HUSVAGNAR 2021

Inspiration för

dina äventyr

#inspiringadventures

Inspiration för

dina äventyr
Adrias uppdrag är att inspirera till minnesvärda fritidsupplevelser och detta har styrt vårt sätt att designa och tillverka husvagnar
under de senaste femtiofem åren. Vår vision för varumärket Adria är att det ska vara det mest önskvärda varumärket för
fritidsfordon, så vi försöker alltid inspirera med vår design och innovation och backa upp detta med premiumkvalitet. Vi
erbjuder klassledande modeller och tar med nya planlösningar och detaljerade förbättringar i hela vårt sortiment. I år är vi glada
över att följa upp lanseringen av den prisbelönta och lyxiga Astella med den inspirerade nya generationen Adora. Designad och
tillverkad på vår moderna produktionsanläggning, med stöd av klassledande garantier och över 500 Adria-återförsäljare i hela
Europa. Det gör att du alltid kan känna dig som hemma, var du än väljer att åka. Njut av många minnesvärda upplevelser på
dina äventyr med Adria.
Sonja Gole. VD - Adria Mobil.

UPPTÄCK MER I DEN NYA UTGÅVAN AV INSPIRATIONS, ONLINE PÅ
WWW.ADRIA.SE

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

Varför välja Adria?

PRIS
VINNANDE

FORDON

Skälen till att välja Adria har aldrig varit så övertygande. Det är en kombination av inspirerande design, elegant
stil och överlägsen kvalitet, som fortsätter att locka nya Adria-ägare.

PASSION
Adria Mobil har designat och tillverkat
Adria husvagnsvagnar sedan 1965,
det är femtiofem års erfarenhet, som
läggs till på varje fordon.
INSPIRERANDE DESIGN
Vi strävar efter att inspirera dig till
ditt äventyr med din husvagn. Våra
husvagnar är designade för boende
och designade för att prestera.

TILLVERKNING I VÄRLDSKLASS
Branschens mest avancerade produktionsanläggningar, ISO 9001 & EFQM
5-stjärnigt certifierade för företagskvalitet och kvalitetsstyrningsstandarder.
PREMIUMKVALITET
Adrias husvagnar har ett rykte av hög kvalitet, tillförlitlighet och hållbarhet,
med beprövade tillverkningstekniker. Vi gör de flesta av våra egna möbler och
kvalitetskontrollerar hela tillverknings- och testprocessen.

Adrias husvagnar vinner regelbundet
oberoende priser för design, innovation,
kvalitet och värde för pengarna. Se vår
webbplats för mer information.

SINNESRO
Adria husvagnar levereras med
klassledande garanti och stöds
av över 500 Adria-återförsäljare i
hela Europa. De backas upp av
världsledande reservdelstillförsel
och eftermarknadsservice.

HÅLLBARHET
Vi är engagerade i miljöhållbarhet
och följer olika miljöstandarder. Vårt
miljöledningssystem är certifierat
enligt ISO 14001. Vi är också
engagerade i hållbar utveckling,
förebyggande arbete och minskning
av miljöpåverkan.
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Höjdpunkter
Välj mellan lyxupplevelsen med Astella, alla årstider i en Alpina, den ikoniska
Action, den ljusa och luftiga Altea, den eleganta Aviva och nu, den nya
generationens Adora.

ADORA
möt den nya generationen

Designad runt dig.
Adora, vår bästsäljande husvagn, blev ännu bättre.
Allt är nytt och designat runt dig.
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INSPIRERANDE DESIGN

SIGNATURFUNKTIONER

Våra designers tog inspiration från
Astella för att ta med en ny design för
den nya generationen Adora.

Våra designers tog det bästa av
Adoras signaturfunktioner och
förbättrade dem.

INSPIRERADE LÖSNINGAR

EN KÄNSLA AV ATT VARA HEMMA

Innovativa nya lösningar
för inspirerat boende.

En känsla av sitt eget hem med
elegant inredning och en speciell
atmosfär i hemmastil.
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Höjdpunkter

MODERNA UTRYMMEN

Inspirerade bostadsytor utformade
precis som du vill bo.

ADORA PLANLÖSNINGAR

ADRIA MACH

Finns i ett urval
av planlösningar.

Adria MACH smart kontroll
mobil applikation.

NYA ADORA 613 PK

Adora 613 PK vår nya planlösning för
familjer, med ytterligare utrymme bak
för dagens umgänge och avkoppling.
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Höjdpunkter

ASTELLA.
NY LYXIG SERIE
Upplev ett lyxigt fritidshus som ingen
annan i den prisbelönta Astella.
Exklusiva planlösningar, var och en
med panoramadörr med dubbeldörr
för inomhus-utomhusliv.

Astella har sin egen katalog eller besök
www.newastella.com/se

ALPINA
Fortfarande den bästa helårsvagnen,
nu med omgjord Ergo-badrum och
ännu bättre vatteninstallationer.

