATHISSE

DARK ALMONDS

a c t i o n

a l t e a

a v i v a

BRUNELLO BLACK

FLAVIE

ROBYN

adria
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Bløde puder og
lækkert betræk.
Lækkert pudesæt er standard i
alle Adria vogne. Farver og design
afhænger af modelserie.

DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

BROWNIES

GREY PLANET

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

campingvogne
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Verdensklasse partnere

ADRIA MOBIL CYCLING TEAM
Adria-Mobil Cycling Team er Sloveniens bedste
cykelhold i UCI European Tour. Læs mere på
www.adria-mobil-cycling.com

ADRIAS VOGNE VINDER DIT HJERTE

TINA MAZE
Dobbelt verdensmester og dobbelt
olympisk guldmedalje vinder. En af
de bedste skiløbere - Tina Maze, fra
Slovenien - drager ofte afsted i sin Twin
Supreme i jagten på den gode sne eller
for at dyrke passionen for windsurfing.
Følg vores #vanlife på
www.adria-mobil.com
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PRIMOŽ ROGLIČ
Verdensklasse cykelrytter og
Adria ambassadør fra Slovenien.
Nr. 4 ved Tour de France i 2018,
vinder af Tour of Slovenia 2018
samt 3. plads i Giro d’Italia i 2019.
Primož bruger sin Sonic Supreme
som base både når han træner,
og når familien tager på ferie.

JAKOV FAK
Biathlon sølvmedalje vinder ved
vinter-OL i 2018 samt bronce i
Vancouver i 2010. Adria ambassadør
og Sonic Supreme bruger.

KTM FACTORY
RACING TEAM
Hvert år til Januar, siden 2013,
har en flåde af ADRIA Sonic,
Matrix og Coral autocampere
dannet base for KTM-holdets
deltagelse ved Dakar Rally i
Syd Amerika. Specialdesignede
Adria Twin VAN's danner også
base for team'et under MXGP
verdensmesterskabet.

SOCIAL MEDIA
Find os på Facebook, Instagram og
YouTube.

OPLEV MERE ONLINE I DEN NYE UDGAVE AF "INSPIRATIONS" PÅ WWW.ADRIA.DK
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ADRIA DANMARK
www.adria.dk

Dette katalog er udelukkende produceret til illustrativt formål. Produkterne i katalogerne kan - for at skabe stemning - være vist med ekstraudstyr og/eller udstyr, som ikke er
tilgængeligt på det danske marked. Der tages forbehold for fejl, mangler eller ændringer i produkterne, ligesom der tages forbehold for ændringer i de tekniske specifikationer.
Kontakt din lokale ADRIA forhandler for at få detaljeret information.

Slovenien
en overset ferieperle
www.slovenia.info

Published by: Adria Mobil, d.o.o.; Art Direction: Pubblimarket2; Production: Enigma d.o.o.; Photography: Branko Čeak, Jože Maček, Jure Horvat, Styling: Nataša Mandelj
Čeak; Cover photo: CJ Studio d.o.o.; Lifestyle photos: Simone Benedetti, Daniele Molineris, Shutterstock, iStock, themediumgray.com; Styling: Claudia Barberi, Pubblimarket2;
KTM Images: Rally Zone; Photo Adria Mobil Cycling: Vid Ponikvar|Sportida; Renders: Inpac d.o.o.; Copy: Neil Morley; Lythography: Tomo Per; Thanks to: Müller, Amfibija,
My Dream Journey; Printed by: Tiskarna Petrič d.o.o.