Tyska designrådet Vinnare av biltillverkarnas
pris för produkt- och
kommunikationsdesign.
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Höjdpunkter

NYA MJUKA MÖBLER
Ett nytt val av mjuka möbler för att
få dig att känna dig som hemma.

NY EXTERIÖR GRAFIK
Vi har introducerat ny exteriör grafik
på alla modeller.

ADRIA MACH
Välj Adria MACH smart
mobilapplikation för att kontrollera
nyckelfunktioner, övervakningsverktyg,
åtkomst till användarmanualer,
navigationsdata och mobilt kontorfunktion. (Finns för Astella, Alpina och
Adora).
Inspiration. Upptäck mer i den nya
utgåvan av inspirations, ONLINE på
WWW.ADRIA.SE
husvagnar

adria

9

Designad
för boende
DETALJERNA ÄR VIKTIGA
Alla våra husvagnar är designade för boende där detaljerna spelar
roll och varje centimeter räknas. Vetenskapen om planlösningar och
konstruktion, med allt på rätt plats, har vi lärt oss under årtionden och
Adria ger denna erfarenhet till varje planlösning.

1 Boende
Modern ny inredning och rymligt
vardagsrum.

4 badrum
Hotellstil, praktiska badrum med
kvalitetsinredning och inslag av lyx.

2 kök
Intelligenta designade kök med stort
utrymme och funktionalitet.

5 förvaring
Stora volymoptimerade
förvaringslösningar.

3 sovrum
Ett brett urval av sovrumsformat med
bekväma madrasser.

6 Multimedia
Smarta lösningar för underhållning
och enklare boende.

Upptäck alla våra
planlösningar och upplev
360 ° Walkthroughs
på www.adria.se
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Boende

Moderna bostadsytor kompletterat
med ny klädsel och nya mjuka möbler.

Smart belysning med spot-, LED- och omgivnings ljus
som är lätt att kontrollera i alla områden.
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kök

Inspirerande kökdesign baserade på ergonomiska principer med stil, stort
utrymme och funktionalitet, matchade med de bästa apparaterna.
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badrum

Hotellstil, praktiska badrum med kvalitetsinredning
och inslag av lyx.
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sovrum

Ett urval av sovlösningar med lättillgängliga sängar, optimerade dimensioner,
belysningsdesign och riktigt bekväma madrasser.
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Varje äventyr börjar med en god natts sömn.
TYG

SILVERSKYDD
100%

luftigt stickat tyg

tvättbar i

40°

blixtlås

100% naturlig

lufttorkas

antibakteriell

ej giftigt

anti-statisk

anti-odör

(inte i maskin)

VAKNA VARJE MORGON
FRÄSCH OCH UPPVILAD.

Våra madrasser i Luxe erbjuder
komfort och stöd av högsta kvalitet.
Med skumkonstruktion med hög
resistens, lättvårdande tyg och
naturligt skydd mot bakterier, lukt och
statisk elektrisitet.
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Förvaring

Stor volymoptimerad
förvaring överallt för allt
du behöver.

Multimedia

Inspirerade underhållningslösningar, inklusive USB-portar,
ljudsystem och Bluetooth®-förstärkare.

Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga på alla modeller.
Gå in på www.adria.se
för individuella modellspecifikationer och tekniska detaljer.
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adria MACH
Adria MACH gör allt enkelt!
Hårdvara för mobil intelligent kommunikation.
Vår smarta mobilapplikation är tillgänglig på Astella, Alpina och Adora.

NAVIGATION & POI
Information om navigering och
intressanta platser (inklusive
campingplatser, parkering,
återförsäljare, landmärken).

HANTERA DIN FORDON
Hantera ditt fordon (få tillgång till
interaktiva användarmanualer,
nyckeldata, nivelleringsinformation).

FJÄRRSTYR * KONTROLL
AV NYCKELFUNKTIONER
Fjärrstyrning av nyckelfunktioner
(belysning, värme, el, vatten, gas)
med statistik och
förutsägelsefunktion.

MOBILT KONTOR*
Mobilt kontor * Wi-Fi-hotspotfunktionalitet (åtkomst till webb,
IP-radio och TV).
* SIM-kort behövs.

HUR MACH FUNGERAR

INSTALLERA
appen från Google Play eller
Apple Store eller besök
se.adria-mobil.com/mach

ANSLUT
till ditt fordon.

SKAPA
ditt Adria ID.

NJUT
skräddarsydd upplevelse.

husvagnar

adria
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Designad för att prestera

2

ÅRS*ADRIA
garanti

7

ÅRS* garanti
MOT
INTRÄNGANDE
FUKT
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MER

TEKNISK
INFORMATION
PÅ WWW.ADRIA.SE

Verklig prestanda
Alla Adria husvagnar är också utformade för att prestera. Allt är noggrant utformat, utvecklat och testat för att säkerställa
din säkerhet, komfort och njutning. Byggt för att njuta, byggt för att hålla.

1_INSPIRERANDE DESIGN.
Exklusiv design med dynamiska frontprofiler, eleganta bakväggar och signaturfunktioner som stora
panoramafönster på många modeller.

6_LUFTFLÖDE.
Adrias sofistikerade Air Flow System innebär att varje fordon har integrerat luftflöde och ventilation
vilket minimerar kondens.

2_CHASSI.
Valt och utvecklat för robust konstruktion, för att möjliggöra en säkrare hantering och optimal
vikthantering, med AL-KO som vår föredragna chassipartner.

7_FÖNSTER OCH DÖRRAR.
Stora, avancerade panoramafönster med inbyggda funktioner. Alla fönster och dörrar integrerade
för att garantera optimal naturlig belysning, ventilation, integritet och säkerhet.

3_KAROSSKONSTRUKTION.
Modulkonstruktion med de bästa materialen och konstruktionsmetoderna, inklusive Adrias unika
"Comprex" karossbyggnad.

8_MÖBLER & FÖRVARING.
Hantverksbyggt skåp integrerat med värme och luftflöde för optimal termisk effektivitet. Massor av
flexibel förvaring i alla fordon.

4_KLIMATKONTROLL.
Designad för boende året runt med optimerad värmeeffektivitet av Truma eller Alde, exakt
konstruktion och testning i vår klimatkammare.

9_KOMFORT.
Moderna bostadsområden med optimerat utrymme och funktionalitet för bekvämt boende och en
känsla av att vara hemma.

5_ISOLERING.
De senaste värmeisoleringsmaterialen, sofistikerad värme- och luftflödeshantering enligt Adrias
"Thermo-build" -standarder och inga "kalla punkter".

10_KUNDSERVICE.
Klassledande 2 års allmän garanti och 7 års garanti mot inträngande fukt som standard, över 500
återförsäljare och effektiv eftermarknadsservice och försäljning av reservdelar.

* Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga på alla modeller. Kontrollera www.adria.se för individuella modellspecifikationer och tekniska detaljer.
husvagnar

adria
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Kroppskonstruktion

KONSTRUKTION
Adria husvagnar har ett rykte för
att vara robust byggda, vilket
återspeglar vår strategi för design,
konstruktion och kvalitetsstyrning.

1 Komposit träpanel

Adrias unika "Comprex"
-konstruktion kombinerar
vridstyrkan hos trä, hållfastheten
hos polyuretan och fuktstoppande
egenskaper hos polyester.

(sidovägg)

2 polyuretan tätning
3 eps styroskum
4 yttre polyesterkroppsbeklädnad

5 yttre polyesterkroppsbeklädnad
(golv)
6 XPS-skum isoleringsskum
7 Armerad profil i hårt trä

7

ÅRS* garanti
MOT
INTRÄNGANDE
FUKT

Se www.adria.se för individuella modellspecifikationer och tekniska detaljer.
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Klimatkontroll
ADRIA-THERMO-BUILDSTANDARDER
Våra husvagnar är byggda enligt
Adria 'Thermo-build' standarder vilket
gör dem lämpliga för användning
året runt. Med optimerade
isoleringsmaterial, exakt konstruerad
värmekonstruktion och Adria Air Flow
System som möjliggör ett luftflöde
genom fordonet.

Alla fordon testas i vår egen
klimatkammare, från -40 till +60
grader och i luftfuktighet från 45% till
80% mellan +30 och +60 grader.
Komfort säkerställs i varmare
förhållanden med god ventilation
och integrerad skuggning, inklusive
termoskärmning och integrerade
skärmar i våra panoramafönster.
Fabriksmonterad luftkonditionering
som tillval finns också att beställa.

UPPVÄRMNING
Enkel att använda Truma
varmluftsdistributionssystem med
elektrisk golvvärme. På utvalda
modeller Alde-uppvärmning,
som är ett vätskebaserat
centralvärmesystem, som fördelar
värme jämnt över husvagnen.
På utvalda modeller finns Alde
varmvattengolvvärme tillgängligt.

Adria MACH smart
kontrollapplikation kontrollerar
fjärrvärme, kylning och andra
fordonsverktyg (finns på Astella,
Alpina och Adora).

TEKNOLOGI
Plasmabehandlande teknik är en
robotiserad process som rengör
och applicerar lim för att säkerställa
perfekt tätning av
fönster- och dörrfogar.

husvagnar
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Husvagnar
sida
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alpina
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a l p i n a

Den ultimata husvagnen för året-runt-bruk.
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Den ultimata husvagnen för året-runt-bruk.
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Alpina är vårt premium husvagnssortiment för helårsbruk. Nu med ny grafik och med förbättringar av Ergo badrum och vatteninstallationer.
En bästsäljare med sin kombination av iögonfallande design, stort panoramafönster,
modernt rymligt inredning, bra prestanda och nya mjuka möbler.

583 LP
613 UT
663 HT
663 PT
663 UK
753 HK
753 HT
753 UP
763 UK
903 HT

Adria MACH
smartkontroll mobilapp.

husvagnar

adria
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a l p i n a

Exteriöra funktioner

Alpina är en bästsäljare i Nordens kallare klimat och nu över hela Europa tack vare sin höga specifikation
och prestanda året runt.

7

ÅRS* garanti
MOT
INTRÄNGANDE
FUKT

1		 Adria 'Comprex'
konstruktion
med ytterligare
golvisolering.
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2		 Exklusiv design
med ny grafik och
bred ingångsdörr.

3		 Exteriöra bakre
LED-lampor med
avancerad teknik.

4		 Extra stort
panoramafönster
på de flesta
planlösningarna.

5		 Seitz DeLuxefönster med inbyggt
myggnät och
rullgardiner.

6		 AL-KO chassi.

7		 Däck från
Continental och ny
Adria alu-hjuldesign.

360° WALKTHROUGH
Gå in i Alpina och ta en 360 °
Walkthrough på www.adria.se

a l p i n a

Interiörfunktioner

I. Stora eleganta
II. Optimerad förvaring
bostadsytor för "atriumstil". inklusive konkav design på
överskåpen.

III. Användarvänliga
lösningar inklusive
Bluetooth ® -förstärkare,
USB-portar.

IV. Kontrollerbart
belysningssystem för olika
stämningar.

V. Smart kök med
hemkomfort och de bästa
apparaterna.

VI. Nytt Ergo-badrum
med förbättrade
vatteninstallationer.

VII. Alde integrerad
uppvärmning.

husvagnar

adria
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Interiör
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a l p i n a

Alpina tillhandahåller verkligt loftstil, till skillnad från någon annan husvagn,
med extra stora bostadsområden och en elegant, lyxig atmosfär.
Det är också en mycket praktiskt och robust husvagn
fullspäckad med funktioner.

husvagnar
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p l a n l ö s n i n g a 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

5

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

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)

5

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

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

6

8/9

3x

2x / 3x

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

9

2x

MER

TEKNISK
INFORMATION
PÅ WWW.ADRIA.SE

L = LÄNGD B = BREDD
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ANTAL SOVPLATSER

KÖK

BORD

SITTGRUPP

GARDEROB

SOVPLATSER

BADRUM

GOLV

a l p i n a

TEXTILER

NYCKELFUNKTIONER

EDGAR
• Exklusiv exteriör design med ny
grafik. "Comprex" karossbyggnad
• och 600 mm bred ingångsdörr.
• Exteriöra LED-lampor med
gardinteknik.
• Seitz DeLuxe-fönster med inbyggt
myggnät och rullgardiner.
• AL-KO chassi på alla modeller.
Stora bostadsområden med
elegant inredning och mjuka
möbler.
• Extra stort panoramafönster på de
flesta planlösningarna.
• Bekväma sovrum med ett urval av
sängformat.

MORGAN

• Optimerad förvaring inklusive
konkav design som ger djupa
överskåp.
• Användarvänliga lösningar inklusive
Bluetooth ® -förstärkare, USBportar.
• Enkel utfällbar våningssängslösning
på utvalda planlösningar.
• Styrbart belysningssystem för olika
stämningar.
• Smarta kök med 3 brännare och de
bästa av köksapparater.
• Nytt Ergo-badrum med förbättrade
vatteninstallationer.
• Alde integrerad uppvärmning.

TILLVAL

• Adria MACH smartkontroll mobilapp.
• Fabriksmonterad luftkonditionering.

VAL AV DEKORATIVA KUDDAR
DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

Gå till www.adria.se för mer information.
husvagnar
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a d o r a

Designad runt dig.
MÖT
DEN NYA
GENERATIONEN
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Allt är nytt och designat runt dig.
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M Ö T D E N N YA G E N E R AT I O N E N
Den nya generationen Adora, vår bästsäljande husvagn blev precis ännu bättre. Den mest aerodynamiska husvagnen som finns med en distinkt Adriasilhuett och extra stort panoramafönster, bredare dörr och smart förvaring. Känn dig inspirerad och hemma i den eleganta inredningen med nytt kök,
badrum, sovrum och moderna bostadsområden.
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502 UL
522 UP
572 UT
573 PT
613 HT
613 PK
613 UT
673 PK
753 UK

Adria MACH
smartkontroll mobilapp.

husvagnar
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INSPIRERANDE DESIGN
NY SILUETT

Våra designers tog inspiration från den
prisbelönta Astella för att få en helt ny design
till denna nya generationens husvagn.

NYA INTEGRERADE
FUNKTIONER

Exteriöra funktioner

1 NY EXTERIÖR DESIGN, ren och elegant med ny grafik.
2 NY BAKVÄGGSDESIGN, med nya multifunktionella LED-lampor.
3 NYTT PANORAMA FÖNSTER, en bredare design, på de flesta planlösningar.
4 CHASSI FRÅN AL-KO med AKS-stabilisatorkoppling.
5 INNOVATIVA VINDAVVISARE, för mer effektiv dragning.
6 BRED ENTRÈDÖRR och dubbelglasade "platta" tonade fönster.
7 NY HÖGRE FÖRVARING, tältprofil och integrerade handtag.
8 LÄTTMETALLHJUL och däck från Continental.
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NYTT
PANORAMAFÖNSTER

Vår nya design ger en luftig och rymlig känsla i
"atrium-stil". I panoramafönstret finns integrerad
mörkläggningsjalusi och ventilationsfunktion.

SIGNATURFUNKTIONER

Adrias designers tog det bästa
av Adoras signaturfunktioner och
förbättrade dem.

NYA LED-LJUS

Ny design på de
multifunktionella
LED-bakljusen
med hög stil och
funktionalitet.

NYA AERODYNAMISKA
VINDAVVISARE

Denna innovativa funktion
hjälper till med vindavvisning, ser
snygg ut och hjälper till att göra
dragningen av vagnen effektivare.

PRESTANDACHASSI

AL-KO Chassi för säker
och stabil dragning, med
AKS-stabilisatorkoppling och
ATC- trailer controll som tillval.

ADRIA
MACH

Adria MACH smart
kontroll mobil
applikation (tillval).

NY EXTERIÖR
GRAFIK

Nya Adora har ny grafik med
välkända Adria-linjer.

husvagnar
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KÄNSLA AV ATT VARA HEMMA
Den nya generationen ger en känsla
av att vara hemma med elegant
inredning med större utrymmen, nya
mjukare, mer integrerade former och
en speciell "hemmakänsla".

•
Nytt belysningssystem för
kontrollerbar atmosfär.
•
Atriumstil med extra stort
panoramafönster.
•
Nytt ljudsystem med integrerade
dolda högtalare.
•
Organiserad förvaring med
dedikerade utrymmen för personliga
föremål.
•
Uppvärmning av Alde.
360° WALKTHROUGH
Stig in i Adora och ta en
360 ° Walkthrough på
www.adria.se
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Interiörfunktioner

I. Helt ny inredning i
"hemmastil" med stora
luftiga bostadsytor.

II. Bekväma sänglösningar III. Digital styrenhet,
med Evopore®-madrasser. ljudsystem, Bluetooth®förstärkare och USBportar.

IV. Moderna bostadsytor
med enastående komfort.

V. Ny köksdesign med
mycket förvaring och de
senaste köksapparaterna.

VI. Ny Ergo badrumsdesign VII. Alde uppvärmning,
med innovativa
samt elektrisk golvvärme
förvaringslösningar som
som tillval.
tillval.

husvagnar
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Interiör

MODERNA BOSTADSYTOR

Adoras inspirerade bostadsytor
betyder att allt är utformat på
samma sätt som du vill leva och bo.

VARDAGSRUM

Det stora panoramafönstret
erbjuder luftig och ljus "atriumstil" med naturligt ljus, kontrollerbar
mörkläggning och ventilation.
•
Vardagsrum under de stora
panoramafönstret.
•
Dinette med bekväma sittplatser.
•
Extra säng som är enkel att bädda ner.
•
Ett tåligt, lätt bord som är enkelt att
ta undan.
•
Nackstöd för extra komfort.
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KÖK

BADRUM

Den nya köksdesignen är inspirerad av de
bästa från ett kök hemifrån.

Vårt nya Ergo-badrum har ett nytt
uppfällbart handfat, extra utrymme, ny
belysning och gott om förvaring.

• Eleganta konkava skåp med mer volym.
• Lådor med hög lastkapacitet.
• Multifunktionell hängprofil.
• Högkvalitativa apparater.

• Förbättrat fällbart system.
• Effektiv dränering och service.
• Förvaring för personliga saker.
• Kontrollerbar belysning.

husvagnar

adria
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Interiör

MODERNA BOSTADSYTOR

Ett urval av planlösningar inklusive
unika varianter för familjer.

40

ADORA 613 PK

SOVRUM

Adora 613 PK, vår nya planlösning
anpassad till familjen för 2 vuxna och
1-3 barn, alla med 2m bäddar. Perfekt
för gästerna tack vare Adrias exklusiva
design av ytterligare ett utrymme i
vagnen baktill, som också är bra under
dagens vila eller lek. Placerat under
det nya bakre panoramafönstret med
2 TV-fästen inkluderat.

Ny sovrumsdesign med olika
sängformat för en god natts sömn.

adria

husvagnar

• Högre sängar.
• Lyxig Evopore® madrass.
• Kontrollerbar belysning.
• Förvaring för personliga saker

a d o r a

ADRIA MACH

Smart mobilapplikation som är
tillgänglig som tillval. MACH styr
nyckelfunktioner, verktyg, ger
åtkomst till användarmanualer och
navigationsdata (tillval).
INSPIRERADE LÖSNINGAR
Allt har granskats och förbättrats,
med innovativa nya lösningar för
inspirerad boende och maximal tillåten
viktbelastning som standard.

MULTIMEDIA

Njut av mer anslutet boende med
ny digital kontrollpanel och en rad
multimedielösningar inklusive nytt
högkvalitetsljudsystem med dolda
högtalare, Bluetooth®-förstärkare,
TV-fästen och flera USB-portar.

FÖRVARING

Mer förvaring än du trodde var möjligt. Enkel åtkomst till gasolförvaringen
på utsidan och inuti finns det stora rymliga konkava överskåp. Stor
garderobsdesign och kök för flera ändamål, inklusive lådor med stor kapacitet
och redskap. Badrumsförvaring för personliga föremål.

husvagnar
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p l a n l ö s n i n g a r

502 UL
L 5725 (mm)
B 2299 (mm)

5

522 UP
L 5910 (mm)
B 2299 (mm)

4

572 UT
L 6400 (mm)
B 2299 (mm)

4

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

6/7

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

4

ADORA

2x/3x

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

7

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

4

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

7

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

6/7

2 +1

2x / 3x

MER

TEKNISK
INFORMATION
PÅ WWW.ADRIA.SE

L = LÄNGD B = BREDD
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ANTAL SOVPLATSER

KÖK

BORD

SITTGRUPP

GARDEROB

SOVPLATSER

BADRUM

GOLV

a d o r a

NYCKELFUNKTIONER

TEXTILER
DARK ALMONDS

• Ny exteriör ren design med
integrerade funktioner.
• GFK karossbyggnad, ALKO-chassi, med AKSstabilisatorkoppling.
• Exklusiv ny bakväggdesign med
nya multifunktionella LED-lampor.
• Integrerade vindavvisare, handtag,
tältprofil, förvaring och lampor.
• Extra stort bredare
panoramafönster på de flesta
planlösningar.
• Bred entrédörr och dubbelglasade
"platta" tonade fönster.
• Helt ny inredning med moderna
bostadsytor.

MORGAN

• Bekväma sänglösningar med
Evopore®-madrasser.
• Ny digital styrenhet, ljudsystem,
Bluetooth ® -förstärkare och USBportar.
• Helt nytt vardagsrum och matplats
med enastående komfort.
• Ny köksdesign med bra förvaring
och hög kvalité på apparater.
• Ny Ergo badrumsdesign med
innovativa förvaringslösningar som
tillval.
• Alde eller Truma uppvärmning, plus
elektrisk golvvärme som tillval.
• Planlösningar anpassade bland
annat för par, familjer och
tonåringar.

TILLVAL

• Adria MACH smartkontroll mobilapp.
• AL-KO ATC trailers styrsystem.
• Innovativa förvaringslösningar.

VAL AV DEKORATIVA KUDDAR
DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

Gå till www.adria.se för mer information.
husvagnar
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a c t i o n

Älska det nya originalet.
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Action är den ikoniska, lätta och eleganta husvagnen för aktiv semester. En husvagn som levererar utrymme,
funktioner och komfort. Modern interiör med smart kök, ergo badrum och bekväma sängar.
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Du kommer att älska det nya originalet.

361 LH
391 LH
391 PD
391 PH

husvagnar
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a c t i o n

Exteriöra funktioner

Action är en mycket älskad, ikonisk husvagn. Ett riktigt original som ger utrymme,
funktioner och komfort.

7

ÅRS* garanti
MOT
INTRÄNGANDE
FUKT

1 Ikonisk yttre form
och integrerade
funktioner.
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2 GFK
polyesterkropp.

3 Anpassning
för cykelställ på
bakväggen (tillval).

4 Panoramafönster
på alla planlösningar.

5 AL-KO chassi och 6 Ny yttre grafik.
AKS på alla modeller.

7 Modell 391PH
med extern Smart
grill (tillval).

360° WALKTHROUGH
Gå in i Action och ta en
360 ° Walkthrough på
www.adria.se

a c t i o n

Interiörfunktioner

I. Flexibla bostadsytor med II. Bekvämt sovrum.
elegant inredning.

III. Trumauppvärmning,
med tillval av elektrisk
golvvärme.

IV. Adria Smart kök med
de bästa apparaterna.

V. Adria Ergo badrum med
nedfällbart handfat.

VI. Flera USB-portar.

VII. Högtalare med
tillgänglig Bluetooth®förstärkare.

husvagnar

adria
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Interiör
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a c t i o n

Action är en mycket älskad husvagn. Kompakt i storlek med mycket
flexibla bostadsytor. En verkligt orginell husvagn fullpackad med smarta
funktioner.

husvagnar

adria
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a c t i o n l a y o u t s

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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NYCKELFUNKTIONER

TEXTILER

BRUNELLO BLACK
• Ikonisk yttre form med sportig
grafik.
• GFK polyesterkropp.
• Externt tillgängligt garage
• Panoramafönster på alla
planlösningar.
• AL-KO chassi och AKS
stabilisatorkoppling.
• Flexibla bostadsytor med elegant
inredning.
• Bekvämt sovrum.
• Trumavärme med elektrisk
golvvärme.

• Adria Smart kök med 3 brännare
och apparater av hög kvalité.
• Adria Ergo badrum med toalett,
dusch och hopfällbart handfat.
• Kontrollerbar belysning för olika
stämningar.
• Flera USB-portar.
• Högtalare med Bluetooth®förstärkare.
• Integrerad garagelösning.

TILLVAL

• Anpassning för cykelställ (bakvägg).
• Extern grill som skjuts ut från sidan på 391 PH.

VAL AV DEKORATIVA KUDDAR
BRUNELLO BLACK

Gå till www.adria.se för mer information.
L = LÄNGD B = BREDD

ANTAL SOVPLATSER

KÖK

BORD

BADRUM

GARDEROB

SOVPLATSER

BADRUM

GOLV
husvagnar

adria

51

a l t e a

Ljust och roligt!
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Njut av en lätt, ljus och rolig husvagnsupplevelse.

v

Altea är en bekväm, praktisk husvagn för en lättare, ljusare och roligare upplevelse.
Modern interiör med praktiska planlösningar, innovativa funktioner, förbättrad belysning och förvaring och bättre komfort.
Nya mjuka möbler och ny utrustning.

402 PH
432 PX
492 LU
502 UL
542 PH
542 PK
552 PK

husvagnar
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a l t e a

Exteriöra funktioner

1 Exklusiv exteriör
design med ny
grafik.
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Altea är en riktigt elegant och bekväm husvagn, perfekt för semestrar med sin
kombination av utrymme, komfort och funktioner.

2 Tvådelad entrédörr 3 Dubbelglasade
med fönster som
"platta" tonade
tillval.
fönster.

4 GFK
polyesterkropp
med präglade
sidoväggar av
aluminium.

5 AL-KO chassi.

6 Koffert fram för
gasflaskor.

7 Modellen 472
KP med tillval av
integrerad utskjutbar
köksenhet.

360° WALKTHROUGH
Gå in i Altea och ta en
360 ° Walkthrough på
www.adria.se

a l t e a

Interiörfunktioner

I. Modern interiör
med innovativt
belysningssystem.

II. Smart kök med de
bästa apparaterna.

III. Ergo badrum med
nedfällbart handfat.

IV. Kontrollerbar belysning
för olika stämningar.

V. Moderna textilier
i mjuka och hållbara
material.

VI. Högtalare med
förinstallation för
Bluetooth-förstärkare.

VII. Trumavärme med
elektrisk golvvärme.

husvagnar
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Interiör
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a l t e a

Altea är en glädje att använda tack vare sin
inspirerade moderna design och dess ljusa, rymliga
känsla. Det är en mycket praktiskt och robust
husvagn som finns i många planlösningar.

husvagnar
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p l a n l ö s n i n g a r

4

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

4

6/7

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

6/7

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

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

4

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

5

4

ALTEA

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

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

2x / 3x

2x / 3x

MER
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ANTAL SOVPLATSER

KÖK

BORD

SITTGRUPP

GARDEROB

SOVPLATSER

BADRUM

GOLV

a l t e a

NYCKELFUNKTIONER

TEXTILER
SETH

• Exklusiv exteriör design med ny
grafik.
• Dubbelglasade 'platta' tonade
fönster.
• GFK polyesterkropp med präglade
sidoväggar av aluminium.
• Tvådelad dörr med fönster som
tillval.
• Uppgraderad elektrisk utrustning
och kontrollpanel.
• Uppgraderade lastkapaciteter på
familjelplanlöningarna.
• AL-KO chassi.
• Koffert för gasflaskor.
• Modern interiörstil med innovativt
belysningssystem.

• Brett urval av planlösningar och
sovrumsformat.
• Smart kök med optimerad
bänkskiva, förvaring och apparater.
• Ergo badrum med nedfällbart
diskbänk.
• Kontrollerbar belysning för olika
stämningar.
• Smarta förvaringslösningar.
• Moderna textilier med mjukare och
mer hållbara material.
• Förinstallerade högtalare,
Bluetooth®-förstärkare och USBportar.
• Trumavärme med elektrisk
golvvärme.

VAL AV DEKORATIVA KUDDAR
DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

Gå till www.adria.se för mer information.
husvagnar
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Ett nytt sätt att campa
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Aviva är en så originell, bekväm och enkel husvagn att äga och använda.
Elegant designad stilren inredning, full av innovativa funktioner och med nya mjuka möbler.
Upplev en nytt sätt att campa.

400 PS
522 PT
563 PT

husvagnar
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Exteriöra funktioner

Aviva ger camping en innovativ, ny stil tack vare kombinationen av utrymme,
komfort och praktiska funktioner.

1 Exklusiv exteriör
2 Exklusivt, innovativt 3 GFK-kropp med
design med ny grafik. och flexibelt
präglade sidoväggar
förvaringsfack
av aluminium.
framtill.
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4 AL-KO chassi.

5 Integrerad tältprofil
och tredje bromsljus.

6 LEDmarkisbelysning.

7 Adria
kromhandtag.

360° WALKTHROUGH
Gå in i Aviva och ta en
360 ° Walkthrough på
www.adria.se

a v i v a

Interiörfunktioner

I. Eleganta bostadsytor
med nya mjuka möbler.

II. Innovativa, exklusiva
förvaringslösningar.

III. Användarvänlig lösning
- högtalare, Bluetooth®förstärkare, USB-portar.

IV. Bekväma sovlösningar,
sovplats för upp till 7
personer.

V. Smart kök med 2 eller
3 brännare, 90 eller 140 l
kylskåp (varierar beroende
på modell).

VI. Badrum med toalett,
dusch, handfat och
tillbehör att ta med sig.

VII. Trumavärme med
elektrisk golvvärme.

husvagnar
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Interiör
64
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Aviva erbjuder en helt ny stil av camping med sina många
innovativa funktioner och eleganta och enkla lösningar för kök,
badrum som alla är insvepta i en robust
och mycket praktisk husvagn.

husvagnar
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p l a n l ö s n i n g a r

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

4

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

6/7

2x/3x

AVIVA

2x/3x

6/7

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

MORE
MER

TECH
TEKNISK
INFORMATION
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PÅ WWW.ADRIA.SE
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GOLV

a v i v a

NYCKELFUNKTIONER

TEXTILER
ROBYN

• Exklusiv exteriör design med ny
grafik.
• Exklusivt, innovativt och flexibelt
förvaringsfack.
• Massiv kropp i polyester med
präglade sidoväggar av aluminium.
• AL-KO chassi.
• Elegant interiör och nya mjuka
möbler.
• Innovativa, exklusiva
förvaringslösningar.
• Användarvänliga lösningar högtalare, Bluetooth®-förstärkare
och USB-portar.

• Bekväm sömn i olika sängformat.
• Snygg gardin för avskärmning.
• Smarta kök med 3 brännare och
senaste av apparater.
• Badrum med toalett, dusch och
handfat.
• Förinstallation för luftkonditionering.

VAL AV DEKORATIVA KUDDAR
DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

Gå till www.adria.se för mer information.
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säten

Våra husvagnar erbjuder förbättrade sittplatser
för mer stöd och mer komfort.

MORGAN

EDGAR

DARK ALMONDS

MORGAN

Alpina

Alpina

Adora

Adora

BRUNELLO BLACK

SETH

ROBYN

Action

Altea

Aviva

Med ditt eget val av textil
kan du välja valfri dekorativ
kudduppsättning.
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mjuka möbler och
dekorativa kuddar
Det finns ett brett urval av mjuka
möbler och kuddfärger tillgängliga för
en mycket mer personlig stil - din!
Gå till www.adria.se för mer information.

DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

BROWNIES

GREY PLANET

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

husvagnar
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Partners i världsklass

ADRIA MOBIL CYCLING TEAM
Adria-Mobil Cycling Team är det främsta slovenska
cykelteamet i UCI European Tour. För mer
information besök www.adria-mobil-cycling.com

ADRIAS FORDON ÄR VALET
FÖR EN MÄSTARE

TINA MAZE
Dubbel världsmästaren och dubbel
olympisk guldmedaljör. En av de bästa
skidåkarna genom tiderna, Tina Maze,
från Slovenien, använder sin Twin
Supreme regelbundet för att ta sig till
snö för skidåkning och vind,
för vindsurfing.
Se vår #vanlife-film på
www.adria.se
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PRIMOŽ ROGLIČ
En cyklist i världsklass och Adria
ambassadör, från Slovenien
med en fjärde plats i Tour de
France 2018, vinnare av Tour
of Slovenien 2018 och tredje
plats i Giro d’Italia 2019. Primož
använder sin Sonic Supreme för
att stödja sin träning, tävling och
för semester med sin familj.

JAKOV FAK
Vinnare av en silvermedalj vid vinterOS 2018 och brons i Vancouver 2010
i skidskytte, är Adria-ambassadör och
Sonic Supreme-användare.

KTM FACTORY
RACING TEAM
I januari varje år sedan 2013
tas en flotta av Adria Sonicoch Matrix-husbil till Dakar
Rally i Sydamerika av Red
Bull KTM Factory Racing.
Specialanpassade Adria Twins
stöder också deras lag av
MXGP-världsmästerskap.

SOCIALA MEDIER
Gå med i Adria-familjen på
Facebook, Instagram, YouTube och
Pinterest för att dela dina äventyr.

UPPTÄCK MER I DEN NYA UTGÅVAN AV INSPIRATIONS, ONLINE PÅ WWW.ADRIA.SE

husvagnar
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ADRIA MOBIL, d.o.o.
Straška cesta 50
8000 Novo mesto
Slovenia
Tel. +386(0)7 393 71 00
Fax: +386(0)7 393 72 00
Email: info@adria-mobil.si
Website: www.adria-mobil.com

Syftet med katalogen är illustrativt. Bilder i katalogen kan innehålla vissa element som inte tillhör standardutrustning eller skildra produkter som tillhör olika marknader.
Produkter kan ändras från tekniska eller kommersiella synvinklar med avseende på regler. Kontakta din valda återförsäljare för att få detaljerad information innan du köper.
Publicerad av: Adria Mobil, d.o.o .

Slovenia
Din husvagnsdestination
www.slovenia.info
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